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95
în condiţiile com plexe şi contradictorii ale v ie ţii internaţionale, mar
cată de confruntarea dintre cele două tendinţe specifice lumii de a z i : pe
<le o parte, politica de forţă şi de amestec brutal în treburile interne ale
statelor, existenţa a numeroase conflicte şi stări de tensiune, accelerarea
m continuă a cursei înarmărilor nucleare şi adîncirea crizei econom ice mon
diale pe de altă parte, lupta tot mai puternică desfăşurată de forţele care
st* pronunţă pentru destindere şi colaborare şi îşi intensifică activitatea
îm potriva războiului şi pentru apărarea păcii, anul 1986, proclamat de
<«itre Adunarea generală a O rganizaţiei Naţiunilor Unite drept A n Inter
naţional al Păcii — pe baza unei rezoluţii printre* ai cărei autori se află
!>i ţara noastră — se prefigurează ca un evenim ent cu profunde im plicaţii
121 pentru momentul istoric actual şi cu la fe l de importante deschideri în
perspectivă.
122
Anul Internaţional al Păcii va fi un cadru favorabil am plificării şi
cliversificării acţiunilor pentru pace şi dezarmare, pentru prevenirea şi
depăşirea confruntării şi promovarea dialogului şi înţelegerii.
C ele trei teme ale Anului Internaţional al Păcii — «Pacea şi dezar
marea», «Pacea şi dezvoltarea», «Pregătirea pentru viaţă în condiţii de
p a re» — sînt grăitoare pentru diversele dimensiuni în care poate fi ur
mărită edificarea păcii.
Anul Internaţional al Păcii se aşteaptă să fie, prin urmare, un an al
dezarmării, pentru că pacea prin dezarmare constituie opţiunea funda
mentală a actualităţii, impusă, în egală măsură, de evolu ţiile de azi şi
liniile de perspectivă ale desfăşurărilor din lume, fiind unicul făgaş de
evitare a unui război termonuclear. De aceea, acţiunile pozitive ale anu
lui trecut, în direcţia păcii şi dezarmării, se cer cu im perativă necesitate
va lorificate în acest A n Internaţional al Păcii, prin trecerea neîntîrziată
la măsuri concrete, reale privind lichidarea armelor nucleare, oprirea
umplasării şi înlăturarea rachetelor nucleare cu rază m edie de acţiune din
Europa şi, în continuare, a tuturor armelor nucleare, încetarea experien
ţelor nucleare, a acţiunilor de m ilitarizare a Cosmosului.
Anul Internaţional al Păcii se doreşte să fie şi un an al dezvoltării,
pentru că pacea este cadrul optim de realizare a unei structuri de relaţii
internaţionale care să asigure fiecărei naţiuni, mari sau mici, o d e zv o l
tare nestingherită, într-un climat de linişte şi siguranţă, ferită de orice
<imoninţare. în acelaşi timp, dezarmarea — deci, drumul spre pace — se
află într-o relaţie de strînsă interdependenţă cu problem ele econom iei
mondiale, ale subdezvoltării şi noii ordini econom ice internaţionale. Deşi
înarmările apasă din ce în ce mai greu asupra tuturor popoarelor, cele
mai afectate sînt ţările în curs de dezvoltare, atrase în competiţia înar
mărilor in pofida resurselor lim itate de care dispun şi a stringentei lor
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nevoi de a lichida răm înerile în urmă. Demersul în sprijinul dezarmării ,
îşi află, astfel, temeiul şi în g ravele efecte econom ice şi sociale ale creş-î
terii nestăvilite a cheltuielilor militare. Uriaşe resurse umane şi mate-j
riale sînt deturnate de la scopurile fireşti ale d ezvoltării paşnice, făcîndi
Cd o seamă de aspecte m ajore care erodează calitatea vie ţii — subalimentaţia, analfabetismul, lipsa de asistenţă sanitară — să devină tot mai
acute, sa afecteze vaste zone ale globului.
Pacea, dezarmarea, dezvoltarea au dimensiuni globale, care reclam ai
eforturi pe măsură. Edificiul păcii nu poate fi, prin urmare, decît rodul*
acţiunii unitare, comune şi convergente a tuturor statelor şi popoarelor,
a tuturor forţelor sociale interesate. Toate statele, indiferent de mărime,
orinduire socială, potenţial econom ic sau aşezare geografică, au datoria
de a contribui nem ijlocit la construcţia păcii în această lume confruntată
cu puternice contradicţii şi conflicte, dar interesată, înainte de toate, în
salvgardarea dreptului ei la existenţă.
România intră în anul 1986, A nu l Internaţional al Păcii* cu un bilanţ,
al acţiunii ei internaţionale demn de multilateralitatea şi perseverenţa;
eforturilor pe care le desfăşoară pentru pacea şi bunăstarea umanităţii.'
în cei treizeci de ani de apreciată activitate constructivă ca membru
al Organizaţiei Naţiunilor Unite, România s-a impus ca unul dintre cei
mai dinamici participanţi la desfăşurarea relaţiilor interstatale. îm bogă
ţită în ultimele două decenii prin ideile valoroase şi acţiunea practică n o
vatoare ale preşedintelui N icola e Ceauşescu, politica externă românească:
s-a remarcat prin prezentarea unor iniţiative realiste, de amplă rezonanţă i
internaţională, vizînd soluţionarea corespunzătoare a problem elor m ajore,
care confruntă omenirea în contemporaneitate. Anul 1985 poate fi con-j
siderat ca avînd valoare de corolar şi de simbol în acest sens.
I
în mod evident, com plexul de problem e legat de înfăptuirea dezar-j
mării şi a securităţii internaţionale a constituit centrul de greutate alj
politicii externe româneşti, deoarece astăzi, cînd arma atomică a schim -(
bat fundamental caracterul războiului — care ar echivala cu distrugerea j
însăşi a civ iliza ţie i şi vie ţii pe Pămînt — nu există problem ă mai impor-J
tantă şi mai urgentă decît preîntîmpinarea unui conflict nuclear şi asi
gurarea păcii, a dreptului la existenţă al popoarelor.
Iată de ce, într-un an în care s-a îm plinit -un deceniu de la sem narea'
Actului final al Conferinţei de la Helsinki pentru securitate şi cooperare
în Europa, cînd a fost evocată, cu justificată mîndrie, marea semnificaţie
a acestui evenim ent, România a insistat cu vig o a re asupra necesităţii re 
luării, aprofundării şi îm bogăţirii cursului spre destindere în viaţa con 
tinentului, a prom ovării neobosite a ideii de pace şi conlucrare în Eu
ropa, ca proces unitar, com plex şi dinamic, ca angajament eficient de
creare a unui continent unit, al liniştii, securităţii şi independenţei tutu
ror statelor. A p elu l insistent al României pentru pace, dezarmare şi con 
lucrare în Europa reprezintă o latură inseparabilă a viziu nii ei despre
pace, despre înaintarea, prin eforturi unite, spre m arele ob iectiv al secu
rităţii mondiale, spre constituirea unei structuri de pace bazate pe co op e
rare, nu pe animozităţi sau pe divizări artificiale. Acum, după convorb i
rile sovieto-am ericane de la Geneva, ţara noastră consideră ca deosebit
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de actuală o întîlnire între statele membre ale Tratatului de la Varşovia
şi cele din N A T O , ca expresie a preocupării lor faţă de rezolvarea aspec
telor fundamentale rămase în suspensie, a dorinţei generale de realizare
rf unor acorduri corespunzătoare de dezarmare. Aceasta, de altfel, nu face
decît să confirme, o dată mai mult, rolul atribuit, în cadrul amplului pro
gram românesc de pace şi conlucrare internaţională, acţiunii responsabile
d tuturor statelor, a popoarelor, în primul rînd a celor din marile blocuri
militare existente în Europa.
îndatoriri sporite revin, în acelaşi context, Conferinţei de dezarmare
de ia Geneva, negocierilor de la Viena privind reducerea trupelor şi ar
mamentelor în Europa centrală şi Conferinţei general-europene de la
Stockholm, ca foruri chemate să va lo rific e iniţiativa comună a statelor
participante, să-şi intensifice şi să-şi dinam izeze lucrările, să contribuie,
pe măsura ob iectivelor stabilite, la concretizarea m arilor deziderate ac
tuale. Propunerile României, în acest cadru, reafirmă, după cum se ştie,
prioritatea absolută acordată componentei nucleare a dezarmării, adop
tării unor măsuri practice, neîntîrziate, de diminuare a riscului de război,
viar şi unor aspecte care — prin marea lor actualitate şi printr-o soluţio
nare corespunzătoare — ar putea influenţa'sensibil climatul politic din
Europa şi din lume, ar putea contribui la restabilirea punţilor de încre
dere, de conlucrare şi înţelegere internaţională.
Accentul pus de România pe dimensiunea militară a evolu ţiilor ac
tuale se regăseşte şi în insistenţa ei asupra creării unei zone de pace şi
colaborare, liberă de arma nucleară, în Balcani, în importanţa conferită
instituirii unor zone similare în nordul şi centrul Europei, în alte regiuni
cu puternică concentrare de potenţial distructiv. Parte integrantă a secu
rităţii şi cooperării pe continentul nostru, a luptei generale pentru dezar
mare şi pace, constituirea de asemenea zone ar permite, în optica Româ
niei, scoaterea unor regiuni cît mai întinse ale globului de sub incidenţa
armelor nucleare, ar, favoriza înaintarea graduală, progresivă, prin mă
suri, înţelegeri şi garanţii corespunzătoare, spre m arele ob iectiv al dezar
mării, al asigurării securităţii şi liniştii tuturor popoarelor.
In continuarea unor acţiuni şi demersuri din anii precedenţi, a unor
reuniuni de cert ecou internaţional, anul 1985 a confirm at — prin marile
acţiuni de masă, prin luările de poziţie din diferite capitale — im por
tanţa şi actualitatea ideii unui proces dinamic de denuclearizare, de inter
zicere a armelor nucleare, a validat, într-un asemenea context, propune
rile de pionierat ale României vizînd dezvoltarea colaborării interbalcanice, transformarea spaţiului sud-est european într-un perimetru de pace,
de securitate. M ai mult, odată cu Declaraţia-apel a preşedinţilor N icola e
Ceauşescu şi Todor Jivkov, din luna decembrie, cu privire la realizarea,
iu Balcani, a unei zone fără arme chimice, acestor demersuri, devenite
tradiţionale, li s-a adăugat o nouă, importantă şi generoasă iniţiativă, de
profundă rezonanţă pentru cauza păcii, a destinderii şi securităţii pe plan
european şi global.
De asemenea, tara noastră a prom ovat, pe parcursul ultim ei sesiuni
a Adunării generale a O.N.U., o suită de rezoluţii, propuneri şi iniţiative
menite să ducă la oprirea producerii şi experim entării de noi arme, la
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îngheţarea şi reducerea cheltuielilor m ilitare ale statelor, la renunţarea tăţii- Confei
la forţă sau la ameninţarea cu forţa în relaţiile interstatale, prom ovarea de fond a p
'•onsecventă şi exclusivă a căii paşnice de reglementare a problemelor elaborate di
existente. La propunerea României, Adunarea generală a O.N.U. a adop de reprezen
tat şi A pelu l solem n către statele aflate în con flict, de încetare fără în tîrReafirm
ziere a acţiunilor armate şi de soluţionare a problem elor dintre ele pe ca- in întreaga
lea tratativelor şi Angajam entul statelor membre ale O .N .U . de a re  cat jubileul
glementa stările de încordare şi con flict, diferendele existente, pe cale Împlinit 30
paşnică, de a se abţine de la folosirea fo rţe i şi ameninţarea cu foiţa , de ei. ţara noa
la o rice interven ţie în treburile interne ale altor state. Tot la Naţiunile tdţile intern
Unite, intervenţiile României privind crearea unei comisii de bune oficii,
nităţi mond
m ediere şi conciliere, ca şi dezvoltarea şi întărirea bunei vecinătăţi în sebi, a ţării
tre state, au înregistrat progrese în finalizarea lor.
niate, la so
O
deosebită semnificaţie, prin evidentele ei im plicaţii globale, rane.
a
în act
avut şi acţiunea desfăşurată de România, alături de numeroase alte ţări
ţionarea co
naţionale.
clin toate regiunile lumii, inclusiv în cadrul ultimei sesiuni a Adunării
generale a O.N.U., pentru soluţionarea urgentă şi democratică a pro
Prezent
blem elor dezvoltării. Insistînd pentru lichidarea subdezvoltării şi instau
omenirea eî
rarea unei noi ordini econom ice internaţionale, ţara noastră a atras
rale cu toat
atenţia asupra potenţialului destabilizator pe care l-ar putea reprezen
nut şi în 19i
ta, în principiu, perpetuarea decalajelor dintre ţările bogate şi cele să
nităţii mond
race, agravarea continuă a datoriei externe a celor din urmă, întărirea
făptuirea di
barierelor protecţioniste şi a altor obstacole în calea unei evolu ţii sigu
pentru dezT
re, armonioase, a schimburilor pe diferite planuri, a ansamblului co 
Mesajul de
merţului internaţional. România a formulat şi în 1985 propuneri,
la
s-a bucurat
O.N.U. şi în alte foruri internaţionale, cu privire la reglem entarea ju di
in lupta pei
cioasă a datoriei externe a ţărilor în curs de dezvoltare, creşterea soli
în aces
darităţii şi conlucrării dintre acestea, ţinerea în acest scop a unei re
e.devărat pr
uniuni la înalt nivel, organizarea unei conferinţe internaţionale, sub
justeţea şi c
egida O.N.U., în vederea rezolvării dificultăţilor actualei crize, a trede ţara noa
rerii la instaurarea unei noi ordini econom ice internaţionale.
ternaţional,
Totodată, pornind de la importanţa evidentă a unei conlucrări re
nai al Păcii
ciproc avantajoase, de la rolul cooperării dintre ţări şi popoare în
rutabil, înfă
riearea unei structuri stabile de pace internaţională, ţara noastră a con
tru care a f
tinuat şi în 1985 demersul activ şi constant, pe diverse planuri, consa
unită a pop
crat dezvoltării relaţiilor politice, economice, tehnico-ştiinţifice sau cul
atîta nevoie
turale cu toate statele lumii, pe baza principiilor noi de raporturi inter
Este co
statale, pe care trebuie clădit edificiul durabil de echilibru şi pace m on
şedinţele N
dială, ale respectării independenţei şi suveranităţii naţionale, egalităţii
nunţă pentr
in drepturi, avantajului reciproc şi neamestecului în treburile interne
a determina
ale altor state, a dreptului fiecărei naţiuni de a-şi alege în mod liber, de
rleară, de a
sine stătător, calea propriei dezvoltări.
ţa societăţii
Anul 1985 a fost şi Anul Internaţional al Tineretului (A IT ), care a
dezvoltarea
dvut la bază tot o iniţiativă românească. 'Desfăşurat, la nivel regional
ternaţionak
«>i mondial, sub cuprinzătoarea şi generoasa deviză «Participare-D ezvoltare-Pace», Anul Internaţional al Tineretului a stimulat participarea ac
Consec
tivă a tinerei generaţii la procesul de dezvoltare a fiecărei naţiuni, ca
însufleţită <
şi la examinarea şi soluţionarea m arilor probleme ale contem poranei
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rea : tâţii. Conferinţa mondială a O.N.U. pentru A IT a asigurat o dezbatere
rea j de fond a problem elor pentru program ele de viitor, aşa cum au fost ele
lor elaborate de către Comitetul consultativ al O.N.U pentru A IT , prezidat
sp f de reprezentantul ţării noastre.
ur
Reafirmînd cu putere necesitatea creşterii rolului şi eficienţei O.N.U.
ca- in intreaga viaţă internaţională, mai ales intr-un an în care a fost mar
re  cat jubileul a 40 de ani de la crearea Organizaţiei mondiale şi cînd s-au
ale Împlinit 30 de ani de fructuoasă participare a României la activităţile
de ei. ţara noastră a subliniat că O.N.U. trebuie să oglindească fid el rea li
iile tăţile internaţionale de azi, să fie cu adevărat un for al întregii comu
:ii,
nităţi mondiale, care să asigure participarea tuturor statelor şi, îndeo
insebi, a ţărilor mici şi m ijlocii, a ţărilor în curs de dezvoltare şi n eali
niate, la soluţionarea tuturor problem elor m ajore ale lumii contem po
a
rane. în acest spirit, România nu a încetat să acţioneze pentru perfec
iri
ţionarea continuă a activităţii O.N.U. şi a celorlalte organisme inter
rii
naţionale.
oPrezentă, aşadar, în dezbaterea tuturor marilor problem e cu care
uomenirea este în prezent confruntată şi dezvoltînd relaţiile sale bilate
as
rale cu toate ţările lumii, România socialistă şi preşedintele ei au deţi
nnut şi în 1985 un loc sem nificativ, de înalt prestigiu, în eforturile comu
;ă nităţii mondiale pentru stăvilirea cursului periculos al evenim entelor, în 
ea
făptuirea dezarmării nucleare şi edificarea
securităţii internaţionale,
upentru dezvoltarea cooperării şi democratizarea relaţiilor între state.
0Mesajul de pace şi de colaborare lansat cu consecvenţă de ţara noaştră
la
s-a bucurat de o largă audienţă internaţională şi a constituit un imbold
ii- ; in lupta pentru făurirea unei lumi mai bune, mai drepte şi mai demne.
liîn acest fel, România păşeşte în Anul Internaţional al Păcii cu un
eadevărat program de pace, întem eiat pe o politică ce şi-a vădit din plin
ib
iusteţea
şi a fost confirmată de numeroasele rezoluţii ale O.N.U., iniţiate
e- '
de ţara noastră. Asem enea acţiuni, întemeiate pe norm ele dreptului in
ternaţional, creează premise fa vo ra b ile transformării Anului Internaţio
nal al Păcii într-un evenim ent remarcabil al contemporaneităţii. Indis
in ' cutabil, înfăptuirea generoaselor sale scopuri şi obiective, a m enirii pen
1tru care a fost iniţiat şi consacrat depinde în mod hotărîtor de acţiunea
iunită a popoarelor pentru a asigura omenirii pacea rodnică de care are
1atîta nevoie.
,
rEste convingerea fermă a României — viguros reafirmată de pre
îşedintele N icola e Ceauşescu — că, acţionînd unite, forţele care se pro
ii
nunţă pentru pace, popoarele de pretutindeni, dispun de capacitatea de
e
a determina trecerea la măsuri efective de dezarmare, în primul rînd nu
e
cleară, de a impune excluderea, pentru totdeauna, a războiului din v ia 
ta societăţii, renunţarea definitivă la politica de forţă, pentru a asigura
a
dezvoltarea paşnică a întregii omeniri, prin prom ovarea unor relaţii in
u
ternaţionale noi, fundamentate pe înţelegerea şi colaborarea între state.
Consecventă învăţăturii şi misiunii sale, tradiţiilor ei milenare şi
însufleţită de dorinţa de a sluji celor ce năzuiesc spre viaţă paşnică,
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spre fericire şi mîntuire, Biserica Ortodoxă Română, solidară cu între
gul popor împreună cu care s-a născut şi a vieţuit, se alătură cu toatî
însufleţirea in iţiativelor şi acţiunilor statului român, ale preşedintelu
N icolae Ceauşescu, menite să contribuie la afirmarea în lume a responsa
bilităţii şi raţiunii, la oprirea cursului periculos al înarmărilor, înfăp
tuirea dezarmării,' în primul rînd a dezarmării nucleare, la înlăturarea
pericolului dezastrului atomic, pentru înţelegere şi colaborare între po<
poare, acordîndu-le cea mai înaltă preţuire şi considerîndu-le drept ui|
im perativ categoric ce se cere sprijinit şi împlinit cu toată fermitatea*
Colaborînd cu toate Bisericile din lume, cu toate fo rţele iubitoare
de pace pentru elim inarea neîncrederii dintre ţări şi popoare, pentru nu
făptuirea dezideratului cel mai de preţ al zilelor noastre — apărarea1
vie ţii şi a păcii pe Pămînt — Biserica Ortodoxă Română păşeşte în anuli
1986, Anul Internaţional al Păcii, ferm hotărîtă să acţioneze, prin întrea
ga sa activitate, pentru realizarea idealurilor de pace, de bunăvoire şil
frăţietate între oameni şi popoare.
REDACŢIA,
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P A S T O R A L A
TR IM IS Ă CLERULUI ŞI CREDINCIOŞILOR
DE PREA FERICITUL P A T R IA R H IU S TIN
PRILEJUL SFINTELOR SĂ R B Ă TO R I ALE C R Ă C IU N U LU I — 1985
Iu b iţi credincioşi,

An de an, bucuria N aşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui
dumnezeu, în trup de oin, o trăim şi noi aievea, purtîndu-ne cu duhul
peste aproape două mii de ani în urmă către ţinutul Betleemului, în Ţara
Sfintă. Pe o înălţime, acolo, cîţiva păstori stăteau de pază la turmele
ior. Deodată, un «in g e r al D om nului a stătut lingă ei şi slava Dom nului
i-a învăluit în lu m in ă ; iar ei s-au înfricoşat cu frică m are. Dar îngerul
•’e-a zis : N u vă tem eţi căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care
■a fi pentru tot p o p o ru l: în cetatea lu i David s-a născut, astăzi, pentru
. oi, M în tu ito r, care este Hristos, D o m n u l», adică Hristos Dumnezeu. *Şi
acesta este semnul ce vă dau : v e ţi găsi pruncul înfăşat, culcat în iesle»
l Luca 2, 9— 12).
Uimirea care cuprinsese sufletele păstorilor la auzu} acestor cu
a n te, a sporit însă la arătarea unei mulţimi de puteri cereşti, care lău
dau pe Dumnezeu şi ziceau :
«M ărire întru cei de sus lu i Dumnezeu şi pe pămînt pace, întru oa
meni b un ăvoire».
Dînd ascultare cuvîntului grăit către ei, păstorii s-au îndreptat în
grabă către peştera din apropiere şi «au aflat acolo pe M aria şi pe Iosif
vi Pruncul culcat în iesle». încredinţîndu-se de adevărul celor spuse de
c^tre inger, ei s-au întors la turmele lor « preamărind şi lăudînd pe D um 
nezeu, pentru toate ’c îte auziseră şi văzuseră, precum li se vestise».
Iar m agii de la răsărit, purtîndu-şi paşii după mersul neobişnuit al
unei stele, în căutarea lui Mesia-împăratul, au ajuns, după sfatul lui
irod, plnă la Betleem. A colo, găsind «p e Prunc împreună cu Maria, mama
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L ui* au căzut la pămînt şi s-au închinat Lui, dăruindu-I din vistieriile
lor : aur, tăm îie şi smirnă.
In acest fel, la naşterea sa, Domnul nostru Iisus Hristos a fost întîmpinat de întreaga făptură. «Lui Dumnezeu celui născut din Fecioară
toată făptura cu cutremur I-a slujit, — se spune într-o veche cîntare
bisericească — , cerurile cu steaua, pămîntul cu ieslea, muntele cu
peştera, magii cu daruri, pastorii cu minunea, îngerii aducîndu-i cîn
tare».
D reptm âritori creştini,
Făgăduinţa lui Dumnezeu de a trimite în lume pe Hristos-M întuitorul pentru a ne izbăvi pe noi de cel rău se întrezăreşte în gîndirea cre
dincioşilor încă din cele mai vechi timpuri. Ea era răspîndită aproape
pretutindeni în lumea cunoscută atunci. Desigur izvorul ei este dra
gostea lui Dumnezeu faţă de făptura m îinilor sale, faţă de om ; dar for
m ele pe care le îmbrăca aşteptarea sau dorirea lui M esia erau diferite,
fiind dependente în mare parte de n evoile sau dorinţele ori idealurile
oamenilor sau popoarelor.
Legate cumva de viaţa fericită a celor dintîi oameni, în paradis, nă
d ejdile neamurilor de a scăpa de tot răul, îndeosebi de necazurile care
se abăteau asupra lor din pricina războaielor care se ţineau lanţ atunci,
se manifestau îndeosebi prin exprimarea dorinţei de pace şi bunăstare.
De partea cealaltă a omenirii, în aria unde se ţinea Legea Vechiului
Testament, oamenii erau însetaţi de dreptate şi de pace. Pe vremea lui
Mesia, se spune într-un psalm (81, 3), «m u n ţii v o r rodi pace pentru p o
por şi colin e le dreptate. El va judeca drept pe o ropsiţii din popor, va
izbăvi cop iii ce lo r săraci şi va zdrobi pe asupritori... va în flo ri dreptatea
în zilele Lui şi va fi belşug de pace cît va sta luna pe cer...».
Mai mult decît în zilele proorocilor vechi, pe vrem ea naşterii M în 
tuitorului drepţii Vechiului Testament erau mereu în aşteptarea împă
răţiei mesianice.
Bătrînul Simeon aştepta m îngîierea lui Israil ; «A n a p ro o rociţa »
vorbea despre M esia la toţi cei care aşteptau mîntuirea ? losif din A riinateia « aştepta împărăţia lui Dum nezeu» (Luca 2, 25 şi 38 ? 23, 51), ca
şi unii dintre ucenicii Mîntuitorului. Andrei, după ce a auzit pe Ioan
Botezătorul mărturisind că Iisus este « t i u l lu i D um nezeu» (Ioan 1, 34)
s-a dus la fratele său Petru şi i-a spus că «a găsit pe M esia» (Ioan 1, 42).
în aceeaşi vreme, Sfîntul Ioan Botezătorul a trimis cîţiva ucenici ai săi
să întrebe pe Mîntuitorul dacă «E l este Cel ce trebuie să vină sau să
aştepte pe altul ?». La aceste cuvinte, Mîntuitorul a răspuns : « M e rg e ţi
5i spuneţi lui Ioan ce auziţi şi v e d e ţ i: o rb ii îşi capătă vederea şi şchiopii
•jmblâ, leproşii se curăţesc şi surzii aud, m orţii înviază şi săracilor li se
binevesteşte» (M atei 11, 4— 5).
In aceste cuvinte Mîntuitorul vorbeşte despre puterea sa dumneze
iască. întărind mărturia pe care a făcut-o în faţa fem eii samjarinence,
rlnd a zis că El este Mesia (Ioan 4, 25).
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Prea iu b iţi fii sufleteşti,
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Făgăduit de Dumnezeu şi nădăjduit de întreaga făptură, aşteptat de
drepţii Vechiului Testament şi dorit de neamuri, Fiul cel veşnic al Părintelui ceresc, la plinirea vrem ii «s-a pogorît din ceruri şi s-a întrupat
de la Sfîntul Duh şi din Fecioara Maria şi s-a făcut om ». Cel care din
veşnicie s-a născut din Tată fără mamă, în ceruri, îşi ia început al z ile 
lor sale pe pămînt, născîndu-se astăzi din mamă, fără tată, cum zic
părinţii bisericeşti. C el nevăzut se face văzut, Cel necuprins de ceruri
In peşteră se cuprinde şi în scutece se înfaşă, C el purtat pe aripi de he
ruvimi este culcat în iesle, C el învăluit de mărire dumnezeiască se îm
bracă cu chipul robului pentru a se face asemenea cu noi, Fiul lui Dum
nezeu, Fiul Omului se face.
Dumnezeu fiind adevărat, Fiul lui Dumnezeu se face om adevărat.
•C el ce, fiind în chipul lui Dumnezeu, n-a ţinut ca la o pradă ia egalita
tea sa cu Dumnezeu, c i s-a g o lit pe Sine, a luat chip de rob, făcîndu-se
oam enilor asemenea şi la înfăţişare dovedindu-se ca un om. S-a smerit
pe Sine, ascultător făcîndu-se pînă la moarte... Pentru aceea şi D um 
nezeu L-a prea înălţat şi I-a dăruit Lui numele care este mai presus de
o rice nume...» (Filip., 2, 6— 9).
La înfăţişare, El era asemenea cu n o i ; dar, El este Fiul Celui Preainalt, Fiul lui Dumnezeu. Peste El odihneşte plinătatea Sfintului Duh :
«duhul lu i Dumnezeu, duhul în ţelepciu n ii şi al în ţe le ge rii, duhul sfatu
lu i şi al tăriei, duhul cunoştinţei şi al e v la v ie i; El este plin de duhul cu 
cern iciei faţă de D um nezeu» (Isaia 11, 2— 3). U cenicii Lui ziceau că «în
El sînt ascunse toate v is tieriile înţelepciu nii şi ale cunoştin ţei» ; ei erau
convinşi că, «în El locuieşte, trupeşte, toată plinătatea D um nezeirii»
(Col., 2, 3, 9).
Taina cea din veac ţinută departe de privirea oam enilor şi de cu
noştinţa îngerilor şi-a descoperit atunci înţelesul ei deplin : nu sol om e
nesc, nici înger din ceruri, ci însuşi Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pen
tru mîntuirea noastră şi s-a făcut om.
«O, adîncul bogăţiei şi în ţelepciu n ii şi cunoştinţei lu i Dum nezeu»,
glăsuieşte Sfîntul apostol Pavel, amintindu-ne o zicere veche. «C3f de cu
neputinţă de cercetat sînt cărările Lui şi cît cu neputinţă de aflat urm ele
căilor L u i» (Rom., 10, 33; Io v 15, 8? Isaia 40, 13; Ier., 23, 18).
Dreptm ăritori creştini,
Venind pe pămînt, Fiul lui Dumnezeu n-a părăsit c e r u l; făcîndu-se
om, El a rămas în acelaşi timp Dumnezeu. El nu s-a arătat oamenilor
numai ca Dumnezeu sau numai ca om, ci a vieţu it printre oameni ca
Dumnezeu întrupat în om sau mai bine-zis ca Dumnezeu-Omul. El era
văzut ca om, dar se dovedea Dumnezeu prin faptele şi cuvintele sale.
într-adevăr, Mîntuitorul a venit în lume şi a trăit printre oameni ca
om adevărat. Dar, naşterea Lui a fost mai presus de leg ile firii. A luat
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tiup asemenea trupului păcatului (Rom., 8, 3), dar *E1 păcat n-a sâvîr- sâ-1 mulţumi
şit, n ici s-a aflat vicleşu g în gura L u i» (I Petru 2, 22). In faţa tuturor El cnii Înaintea
s-a d o v e d it : «S fîn t, fără de răutate, tără de pată, osebit de păcătoşi şi
Dreapta
mai înalt decît ce ru rile *, zice Sfîntul apostol Pavel (Evr. 7, 26).
ochi frăţeşti
uitării,
căci 1
în viaţa de toate zilele Mîntuitorul se arăta ca om, dar Sfinţii
A postoli îşi dădeau seama că El este mai presus decît oricare om. Ei 13. 16).
erau convinşi că « Dumnezeu era cu E l» (Fapte 10, 38) ; că Sfîntul Duh
Fără înc
îl purta de o parte sau alta (Luca 4, 1), iar îngerii îi slujeau Lui (M atei vestim tuturc
4, 11 ; Marcu 1, 13).
pretutindeni
Cînd îl auzeau vorbind, mulţimile ziceau că niciodată n-a vorbit rele lumii.
cineva ca El, iar cînd vedeau faptele minunate pe care le săvîrşea măr
Potrivit
turiseau că «niciod ată nu s-au arătat asemenea lu c ru ri» (M atei 7, 28—
cem rugăciui
29 ; 9, 33).
cei care sînt
tru toată evl
Pe apă mergea ca pe uscat. Vînturile şi marea ascultau de glasul
mtea lui Du
Lui. La un cuvînt rostit de El se potolea o furtună sau învia un mort.
El umbla din loc în loc « făcînd binele şi tâmăduind pe cei asupriţi de
Intru ale
cel râu» (Fapte 10, 38).
patriei, în f
Ceauşescu, c
In comparaţie cu învăţătorii Legii Vechi, Mîntuitorul era socotit
păstrarea in<i
« învă ţă toru l» ; ca profet, El era « P ro fetu l» ; ca domn, El este « Fiul lui
Dum nezeu».
Odată ci
'■u prilejul si
Pentru a primi acest adevăr, potrivnicii Mîntuitorului cereau un
către M ilosti
sem n» din cer, adică o dovadă dumnezeiască. Li s-a dat, în adevăr, şi
sale cele boc
acest semn. Este semnul lui Iona, — zice Domnul nostru Iisus Hristos
vecii vecilor,
— : moartea pe Cruce, şederea în mormînt vrem e de trei zile şi în v ie 
A l tutur»
rea din morţi (M atei 12, 39— 40).
A poi, după ce s-a arătat pe Sine viu A postolilor săi «prin m ulte
semne doveditoare şi li s-a făcut văzut în răstimp de patruzeci de z ile »
(Fapte 1, 2), Mîntuitorul a fost luat de un nor din ochii lor şi s-a înăl
ţat la cer.
Dar, după cum, venind pe pămînt, El n-a părăsit cerul, tot astfel,
suindu-se la cer, El n-a părăsit pămintul. Acum, sus, împreună cu Tatăl
şi cu Sfîntul Duh, pe scaunul măririi şade şi aici, în chip nevăzut cu noi
este în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului.
Pătrunzînd cu Duhul Său în duhurile noastre, El ne luminează cu
getele, iar sufletele şi trupurile le sfinţeşte ,- pe calea vieţu irii cu Sine
călăuzeşte paşii noştri. Lumină din lumina Lui primim ; cu sfinţenie din
sfinţenia Lui ne împodobim ; cu puteri mereu înnoite din puterile Lui
ne întărim. El este calea, adevărul şi viaţa noastră (Ioan 14, 6).
Iu b iţi fii duhovniceşti,
lntfmpinînd pe Domnul nostru Iisus Hristo^, la Naşterea Lui, întîmuinam pe însuşi Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume. Să-L primim
’ ^ci in chip dumnezeiesc.
Curăţindu-ne de tot ceea ce poate pîngări sufletele şi trupurile
■astre locaş sfînt să-I gătim înlăuntrul şi în jurul nostru. N eîncetat
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* i- I mulţumim pentru dragostea Lui faţă de noi şi plecîndu-ne genun
chii înaintea Lui rugăciuni fierbinţi să înălţăm către El.
Dreapta credinţă să o păzim cu scum pătate; pe semenii noştri cu
ochi frăţeşti să-i privim, iar afacerea de bine şi dărnicia să nu le dăm
uitării, căci la jertfe ca acestea priveşte Dumnezeu cu m ulţu m ire» (Evr.t

Ei

13. 16).

Fără încetare să ne rugăm Părintelui ceresc pentru pacea lumii ? să
i vestim tuturor binefacerile p ă c ii; prin glasul nostru să facem cunoscută
' pretutindeni voinţa poporului nostru de a trăi în pace cu toate popoa>it i fe le lumii.
r‘
Potrivit cu îndemnul Sfîntului apostol Pavel, înainte de toate să fa~
cem rugăciuni pentru toţi oamenii, pentru cîrmuitorii ţării şi pentru toţi
cei care sînt în înalte dregătorii ca să petrecem «v ia ţa lină şi tihnită, înliJ
tru toată evlavia şi buna cuviinţă. Acesta este lucru bun şi prim it înat.
intea lui Dumnezeu, M în tu ito ru l nostru» (I Tim., 2, 1— 3).
le
Intru aleasă preţuire şi înaltă cinstire să ţinem întreaga cîrmuire a
patriei, în frunte cu preşedintele statului nostru Domnul N icolae
it
Ceauşescu, care osîrduieşte, cu timp şi fără timp, la propăşirea ţării, la
ii
păstrarea independenţei naţionale şi la statornicirea păcii în lume.
Odată cu acest cuvînt de dreaptă învăţătură şi de părintesc îndemn,
n
cu prilejul slăvitului praznic al N aşterii Domnului, îmi ridic glasul meu
i
câtre M ilostivu l Dumnezeu, rugîndu-L să reverse peste noi toţi darurile
s
sale cele bogate şi să ţină în pace întreaga lume, acum şi pururea şi în
vecii vecilor, Amin.
A l tuturor de bine voitor şi fără încetare către Domnul rugâtor,
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PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

SCRISOAREA IRENICĂ ADRESATĂ DE PREA FERICITUL
PATRIARH IU ST IN ÎNTÎISTĂTĂTORILOR DE BISERICI
CREŞTINE CU OCAZIA PRAZNICULUI
CRĂCIUNULUI — 1985
Prea iub ite frate întru Hristos,
Dumnezeiescul praznic al N aşterii Domnului ne cheamă
tainic,
astăzi, pe noi toţi cei credincioşi să poposim cu gîndul şi cu inima lîngă
ieslea din Betleem, adunîndu-ne în duh acolo, unde s-a arătat în trup
omenesc Fiul cel veşnic al lui Dumnezeu. Auzind parcă glasurile păs| torilor, preamărim şi lăudăm cu ei pe Dumnezeu pentru marea sa dra| goste faţă de noi, făptura m îinilor s a le ; împreună cu îngerii din ceruri,
cîntăm şi noi acum cîntarea măririi lui Dumnezeu întru cele înalte, a
revărsării păcii pe pămînt şi a bunăvoirii sale în sufletele noastre, glăj suind : «S la vă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, întru
oameni bunăvoire». Pruncului Iisus, — Fiul lui Dumnezeu — , ne închi

I
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năm laolaltă cu adîncă evlavie, ia » Prea Curatei sale M aici îi adresăn
cuvînt de preacinstire şi mărire.
Pogorînd din lăcaşul său ceresc şi venind pe pămînt, Fiul lui Dum
nezeu fiu al omului s-a făcut. «C el ce mai înainte de luceafăr din Tatăl
fără mamă, s-a născut, pe pămînt, fără tată, a luat trup din Fecioara
M aria». Deşertat vrem elnic de mărirea dumnezeiască pe care a avut-o
la Părintele său din ceruri «m ai înainte ca lumea să fie » (Ioan 17, 5)
Fiul, care este «strălucirea slavei şi icoana fiinţei lui Dumnezeu» (Evr.
1, 3), s-a smerit pe Sine şi s-a întrupat în cel zidit, prin El, după chipul
şi asemănarea lui Dumnezeu, făcîndu-se «oam enilor asemenea şi la în
făţişare dovedindu-se ca om » (Filip., 2, 7), fiindcă pe oameni avea să-i
mîntuiască.
«Cu adevărat, mare este taina ev la v ie i noastre», zice Sfîntul apostol
Pavel — , aducînd în cugetele noastre o mărturisire de credinţă a celor
dintîi creştini : «Dumnezeu s-a arătat în trup...» (I Tim., 3, 16).
Izbăvirea de păcat şi împăcarea noastră cu Dumnezeu au fost săvîrşiţe de Fiul lui Dumnezeu în trup omenesc, de Dumnezeii— Omul.
Prin El,. Dumnezeu ne-a ridicat la sînul său părintesc, făcîndu-ne fii ai
săi şi dăruindu-ne viaţa cea fără de sfîrşit.
In iconomia tainei dumnezeieşti a mîntuirii se cuprinde însă nu
numai unirea omului cu Dumnezeu ci şi adunarea laolaltă şi împăcarea
noastră a unora cu alţii. M întuitorul a alungat vrăjm ăşia dintre noi,
ţinîndu-ne strîns legaţi între noi, prin puterea Sfîntului Duh, şi înfăţişîndu-ne înaintea lui Dumnezeu ca adevăraţi fraţi între noi şi fii ai
aceluiaşi Părinte ceresc, în adevăr, Domnul nostru Iisus Hristos a adus
>>acea pe pămînt, pacea între oameni şi popoare. De aceea El este numit
deseori «D o m n u l p ă cii», iar praznicul Naşterii sale este numit « sărbă
toare a p ă cii».
Încredinţîndu-ni-se nouă, ca slujitori ai Bisericii, lucrarea păcii lui
Dumnezeu in lume, în numele lui Iisus Hristos, noi sîntem în adevăr
«împreună-lucrători cu Hristos» (II Cor., 6, 1) la zidirea împărăţiei lui
Dumnezeu (Col., 4, 11). N oi sîntem chemaţi să vestim şi să dăm oam e
nilor pacea lui Hristos. Dar noi nu putem da lumii pacea decît în mă
sura în care noi o avem, în măsura în care noi vieţuim în pace între
noi şi în pace cu Dumnezeu. De aceea şi noi reprezentanţii Bisericilor
creştine avem datoria să ne spunem răspicat cuvîntul nostru în fa voa 
rea dezarmării şi păcii şi să cerem cu fermitate oprirea cursei înarmă
rilor şi în special a înarmărilor nucleare.
Cu aceste gînduri de bună-înţelegere, colaborare la tot lucrul bun
şi ia pace desăvîrşită în lume, vă îmbrăţişez cu sărutare sfîntă în Iisus
Hristos cel întrupat, făcînd calde urări de bucurie şi prosperitate Sfintei
Voastre Biserici.
f I UST I N
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
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SCRISORI ŞI TELEGRAM E DE FELICITARE
PRIMITE DE C ÂTRE PREA FERICITUL P A T R IA R H IU S T IN
CU PRILEJUL SFINTELOR SĂ R B Ă TO R I
ALE C R Ă C IU N U LU I — 1985

Prea Fericite şi înalt Prea S finţite A rhiepiscop al Bucureştilor,
M itr o p o lit al U n grovla h iei şi Patriarh al B isericii O rtod oxe A u tocefa le
B oa ăne, prea iubit în Hristos Dumnezeu şi prea dorit frate şi împreună
Mtajifor al Sm ereniei Noastre, D om nule Iustin, îm brăţişîndu-V ă frăţeşte
In Domnul, ne adresăm V en era b ilei V oa stre Prea F e riciri, cu multă
|Mcere
Primind, cu profundă bucurie, distinsele om agii frăţeşti de la V en etabiia Voastă Prea Fericire scumpă Nouă, cu ocazia Sfintelor şi lumii
>stolL
bucurie aducătoare Sărbători ale N aşterii în Betleem după trup şi
e
P fcrttă rii în Iordan a Domnului nostru Iisus Hristos, mulţumindu-Vă, ne
im şi N o i să dăm Prea F ericirii Voastre, cu vo ioşie îmbrăţişarea
iscă de sărbătoare.
Acum, cînd se ridică de pe pămnt la cer suspinele celor a p ti^ ţi de
nţele relelor şi nesiguranţei viitorului, din cauza lipsei de seraritate
relaţiile dintre popoare, este prin excelenţă binefăcătoare m îngîierea
lui şi bucuriei revărsate în sufletele oamenilor de N aşterea
lui
os. Credem că Dumnezeu C el Prea Înalt care, din dragoste faţă de
1 rătăcit, a trimis în>lume pe Fiul său cel Unul Născut, nu va abania lumea ci va insufla cele bune în inim ile celor ce âu răspunderea
soarta ei şi-i va împuternici să învingă dificultăţile şi diferendele
’e persistă. Nu este posibil să nu domine şi pe pămînt, precum în
ri, voinţa Tatălui ceresc nouă comun, spre binele tuturor..
In convingerea aceasta V ă răspundem şi N o i în Hristos cel născut
& l Betleem, adresîndu-Vă din toată inima urarea ca, harul Mîntuitorunostru Hristos, cel ce s-a făcut prunc după trup, să se reverse din
Işug peste Prea Fericirea Voastră, peste fraţii din jurul Prea Fericirii
roastre ca şi peste întregul popor credincios al Bisericii al cărei Intîi_ îătător sînteţi în România şi, în N oul A n al mîntuirii care soseşte,
Jtounnezeu să umple, pe Prea Fericirea Voastră şi pe toţi cei de acolo,
W ai Bisericii pe care o conduceţi, de toate bunătăţile şi binecuvîntările,
fttr în lumea contemporană tulburată, să aducă liniştea şi siguranţa.
Imbrăţişîndu-Vă iarăşi în Mîntuitorul nostru cel născut în Betleem,
I fa în e m cu dragoste frăţească şi cu multă cinstire al V en erab ilei V o a s
tr e Prea Fericiri iubitor frate în Hristos,
t DIMITRIOS,
Patriarhul Constantinopolului

Prea F ericite Patriarh al B isericii O rto d ox e Româner M itro p o lit al
U n grovla h iei şi A rh iep iscop al Bucureştiului, prea iubit şi venerabil
h o t e şi colitu rgh isitor al Sm ereniei Noastre, D om nule Iustin, îm brăţi9Îpd u -V ă frăţeşte în Hristos, cel ce prunc s-a făcut pentru noi, ne adrem cu multă plăcere Prea F e ricirii V oastre, scumpă nouă
B. O . R. — 2
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N e învrednicim încă o dată să sărbătorim, în imne de bucurie şi îi
cîntări duhovniceşti, M area Sărbătoare şi lumii de m întuire aducătoari
a N aşterii M întuitorului nostru Iisus Hristos. «C ăci harul lui Dumnezei
s-a arătat pentru mîntuirea tuturor oamenilor, învăţîndu-ne ca, lepădîni
necredinţa şi poftele lumeşti, să trăim cu bunăcuviinţă, cu dreptate şl
cu credincioşie în veacul de acum, aşteptînd binecuvîntata nădejde
arătarea slavei M arelui Dumnezeu şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos:
(T it 2, 11).
Propovăduim aceste inspirate cuvinte ale A postolului Pavel pîni
la m arginile lumii, mai ales în aceste zile decisive pentru întreaga lum<
contemporană, strigînd cu glas tare că s-a născut M întuitorul lumii dii
Preasfînta şi Pururea Fecioară M aria şi s-a întrupat pentru mîntuirei
întregului neam omenesc. «Ş i Cuvîntul trup s-a făcut şi a locuit întri
noi şi am văzut slava lui, slavă ca a Unuia Născut din Tatăl, plin di
har şi de adevăr».
Potrivit acestui obicei vechi existent în Preasfînta Biserică ne adre
săm ş i^ îo i Prea F ericirii Voastre, mult iubită nouă, pentru ca, cu ocazii
acesteW nari şi deosebite sărbători a N aşterii şi A ră tării Mîntuitoruluil___
nostru Hristos, să schimbăm salutări frăţeşti şi cordiale şi să urăm din |r|ntrupeze
adîncul inimii Prea F ericirii Voastre, zile îndelungate şi sănătate ne- ţ o i i să dev
V e * pe car
zdruncinată spre binele Sfintei noastre Biserici şi al lumii întregi.
e In gene
Comunicînd, mai ales de sfintele şi marile sărbători, cu întîistătă
Cu adev.
torii B isericilor A u tocefa le Surori şi schimbînd cu ei urările noastre
Biletelor no.
frăţeşti şi cordiale, contribuim astfel ca puterea invincibilă a credinţei
ite să reîr
noastre ortodoxe, să se proiecteze pretutindeni şi să ne păstrăm în fc păcat şi £
aceeaşi legătură a credinţei şi dragostei pentru ca să prospere trupul Brvăţător.
celei Una, Sfîntă, Sobornicească şi Apostolicească Biserică, pînă
la
Cu o ase
sfîrşitul veacurilor.
lustru Iisus
Pe de altă parte, sînt atît de mari relele pe care le suferă, în aceste ftcire şi' pe
,ătate nez<
vremuri, popoarele şi naţiunile pămîntului, deviind calea dreaptă
a
luminii creştine şi a învăţăturii adevărate, încît se impune şi Întîistă- Dhrtodoxii şi,
■dnem al V e
tătorilor Bisericilor, celorlalţi preacinstiţi ierarhi şi prea evlaviosu lu i
Cinsti lor,
cler precum şi tuturor credincioşilor să mărturisească cu o singură gură
şi să creadă că Domnul păcii veşnice şi al dreptăţii este Domnul nostru
Iisus Hristos, cel ce s-a născut în Betleem, unicul M întuitor al întregii
umanităţi.
Prea Fer
Către A cela adresăm toţi împreună, păstori şi păstoriţi, rugăciunile M itrop o lit al
noastre ca să izbăvească naţiunile şi popoarele de păcat şi de răutăţile
care bîntuie în sînul lor şi să răspîndească pretutindeni lumina neîn
îmbrăţişa
serată a Evangheliei Lui şi să meargă toţi, conducători şi popoare, spre
de înţelec
limanul liniştit al mîntuirii.
«Hristos
Cu acestea, îmbrăţişînd din nou pe Prea Fericirea Voastră, răm înei»
A ceastă
cu multă şi distinsă dragost^ în Hristos Dumnezeu,
vesteşte cu p
t NICOLAE,
Imn ii al întru
Patriarhul Alexandriei
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e şi 11
Frea Fericite Patriarh al B isericii O rto d ox e Române, prea iu b it In
ătoar
Dumnezeu şi prea d orit frate şi îm preună s lu jito r al Sm ereniei
inezei
re, D om nule Iustin, im brăţişîndu-V ă frăţeşte în Dom nul cel născut
Dădîn( Betlecm , ne adresăm cu m ultă plăcere Prea F e ricirii V oastre.
Sărbătorim din nou Sfînta întrupare a lui Hristos ? lumina ei străate ş
jd e ş Rir«*azâ pe om din bunăvoirea lui Dumnezeu Tatăl iar «c ei ce zăceau
istosi Ictuneric şi în umbra m orţii» laudă împreună cu îngerii şi cu păstorii
fe« dragostei şi smereniei Domnului Hristos.
Bunăvoirea aceasta a Prea bunului Dumnezeu spre mîntuirea chipuPine | *âu din întunericul păcatului este minunea minunilor pentru că dumlumi
escul se întîlneşte cu omenescul înfăptuindu-se astfel întregul plan
ii dir mintuire al lui Dumnezeu Tatăl.
uirea
Dumnezeiescul locuieşte în trupul omenesc care se preasfinţeşte
între
rvine instrument al unei naşteri sfinte, spre naşterea generală dumlască şi înfiere dumnezeiască. A stfel, prin întruparea Cuvîntului lui
'n d<
lezeu («C u vîn tu l trup s-a făcut şi a locuit între n oi»), s-a făcut
iceput
noii zidiri şi pleromă lui Dumnezeu.
adrePlecînd de la această minune dumnezeiască, credem, Prea Iubite
razl
. k*te in Hristos, că sărbătorirea N aşterii Cuvîntului întrupat nii este
rului
ptonai o sfînta comemorare ci un adevăr dumnezeiesc care continuă să
. din
întrupeze prin Trupul şi Sîngele care se dă nouă pentru ca noi oane Itn ii să devenim lăcaş sfînt al Lui. Iar din aceasta desprindem răspunferea pe care o avem faţă de noi înşine, faţă de credincioşi şi faţă de
e In general.
Cu adevărat mare este răspunderea aceasta : sfinţirea şi luminarea
■Hetelor noastre de către Cuvîntul lui Dumnezeu, care locuieşte în noi
loete să reînnoiască lumea şi să reîn vioreze trupurile noastre ruinate
le păcat şi să ne pună pe calea pe care ne-a arătat-o Dumnezeiescul
bvâtător.
Cu o asemenea năzuinţă în suflet la praznicul N aşterii Mîntuitorului
tru Iisus Hristos îmbrăţişăm iarăşi pe Venerabila Voastră Prea Fe>ste ţ ic ir e şi' pe Sfinţiţii Fraţi din jurul Prea F ericirii Voastre urîndu-Vă
lătate nezdruncinată, viaţă îndelungată spre folosul sfintei noastre
odoxii şi, încredinţîndu-ne rugăciunilor Prea Fericirii Voastre, ră!nem al V enerab ilei Voastre Prea Fericiri iubitor frate şi întru totul
cinstitor,
t Ignatie IV,
,
Patriarhul Antiohiei

Prea F e ricitu lu i Iustin, Patriarhul B isericii O rto d ox e
M itro p o lit al U n gro v la h iei şi A rh ie p is co p al Bucureştilor,

Române,

îmbrăţişare sfîntă în Hristos Iisus, cel născut din Fecioara mai preSus de înţelegere
Hristos se naşte, slăviţi-L».
A ceastă sublimă şi înălţătoare cîntare a Sfintei noastre Biserici
;vesteşte cu putere evenim entul mai presus de înţelegere spre mîntuirea
|lumii al întrupării Cuvîntului lui Dumnezeu evidenţiind proorociile îm-
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plinite ale Profeţilor şi adeverind că HrisJtos «p e pămînt a fost văzut şi
cu oamenii a vie ţu it» (Ier., 3, 35).
Inimile noastre se umplu de bucuria negrăită a acestei apropiatei
pancosmice sărbători a N aşterii Domnului nostru Iisus Hristos, care!
proclamă reînnoirea neamului omenesc, cîntînd :
«T atăl a binevoit, Cuvîntul trup s-a făcut şi
Fecioara a născut pe Dumnezeu întrupat».
Nu sîntem surprinşi de faptul că Peştera a devenit izvor de lumină,
că Soarele Dreptăţii, din ea a răsărit. Nu ne uimeşte că înţelepţii magi
din Răsărit cu steaua călătoresc la împăratul prunc născut, «căci toată
înţelepciunea la Domnul este şi cu El este în v e c i» (Inţ. Sirah 1, 1). Nu
sîntem surprinşi că vestea anunţată de către înger, purtătoare de nă
dejde pentru omenirea aflată în strîmtorări «ş i pe pămînt pace întru
oameni bu năvoire» (Luca 2, 14), oam enilor simpli şi păstorilor care
păzeau în cîmp a fost mai întîi anunţată, pentru că «p e cele slabe ale
lumii le-a ales Dumnezeu ca să ruşineze pe cele tari» (I Cor., 1, 27).
N e bucurăm împreună dumnezeieşte admirînd coborîrea lui Dumne
zeu de sus, coborîre prin care Hristos «a sărăcit luînd trup pentru ca
noi să ne îm bogăţim ».
Uniţi, deci, cu recunoştinţă negrăită, să m ergem cu pas voios la
Betleemul Iudeii şi în Peştera cea primitoare de Dumnezeu, unde s-a
născut nouă M întuitor (Luca 2, 11), cu poftire frăţească invităm pe Prea
Fericirea Voastră scumpă nouă să sărbătorim şi din inimă să ne rugăm
fierbinte împreună Domnului Păcii să trimită pace atît Sfintei Biserici
pe care o conduceţi, obştei celei credincioase a creştinilor şi întregii
lumi, cît şi să poarte de grijă semenilor noştri aflaţi în boală şi foamete,
refugiaţilor şi celor care suferă de pe urma calam ităţilor naturale, pre
cum şi să conducă la un bun rezultat eforturile liderilor supraputerilor,
şi să le apropie pe acestea prin colaborare paşnică permanentă, prin
dezarmarea şi denuclearizarea planetei noastre ameninţată cu auto
distrugerea.
Şi adresînd Prea Fericirii Voastre de Dumnezeu ocrotită urările şi
felicitările noastre cu ocazia acestei măreţe şi m întuitoare sărbători, Vă
rugăm să transmiteţi aceleaşi urări şi Cinstiţilor A rh ierei, sfinţitului
cler, şi întregii obşte iubitoare de Hristos a Bisericii pe care o conduceţi.
Imbrăţişîndu-Vă cu dor mult în Hristos Iisus, cel născut în Peşteră,
rămînem al V en erabilei Voastre Prea Fericiri iubitor frate în Hristos,
t DIODOROS,
Patriarhul Ierusalimului

ţ

Prea F e ricite A rhiepiscop al Bucureştilor, M itro p o lit al U n grovla hiei, L o c ţiito r al scaunului din Cezareea Capadociei şi Patriarh
al
Bisericii O rto d ox e Române, d orit şi iubit în Hristos Frate şi Îm preunăslu jitor al Sm ereniei Noastre, Dom nule Iustin, îm brăţişîndu-V ă frăţeşte
In Domnul, salutăm pe Prea Fericirea Voastră din toată inima
Cu prilejul praznicului N aşterii Domnului şi Mîntuitorului nostru
Iisus Hristos adresăm Prea Fericirii Voastre cordiale felicitări şi cele
mai bune urări împreună cu salu tu l:

Naştere,
în destinul f
eveniment p
pămînt pace
lui Dumneze
nescul, eterr
ce s-au întîi
vorbindu-se
este mereu a
Naştere*
Dumnezeu t
nească este
beşte în înti
grave pentri]
ca oamenii
«Dumne:
noi să trăim
pămînt însea
Lui i este ce
Hristos trăie
lui Hristos, a
Cu acest
şi să treceţi
al Prea Feri

Prea Feri
Prea Iub
Cu senti]
Vă adresăm
nic al Naşteri
Fiul lui I
Sfînt şi din F
adevăratei ar
voii lui Dumn
In aceast
omenesc se ş
pentru tot ces
Astăzi, ci
este supus la
cel ce prunc
pace durabilă
Betleemului î]
Rugăm ci
teze pe noi tc
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Pacea lui Dumnezeu — Hristos se naşte !
Naşterea Fiului lui Dumnezeu, ca evenim ent continuu este prezentă
In destinul fiecărui om. Cei dintîi binevestitori cereşti au anunţat acest
eveniment prin cîntarea : «S lavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe
pămînt pace întru oameni bunăvoire» (Luca 2, 14). Prin întruparea Fiului
lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a întîlnit cu omul, dumnezeiescul cu om e
nescul, eternitatea cu temporalul, cerul cu pămîntul. Şi toate trec, cele
ce s-au întîmplat în istoria neamului omenesc, încît abia se mai aude
vorbindu-se de ele, abia se mai menţionează, pe cînd acest evenim ent
este mereu actual.
Naşterea Mîntuitorului este cea mai mare minune şi dovedeşte că
Dumnezeu trăieşte în fiecare om. Dar, din nefericire, aroganţa om e
nească este cauza tuturor crizelor şi nenorocirilor despre care se vor- .
beşte în întreaga lume, iar aceste crize şi nenorociri sînt deosebit de
grave pentru generaţia noastră. Insă Mîntuitorul a spus : «Eu am venit
ca oamenii viaţă să aibă şi să o aibă din belşug» (Ioan 10, 10).
«Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul său cel unul născut pentru ca
noi să trăim prin E l» (I Ioan 4, 9). A trăi «prin Fiul lui Dumnezeu pe
pămînt înseamnă a trăi în fiecare zi prin exemplul Lui, prin învăţătura
Lui ţ este ceea ce spune Sfîntul apostol P a v e l: «N u mai trăiesc eu ci
Hristos trăieşte în m ine» (Gal., 2,s20), adică trăieşte în mine dragostea
lui Hristos, adevărul lui Hristos, dreptatea lui Hristos.
Cu aceste gînduri, Vă urăm să trăiţi Praznicul N aşterii lui Hristos
şi să treceţi în Anul Nou 1986 şi rămînem totdeauna devotat în Hristos
al Prea Fericirii Voastre frate şi împreună-slujitor,
t GHERMAN,
Patriarhul Serbiei

Prea Fericirea Voastră,
Prea Iu b ite Frate în Domnul,
Cu sentimente de profundă dragoste frăţească şi bucurie cordială,
Vă adresăm cele mai bune urări cu prilejul marelui şi slăvitului praz
nic al Naşterii cu trup a Cuvîntului iui Dumnezeu.
Fiul lui Dumnezeu a coborît pe pămînt şi s-a întrupat de la Duhul
Sfînt şi din Fecioara M aria pentru ca să lumineze pe oameni cu lumina
adevăratei arătări a lui Dumnezeu şi să ne facă pe noi împlinitori ai
voii lui Dumnezeu (Efes., 1, 2).
In această dragoste negrăită arătată de Dumnezeu faţă de neamul
omenesc se şi confirmă înalta menire a omului, care este răspunzător
pentru tot ceea ce se întîmplă în lume.
Astăzi, cînd lumea este plină de îngrijorare şi darul sfînt al v ie ţii
este supus la ameninţarea cu nimicirea, să ne rugăm fierbinte lui Hristos
cel ce prunc s-a făcut, să dăruiască oamenilor şi tuturor popoarelor o
pace durabilă şi stabilă, precum cea vestită de corul îngerilor deasupra
Betleemului în Sfînta noapte a N aşterii Domnului.
Rugăm cu fervoa re pe Hristos dătătorul de viaţă, să ne binecuvînteze pe noi toţi cu zile de pace şi bunăstare, pentru .ca oamenii pe pă-
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mint să trăiască în dragoste şi în adevăr (I Ioan 2, 29), sporind lauda
lor către Dumnezeu, întărind «p e pămînt pacea şi între oameni bunăvo ire a » (Luca 2, 14).
Cu dragoste în Hristos Iisus, M întuitorul nostru,

Prea F
Prea Ii

22

t PIMEN,
Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii

Prea Fericirea Voastră,
Inim ile noastre se umplu de bucurie şj mintea noastră se înalţă
către ceruri uimindu-se de lumina care străluceşte în noaptea Naşterii
Domnului, cînd Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul Omului, cînd Cuvîntul
cel V eşnic a devenit trup omenesc pentru a locui între noi plin de har
şi de adevăr ,• şi noi am văzut slava sa, slavă ca a unuia născut din Tatăl
(Ioan l l#14).
In sufletele noastre, vibrează adînc bucuria minunatei sărbători a
creştinilor : Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, Sfînta Biserică ne-a
pregătit cu grijă pentru acest praznic prin post şi rugăciune iar cîntări
deosebite de laudă glăsuiesc în preajma
acestei sfinte
să rb ă to ri:
«H ristos se naşte, slăviţi-L ,• Htistos coboară din ceruri, întîm pinaţi-L».
De douăzeci de veacuri aproape, creştinii, primind taina minunată
a credinţei noastre (I Tim., 3, 16) şi cuvîntul despre El, care S-a născut
din Fecioară, cu bucurie plină de uimire şi în rugăciune adîncă exclamă
împreună cu îngerii : «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt
pace întru oameni bunăvoire» (Luca 2, 14). Este şi pentru întregul popor
credincios o mare bucurie acest evenim ent, deoarece posibilităţi strălu
cite s-au creat pentru ca noi să fim ridicaţi de pe pămînt la ceruri, «aşa
încît să putem primi statutul nostru de fii a dop tivi» (Gal., 4, 5).
Profetul Isaia, întrezărind cu v o ia lui Dumnezeu această taină cu
multe secole înainte, a văzut cu ochii săi profetici îndeplinirea ei şi a
e x c la m a t: «U n prunc s-a născut nouă, un fiu s-a dat n ou ă ; pe umerii
Lui va fi stăpînirea ; numele Lui e înger de M are Sfat, Sfetnic Minunat,
Dumnezeu Tare, Stăpînitor, Domn al Păcii, Părinte V eşn ic» (Isaia 9, 5).
El, care este Părinte Veşnic are o împărăţie imensă şi pentru tot
deauna plină de pace (Isaia 9, 6). Oamenii acestei împărăţii, Lui d e v o 
taţi şi fii, sînt făcătorii de pace, care se roagă şi veghează pentru men
ţinerea păcii în lume şi pentru înlăturarea ameninţării, nucleare.
Privim cu nădejde luminoasă spre A nul Nou 1986. Dorim din toată
inima ca Dumnezeul Păcii şi dragostei să fie cu noi şi, ca prin puterea
sa cea nebiruită să ne ajute să păstrăm întreagă unitatea O rtodoxiei şi
să lucrăm binele pentru Sfînta Biserică, pentru o viaţă paşnică şi
prosperă.
Cu sentimente de dragoste frăţească, V ă urez, Prea Fericirea V oa s
tră, Prea Iubite Frate, un Crăciun plin de bucurie şi un fe ric it A n N o u !
M ă încredinţez sfintelor rugăciuni ale Prea Fericirii V oastre şi Va
rămîn frate devotat şi Împreună slujitor în Hristos,
ţ M AXIM,
Patriarh al Bulgariei
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Prea Fericirea Voastră,
Prea Iu b it Frate în Hristos,
Soarele A devăru lui a răsărit astăzi luminînd omenirea cu lumina
dreptăţii. Fiul lui Dumnezeu .s-a născut nouă. «O mlădiţă va ieşi din
tulpina lui le s e i» (Isaia 2, 1) şi v o r chema numele lui Emanuel (Isaia 7,
14) — «T ată Veşnic, Domnul Pă cii» (Isaia 9, 6).
El vin e ca un trimis plin de bunătate, bucurie şi fericire. Cum îl va
întîmpina pe El om enirea decăzută : cu credinţă, cu pace, dragoste şi
bunăvoinţă unii faţă de alţii... ori cu ură, cu duşmănie şi cu vrăjmăşie...
înălţăm rugăciunile noastre pentru pacea lumii, pentru frăţietate,
înţelegere reciprocă între Biserici, popoare şi ţări*
Fie ca N oul A n care vin e să fie un an de sporire duhovnicească şi
bunătate faţă de oameni. Credjem că bunăvoinţa lui Dumnezeu şi a oa
m enilor va triumfa mai presus de orice, «pentru că prunc s-a- născut
nouă... şi stăpînirea va fi pe umerii lui».
Prea Fericirea Voastră, fie ca Domnul Hristos să V ă ocrotească
cu sănătate şi să V ă dăruiască putere spirituală, sfinţenie şi vig oa re în
slujba lui Dumnezeu şi a naţiunii din care faceţi parte şi urez Bisericii
şi poporului dreptcredincios pe care îl conduceţi, prosperitate şi
bunăstare.
Cu dragoste frăţească,
t ILIA II,
Patriarh Catolicos al întregii Georgii

Prea F e ricite Patriarh al B isericii O rto d o x e Române, Prea Iu bit
Frate în H ristos Dumnezeu şi împreună s lu jito r al Sm ereniei N oa stre,
Dom nule Iustin, îm bră ţişîn d u-V ă în H ristos ne adresăm Prea F e ricirii
V oastre cu m ultă plăcere
A sosit Sfînta sărbătoare a N aşterii cea după trup a Mîntuitorului
nostru Iisus Hristos, pricină şi m otiv de bucurie
d e o se b ită :
căci
bucurie ne-a vestit nouă îngerul din ceruri la arătarea Lui, pace de la
Dumnezeu şi bunăvoire anunţînd neamului strămoşilor căzuţi.
Iar noi, auzind cuvintele îngerului în Evanghelie ne “umplem de
bucurie sărbătorind coborîrea şi întruparea pentru noi a Cuvîntului
lui Dumnezeu şi bucurîndu-ne, cîntăm poporului creştin dreţîtcredincios cîntarea armonioasă şi lumii de bucurie aducătoare :
«H ristos se naşte, sJăviţi-L !».
Şi cu ocazia acestei Sfinte şi alese Sărbători, pomenind după da
torie şi cu dor frăţesc pe Prea Fericirea Voastră, V en erabil Intîistătător în Hristos şi scump nouă, V ă vizităm cu mintea, voindu -Vă ca,
Fiul cel fără de început şi de un tron cu Tatăl, întrupat pentru noi să
ocrotească pe Prea Fericirea' Voastră, pe cinstiţii ierarhi care V ă în
conjoară şi pe ceata sfinţiţilor slujitori şi pe întregul popor chemat la
sfinţenie şi încredinţat g rijii păstoreşti a Prea Fericirii Voastre, să V ă
păzească de orice ameninţare ar veni, conducînd pe toţi la săvîrşirea
celor plăcute lui Dumnezeu totdeauna.
\
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Şi cerem Celui ce a binevoit pentru noi să dăruiască Bisericii pe
care o conduceţi şi întregii sale creaţii N ou l A n al mîntuirii,
care
vine, 1986, plin de bunătăţi şi de prosperitate.
Iar pe lîngă toate acestea, îmbrăţişîndu-Vă cu sărutare sfîntă în
Hristos cel ce s-a întrupat şi prunc s-a făcut pentru noi, rămînem al
Prea Fericirii Voastre iubitor în Hristos frate,
t SERAFIM,
Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade

Prea F e ricite Patriarh al B isericii O rto d ox e Române, M itro p o lit al
U n gro v la h iei şi A rhiepiscop al Bucureştilor, nouă prea iubit şi scump
frate şi împreună slu jitor, D om nule Iustin, îm brăţişîndu-V ă frăţeşte în
Domnul, ne adresăm cu m ultă plăcere V en era bilei V oa stre Prea F e riciri
«A stă z i Hristos se naşte în Betleem din Fecioara ; astăzi cel fără
de început începe şi Cuvîntul se întrupează». A stăzi Hristos «F iu al
Tatălui fiind şi. strălucire», plecînd cerurile, coboară pe pămînt, pentru
ca pe omul pierdut să-l regăsească şi sa-1 ridice la ceruri. Cu ocazia
acestui evenim ent mai presus de înţelegere, «puterile cerurilor se bu
cură şi pămîntul cu oamenii se veselesc».
Străluminaţi şi noi de lumina bucuriei trimise de Dumnezeu *în
această sărbătoare a mîntuirii noastre, aducem cîntări de mulţumire lui
Dumnezeu, care, pentru noi, prunc s-a făcut, şi rugăciuni fierbinţi îi
înălţăm, pentru pacea lumii şi bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Bise
rici şi, cu dor frăţesc, ne purtăm gîndul la Venerabila Voastră Prea
Fericire, îmbrăţişîndu-Vă în Hristos cel ce prunc s-a făcut şi urînduVă, Prea Fericirii Voastre şi întregii cete a celor împreună-păstori din
jurul Prea Fericirii Voastre, sănătate nezdruncinată, zile îndelungate,
belşug de har de la cel ce în peşteră s-a născut şi în iesle s-a culcat,
Mîntuitorul nostru.
Urînd Prea Fericirii Voastre ca A n u l N ou care soseşte, an al bună
tăţii, Domnului, să-l petreceţi cu bine şi fără suferinţă, în prosperitate
şi belşug do bunuri cereşti şi pămînteşti şi cu spor neîncetat în stră
duinţele pe care le depuneţi pentru bunăstarea Bisericii pe care o con
duceţi, V ă îmbrăţişăm încă o dată cu multă dragoste şi deosebită p re
ţuire şi rămînem al Venerab ilei Voastre Prea Fericiri, iubitor în
Hristos frate,
t HRISOSTOM,
Arhiepiscopul Ciprului

Prea Fericirea Voastră,
«F iecare zi se umple de bucurie pentru că Hristos s-a născut din
Fecioară».
Dumnezeu ne-a binecuvîntat să ajungem la acest emoţionant praz
nic şi să ne apropiem către N ou l A n 1986. Peştera din Betleem ne far
mecă şi ne umple inima de bucurie şi de credinţă deoarece în ea a
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eoborît cerul şi pe pămînt a ven it de mult împăciuitorul întrupat om
prin bunăvoirea lui Dumnezeu.
Intr-adevăr, pe pămînt s-a petrecut ceva mai presus de mintea
•menească. A cest mare mesager trimis prin bunăvoinţa Tatălui Ceresc,
ca prunc înfăşat în scutece, este simbol al slăbiciunii fizice. El nu putea
să mişte mîinile, dar a ven it să îndeplinească ceea ce nici un fel de
putere nu putea să săvîrşească pentru noi, anume : împăcarea, mîntuif*a şi sfinţirea neamului omenesc.
Permiteţi-mi, Prea Fericirea Voastră, ca, din partea mea personal
*1 din partea Biserici noastre, să V ă adresăm Prea Fericirii Voastre şi
iubitorilor de Dumnezeu Arhipăstori, cît şi turmei binecredincioase pe
care o păstoriţi, cu prilejul sărbătorii îm plinirii bunătăţii lui Dumnexeu, a N aşterii lui Hristos şi cu prilejul Anului N ou 1986, cele mai
bune urări de sănătate nezdruncinată şi prosperitate. Rugăm pe M întuitorul Iisus Hristos cel născut prunc în Betleem pentru noi, să pă
lească pe Prea Fericirea Voastră şi să V ă umple de cea mai aleasă
bucurie şi de îmbelşugare.
Încredinţîndu-ne rugăciunilor Prea Fericirii V oastre pentru Bise
rica noastră, rămînem cu dragoste sinceră în Domnul, al Prea Fericirii
Voastre devotat frate,
t DOROTEI,
Mitropolit de Praga şi al întregii Cehoslovacii •

Prea Fericirea Voastră,
Hristos se naşte l
«Şi cuvîntul trup s-a făcut şi a locuit cu noi, plin de har şi de
adevăr; şi noi am văzut slava Lui, ca a unuia născut din T a tăl»
(Ioan 1, 14).
A trecut mult timp de atunci, de cînd oam enii au văzut slava Lui.
întocmai ca atunci şi astăzi, mulţi se lasă înşelaţi, însă pentru cei
ce cred în El, piatra este de mare preţ, dar pentru cei ce nu cred este
piatră de poticnire şi de sminteală de care se poticnesc fiindcă' n-au
dat ascultare cuvîntului spre care au şi fost puşi.
Iar v o i sînteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, popor sfînt,
neam agonisit de Dumnezeu ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui care
v-a chemat din întuneric, în lumina sa cea minunată, v o i care nici
odată n-aţi fost popor iar acum sînteţi poporul lui Dumnezeu» — zice
Sfîntul apostol Petru (I Petru 2, 7— 10)..
Să facem să locuiască cu noi şi cu toţi oam enii Cuvîntul lui Dum
nezeu plin de bucurie şi adevăr pentru ca noi toţi, urmaşii săi, umblînd
pe drumul renaşterii în El, să devenim
într-adevăr
poporul
lui
Dumnezeu.
Atunci va împărăţi Domnul în veac ! Iar pacea lui Hristos va fi
bunul tuturor oamenilor.
Cu sentimente de adîncă dragoste şi devotam ent cordial adresăm
urările noastre cele mai bune Prea Fericirii Voastre şi poporului cre
dincios pe care-1 conduceţi, cu ocazia prealuminatului praznic al N aş
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terii lui Hristos şi mă rog lui Dumnezeu ca, cu mînă tare şi în sănătati
deplină să conduceţi corabia m în tu irii: Biserica Ortodoxă Română
spre slava lui Dumnezeu şi spre binele Patriei Române, fntru mulţi ani
Prea Fericite !
A l Prea Fericirii Voastre frate în Hristos şi smerit împreunăslujitor,
t VASILE,
Mitropolitul Varşoviei şi a toată Polonia

Prea Fericitului Iustin,
Patriarh al Bisericii O rto d ox e Române
Prea Fericirea Voastră,
în aşteptarea praznicului N aşterii Domnului nostru Iisus Hristos
am bucuria să vă felicit, cu aceeaşi rugăminte pentru pacea pe car€
Domnul a dat-o cclor ce îl urmează şi pe care furtunile vremurilor
prezente nu pot să o îndepărteze de la creştini, deoarece aceasta este
pacea în Duhul Sfînt (Rom., 14, 17).
In septembrie, Dumnezeu în dragostea Sa m-a- pus la încercare
supunîndu-mă unei tromboze la inimă. A ceasta s-a dovedit mai puţin
serioasă decît precedenta, pe care am avut-o în urmă cu 12 ani. Să
mă ajute Dumnezeu să fiu în stare să-mi îndeplinesc atribuţiile pentru
N ou l An. Prin această scrisoare îmi exprim recunoştinţa pentru sfin
tele rugăciuni ale Prea Fericirii Voastre. Datorită acestor rugăciuni
Domnul nostru a fost îndurător cu mine. Doresc ca noul an să fie ur
an de succese şi bucurii spirituale pentru Prea Fericirea Voastră şi
pentru întreaga turmă binecredincioasă pe care o slujiţi.
A l Prea Fericirii Voastre umil frate în Hristos,
t PAUL,
Arhiepiscop de Karelia şi al întregii Finlande

Prea F e ricirii Sale,
Patriarhului Iustin al Bisericii O rtod oxe Române
«Dumnezeu este cu noi» (Matei, 1, 23)

Prea Fericirea Voastră,
Este pentru mine o mare plăcere să vă adresez salutul meu creş
tinesc, .urînd Prea Fericirii Voastre un Crăciun binecuvîntat şi un fe
ricit A n Nou.
Poporul Noului Legăm înt sărbătoreşte Crăciunul în fiecare an cu
bucurie şi cu fapte nobile pentru pace, deoarece Duhul Domnului este
totdeauna peste dînşii. Ei denunţă răul şi propovăduiesc V estea cea
bună sărmanilor, urmînd exem plul Domnului şi învăţătorului lor Iisus
Hristos, fiindcă Dumnezeu este cu ei.
Ca o biserică a N oului Legămînt, Biserica Ortodoxă Etiopiană se
pregăteşte acum, cu puterea Duhului Domnului, să sărbătorească praz-
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nicul Crăciunului, punînd un accent special pe expresia mai sus m en
ţionată : «Dumnezeu este cu noi», pentru a reflecta glasul credincioşi
lor Bisericii noastre din zonele afectate de secetă, care experiază cum
Dumnezeu este cu ei în acest timp de lipsă cauzată de secetă.
După cum v-am făcut cunoscut la vreme, m ilioane dintre compa
trioţii noştri au fost victim ele unei mari secete.
M em brii Sfîntului nostru Sinod, clerul şi funcţionarii Patriarhiei
au donat echivalentul unui salariu pe o lună, în vederea
ajutorării
acestor victim e. Num eroşi credincioşi au contribuit de asemenea cu
generozitate în diferite feluri, la eforturile organizaţiei naţionale de
ajutorare.
Aducem mulţumiri B isericilor membre ale C.E.B. şi altor organizaţii
umanitare pentru ajutorul lor generos de alimente, care a salvat mii
de vie ţi omeneşti.
Exprimăm totodată sentimentele noastre profunde de recunoştinţă
faţă de Prea Fericirea Voastră şi faţă de toţi credincioşii de sub con
ducerea Prea Fericirii Voastre pentru generoasa contribuţie adusă la
ajutorarea victim elor, prin intermediul Bisericii noastre pînă acum, şi
facem din nou apel la Dumneavoastră pentru orice fel de ajutor posibil
pînă ce victim ele secetei v o r putea să se bizuie pe propriile lor m ijloace
în viitoru l apropiat.
«S la vă întru cei de sus lui Dumnezeu şi ,pe pămînt pace, între oa
meni bu năvoire» (Luca, 2, 14).
t ABBA TEKLE-HAIMANOT,
Patriarhul Etiopiei

Prea Fericirea V oastră,
Cu inima plină de bucurie, Vă transmitem din Sfîntul Scaun din
Etcimiadzin, prin aceste rînduri, Vestea cea Bună a Naşterii Domnului
nostru Iisus Hristos.
A stăzi prăznuim o sărbătoare fără egal, pentru că întreaga noastră
viaţă se luminează din nou prin nădejdea reînnoirii şi prin viziunea
mîntuirii. Intr-adevăr, Hristos este reînnoirea noastră şi nădejdea mîntuirii noastre. în viaţa noastră pămîntească El este lumina care ne con
duce, modelul de urmat în faptele bune, iar în istorie, prin Evanghelia
sa El este «Soarele dreptăţii» şi «Domnul Păcii».
în faţa ieslei în care Fiul lui Dumnezeu prunc născut s-a culcat, ne
rugăm pentru ca oamenii să trăiască lucrînd după modelul vie ţii cereşti
şi ca lumina dreptăţii şi spiritul pacificator transmis de Hristos să călău
zească mereu toate naţiunile şi toate statele.
Prin V estea cea Bună a N aşterii Domnului, adresăm Prea Fericirii
V oastre salutările noastre frăţeşti respectuoase şi V ă urăm din toată
inima zilei îndelungate şi însorite în pace, şi în prosperitate precum şi
lumină neapusă pe calea misiunii pe care o aveţi la conducerea Bisericii
grea de istorie pe care o păstoriţi.
«F ie ca Dumnezeul nădejdii să V ă copleşească de bucurie şi de pace
în credinţă statornică neîncetat» (Rom., 15, 13).
‘
t VASKEN I, '
Catolicos al tuturor armenilor
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Prea Fericirea Voastră,
Iu bit frate al nostru în Domnul,
A flîndu-ne în preajma Sfintelor sărbători ale Crăciunului şi Epifaniei, salutăm pe Prea Fericirea Voastră, fratele nostru, cu dragoste şi
pace de la Hristos Mîntuitorul.
Sîntem chemaţi încă o dată să sărbătorim Naşterea şi Botezul Dom 
nului nosttu Iisus Hristos, proclamînd slavă Iui Dumnezeu şi pace p o 
poarelor din toată lumea.
Cîntare îngerească «osan a» răsună cu o putere deosebită într-o
lume de violenţă şi veşti de război. Puterile răului se ridică din nou în
lumea de azi în Răsărit ca şi în Apus,
Şi cînd puterile lumii vorbesc prevestitor despre iarna nucleară şi
războiul stelelor, noi sîntem provocaţi în chiar esenţa chemării noastre
creştine. C ei săraci şi cei fără putere privesc cu teamă în jur căutînd un
mîntuitor care să aducă pace şi dreptate naţiunilor lumii.
Fie ca praznicul N aşterii şi cel al Botezului Mîntuitorului nostru
să ne ajute a ne angaja în unitatea spiritului către Domnul Păcii şi al
Dreptăţii. Fie ca naţiunile să se bucure în El, cel care a venit şi care
vine.
N e rugăm împreună cu Sfinţiţii ierarhi, cu preoţii şi cu poporul dreptcredincios ca Sfînta Treim e, Fiul şi Duhul Sfînt să păzească pe Prea
Fericirea Voastră şi pe poporul al cărui arhipăstor sînteţi, în pace şi în
prosperitate.
A l Prea Fericirii V oastre frate în Domnul,
t BASELIUS M ARTH O M A M ATHEW S I,
Catolicos al Răsăritului

Prea F e ric irii Sale Iustin,
A rh ie p is co p al Bucureştilor şi
Patriarh al B isericii O rto d o x e Române
V ă mulţumesc pentru urările frăţeşti pe care mi le-aţi adresat cu
prilejul N aşterii Mîntuitorului şi pentru A nul Nou.
In aceste zile, Biserica, în bucurie şi cîntări de laude, mulţumeşte
lui Dumnezeu pentru că harul, iz vo r de m întuire pentru toţi oamenii,
s-a manifestat (T it 2, 11) şi pentru că sîntem beneficiarii acestui har şi
m artorii lui. N o i anunţăm această «m are bucurie care va fi aceea a în 
tregului p opor» (Luca 2, 10), pentru ca întreg universul să ştie că singur
Domnul Păcii, născut prunc pentru noi la Betleem, poate să-i dea mîntuirea şi adevărata pace. Fie ca Domnul să facă astfel încît progresul
dialogului între Bisericile noastre să ne permită să ne asumăm din ce
în ce mai bine împreună această misiune care ne-a fost încredinţată.
în aceste sentimente de bucurie şi de nădejde, mă rog lui Dumne
zeu să dea Prea Fericirii V oastre şi Bisericii pe care o conduceţi belşug
de binecuvîntări în anul care a început şi V ă asigur de dragostea mea
frăţească.
P.P. IO A N -P A U L II
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B U N U R ILE PĂCII
I
Pacea în lume este pentru oameni o rînduială a firii, o cerinţă a ra
ţiunii, o necesitate a vieţii. Ea nu se realizează însă de la sine, fără stră
danii şi eforturi. M ai mult decît atît, pentru a dobîndi şi a păstra pacea,
este necesar să se înlăture şi cauzele care o zădărnicesc : înarmarea nu
cleară, criza econom ică, neîn ţelegerile politice, discrim inările sociale şi,
mai ales, neîncrederea dintre oameni şi popoare.
N efiind nimic mai bun de rîvnit din cîte se pot dori şi din cîte se pot
afla pe acest pămînt decît pacea, apărarea, păstrarea şi statornicirea ei
se impun de la sine. Extinderea mesajului păcii, astfel încît să pătrundă
în toate dimensiunile lumii şi în cele mai tainice profunzimi ale firii
umane luminate de Dumnezeu prin raţiunea dăruită de El omului, con
stituie cerinţa de căpătîi a zilelo r noastre. Bun al întregii omeniri, pacea
face parte din însuşi conţinutul v ie ţii ? este condiţia indispensabilă pen
tru aceasta şi expresia vre rii celei sfinte a lui Dumnezeu. De aici rezultă
că numai în timp de pace omul îşi poate îndeplini cu adevărat menirea
lui în viaţă. Istoria arată lim pede că epocile de pace au fost în acelaşi
timp epoci de în florire a culturii şi de răspîndire a civiliza ţiei.
Cît de va riate şi cît de bogate sînt roadele păcii este uşor de înţeles,
căci în esenţa ei pacea este maica tuturor bunurilor, cum zic Sfinţii Pă
rinţi. Ea este însuşirea sau caracteristica firească a v ie ţii popoarelor în
înţelegere unele cu altele, respectîndu-şî unele altora drepturile fireşti
şi bunurile proprii şi privindu-se unele pe altele, ca părţi egale ale comu
nităţii omeneşti, ale lumii. A stfel, pacea are rădăcinile ei în dreptate ; iar
dacă una sau alta din laturile dreptăţii este încălcată, pacea în lume este
tulburată.
Privită ca linişte în sufletul omului, ca bună înţelegere între oameni
şi popoare, ca împăcare cu Dumnezeu, pacea este darul divin prin ex ce
lenţă (L evitic 26,3-6). A sem enea harului, pacea este o putere tainică din
împărtăşirea căreia rodeşte unirea omului cu Dumnezeu, liniştea în su

30

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

fletul credinciosului şi buna v o ire între oameni. La o asemenea pace se
gindeşte Sfîntul apostol Pavel cînd scrie : «Căutaţi pacea cu toţii şi sfin
ţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu» (Evr., 12,14). A cea s
tă pace este darul ceresc care se coboară în sufletele; credincioşilor, păzindu-le cugetele şi inimile, laolaltă, în unire cu Hristos (C ol. 3,15).
Pacea face să sporească dreptatea. Sfîntul apostol Iacob, după ce
vorbeşte despre înţelepciunea care duce la dreptate, nu uită să adauge
că «roada dreptăţii se seamănă în pace de cei care lucrează pacea» (3,18).
Arătînd, în continuare, efectele n egative ale războiului (4,1), Sfîntul
apostol Iacob lasă să se înţeleagă că propăşirea, su6 toate aspectele ei,
este rod al păcii întem eiate pe dreptate. în acest fel, pacea se înfăţişează
ca principala condiţie a progresului în lume.
«N e rugăm — scrie Sfîntul Ioan Gură de Aur — cerînd îngerul păcii
şi pretutindeni cerem pacea, fiindcă nimic nu este asemenea ei. La bise
rică, în rugăciuni, în cuvinte de urare, întîistătătorul dă pacea zicînd :
«P ace vouă !». Pentru ce ? Pentru că ea este mama tuturor bunurilor, te 
m ei al bucuriei. De aceea şi Hristos a poruncit A p ostolilo r cînd intră în
case să spună aceasta îndată, ca un fel de simbol al bunurilor. întîistătă
torul Bisericii z i c e : «P ace tu tu ro r!». Căci ce folos dacă avem pace cu
unul, iar cu altul război şi lu ptă? Care este cîştigul ? Şi în trup, dacă
unele mădulare sînt liniştite, iar altele tulburate, nu se poate statornici
niciodată sănătatea, 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 în
tre cele din cer».
Pacea eliberează oamenii de sub ameninţarea m orţii şi-i redă mun
cii constructive, creatoare de bunuri materiale şi de va lori spirituale, de
c iv iliza ţie şi cultură. Ea oferă,posibilitatea realizării trebuinţelor, aspira
ţ iilo r şi drepturilor fireşti ale individului şi ale colectivităţii umane, pre
cum şi ale într-ajutorării reciproce a popoarelor.
Biserica Ortodoxă Română propovăduieşte fără încetare Evanghelia
îm părăţiei lui Dumnezeu, care nu poate fi concepută altfel decît ca îm 
părăţie a păcii. «P e pămînt pace, întru oameni bunăvoire» sînt cuvintele
care alcătuiesc mesajul divin al păcii, vestind pe Domnul Păcii (Isaia
9,5), C el ce vin e să întem eieze împărăţia păcii, care înseamnă pace în
tre Dumnezeu şi om, pace în fiinţa omului, pace între om şi semenii săi.
întregul mesaj al Mîntuitorului întrupat în omul păcii, face din virtutea
păcii o poruncă dumnezeiască pentru creştini. Sfinţii A postoli şi-au îm 
plinit misiunea de vestitori şi îm plinitori ai acestei porunci, pe care au '
înţeles-o ca o condiţie şi o componentă a îm părăţiei lui Dumnezeu, care
este «dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfînt» (Rom., 4, 17). în cele mai
critice momente ale v ie ţii lor, ei au rămas neabătuţi, pînă la sacrificiu,
oameni ai păcii. Ei au văzut în pace însăşi viaţa şi propăşirea omenirii.
întemeindu-se pe dreptate, pacea este maica tuturor bunurilor. «Ea
este un bun atît de mare, zic părinţii bisericeşti, încît şi în cele pămînteşti şi trecătoare, nimic nu este mai plăcut decît să auzi de ea, nimic
mai de rîvnit decît să o doreşti, nimic mai bun decît să o găseşti». Pacea
este în adevăr cel mai des rostit cuvînt în vremea noastră, iar dorinţa
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a o dobîndi şi a o păstra este forţa care strînge astăzi în jurul ei m i
ne şi m ilioane de oameni.
In conjunctura internaţională actuală, cînd oamenii de bine de prendeni sînt preocupaţi de păstrarea şi prom ovarea păcii în lume, şi noi,
jitorii Bisericii O rtodoxe Române, datori sîntem să nu precupeţim nici
efort şi cu m ijloacele noastre specifice să ne aducem contribuţia la
astă cauză sfîntă. A nul internaţional al păcii — 1986 — să fie pentru
i un nou şi fericit prilej de a ne face cunoscută, în ţară şi în lume,
rinţa noastră nestrămutată de pace şi bunăvoire.
Să ajutăm pe conducătorii de state şi popoare să restabilească în
nştiinţa umană va lo rile m orale autentice, în sensul că nu afirmarea
poterii — care generează conflicte — ci, dim potrivă, afirmarea încredea dreptăţii, a cooperării, a într-ajutorării, a respectului unii faţă de
Iii şi, mai ales, a dragostei frăţeşti, reliefează adevărata sumă de valori
*re slujesc pacea şi viaţa lumii.
Lumea este însetată de pace ; să o ajutăm să-şi împlinească visul ei
aur : pace deplină pe pămînt.
Pentru pace neîncetat să ne rugăm ,* binefacerile păcii în toată vreea să le vestim , iar la apărarea păcii fiecare să-şi aducă întreaga sa conbuţie, dovedindu-se în toată vrem ea făcător de pace.
Legea de căpătîi a vie ţii noastre în lume, ca oameni, să fie dragostea
«nuia faţă de a ltu l; ea să ne îngem ăneze cugetele, să ne unească inim ile
f i să ne înmănuncheze puterile pentru ca în comuniune deplină viaţa să
®e-o petrecem .'Iar, ca popoare, idealul păcii cu statornicie să-l slujim?
colaborarea sub toate form ele să o dezvoltăm , iar prietenia pe zi ce trece
*ă o întărim.
Porunca păcii nu este neînţeleasă şi nici departe de noi, ne încredin
ţează Sfînta Scriptură. «C uvîntul acesta — pacea — este foarte aproape
«le n o i } el este în gura noastră şi în inima noastră, ca să-l îm plinim »
(Deut. 30,18).
f I USTI N
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

PACE ŞI B UNĂVO IRE
O rganizaţia Naţiunilor Unite, forul reprezentativ şi tutelar al po
poarelor, a hotărît ca anul 1986 să fie numit « anul internaţional al p ă cii».
Care sînt tem eiurile pentru care O.N.U. a luat această hotărîre ? De
ce tocmai acest an a primit această denumire ?
Fără îndoială că unul din m otivele oare a determinat O.N.U. să nu
mească anul 1986 în felul acesta este faptul că dorinţa de pace, necesita
tea Existenţei ei în viaţa om enirii din zilele noastre ,a ieşit din cadrul unei
dorinţi, a unei problem e care priveşte un popor sau altul, a unora sau al
tora dintre ţări sau chiar continente. Pacea a devenit o problemă care
priveşte deopotrivă toate popoarele, este un bun suprem al întregii om e
niri. Asupra acestui adevăr nu mai poate fi nici o îndoială. Pacea este,
•şa precum s-a spus, o problem ă planetară.
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Existenţa păcii în lume este o condiţie fundamentală a vieţii, de
aceea apărarea ei înseamnă însăşi apărarea vieţii.
Conştiinţa însemnătăţii păcii pentru salvarea v ie ţii omeneşti este, M
zilele noastre, un im perativ categoric. Nim eni nu poate rămîne străin sau
indiferent în faţa datoriei de a o apăra.
Pacea este într-atît de trebuitoare v ie ţii precum este aerul, apa şi
hrana care întreţin viaţa, precum este soarele care luminează şi încăl
zeşte lumea.
Dar în decizia O.N.U. cu privire la «anul internaţional al păcii» tren
buie să vedem şi răspunderea şi îngrijorarea generală a întregii omeniri
în faţa unui nou război ameninţător, a unui război nuclear, care echiva
lează cu distrugerea vie ţii de pe planeta noastră.
«N icicîn d în îndelungata ei istorie lumea nu s-a aflat într-o situaţiei
atît de gravă, fiind confruntată cu un ansamblu de problem e deosebit de!
complexe, bîntuită de furia unor adevărate uragane, econom ice, politicei
şi militare, care produc suferinţe adînci, teamă, neîncredere între oameni
şi popoare».
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Sfîntul apostol P avel a exprimat un asemenea mod de existenţă în
c «v m te le : «Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa ve ţi împlini legea lui
H nstos» (Gal., 6,2).
Numai pe această cale se poate realiza o adevărată pace. Căci numai
o pace care se întem eiază pe dreptate şi iubire poate fi cu adevărat binettcâtoare, poate întreţine bunăvoire între oameni. O rice alt mod de a in*a u ra pacea în lume este fără durabilitate şi nu are sorţi de izbîndă. O
•ocietate din care lipseşte dreptatea şi acordul buneivoiri dintre membrii
« i este ca un munte vulcanic. în aparenţă el este liniştit, pot creşte şi viefca pe el faună şi floră dar, din cînd în cînd, pe neaşteptate, izbucneşte
U T.a şi distruge tot. A şa este starea de pace, de acalmie, acolo unde nu
m ie dreptate şi echitate între oameni şi popoare, acolo unde ea se înte
m eiază pe «d ictat», pe asuprire şi nedreptate.
Este drept că sînt anumiţi oameni care vorbesc despre o asemenea
pace. Ei socotesc că pacea se asigură prin înarmare, prin fabricarea de
bombe, prin amplasarea lor în diferite puncte strategice. Ei socotesc că
prin această înarmare intimidează pe adversar şi îl obligă să accepte o
pace impusă. Dar aceasta este numai o iluzie, o utopie. La rîndul său, ad
versarul nu stă pe loc, se înarmează şi el şi astfel începe cursa funestă a
faărmărilor care duce inevitabil la declanşarea războiului.
Iată pentru ce declararea anului 1986 ca an internaţional al păcii este
iotr-adevăr un memento, o chemare a tuturor popoarelor de a lua toate
r*iâsurile pentru salvarea păcii, pentru salvarea însăşi a vie ţii pe planeta
Jfcoastră. Om enirea se află în faţa alternativei a fi sau a nu fi, în faţa unui
iminent sfîrşit apocaliptic. Ea trebuie să facă cea mai puternică* sforţare,
•â m obilizeze vo in ţele tuturor, să facă un climat în care pacea să poată
dâmui şi prin care să se poată salva viaţa omenirii.

Dacă toţi oam enii sînt chemaţi să participe la această uriaşă şi sal
vatoare operă pentru pace, cu atît mai vîrtos sînt chemaţi să contribuie
la apărarea păcii, creştinii, slujitorii unui ideal înalt şi luminos despre
viaţă şi despre menirea omului în lume. Pentru creştini pacea este un dar
divin. Drumul păcii este împreunat cu drumul mîntuirii.
în rugăciunile Bisericii stau alături, una lîngă alta, rugăciunea pentru
«pacea a toată lum ea», cu rugăciunea pentru «m întuirea sufletelor».
Sfîntul M axim Mărturisitorul spune că în sufletul omului sînt trei
mari dorinţe : dorinţa de a trăi, dorinţa de a trăi mai bine şi dorinţa de a
L nemuritor, adică dorinţa existenţei, dorinţa progresului şi a veşniciei
vieţii. Or aceste dorinţi ale sufletului omenesc se pot realiza numai în
cilmatul păcii. Biserica este chemată să susţină aceste dorinţi şi să asi
gure împlinirea lor prin apărarea păcii. Creştinismul a adus în lume
acest întreit mesaj al păcii cu Dumnezeu, cu sufletul şi cu toţi oamenii.
Cele trei direcţii ale acestei păci sînt într-o strînsă legătură una cu alta.
La N aşterea Domnului nostru Iisus Hristos, îngerii au c în ta t: « M ă 
rire intru cei de sus lui Dumnezeu şi pe păm înt pace în tru oameni
b un ăvoire».
®. O. R. — 3
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Biserica creştină împărtăşeşte peste veacuri acest mesaj al păcii şi I
al buneivoiri între oameni şi popoare. Ea caută mereu să apropie pe oa-|
meni de acel ideal al păcii şi bunăvoirii, să apropie vo ia oamenilor, de|
atîtea ori slabă şi supusă patimilor, de vo ia lui Dumnezeu. Ce v o ie poate V
fi mai bună, mai dreaptă şi mai de folos oam enilor decît vo ia lui Dum
nezeu, Cel ce vrea ca toţi oamenii să trăiască în pace şi să dobîndească j
mîntuirea ?
Domnul nostru Iisus Hristos a ven it în lume, ca «lumea să aibă viaţă I
şi mai mult să aibă» (Ioan 10,10). El ne-a chemat nu numai să dorim pa-|
cea, ci să şi contribuim la zidirea şi apărarea ei.
Drept aceea să convertim vrerea şi munca noastră pentru împlinirea I
voii lui Dumnezeu. Pentru creştin nu este un program mai cuprinzători
de viaţă decît acela să arm onizeze vo ia lui cu vo ia lui Dumnezeu, prin ]
care se naşte pacea şi bunăvoirea între oameni.
Pacea şi bunăvoirea sînt daruri ale lui Dumnezeu. N o i sîntem datori i
să le apărăm, să le păstrăm, fiindcă ele însele sînt componente ale vieţii. [
Să ne rugăm pentru dobîndirea acestor daruri dumnezeieşti, dar sa l
lucrăm pentru păstrarea lor. Ele ne-au fost date să le păstrăm şi apărăm, !
căci despre această lucrare de apărare şi păstrare a lor vom da seama j]
înaintea oam enilor şi în faţa lui Dumnezeu.
Să facem din pacea şi bunăvoirea dintre noi izvo r de bucurie şi fe
ricire pentru semenii noştri.
«D acă vom pierde pacea, zice Sf. Ioan Gură de Aur, vom fi duşmani |
ai celor ce au auzit de la Hristos cuvintele : «Pace vouă».
Pacea şi bunăvoirea sînt daruri ale lui Dumnezeu, sînt chemări a le i
cerului şi ale pămîntului. De felul cum le vom primi şi cum le vom în- [
deplini, vom avea să dăm răspuns înaintea lui Dumnezeu şi înaintea!
oamenilor.
t VASILE,
Episcopul Oradiei

PACEA,
TEMA A PROPOVADUIRII BISERICII
Pacea este un dat fundamental al revelaţiei. O riginea ei este în I
Dumnezeu însuşi, care se şi descoperă în Sfînta Scriptură d r e p t: Dum-1
nezeul păcii. Este atribut divin, atribut esenţial al iubirii divine.
In iubirea şi voinţa lui Dumnezeu se află şi obîrşia creaţiei. Lumea I
e zidită din iubirea şi din voinţa lui Dumnezeu de a exista, dar nu altfel [
decît în duhul existenţei lui Dumnezeu-însuşi, adică în iubire, în armo
nie, în libertate, în pace. In adevărul ei originar, sacru, lumea se nien-1
ţine şi se realizează în continuu progres, în mediul firesc al unei păci I
dinamice şi tinde mereu spre o tot mai desăvîrşită pace, spre pacea |
eternă.

De aceea pacea este o temă centrală şi permanentă a propovăduirii,
în Vechiul, ca şi în N ou l Testament. în viziunea şi propovăduirea pro-
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lor, cuvîntul «shalom » — pace, semnifică acea stare de integritate
ică şi spirituală deplină a insului, de linişte netulburată, de ordine
r-un desăvîrşit echilibru al vieţii, de armonie cu sine, cu lumea
ată, cu Dumnezeu. Iar o asemenea aşezare lăuntrică îşi are obîrşia
ordinea şi starea originară, paradisiacă, a făpturilor, despre care,
ita Scriptură spune că : «Dumnezeu, toate cîte a făcut, erau bine
irte» (fa c., 1, 31). Concepută astfel, această ordine trebuie realizată,
ată, interior şi exterior, în sine şi în afară. Este pacea unei pere umane, în acord cu aceea a lumii, în care îi este dat să trăiască,
ucît întreaga existenţă şi viaţă îşi află temeiul, vocaţia şi o propăe continuă, dinamică, după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, în
re de pace.
Se cunoaşte că îndeosebi aceste teme constituie esenţa predicii prolor : monoteismul — credinţa într-un singur Dumnezeu ; lupta împoiva oricărei form e de idolatrie ,• mesianismul. în toate aceste teme e
tzentă ideea păcii. în profeţia lui Isaia se descoperă d r e p t: «Părinte
veacului ce va să fie », al veşniciei, «...şi pacea lui nu va avea hotar»
ia 9, 5— 6).
însă o expresie mai puternică şi dominantă o are pacea mesianică,
^găduită încă protopărinţilor după cădere, străbate ca o lumină şi spe
ranţă întreagă propovăduirea patriarhilor şi profeţilor. Porumbelul cu
imura verde de măslin, la sfîrşitul potopului, va deveni simbolul per
tinent al păcii. Iar legămîntul de împăcare încheiat de Dumnezeu cu
oe priveşte «tot sufletul viu... din neam în neam şi de-a pururi» (Fac.,
12). Cu sem nificaţie şi mai profundă, ca tem ei central al revelaţiei V eliului Testament, este legămîntul încheiat cu Israel prin M oisi, pe care
mnezeu îl numeşte «legăm întul M eu de pace» (Num., 24, 12). De aici
vor inspira toţi profeţii în propovăduirea şi zugrăvirea păcii mesia
nice, a unei lumi fără războaie, fără arme şi violenţă. Se contemplă şi se
'edică o lume în care Dumnezeu, «pune-va capăt războaielor pînă la
[marginile pămîntului ; în care arcul va sfărîma şi v a frînge arma, iar paezele, în foc le va arde» (Ps., 45, 9). Se edifică cetatea Sionului, în care
Domnul «a zdrobit tăria arcurilor, arma şi sabia'şi războiul» (Ps., 75, 3).
Conceptul de pace este analizat, desigur, în contextul unei epoci de
•ilnicii, nedreptăţi, împilare. A ccente dramatice se amestecă, se acoperă
cu nimbul speranţei, al m ilei dumnezeieşti. Cîntăreţul sacru psalmodiază
ttingâietor în templu : «M întuirea Lui, aproape este... mila şi adevărul
*-eu întîmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat» (Ps., 84, 11). Iar pro
fetul proclamă : «pacea va fi lucrul dreptăţii, roada dreptăţii va fi liniştea
*i nădejdea în veci de v e c i» (Isaia 32, 17). în viziunea altui profet, Zaharia, «arm ele de război vo r fi frînte. Domnul va vesti pacea popoarelor şi
împărăţia Lui se va. întinde... pînă la m arginile pămîntului» (Zah., 9, 10).
Această restaurare a dreptăţii, a sfinţeniei, a păcii e menită să cuprindă
întreaga creaţie. «Lupul va locui laolaltă cu m ielul şi leopardul se va
culca lîngă căprioară...» (Isaia 11, 6), împreună, în comuniunea unui pa
radis reînnoit, vo r trăi «vieţu itoa rele cîmpului, păsările cerului, repti
lele...» (Osea 2, 20). Consensul în acest termen fundamental, ca un «sim 
bol al bunurilor» e o temă atît de vie, permanentă, uzuală în conştiinţa
credincioşilor Vechiului Testament, încît un om îl poate întîmpina pe
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semenul său cu salutul fr e c v e n t : «P ace ţie ! » r «Pacea fie cu tine !», sa
lut care evocă deodată şi o stare originară şi o aspiraţie continuă.
M întuitorul nostru Iisus Hristos revelează, propovăduieşte şi dăru
ieşte pacea desăvîrşită. El spune : «V ă dau pacea M e a » (Ioan 14, 27). I
Care îi este esenţa ? Profund şi înainte de toate, acest dar ne este îm* părtăşit de El direct, din obîrşia e i : este pacea lui Dum nezeu; şi este
pacea lui Dumnezeu, Cel în Treim e preamărit. Este revelaţia v ie ţii dum- [
nezeieşti întrupată în El ca Fiu al lui Dumnezeu. «Eu vorbesc ceea cel
am văzut la Tatăl M e u » (Ioan 8, 3 8 ).'Or, nu se poate vorbi deplin de [
pace, armonie, iubire dumnezeiască, decît în Dumnezeul-Treime, nu
unui solitar metafizic, ci în comuniunea reală şi eternă a celor T rei Per-1
soane : Tatăl, Fiul şi Duhul Sfînt, şi în c a re: cei Trei — Una sînt. în
Care fiu există egoism, diviziune, ruptură, pentru că nici o Persoană
nu poate fi concepută despărţită de C elelalte. Comunitatea Prea Sfintei
Treim i nu se parcelează individualist. «T atăl este în Fiul şi Fiul este în I
T a tăl» (Ioan 14, 10— 11). «O Dumnezeire în trei străluciri», în Care fie-1
care este centrul pentru celelalte, şi centrul este iubirea.
Pacea pe care o aduce Hristos şi o comunică e tocmai această ar
m onie divină, purtînd în ea şi toate celelalte daruri sau roade ale Du
hului cum le numeşte A p o s to lu l: dragoste, bucurie, dreptate, bunătate, I
facere de bine, credinţă, blîndeţe, înfrînare, curăţie (Gal. 5, 22— 23).
Iisus Hristos, nu numai predică pacea, ci o împărtăşeşte prin în-1
treaga Lui slujire mîntuitoare : «E l este pacea noastră» — zice Aposto-|
lui (Efes., 2, 14). Cerul naşterii se deschide cu vestirea e i : «S la vă întru I
cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace...» (Luca 2, 14). Iar după în-1
viere, care înseamnă biruinţa vie ţii asupra morţii, întîmpină pe U cenicii
c u : *<Pace vo u ă » (Ioan 20, 19). Cu acest mesaj îi învaţă M întuitorul şi|
pe U cenici să înceapă propovăduirea lor la intrarea în orice casă (M a
tei 10, 12), căci Evanghelia pe care o aduce El în lume şi pe care trebuiel
s-o răspîndească slujitorii Lui este «Evanghelia p ă cii» (Efes., 6, 15). Ceil
care o ascultă şi o primesc, trebuie «să urmeze dreptatea, credinţa, pa-|
cea» (II Tim., 2, 22). Iar a dobîndi pacea înseamnă a dobîndi deja o ar-|
vună a îm părăţiei lui Dumnezeu, care este «dreptate, pace şi bucurie înl
Duhul Sfînt» (Rom., 14, 17).
T ot atît de esenţială şi sem nificativă este jertfa lui Hristos în slujba!
păcii, a vieţii. El «a desfiinţat în Trupul Lui, învaţă Apostolul, prin în-1
trupare şi prin Cruce vrăjmăşia... pentru a întemeia pacea» (Efes., 2.1
15— 16). Pare un parad ox: Hristos îşi dă viaţa pentru viaţă. Dar viaţal
naşte din jertfă. Iar noi n-am evidenţiat îndeajuns în propovăduireal
noastră faptul că Mîntuitorul, oferindu-Se pe Sine jertfă supremă, unică,]
«o dată pentru totdeauna» (Evr., 7, 27), desfiinţează, prin El, jertfa sîngeroasă a altarului Vechiului Testament, «făcînd pace prin El, prin sîng ele Crucii sale» (Col., 1, 20). Domnul instituie de aici înainte pe altaruil
N oului Testament jertfa cea fără de sînge : a pîinii şi a vinului. Or, prinl
aceasta dă sentinţa irevocabilă a Evangheliei sale îm potriva oricărei)
violenţe, a oricărei vărsări de sînge. în numele Lui, trebuie mărturisit
că nu poate fi admisă sacrificarea celuilalt pentru sine, ci numai sa-l
crificiu l de sine. Şi nici sacrificiul de sine nu-şi are sensul în el însuşi. [
ci numai în numele vieţii. Sinuciderea este în Evanghelie păcat împo-
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triVa Duhului Sfînt, de neiertat. Jertfa lui Hristos îşi află sensul în în 
viere. Suprema jertfă devine suprema viaţă. Şi, întîmpinînd, după în 
viere, pe fem eile m ironosiţe prin c u vîn tu l: «Bucuraţi-vă !», iar pe
Apostoli cu : «Pace v o u ă !», slava în vierii Domnului vie ţii constituie
fundamentul păcii în slujirea vieţii.
Aşa o şi propovăduieşte Biserica : pacea, slujitoare a vieţii. Pacea,
înţeleasă în plinătatea ei, în toate sensurile e i : cu Dumnezeu, cu sine,
cu semenii şi întreaga creaţie.
Pentru credincios, pacea cu Dumnezeu este un dar şi o slujire sfîntă.
Un dar adus de Fiul Său. «Căci, aşa a iubit Dumnezeu lumea, încît pe
Fiul său L-a dat, ca lumea să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică» (Ioan
3, 16). El, Hristos, ne-a împăcat cu Tatăl. în rugăciunea Bisericii noi in
vocăm acest dar : «Pacea Ta şi dragostea Ta, dăruieşte-ne-o nouă,
Doamne, Dumnezeul nostru, că Tu, toate ni le-ai dat nouă» (din Lituria Sf. V asile). Pacea lui Dumnezeu este pentru noi temeiul, modelul
Itabil, piatra unghiulară pe care edificăm lumea păcii.
în ea ne zidim pe noi înşine. «T oate le pot întru Hristos, cel care
ia întăreşte» (Filip., 4, 13). Şi, o dobîndim «îm preună lucrînd cu Hris», prin Evanghelia păcii Lui, prin sfintele v ir t u ţ i: credinţa, nădejdea,
Iragostea, duhul înţelegerii, al sfatului tainic, al înfrînării şi depăşirii
sine, prin Sfintele Taine, care comunică harul împăcării noastre cu
mnezeu. Iar prin acest dar se deschide cale şi către pacea noastră
iuntrică.
împăcaţi cu noi înşine, ne simţim atunci, cînd, prin harul lui Dum^ fc e z e u şi nevoinţă, am învins patimile. Şi, am încetat nu numai să le săcl ^ ^ l r ş i m cu fapta, ci să le smulgem rădăcinile lor din adîncul sufletului.
şi ^ J lîn tu ito r u l învaţă : « A ţ i auzit că s-a zis celor de demult : «Să nu u c iz i;
cine va ucide, vrednic va fi de osîndă. Eu însă v ă spun vouă că, orie se mînie pe fratele său, vrednic va fi de osîndă...» (M atei 5, 21—
ei
Or, aceasta vrea să ne spună că violenţa trebuie smulsă din rădă} .^ f t in ă , că vindecarea deplină se face în suflet. «Lupta noastră nu este
r. ^ ^ p ip o triv a trupului şi a sîngelui, ci îm potriva duhurilor răutăţii, care sînt
văzduhuri» (Efes., 6, 12) ? care umplu şi văzduhul sufletului nostru
care trebuie purificat în lumina harului Duhului Sfînt. ‘Iar «sufletul,
nci cunoaşte că a primit Duhul Sfînt — al păcii — cînd i se vo r opri
iim ile», învaţă Sfinţii Părinţi. Numai aşa dobîndeşti biruiuţă asupra
elui «război nevăzut», lăuntric şi poţi afla «pacea gîndurilor», pacea
nţii «isihia», liniştea.
Numai aşa poţi sluji cu adevărat pacea, poţi deveni tu însuţi «făitor de pace», cum cere Mîntuitorul. Iar «făcător de pace, zice Sf. Gririe de Nyssa, este cel care dă pace altuia ; dar nu ar putea oferi altuia
a ce nu are el însuşi. Deci, el voieşte să fii mai întîi tu însuţi plin de
murile păcii şi apoi să dai şi celor care au n evoie de un astfel de bun»
vîntul 7 Despre fericiri). Tu însuţi trebuie să d e vii «un fiu al păcii»,
easta să-ţi devină «substanţă organică», să se împărtăşească simplu
firesc, din inimă, ca lumina soarelui şi parfumul florilor, care să h l
izească şi să iradieze în jur atmosfera spirituală a păcii.
O asemenea aşezare îl face pe credincios un adevărat slujitor al
ii printre semeni, în lume. N o i ne rugăm neîncetat pentru «pacea şi
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bună aşezarea întregii lumi». începem să întrezărim speranţe. Cei răs
punzători, cum zice Biserica, «c e i îndreptăţiţi să stăpînească pe pămîn
pentru care ne rugăm să-i încununeze Dumnezeu cu arma adevărului, c
arma bunei vo in ţe», grăiesc astăzi, mai mult decît în trecut, despre t'
ribila ameninţare a războiului şi necesitatea vitală a păcii ,• despre
încetare a cursei înarmărilor şi o mutaţie inversă, în direcţia dezar
mării. în propovăduirea noastră, neîncetat să susţinem şi să ne rugă
pentru acest curs al unei conştiinţe noi. Să cultivăm, să educăm sufl"
tele, să construim un asemenea climat, al păcii, al speranţei. «Pac
scumpă, rosteşte Sf. G rigorie Teologu l, plăcută şi prin ceea ce ne adu
şi după nume ,• pace pe care acum eu am dat-o poporului meu şi, la rîn
dul meu, am primit-o de la popor... Pace iubită, cugetarea şi podoa
mea, despre care am auzit că este a lui Dumnezeu şi că Dumnezeu est
al ei şi că Dumnezeu însuşi este pacea, după cum spune A p o s to lu l: «Pa
cea lui Dumnezeu» (Filip., 4, 7), «Dumnezeul păcii» (II Cor., 13, 11)
«El este pacea noastră» (Efes., 2, 14). Şi noi nu o respectăm de fel. Pac
scumpă, bun lăudat de toţi, dar de puţini păzit, unde ne-ai lăsat de atî
timp ? Cînd v e i reveni la noi ? T e doresc şi te iubesc mai mult decît ce:
lalţi o a m en i; cînd eşti prezentă te îmbrăţişez, iar cînd nu eşti cu n
te chem cu mult dor şi cu multe lacrim i» (Cuvîntarea a X X II-a ).
Pr. prof. C O NSTANTIN GALERI

DIN CUGETĂRILE ŞI SFATURILE MORALE ALE SFINŢILOR PARIN
ŞI ALE UNOR SCRIITORI CLASICI ROMÂNI
DESPRE PACE
— începeţi prin a vă aduce pace vouă înşivă, pentru ca după ce
ve ţi fi statornicit înlăuntrul vostru, s-o puteţi da şi altora.
(Sf. Ambrozie, Despre Psal~

— Dacă cineva ar tăia patima lăcom iei din oameni, nimic n-ar î
piedica să domnească pacea adîncă în lume, să pună pe fugă războaie
şi tulburările dintre oameni şi să întoarcă pe toţi la dragostea şi pri
tenia firească.
(Asterie al Amasiei, O m ilii şi predici. Cuvînt îm potriva lăcomie

— Pacea este un bun atît de mare, încît chiar în cele pămînteşti
trecătoare, nimic nu este mai plăcut decît ea, nimic mai rîvnit să doreş
nimic mai bun să găseşti. După cum nu există nimeni care nu voieş
să nu se bucure, tot astfel nu există nimeni care nu voieşte să aibă pa
(Fericitul Augustin, Despre cetatea Iui Dumnezeu, XIX,

— M ai bine să nimicim războaiele prin cuvinte, decît pe oame
prin sabie şi să cîştigăm sau să obţinem pacea prin pace, nu prin răzb
(Fericitul Augustin, Epistola a C C X IX

— Pacea trebuie s-o caute şi s-o urmeze fiul păcii. Dacă sîntem
preună-moştenitori ai lui Hristos, să rămînem în pacea lui Hristos. Da
sîntem fiii lui Dumnezeu, făcători de pace trebuie să fim.
(Sf. Ciprian, Despre unitatea Biseric
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— C el ce nu ştie ce este pizma, cel ce e bun şi blînd, cel ce-şi iu
beşte fraţii, este onorat cu preţul iubirii şi al păcii.
(Sf. Ciprian, Despre gelozie şi invidie, 16).

— Fiul păcii trebuie să cunoască pacea şi s-o urmeze, să-şi stăpînească limba de la năravul rău al cuvintelor dezbinătoare.
(Sf. Ciprian, Către Donat, 24).

— Să ne lipim de cei care cu ev la v ie fac pacea, nu de cei care volesc pace cu făţărnicie.
— Caută pacea şi o urmează.
— Stăpîne dă-ne înţelegere şi pace, nouă tuturor celor ce locuim
*mîntull precum ai dat părinţilor noştri, cînd te chemau cu cuvioşie,
In credinţă şi adevăr (Ps., 144, 19), ca să ne supunem atotputernicului,
easfîntului Tău nume, conducătorilor şi stăpînitorilor noştri de pe păint.
(Sf. Clement Romanul:

I Cor., 15, 1 ; 22, 5; 60, 4).

— Cine vrea sătrăiască în pace în orice loc, să caute nu liniştea sa
oprie, ci liniştea altora în Domnul, şi-şi va găsi odihnă.
— Cine iubeşte pacea, va moşteni-o (Sf. Efrem Şirul, Cugetări).
— Prietenă este pacea şi dulce numirea ei.
— Fiecare să se forţeze ca să fie în pace cu sine însuşi.
(Sf. Grigorie de Nazianz, Cuvlntarea a X lI-a , Despre pace, 1, 15).

— Poate, o, Dumnezeul meu, Tu ai îngăduit dezbinările
ntru ca ele să ne facă să gustăm mai bine preţul păcii.

noastre,

(Sf. Grigorie dc Nazianz, Despre schismă).

— Ce este făcătorul de pace ? Este cel care aduce pace în sufletul
tuia. Putem s-o dăm dacă n-o avem ? Pacea este o aplicare pentru
roapele, culeasă din iubire. Prin această simplă definiţie depărtăm
ce obstacol din calea p ă c ii: urile, pornirile, invidia, resentimentele,
făcătoriile, războiul cu toate fă rădelegile tîrîte de' el... Pacea este
tru suflet ceea ce este sănătatea pentru trup.
(Sf. Grigorie de Nyssa, Tratat asupra fericirilor).

— Vorbind de pace — de pacea sufletului — să ştii că nu este
ul a o căuta şi a o dobîndi. M ai trebuie ca, o dată cîştigată, să n-o
‘ să te părăsească, ci s-o păstrezi cu toată puterea ta, căci ea întrece
e plăcere. F ericit e cel ce dobîndeşte pacea, după cuvîntul A postoi : «Trăiţi în pace cu toţi oam enii» (Rom., 12, 18).
(Fericitul Ieronim, Epistola către Rustic).

— N im ic nu este mai bun decit pacea, în care încetează orice război
celor cereşti şi al celor pămînteşti.
(Sf. Ignatie, Eleseni, 13).

40

BISERICA O R T O D O X A R O M A N Ă

— Nu natura însăşi a lucrurilor ne face să pierdem pacea, ci slăbi
ciunea sufletului nostru. Dacă accidentele care ni se întîmplă ar fi cauza
tulburării pe care o simţim, toţi oamenii ar fi tulburaţi în acelaşi fel.
(Sf. Ioan Gură de Aur, Om ilia a IlI-a , 2, Ia Evanghelia de Ia Ioan).

—- Pacea o v e i găsi numai acolo unde oamenii vieţuiesc cu drep
tate şi întovărăşiţi cu virtutea.
— Pacea este‘ care pregăteşte calea iubirii. A tît de mare bun este
paoea, încît chiar poeţii şi propagatorii ei se numeau fiii lui Dumnezeu.
(Sf. Ioan Gură de Aur,' Explic. Epist. către Colos., Om ilia a IlI-a ).

— Pacea interioară nu atîrnă de natura lucrurilor, ci de felul de a
vedea al oamenilor. M ulţi în m ijlocul celor mai mari bogăţii duc o viaţă
care li se pare de netolerat, în timp ce alţii scufundaţi în cea mai neagră
sărăcie trăiesc fericiţi.
(Sf. Ioan Gură de Aur, Scrisoarea a IlI-a către Olimpiada).

— Pacea este izbăvirea de patimi. Dar ea nu poate fi aflată fără lu
crarea Duhului Sfînt.
(Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească, 192).

— Creştinul este dator să apere pacea cu munca sa, cu truda sa şi
dacă este necesar, chiar cu prim ejdia vie ţii şi a bunului său nume.
(Origen, Comentat la Epistola către Romani).

— Pacea, darul ceresc şi de mîntuire al lui Hristos, trebuie adusă
din nou la înflorire ; este necesară pentru noi şi folositoare.
— N im ic nu este mai propriu creştinului decît să fie făcător de
pace ; pentru acest lucru Domnul ne-a făgăduit cea mai mare răsplată.
— Ce este mai dulce de auzit decît numele păcii ? Sau ce este mai
sfînt şi mai plăcut Domnului decît să te trudeşti pentru ea ?
(Sf. Vasile cel Mare, Epistolele : LX X , C X IV , C LV I).

— A leg e, fiule, numele dorit al păcii, ca să poţi culege roadele pă
cii, să urăşti invidia şi să nu te bucuri nicidecum de roadele răului.
(Sf. Vasile cel Mare, Slaturi pentru un iiu duhovnicesc, V).

— Şi în război trebuie să observăm credinţă şi dreptate. S-ar viola
moralitatea cînd, faţă de vrăjmaş, am călca credinţa.
(Sf. Ambrozie, Despre d atoriile clericilor, cartea I, cap. XXIX, 140).

— N oi nu sîntem crescuţi pentru război, ci pentru pace.
(Clement Alexandrinul, Pedagogul, I, 12)

— Sînt trei feluri de războaie în lume : primul este războiul obştesc
cind ostaşii noştri se războiesc cu b a rb a rii; al doilea, cînd avem pace
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cu cei din afara graniţelor, dar ne războim unii contra altora ; şi al tre i
lea, cînd fiecare se războieşte contra sa. Războiul acesta, al treilea, este
cel mai grozav. Nu este cu putinţă a scăpa de războiul al treilea fără
primejdii, deoarece cînd se răscoală trupul asupra sufletului şi-l împinge
la pofte urîcioase. cînd îi înarmează plăcerile senzuale, îi întărîtă mînia,
invidia şi celelalte vic ii, atunci nu este cu putinţă de a ne învrednici
de bunurile făgăduite nouă, dacă acest război nu încetează. Cel ce nu
Infrînează la timp acest război, va cădea şi va căpăta răni mortale, care
Ii vor pricinui moartea cea din gheenă. Deci, noi trebuie să avem grijă
mare în fiecare zi, ca acest război să nu se aţîţe în noi şi dacă este aţîUt, să nu rămînă, ci să se liniştească cu desăvîjşire. Ce folos ai tu, dacă
lumea întreagă se bucură de pacea desăvîrşită/iar tu te lupţi cu tine însuţi ?
(Sf. Ioan Gură de Aur, Explicarea Epistolei I către Tim otei, Om ilia a VH -a).

— în pace belşugare, în război dărăpănare.
— Întîi la pace, apoi la război să gîndeşti.
— Cu mult mai bine, pace, fie şi cu pagubă, decît cu război cu o
darnică nădejde.
— La pace să priveşti, la pace să te sileşti, la război nici să gînti.
— M ai mult pacea foloseşte, fie şi cu pagubă, decît războiul cu dondă.
— Pacea, unirea şi dragostea, tem eiurile omenirii, ca cea mai mare
torie a omenirii.
— Pacea mai dulce se pare, după o îndelungată dezbinare.
— Pacea ne aduce fericire, iar vrajba ne întunecă de la mic pînă la
re.
— Pacea pururea s-o vîn ezi, ca cel mai bun vînat.
— Pacea, dorul dragostei.
— Pacea să-ţi fie gîndul tău, pacea cuvîntul tău, pacea cinstea cea .
i mare.
— Pacea, fiica dragostei.
— Pacea, cea mai mare fericire a noroadelor.
— Cine cunoaşte ce dar are pacea, cu nimeni se sfădeşte.
— C el ce împacă pe altul, pacea de el se ţine.
— A cela mai vo in ic la război, nu cel ce varsă sînge, ci cel ce îmă fără nici o picătură de sînge.
— În orice război v e i izbîndi, mai mult pierzi decît dobîndeşti, că
tru un puţin loc, pierzi o mulţime de oameni.
— Război numai atunci să propui, cînd pentru ţara ta, pentru a ei
“ zenie, pentru a ei dezrobire, pentru a ei cinste, vorbă pui.
— Să te fereşti de război, să nu dai pricină de gîlceavă.
(lordache Golescu, Povăţuiri şi cuvinte adevărate. Cap. : Pentru pace şi război).

— Dacă ţii să trăieşti în pace cu oamenii, nu-ţi rămâne decît să te
rtezi de cei răi.
(Ioan Slavici, Din păcat In păcat, XIII).

42

BISERICA O R T O D O X A R O M Ă

Războiul e o mare nenorocire, în urma căruia oamenii se îns
băticesc.
(Ioan Slavici, Renaştere?

— Nu războindu-ne am crescut, ne-am întărit şi ne-am ridicat,
păstrîndu-ne fiinţa, iubindu-ne între noi şi stăruind în pietatea căt
părinţi, bunii şi străbunii noştri. N e-am războit numai fiind nevoiţi
ne apărăm fiinţa, dar niciodată n-am făcut încercarea de a asupri
alţii.
(Ioan Slavici, Prefaţă Ia •Icoane v ii», de C. V. Soa

— Ca să trăieşti în pace / N im ic lumii să nu-i cei.

vij\Tî\*Bi$eRiceîvsc?i

SESIUN EA SECRETARIATULUI IN TER NA ŢIO N AL
AL C O NFERINŢEI CREŞTINE PENTRU PACE
între 11— 15 noiem brie anul trecut, în localitatea PieStany (Cehoovacia), s-au desfăşurat lucrările primei şedinţe a Secretariatului innaţional al Conferinţei Creştine pentru Pace (C.C.P.), după cea de
i V'I-a Adunare generală a acestei organizaţii (Praga, iulie 1985). Din
1ea Bisericii O rtodoxe Române a participat Pr. consilier Ilie GeorLucrările* s-au deschis în seara zilei de 11 noiembrie, prin citirea
■ui text biblic referitor la potop şi la profeţia lui Isaia vizînd transnarea săbiilor în fiare de plug. Episcopul general al Bisericii Evanelice Lutherane C .A . din Slovacia, Dr. Jan M ichalko, a rostit apoi
vîntul de bun-venit, în care a făcut referire şi la faptul că această primă
dmţă îşi desfăşoară lucrările în apropierea oraşului M odra — locul
* naştere al m işcării creştine pentru pace, cu 27 de ani în urmă.
A doua zi a fost prezentat raportul secretarului general asupra ac
uităţii Conferinţei, activitate desfăşurată prin reprezentanţii săi după
de a V l-a Adunare generală, între care a fost menţionată şi parâparea secretarului general al C.C.P. — Past. Lubomir M ire jo vs k i —
lucrările celei de a treia Adunări a Cultelor din România pentru
armare şi pace. Ca program de viitor, referentul a propus intensihc&rea acţiunilor grupărilor pacifiste îm potriva m ilitarizării spaţiului
nic şi a pregătirilor pentru Anul internaţional al păcii. Raportul a
urmat de ample discuţii în cadrul cărora s-au făcut diverse p r e d 
ai în legătură cu activităţile depuse în slujba* păcii de diferite orDisme.
Luînd cuvîntul, reprezentantul român a spus : «După cum se ştie
orul român şi conducerea statului nostru se află pe deplin angain acţiunile de destindere a încordării internaţionale, cea mai bună
fiind cea a tratativelor. România a solicitat O.N.U. înscrierea pe
Unea de zi a lucrărilor Adunării generale a unui A p e l către statele
ate in conflict pentru încetarea neîntîrziată a acţiunilor înarmate şi
ntru soluţionarea diferendelor pe calea tratativelor, ca şi angajantul comun al statelor membre ale acestei organizaţii de a regie-
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menta stările de încordare şi conflict numai pe cale politică, abţin
du-se de la folosirea forţei sau de la ameninţarea cu forţa, ca şi de
orice intervenţie în treburile interne ale altor state. Întreaga polit:
de pace este susţinută de întreg poporul român, Biserica O rtodoxă F
mână şi toate celelalte Culte din ţara noastră, sprijinind prin mijloac<
lor specifice toate aceste acţiuni».
A cţiu nile în favoarea păcii şi educaţia pentru pace constituie o c
ordonată permanentă a B isericii O rtodoxe Române. Prin conferinţe pr«
ţeşti, prin pastorale, prin întreaga presă bisericească, ca şi prin curs
rile predate în şcolile teologice, se desfăşoară un program de educa
în spiritul păcii, al în ţelegerii şi al cooperării între toate popoare
în cadrul lucrărilor Secretariatului internaţional s-a discutat pe larg
ideea reorganizării activităţii diferitelor comisii, potrivit recomandă
lor Adunării generale. De asemenea, s-au dezbătut şi chestiuni lege
de planul de acţiuni pentru anul 1986.
în încheierea lucrărilor Secretariatului internaţional al C.C.P. s-a
adoptat un Comunicat care reflectă climatul în care s-au desfăşurat
lucrările de la Piestany şi interesul manifestat pentru lupta comună a
creştinilor şi a participanţilor la lucrări întru apărarea v ie ţii şi a păcii,
Comunicat care a fost aprobat în unanimitate.
ÎNTRUNIREA PREZIDIUM-ULUI
CONFERINŢEI CREŞTINE PENTRU PACE

In vederea evaluării lucrărilor celei de a V l-a Adunări generale
.C ei
Conferinţei Creştine pentru Pace (C.C.P.) — Praga, iulie 1985 — , şi ^ • j j r m t e Iust
pentru elaborarea unui program al acestei organizaţii creştine pentru
^isci
perioada următoare, în special pentru Anul internaţional al păcii — 1986,
Prezidium-ul M işcării de la Praga s-a întrunit la Budapesta, între 3— 5 ^ ■ B r iid e r H e
decembrie trecut. Biserica O rtodoxă Română a fost reprezentată de înalt
anV Prec.
Prea Sfinţitul N estor Vornicescu, M itropolitu l Olteniei.
V ien a şi
în deschiderea lucrărilor a fost oficiat un serviciu divin sub protia
^rea
I. P. S. M itropolit Filaret al Kievului. Cuvîntul de salut şi de bun venit ^ • C r u c e a pai
adresat de Episcopul Tibor Bartha a fost rostit în numele Consiliului Ecu- ^ ^ ^ s titu tu lu i
menic al B isericilor din Ungaria, în numele Consiliului interbisericesc
DuPă v
pentru pace şi al A sociaţiei prietenilor C.C.P. din Ungaria. A vorbit
? S
apoi Episcopul dr. K a roly Toth, secretar general al C.C.P., care a reliefat
în cuvîntul său importanţa lucrărilor celei de a V l-a Adunări generale
a C.C.P.
surare»
Cuvîntul ultim a fost urmat de discuţii în care s-a subliniat că «spi- ^ B T ; COnditiile
ritul G en evei (â-propos de întîlnirea dintre leaderii S.U.A. şi U.R.S.S.)
mc
trebuie să inspire naţiunile la măsuri concrete pentru pace şi dezarmare ^ B
Duoă c
pe pămînt şi în spaţiul cosm ic». în acelaşi context s-a reafirm at şi ne- ^ B ^
în^ rep
cesitatea ca toate conflictele şi diferendele dintre state să fie rezolvate
octist al 1
numai prin m ijloace diplomatice.
^B
j n zilel
In intervenţia sa, I. P. S. M itropolit N estor a arătat că «este necesar ^ ^ A lb a -Iu lia ,
să fie dinamizată şi mai mult activitatea C.C.P. pentru apărarea păcii
V ălenii de 1
pentru stoparea înarmărilor, pentru apărarea vieţii. N o i urmînd porunca
Mureş, în c«
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gostei creştine şi a păcii, poruncă lăsată nouă de Domnul Iisus Hrissă ne dovedim permanent că sîntem fii ai luminii şi ai păcii».
De asemenea, reprezentantul român s-a referit în intervenţia sa şi
cea de a treia Adunare a Cultelor din România pentru dezarmare şi
e, la lucrările căreia au participat şi numeroşi invitaţi de peste hoIn încheierea întrunirii, secretarul general al C.C.P. a prezentat proul de lucru pentru 1986 şi s-a dat citire raportului Departamenui financiar, ambele aprobate în unanimitate. De asemenea, au fost
ptate şi următoarele documente finale : Comunicat o f ic ia l; Propui pentru un Consiliu mondial al Păcii ,• Document cu privire la înirea la n ivel înalt de la G eneva ,• Document asupra In iţiativei penapărarea strategică, şi Scrisoarea adresată preşedinţilor din ţările
icii de Sud.
ALEXANDRU M. IONIŢA

O VIZITĂ PRIETENEASCA
Intre 10 şi 21 octom brie 1985, Dl. Peter Henri, conducătorul firmei
riider H enn» din Vien a, vicepreşedintele A sociaţiei «U nirea — Prieii României din A u stria», împreună cu Dl. inginer M atthias Henn,
la aceeaşi firmă, au făcut, la invitaţia Patriarhiei Române, o vizită
ţara noastră.
Cei doi oaspeţi au fost primiţi în audienţă de către Prea Fericitul
rinte Iustin, Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române. Cu această ocazie
fost discutate diverse chestiuni privind colaborarea dintre Tipogrfaia
titutului Biblic şi de M isiune al Bisericii O rtodoxe Române şi firma
riider H enn», care se desfăşoară cu bune rezultate de mai bine de
ani, precum şi unele aspecte ale activităţii parohiei ortodoxe române
Viena şi ale A sociaţiei «U n irea ».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a conferit D-lui Peter Henn
rucea patriarhală», pentru activitatea sa de colaborare cu Tipografia
‘ titutului Biblic şi cu parohia ortodoxă română din Viena.
După vizitarea T ip ografiei Institutului Biblic, distinşii oaspeţi au
ectuat o călătorie în Arh iepiscopia Iaşilor, prima etapă a acestei călă
r ii fiind M înăstirea Bistriţa, ctitoria lui Alexandru cel Bun. A urmat
p vizită la M înăstirea Neamţu, unde oaspeţii au putut constata — la
“tipografia M itrop o liei M o ld o v e i şi Sucevei, care funcţionează aici —
desfăşurarea unui bogat program de tipărituri bisericeşti, care are loc
£q condiţiile dotării acestui străvechi aşezămînt de cultură bisericească
cu utilaj modern de mare randament.
După ce au vizitat mînăstirile : Agapia, Văratec şi Durău, oaspeţii
s-au îndreptat spre Iaşi, unde au fost primiţi de către I.P.S. M itropolit
Teoctist al M o ld ov ei şi Su cevei (13— 15 octom brie).
în zilele de 16— 18 octombrie, oaspeţii au vizitat Episcopia de
Alba-Iulia, M înăstirea Topliţa, ctitoria patriarhului M iron ,• biserica din
Vălenii de Mureş, o biserică din Reghin, şi măreaţa catedrală din Tîrgu
Mureş, în care se execută lucrări de pictură.
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Desigur,
nu şi-ar
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luă astăzi,
reat terenu
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tamaskinos
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Menea, expa
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interpretat t<
fcăs4rit, adie
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Pr. SABIN VERZAN
ierv ea fără
Istoria apar
«pune I. P. S
particulare a
IN A U G U R A R E A D IA LO G U LU I TE O LO G IC O F IC IA L
tic al Biserii
ÎNTRE BISERICA O R T O D O X A
din urmă au
ŞI BISERICILE V E C H I-O R IE N TALE
ganizat, cole
Ire ortodocş
1.
Fie că este bilateral sau m ultieclezial, dialogul teologic facilitat
Comisia
de Consiliul Ecumenic al B isericilor prin bunele oficii ale uneia din C o
istorice nevi
m isiile sale, Comisia «Credinţă şi Constituţie», este un instrument nu
nimentele tr
numai necesar, ci şi eficient pe drumul unităţii spre Consensul teologic
toricilor de
deplin.
trariul lor e
De altfel, însăşi prezenţa şi împreună lucrarea Bisericilor Confesiu
ricii Ortodoj
nilor şi a denominaţiunilor creştine ca membre în Consiliul Ecumenic
Consult»
al B isericilor constituie un larg dialog teologic ecumenic. D ialogul bila
Ortodoxă şi
teral sau m ultieclezial este dialogul specializat pentru cunoaştere şi
(1967), Gene
apropiere reciprocă şi pentru împreună creştere a B isericilor angajate în
terortodoxă
dialog pe drumul unităţii, prin convergenţe şi acorduri doctrinare şi re7— 11 februc
interpretarea punctelor opuse în vederea găsirii unor form ule de echi
parte şi de a
libru dogm atic sau form ule paradoxale cum spune Pr. prof. Dumitru Stăoferit o buni
niloae, care să îmbrăţişeze deopotrivă laturile opuse. La astfel de fo r
milii de Bise
mule trebuie să ajungă şi dialogul nostru, de altfel, care să îmbine for
3. Delec
mulele ortodoxe calcedoniene cu cele ortodoxe npcalcedoniene, în mult
nindu-se la '
discutata dogmă hristologică, în care deosebirile dintre Biserica O rto
vocarea făci;
doxă şi Bisericile V echi-O rientale sau necalcedoniene au mai mult un
constituit în
caracter term inologic.
La centrul eparhial din Alba-Iulia, unde se sărbătorea un decenii
de la reînfiinţarea acestei istorice Eparhii, oaspeţii au fost întîmpinal
de către P. S. Episcop Emilian şi de către colaboratorii apropiaţi ai Pr<
Sfinţiei Sale, care le-au urat un călduros bun venit în acest străvecl
centru al O rtodoxiei româneşti.
Au fost vizitate apoi unităţi bisericeşti din Arhiepiscopia Timişoi
rei, schitul «Româneşti — Patriarhul M iron » şi Centrul m itropolitan dii
Timişoara, unde oaspeţii au fost primiţi de către I.P.S. M itropolit Nicolae
al Banatului.
Duminică, 20 octombrie, oaspeţii au fost primiţi la Episcopia orto
doxă din Oradea de către P. S. Episcop Vasile.
In ziua de 21 octombrie, conduşi pînă la graniţa românească de
către P. S. Episcop .V asile Coman, oaspeţii s-au îndreptat spre patrie.
Distinşii oaspeţi au avut prilejul să constate profunzim ea vieţii
spirituale şi bisericeşti din eparhiile şi mînăstirile vizitate, grija care se
manifestă pretutindeni faţă de păstrarea şi aducerea la o nouă înfrumu
seţare a monumentelor de artă bisericească, a sfintelor noastre locaşuri,
a aşezămintelor de cultură teologică, precum şi grija de răspîndire a
învăţăturii dreptmăritoare.
In tot cursul vizitei, oaspeţii au fost însoţiţi de către Pr. Sabin
Verzan, consilier patriarhal, şi de Diac. asist. Ioan Caraza, de la Insti
tutul T e olog ic din Bucureşti.
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Desigur, sînt şi unele deosebiri dogm atice propriu-zise, căci altfel
nu şi-ar avea rostul dialogul teologic actual între cele două famide Biserici, care aparţin uneia şi aceleiaşi tradiţii apostolico-patris. dar pe care o în ţeleg şi o exprimă în măsuri diferite.
2. Dialogul teolog ic între Biserica Ortodoxă şi Bisericile V echi-O rie, a fost pregătit de ambele părţi şi dorit cu mult entuziasm, lăsînd
se vadă speranţele pe care unii şi alţii le pun în el. N ici una din
ţi însă nu poate să ignore dificultăţile istorice ob iective şi nici inrpretările negative, intenţionate sau simplu greşite — ale unor fapte
privind relaţiile între cele două fam ilii de Biserici, de-a lungul istoriei
pCnă astăzi. Totuşi, presupunerile teologice p o zitive incontestabile au
creat terenul propice unei aprecieri constructive a perspectivelor aces
tui dialog.
Datele istorice n egative aparţin, cum sublinia I. P. S. M itropolit
ftamaskinos Papandreou, în cvasitotalitatea lor, unui trecut înd epărtat:
«nume perioadei form ării B isericilor Vechi Orientale (451— 641). De ase
menea, expansiunea arabă în regiunile Egiptului, Palestinei şi Siriei, a
«xclus sau mai exact a îngreuiat orice eventualitate a confruntării Biiericilor V echi-O rientale cu Bizanţul. Cercetarea istorică mai veche şi
contemporană, dacă n-a falsificat evenim entele istorice, cel puţin le-a
interpretat tendenţios. Occidentul a avut interesul să dezbine pe cei din
Răsărit, adică să adîncească spărtura dintre bizantini (ortodocşi) şi neralcedonieni, căci deform area spiritului perioadei istorice în chestiune,
servea fără îndoială, unor oportunisme. Şi anume, deformînd sistematic
istoria apariţiei Bisericilor necalcedoniene, istoricii occidentali, cum
spune I. P. S. M itropolit Damaskinos, urmăreau să prom oveze interesele
particulare ale B isericilor şi Confesiunilor occidentale în spaţiul g eogra 
fic al B isericilor din Răsărit. Dificultăţile de supravieţuire ale acestora
din urmă au creat un teren propice pentru prozelitism ul occidental or
ganizat, co lectiv sau individual, atît printre ve ch ii orientali cît şi prin
tre ortodocşi.
Comisia mixtă teologică de dialog va trebui să abordeze perioadele
istorice n evralgice într-un nou spirit ecumenic, capabil să epureze e v e 
nimentele trecutului, debarasîndu-le de d e via ţiile interpretative ale is
toricilor de pînă aici, care şi-au avut influenţa lor nefastă, prin arbitrariul lor evident asupra modului de a scrie istoria, atît în sînul Bise
ricii O rtodoxe, cît şi în sînul B isericilor necalcedoniene.
Consultaţiile teologice neoficiale, prin delegaţii lor, dintre Biserica
Ortodoxă şi Bisericile V echi-O rientale de la 'Aarhus (1964), Bristol
(1967), G eneva (1970) şi A ddis-Abeba (1971), precum şi consultaţia interortodoxă pentru dialogul teologic cu Bisericile V echi-O rientale din
7— 11 februarie 1979, de la Chamb6sy prin m aterialele întocm ite de o
parte şi de alta, aproape toate tipărite în limbi de circulaţie mondială, au
oferit o bună introducere în dialogul teologic oficia l între cele două fa
milii de Biserici.
3. D elegaţii celor două mari fam ilii de Biserici din Răsărit, întrunindu-se la Chambesy, pentru zilele de 10— 15 decem brie 1985, la con
vocarea făcută de centrul ortodox de aici al Patriarhiei Ecumenice, s-au
constituit în Com isia m ixtă pentru dialogul teologic între Biserica Orto-

48

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N A l

doxă şi Bisericile Vechi-O rientale. A u fost prezente toate Bisericile Or-I
todoxe, precum şi cele V echi-O rientale afară de una : Biserica Siriană I
din India, care urma să fie reprezentată de M itropolitul Paulos M ari
Gregorios.
. „ :.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Pr. prof. Dumitrul
Radu, prorectorul Institutului T e olog ic Universitar din Bucureşti.
Urgenţa dialogului teologic oficial interortodox-intervechi-orientai. I
a fost subliniată de ambele părţi, şi anume atît de ortodocşii şi necal* I
cedonienii din zonă, cît şi de ceilalţi ortodocşi şi necalcedonieni d ic l
afara zonei. S-a argumentat de către unii participanţi, că aCest dialog I
este un im perativ al momentului pe care îl trăiam, în faţa ofensivei pro-l
zelitiste a rom ano-catolicilor printre ortodocşii şi vech ii orientali din zonâl
(M itropolitul Georges Khodre al Muntelui Liban). A ceştia din urmă, or-1
todocşii şi vechii-orientali, trebuie să găsească căile pentru refacerea I
unităţii ecleziale, dat fiind şi faptul că de-a lungul timpului, în ciuda |
rupturii, de după Sinodul IV ecumenic de la Calcedon (451), între orto-1
docşi şi vechii orientali au fost totdeauna relaţii, uneori foarte bune, I
iar influenţele teologice reciproce, care nu au lipsit şi-au adus contri
buţia lor preţioasă la formarea teologiei, atît a unei părţi, cît şi a ce
leilalte, mai ales în m aterie de hristologie, de teologia cultului şi a
icoanei.
C ele două părţi, Biserica O rtodoxă şi Bisericile Vechi-Orientale,
şi-au ales fiecare preşedintele şi secreta ru l: M itropolitul H risostom de
M y ra — preşedinte şi Prof. Vlassios Phid as'—- secretar, pentru partea
o rto d o x ă ; Episcopul Bishoy, preşedinte şi Dr. Vartaped M esrob K rik orian, secretar, pentru partea orientală.
Dezbaterile în plen au dus la declararea deschiderii dialogului teo
logic oficial între cele două fam ilii de Biserici din Răsărit, această întîlnire a Comisiei m ixte constituind prima sesiune a dialogului interortodox— inter-vechi-oriental, cu cei doi copreşedinţi aleşi.
Dialogul implică o titulatură precisă a Bisericilor, sau mai exact a
celor două fam ilii de Biserici intrate în dialog şi aceasta cu atît mai
mult cu cît Bisericile Vechi-O rientale au pretins pentru ele, chiar de la
începutul lucrărilor, calificativu l de «ortod o xe».
După remarca justă făcută de m ajoritatea delegaţilor ortodocşi, nu
poate exista o O rtodoxie cu şapte sinoade ecumenice şi o alta numai
cu trei sinoade ecumenice, chiar dacă, aceasta din urmă pretinde ca
aparţine aceleiaşi tradiţii apostolice ca $i prima.
Term inologia îşi are importanţa ei în acest dialog, dacă avem în
vedere şi faptul că în mare măsură disputa hristologică dintre ortodocşi
şi necalcedonieni a fost nu numai imediat după sinodul de la C alce
don, ci şi după aceea, pînă astăzi, o dispută doctrinară, cu profund ca
racter term inologic.
Comisia mixtă de dialog a trebuit să-i acorde o atenţie cu totul
deosebită, dacă nu chiar exagerată,' stăruind atît de mult asupra apelaţiunii celor două fam ilii de Biserici, recte asupra apelaţiunii Bisericilor
Vechi-O rientale, ca parte de dialog, care au revendicat şi pentru ele
calificativul de «ortod o xe». . .
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După dezbateri prelungite în şedinţele plenare şi în şedinţele celor
iă subcomitete (interortodox şi inter-vechi-oriental) ale Com isiei mixcare au făcut mai multe propuneri de formule, unele foarte lungi şi
uşi nesem nificative, s-a ajuns, în sfîrşit, la apelaţiunea : Com mission
x/e du dialogue theologiqu e entre l'E glise O rthod oxe et Ies Eglises
thodoxes non-chalcedoniennes. Este o apelaţiune provizorie care va
■ra pînă la a doua întîlnire a dialogului oficial al celor două fam ilii
Biserici.
S-a trecut apoi la abordarea m etodologiei dialogului, hotărîndu-se
plen următoarele : a) Comisia mixtă de dialog, ai cărei membri să
vedească stabilitate pentru a avea continuitate în aprofundarea promelor, se va întruni în şedinţă de dialog din doi în doi ani. A doua
iune de dialog va avea loc în anul 1987; b) în răstimpul celor doi
, subcomitetul mixt format din 6 persoane (cîte trei de fiecare fam ilie
Biserici), va aprofunda o temă sau două întocmind un text comun,
•nvocîndu-se în şedinţa de lucru o dată pe an sau chiar de mai multe
cum a cerut Episcopul Bishoy, copreşedintele Comisiei m ixte de diaI, avînd în vedere buna desfăşurare a dialogului şi grăbirea drumului
ire consensul teologic. Subcomitetul m ixt va avea responsabilitatea toiă a textului, membrii acestuia putîndu-se ajuta reciproc şi avînd po>ilitatea să apeleze şi la specialişti în problemă. T e xtele întocm ite de
bcomitetul m ixt vo r reflecta conştiinţa şi credinţa Bisericii şi nu spelaţii teologice ale unor autori. Textul necorespunzător va fi înapoiat
către Comisie Subcomitetului pentru refacere.
r în urma dezbaterilor asupra titlurilor tem elor pentru viitoarele înliri de dialog, Comisia mixtă a căzut de acord asupra următoarelor
a tic i: Spre o hristologie comună, tema generală care urmează să
aprofundată în 4 subteme : 1. Problem e de term inologie ; 2. Formui conciliare în h ris to lo g ie ; 3. Facţori is to r ic i; 4. Interpretarea dogm ei
istologice astăzi.
Procedîndu-se la alegerea de o parte şi de alta a m embrilor în sub•mitetul mixt de lucru între sesiunile de dialog, au fost numiţi în unamitate : 1. Arhiepiscopul Pitirim de Volokolam sk (Biserica Ortodoxă
să) ; 2. Prof. Vlassios Phidas (din delegaţia Patriarhiei A lexa n driei) şi
Mitropolitul Georges Khodre al Muntelui Liban din partea ortodoxă ; .
din partea Bisericilor ortodoxe necalcedoniene : 1. M itropolitul PauM ar G regorios (Biserica Siriană din R ă să rit); 2. Episcopul G rigorie
liserica Coptă din Egipt) şi 3. Dr. Vartaped M esrob Krikorian (Biserica
eană-Ecimiadzin). M em brii acestui subcomitet trebuie să rămînă la
imărul de 6, dar cu posibilitatea de a folosi şi specialişti la aprofunrea temelor. După teme, membrii acestui subcomitet, adică unii dintre
, pot fi schimbaţi cu alţii. Prima şedinţă de lucru a acestui subcomitet
ixt va avea loc în iunie 1986, fiind găzduită de Biserica Ortodoxă
să, iar a doua rundă de dialog, va avea loc la Cairo, cu purtarea de
ijă a Bisericii O rtodoxe Copte.
Cea de-a doua sesiune de dialog (1987) va aprofunda prim ele două
Ubteme, iar a treia, ultim ele două.
La propunerea celor doi preşedinţi, a fost ales un S ecretaiiat pe r
manent al acestui dialog, cu reşedinţa la Centrul ortodox al Patriarhiei
tO.R. — 4
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Ecumenice de la Chambesy care se va ocupa cu convocarea întîlnirilor
subcomitetului m ixt de lucru şi a C om isiei m ixte în sesiune de dialog.
Cei doi copreşedinţi şi cei doi secretari se vo r reuni la Chambesy pen
tru conducerea lucrărilor. Şeful secretariatului permanent al Comisiei
m ixte de dialog va fi I. P. S. Dâmaskinos Papandreou, M itropolitu l El
veţiei.
4.
Dialogul teologic între cele două fam ilii de Biserici, deschis
cial acum (10— 15 decembrie 1985), după patru întîlniri neoficiale (Aarhus, 1964; Bristol, 1967; Geneva, 1970 şi Addis-Abeba, 1971), constituie
intr-adevăr un mare evenim ent atît pe planul ecumenic al B isericii în
tregi, cît şi mai ales, în lucrarea ecumenică a Bisericii O rtodoxe şi a
Bisericilor V echi-O rientale pentru refacerea unităţilor lor ecleziale de
credinţă în contextul Tradiţiei A p ostolice căreia ele aparţin în măsuri
variate.
N u este un dialog teologic prea greu, dar nici prea uşor, avînd în
ved ere cele peste 15 veacuri de despărţire oficială, eclezială a celor
două fam ilii de Biserici din Răsărit, care au acumulat, din nefericire,
multe resentimente, neînţelegeri şi anateme, reciproce chiar. Este uni
dialog deopotrivă de responsabil pentru ambele părţi, fiindcă nici uneiaj
dintre acestea nu-i poate fi indiferent orice rezultat al acestuia. Refa
cerea unităţii ecleziale a celor două fam ilii de Biserici va spori ponderea
B isericii O rtodoxe pe plan ecumenic şi contribuţia ei la dialogul ecu
menic pentru realizarea unităţii creştine ecleziale.
Trebuie înfrînte nişte mentalităţi şi depăşite o serie de greutăţi ter
m inologice cu implicaţii directe în form ulările conciliare în m aterie de^
hristologie.
T e o lo g ii ortodocşi, atît cei angajaţi direct în dialog, cît şi cei carel
secondează acest dialog, prin studii şi aprofundări teologice trebuie să
dovedească nu numai deschidere ecumenică ci şi mult tact în interpre
tarea form ulărilor conciliare, stimulînd şi pe fraţii lor vechi-orientali
în munca lor pe drumul unităţii. A ceştia din urmă, precum ne-am putut
da seama, sînt mai puţin dispuşi la interpretări noi în materie de hris
tologie, iar pentru unii dintre ei Sinodul IV ecumenic de la Calcedon
este un obstacol ce trebuie eliminat, iar celelalte sinoade ecumenice (V,
V I, V II) par a fi de prisos. Nu putem ignora de asemenea, nici faptul că
Bisericile Vechi-O rientale prezintă deosebiri doctrinare şi între e le chiar,
în m aterie de hristologie. Or, asemenea concepţii şi judecăţi în materie
VM
1 pot -fi
V
V
I
/
A
D
i c a n V a Ortodoxă. D
l â altă
a lt^ n
f lr t P .
de doctrină nu
fi îîmpărtăşite
de
Biserica
Peâ rde
parte,
nu poate fi o O rtodoxie cu şapte sinoade ecumenice şi o alta numai cu
trei sinoade ecumenice.
Trebuie găsite formulări hristologice largi, de mare echilibru dog
matic, antinomice, ca să nu zicem paradoxale, în care să se regăsească
cele două fam ilii de Biserici, şi cu laturile lor doctrinare opuse, fără să
însemne cumva pentru Biserica O rtodoxă părăsirea form ulării hristo
lo g ice a sinodului de la Calcedon, şi cu atît mai mult condamnarea
acestui sinod de către ortodocşii înşişi.
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i cea de-a doua întîlnire de dialog, care are de aprofundat în spirit
onvergent, dar fără sacrificarea adevărului dumnezeiesc revelat, două
toblem e spinoase : aceea a term inologiei şi form ulării conciliare în
ristologie, va înscrie un pas consistent pe drumul spre consensul teogic deplin al celor două fam ilii de Biserici.
Pr. prof. DUMITRU RADU

FESTIVITĂŢILE î n c h i n a t e t r i c e n t e n a r u l u i
ACADEMIEI DUHOVNICEŞTI DIN M OSCOVA — ZAGORSK
între evenim entele importante din viaţa teologiei ortodoxe, la sfîritul anului 1985, trebuie amintit, fără îndoială, tricentenarul A cadem iei
Teologice din M oscova — Zagorsk, sărbătorit în mod festiv între 26— 29
:embrie.
Cu binecuvîntarea şi din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Pariarh Iustin, instituţiile de învăţămînt teologic din ţara noastră au fost
fprezentate la festivităţile ce au avut loc cu prilejul acestei aniversări,
Zagorsk-M oscova, de către Pr. prof. dr. Ştefan A le x e de la Institutul
Teologic Universitar din Bucureşti şi Arhid. prof. dr. Constantin Voicu,
rtorul Institutului T e o lo g ic Universitar din Sibiu.
Programul de sărbătorire a tricentenarului A cadem iei T eo lo g ice a în
ceput în ziua de 26 decem brie 1985, prin acordarea titlului de «doctor
b teo lo g ie » urm ătorilor : I. P. S. Arhiepiscop Pitirim de W olokolam sk,
h. prof. V ita lie Borovoi, Prof. M ihai Stepanovici Iva n ov — prorector
Prof. Ilici A le x e i Osipov.
în zilele de 26 şi 27 decembrie au fost prezentate conferinţele teo 
logice cu privire la aniversarea a 300 de ani de la înfiinţarea A cadem iei
Teologice' din M oscova. A stfel, în ziua de 26 decembrie, după un Cuvînt
btroductiv, rostit de P. S. Episcop Alexandru, rectorul A cadem iei Teoţg ic e din Zagorsk au fost prezentate conferinţele : Teologia academică,
Prof. prorector M ih ai Stepanovici Iva n ov ; Ştiinţa biblică în A ca d e
mia T e o lo gică din M o s co v a , de Pr. prof. V a sile Stroganov ; Teologia
toorală în sistemul educaţiei duhovniceşti, de secretarul corpului profeoral Arhim. Platon ; Şcoala istorică a A cad em iei T e o lo g ice din M o s •ova, de Prof. I. N. Ecunomţev ; Despre re la ţiile dintre teologia bulgară
teologia rusă, de Pr. prof. N icola e Şivarov, rectorul Facultăţii de Teoogie din Sofia şi Despre istoria studiului artei bisericeşti în Academ ia
teologică din M oscova, de Prot. Vladim ir Ivanov. în ziua de 27 decemIrie : Institutul T e o lo g ic O rto d o x din M oscova, de I. P. S. Arhiepiscop
Htirim de Volokolam sk ; Şcoala M itro p o litu lu i M acarie, de Prof. eguften M acarie V ere te n icov în tîln ire cu Apusul, de Prof. V ita lie B orovoi ?
Moştenirea litu rg ică în Academ ia Te o lo gică din M oscova, de Arhim.
laftei M orm îl şi Despre slujirea pastorală de P. S. Episcop rector A le tandru.
în ziua de 28 decembrie, a avut loc un program cultural cu viz iarea Mînăstirii, a muzeului de stat şi a muzeului A cadem iei Teologice,
Vizionarea unui film cu aspecte de la conferinţa mondială «Oam enii de
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relig ie pentru apărarea darului sacru al vie
cleare», de la M oscova din anul 1982.
Duminică, 29 decembrie, a avut loc jubileul solemn. Dimineaţa s-a ! ■
C ele
săvîrşit Sfînta Liturghie şi slujba Te-Deum-ului, de un sobor de arhi- illq ^ tu r ă ort<
erei, preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte şi delegaţii români. După ! ■ j e j j
1
o scurtă pauză, la orele 12,00 s-a deschis adunarea solemnă închinată ■ « g rjje com
jubileului academic, la care au p a rtic ip a t: Sanctitatea Sa Patriarhul H apărarea c
Pim en al M osco vei şi al întregii Rusii ,• Sanctitatea Sa Ilia II, Patriarh- { ■
0
catolicos al întregii G eorgii, membri ai Sinodului Permanent al Bise- ■ y
între t
ricii O rtodoxe Ruse, m itropoliţi şi episcopi, studenţi teologi şi e le v i seij-eXatiile fr
nnnarişti şi numeroşi credincioşi ortodocşi ruşi.
K i a s c ă şi să
A fost de faţă şi Dl. M ih a ilov Budici din partea Consiliului pentru B lsp rijin ă ef
problem ele religioase de pe lîngă Consiliul de M iniştri al U.R.S.S.
■ ] nuclear air
După cuvîntul de deschidere rostit de rectorul A cadem iei Teolo-jH lb itoru l. Or
gice, a vorb it Sanctitatea Sa Patriarhul Pimen care a subliniat că acest ■ jn ic a , la pa<
jubileu al A cadem iei T e o lo g ice are importanţă pentru întreaga Biserică ■ IBisericilor
O rtodoxă Rusă, pentru că în general, Academ ia a constituit centrul spi- B l In Mîntuitc
ritual al acesteia. Educaţia de aici a avut în centru pe M întuitorul Iisus ■ j a r e un adî:
Hristos, dar a pus un accent deosebit şi pe pastorală. Fiecare epocă îşi H privind ac<
are preocupările ei. A stăzi Biserica face educaţie şi se roagă pentru pace B
în înct
şi colaborează cu toate confesiunile de pe pămînt, în problem ele care H Teologice i
duc la apărarea v ie ţii şi la restabilirea unităţii bisericeşti.
■ Si bogate i
în continuare au rostit cuvîntări în legătură cu evenim entul s ă r b ă - 1 dragoste p
torit, următorii : Sanctitatea Sa Patriarhul-Catolicos Ilia I I ; I. P. S. Mi- H
D elega
tropolit A le x e i de Talin — care a citit gramata din partea Sinodului per- H subliniind
manent prin care se decerna A cadem iei Ordinul «Sfîntul Serghie» clasa 1 . 1
D elega
cea mai înaltă distincţie bisericească pentru şcolile teologice ; I. P. S. ■ triarh Iusti
M itropolit Filaret de Minsk şi Bielorusia, preşedintele Departamentului ■ cele 3 volu
R elaţiilor Externe Bisericeşti al Patriarhiei M oscovei, precum şi alţi ie- ■ cărţi teoloc
rarhi şi reprezentanţi ai unor şcoli teologice din Iugoslavia, Polonia, H iîisericii Or
Bulgaria.
B
Cuvînt,

Din partea instituţiilor de învăţăm înt teologic din ţara noastră a ■
^
vorb it Arhid. prof. Constantin Voicu, care a subliniat că Biserica O r - H . 1 tlr:
todoxă Română, prin instituţiile ei de învăţăm înt teologic, participă c u H uivaţamînţ
entuziasm la aniversarea a 300 de ani de existenţă a A cadem iei T e o lo - B J *}ive.r.sîl
gice de la M oscova— Zagorsk. Este un prilej de înaltă bucurie sp iri*H Academ ii T
tuală pentru această venerabilă instituţie de cultură teologică şi în H ^ ™aj Pr° f
egală măsură pentru Biserica O rtodoxă Rusă, care a condus-o şi în s e r-H tavaţamînt.
viciu l căreia s-a găsit în permanenţă. A u fost relevate bunele r e la ţii® se preciza :
dintre Bisericile O rtodoxe Română şi Rusă, s-a menţionat numele unorHi
9r^
ierarhi şi profesori de teologie, care au slujit şi slujesc Biserica şi t e o lo - H
ident
şi
gia ortodoxă rusă, nume bine cunoscute în cadrul Bisericii O r t o d o x e ^ «unţat cu 7C
Române. în cursul vrem ii, numeroşi studenţi români au studiat la A c a - H ventarea A<
demia T eologică din M oscova şi au primit o frumoasă educaţie pe careB| j!
au pus-o în slujirea bunelor relaţii dintre Bisericile noastre. Chiar înce*Mj tina
crec
puţurile A cadem iei sînt marcate de o prezenţă românească. Acum 30 0B superior, A
de ani, la deschiderea oficială a A cadem iei T eo lo g ice din M oscova, te o -H . ^re<r*nte V m
logu l şi umanistul român N icola e M ilescu a ţinut o conferinţă cu titlul
■ Solo y ie v
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«Cultura greacă şi latină pentru popoarele sla v e » (Cf. Istoria A e d rm*#
slav o -g re co -la tin e din M oscova, M oscova, 1855, tom. I, p. 8— : ‘ 1
nota 27).
C ele două Biserici O rtodoxe surori au ca factori principali ce
gătură ortodoxia ecumenică, tradiţia liturgică şi canonică, păstrare
de la începuturile Bisericii. A stăzi sînt unite, de asemenea, în pre.».*^
pările comune care vizează restabilirea şi consolidarea unităţii crev rj*
apărarea păcii şi a vieţii, precum şi protejarea umanităţii de la distra
gere şi moarte, ameninţate fiind de prim ejdia unui război nuclear.
Intre ţările şi popoarele noastre sînt relaţii bune care favorizează v
relaţiile frăţeşti pe plan bisericesc. «P opoarele noastre doresc sâ
iască şi să muncească în pace, iar Bisericile O rtodoxe Rusă şi Roir. *: *
sprijină eforturile lor în această privinţă, mai ales azi cînd periei nuclear ameninţă nu numai pămîntul, ci şi cosmosul — a subliniat \ *
i nitorul. O rice acţiune menită să ducă la destindere şi cooperare pe?
nica, la pace şi apărarea v ie ţii este prom ovată şi întărită de credincios
; Bisericilor noastre, care mărturisesc credinţa în Dumnezeul cel Viu >
i în Mîntuitorul Iisus Hristos, Domnul Păcii. T e olog ia ortodoxă de ast .z
are un adînc caracter ecleziologic şi este un factor educativ importa:
privind aceste deziderate».
în încheiere, au fost adresate «p rofesorilor şi studenţilor Academ ie.
Teologice din M osco va — Zagorsk, cele mai bune urări de prosperitate
5i bogate realizări în activitatea de formare de noi preoţi, animaţi de
dragoste pentru Biserica lor, pentru poporul lor şi pentru patria lor
D elegaţii prezenţi la festivitate au făcut diferite daruri Academ iei
subliniind prin aceasta bucuria participării Ia acest evenim ent istoric.
Delegaţia română a dăruit din partea Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Iustin, discuri cu Sfînta Liturghie, cîntări bisericeşti şi colinde,
cele 3 volum e din «A rta creştină în România», manuale şcolare şi alte
cărţi teologice, tipărite în Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
bisericii O rtodoxe Române.
Cuvîntarea festivă a fost rostită de Prof. dr. A . I. Osipov. Iniţial,
Academia T eologică din M oscova s-a numit Academ ia slavo-greco-lati! nă. M ai tîrziu din aceasta s-au desprins două ramuri ale sistemului de
! învăţămînt superior din Rusia şi anume : Academ ia de ştiinţe a U.R.S.S.
I 5i Universitatea de Stat din M oscova «Lom on osov». însemnătatea vechii
[ Academ ii T e o lo g ice pentru istoria culturii poporului rus este mai largă
I si mai profundă şi nu se lim itează numai la activităţi ştiinţifice şi de
I învăţămînt. în -aşa-numitul «P riv ile g iu » acordat de ţar printr-o gramată
t se preciza statutul A cadem iei la crearea ei. Cercul ştiinţelor arătat în
această gramată este conform cu cel al celor mai bune universităţi din
|Occident şi îl depăşea pe cel al Colegiului de la K iev, care fusese în 
fiinţat cu 70 de ani mai înainte decît Academ ia slavo-greco-latină. Frec
ventarea A cadem iei era îngăduită tuturor oamenilor, de orice rang, in
diferent de funcţie şi vîrstă, cu singura condiţie obligatorie : să apar
ţină de credinţa ortodoxă răsăriteană. Pe lîngă instituţie de învăţămînt
superior, Academ ia trebuia să fie observatorul principal al acurateţei
credinţei, m oralei şi ev la v ie i pe teritoriul statului rus, după expresia lui
S.S o lo viev (Istoria Rusiei, voi. X III, p. 330) ; ea era concepută ca o c i
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tadelă a O rtodoxiei. N ecesitatea creării unei astfel de «c ita d e le» era
impusă în acele timpuri şi de răspîndirea ideilor catolice şi protestante
în cadrul Bisericii O rtodoxe Ruse.
Deşi «P riv ileg iu l A ca d em iei» a fost semnat de ţarul Feodor Alekseev ici în anul 1682, deschiderea A cadem iei s-a făcut cu trei ani mai
tîrziu, la 12 decem brie 1685 în prezenţa patriarhului M o sco vei şi ai
întregii Rusii, Ioachim. Noua şcoală se afla aşezată în mînăstirea Bogoiavlensk din M oscova. Cursurile au fost deschise fără multă ceremonie,
Academ ia avînd un corp didactic alcătuit din cinci profesori, între care
renumiţii monahi Ioanichie şi Sofronie Lihudov. Numărul ele v ilo r a cres
cut simţitor astfel că aproape de Crăciunul anului 1687, Academ ia nu
măra 76 de cursanţi. Puţin mai tîrziu, şcoala a primit un local nou, mai
bun, în incinta mînăstirii Zaikonospasski, de unde, A cadem ia se numea
simplu «Şcoala Spasski».
Fraţii Lihudov au imprimat învăţăitiîntului de la «Spasski» un ca
racter pur teologic bazat pe tradiţia patristică, în timp ce în universită
ţile europene, teologia era subordonată filosofiei. Către sfîrşitul sec.
X V II, Academ ia slavo-greco-latină devine numai greco-slavă, latina fi
ind total înlăturată din învăţămînt. Dar în anul 1701, printr-un decret
special al lui Petru I se reintroduce studiul lim bii latine, fiind scos din
program, în schimb, studiul lim bii greceşti, iar Academ ia devin e «slavolatină». în 1738, predarea lim bii greceşti devine fa cu ltativă ; în 1775,
greaca revine la drepturile vechi.
Epoca ţarului Petru I a însemnat o dcschidere către Occident. Din
nefericire, odată cu noutăţile din domeniul ştiinţei şi tehnicii, au pătruns
în Rusia nu numai idei progresiste, ci şi fenom ene de viaţă străine faţă
de cultura naţională rusă. A tm osfera
nouă din Rusia veacului al
X V III-le a s-a reflectat şi în Academ ie. Creşte îndeosebi influenţa con
fesională apuseană care cuprinsese deja şcoala de la Kiev. Predarea teo
logiei capătă un caracter scolastic. Numărul e le v ilo r creşte pînă la 600,
iar timpul studiului se prelungeşte pentru cei dotaţi pînă la 12— 13 ani.
Puţini ajungeau să studieze teologia care se preda în ultimii patru ani.
O statistică arată că în anul 1727, din 505 ele vi la şcoala din M oscova
erau numai 12 teologi. Explicaţia acestei situaţii sta în faptul că, în acea
vreme, Academ ia nu era numai o şcoală teologică ci şi universitate cu
caracter multilateral, în care mulţi veneau ca să obţină diplom e de stu
dii superioare şi nu să studieze teologia.
Academ ia T eologică avea să-şi împlinească menirea sa abia după
1775 cînd se înfiinţează Universitatea din M oscova. Noua perioadă din
viaţa A cadem iei este legată de numele renumitului ierarh, mitropolitul
Platon (Levşin) al M oscovei, profesor şi rector al Academ iei. învăţămîntul teologic este reorganizat, în sensul că studiul teologiei are întîietate, apoi disciplinele umaniste ; se pune accentul pe predicarea în
limba rusă (nu slavonă), însuşi m itropolitul Platon editînd un manual
în limba rusă intitulat «T e o lo g ia creştină» şi se dă atenţie deosebită stu
diului Sfintei Scripturi.
Totodată se interzice aducerea de cadre didactice de la K iev, corpul
didactic fiind completat cu absolvenţii Academ iei.
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In anul 1812 moare mitropolitul Platon, iar clădirea A cadem iei a fost
distrusă în timpul războiului cu francezii. S-a hotărît mutarea Academ iei
in Lavra Troiţa-Serghiev, astfel că la 1 octom brie 1814, anul universitar
s-a deschis cu perspective noi, chiar denumirea A cadem iei fiind schim
bată in «A cadem ia T eolog ică din M o sco va ». Perioada de strălucire a
Academ iei a fost insă pe vrem ea mitropolitului Filaret (D rozdov) care a
funcţionat ca profesor la Academ ia T eologică timp de 46 de ani. în acest
timp, Academ ia T eolog ică avea să se confrunte atît cu id eile occidentale
importate mai ales din Franţa, străine de interesele poporului rus, dar
acceptate de curtea ţarilor, cit şi cu m işcările mistice de factură neoprotestantă care luptau îm potriva ortodoxiei Bisericii Ruse. în Rusia apare
Societatea Biblică Britanică preconizînd ideea creştinismului universal,
un fel de creştinism fără Biserică. Secolul al X lX -lea a rămas marcat
de o luptă încordată pentru teolog ie care m ergea paralel cu lupta ce se
ducea atunci în Rusia pentru recunoaşterea specificului naţional, al v a 
lorii culturii naţionale.
In această perioadă, numită a lui Filaret, se începe form area unei
teologii proprii, cu manuale ortodoxe, centrată pe studiul Sfintei Scrip
turi şi al Sfinţilor Părinţi. Tot acum, Academ ia T eologică tipăreşte o re
vistă proprie intitulată : «A dă u giri la lucrările Sfinţilor Părinţi» şi intro
duce noi discipline de învăţămînt în toate compartim entele t e o lo g ie i:
Dogmatică, Exegeză biblică, Pastorală şi Liturgică. în 1892 apare revista
«V estitoru l T e o lo g ic».
După mitropolitul Filaret, între anii 1887— 1890 este numit rector
episcopul Hristofor Smirnov. De acum înainte practica aceasta ca să fie
rector un ierarh devine permanentă.
în 1910 regulamentul A cadem iei T eo lo g ice din M oscova se schimbă.
Primul război mondial, şi apoi revoluţia din 1917, vo r conduce către în
chiderea A cadem iei (1919). A b ia în 1944 se înfiinţează la M oscova, în
fosta mînăstire N o vo d ev icie , un Institut Teologic, prin osteneala patri
arhului Serghie. Puţin mai tîrziu, în 1948, patriarhul A le x e i redeschide
fosta Academ ie T eolog ică în condiţii cu totul noi, în Lavra Sfintei T re
imi — Serghei din Zagorsk, unde funcţionează şi astăzi.
Academ ia T eolog ică din M oscova — Zagorsk are menirea de a da
astăzi societăţii preoţi bine pregătiţi, buni patrioţi, oameni cu o înaltă
ţinută morală şi cu o remarcabilă cultură generală. A cadem ia funcţio
nează împreună cu Seminarul Teologic, în condiţii optim e de lucru sub
supravegherea directă a Sanctităţii Sale Pimen Patriarhul M osco vei şi
al întregii Rusii.
După cum afirma rectorul A cadem iei T e o lo g ice din M o scova — Z a
gorsk, în cuvîntarea de încheiere a festivităţilor ju biliare închinate tricentenarului, aniversarea a 300 de ani de existenţă a A cadem iei este un
evenim ent al întregii Biserici. Desigur, pentru studenţii A cadem iei are o
importanţă deosebită pentru că le-a dat prilejul să-şi cunoască trecutul,
să cunoască slujirea Bisericii şi slujirea patriotică astăzi şi le-a insuflat
încredere în misiunea preoţiei pentru care se pregătesc.
în încheiere, studenţii teolog i au prezentat un frumos concert cu
conţinut religios şi patriotic.'
Pr. prof. ŞTEFAN ALEXE

IAJA BISER

CEA DE A XVI-A ÎNTRUNIRE A COMISIEI ROMANE
DE ISTORIE ECLESIASTICĂ COMPARATA
Comisia română de istorie eclesiastică comparată s-a întrunit sîmbătă, 14 decembrie 1985, la Institutul T eolog ic U niversitar din Bucureşti,
in cea de a X V I-a sesiune de lucru. A ceastă întrunire a fost prezidată
de I. P. S. Dr. N estor Vornicescu, M itropolitul Olteniei, preşedintele C o
misiei.
în cuvîntul de deschidere a întrunirii, I. P. S. M itropolit N estor a
subliniat scopul urmărit de această Com isie în întrunirile sale şi anume
acela de a contribui la punerea în lumină a unităţii de monolit, spirituale
şi naţionale, a poporului român. I. P.. S. Sa a arătat în continuare că po
porul român a purtat dintotdeauna relaţii frăţeşti cu popoarele vecine
de la est şi vest, de la nord şi sud, şi aceste raporturi de bună vecin ă 
tate sînt continuate şi astăzi, cu mai multă intensitate, căci, date fiind
condiţiile actuale, avem numai m otive de bună colaborare. Faţă de aceste
realităţi evidente, iată că din cînd în cînd cîte un pretins istoric din
ţările vecine, aflat însă departe de propria sa ţară, lansează afirmaţii
nefondate istoric, cu privire la trecutul de două ori milenar al Bisericii
şi neamului nostru. Cu referire la astfel de afirmaţii care nu urmăresc
altceva decît să învenineze raporturile de bună înţelegere cu vecin ii
noştri, I. P. S. Sa face apel la membrii comisiei să se angajeze a combate
astfel de ipoteze eronate şi să contribuie la afirmarea realităţilor isto
rice privind vechim ea, prezenţa şi-continuitatea daco-romană şi creştină
pe m eleagurile româneşti.
în continuare, I. P. S. M itropolit N estor a dat cuvîntul Pr. dr. V io rel
Ioniţa, secretarul Comisiei, care a făcut o expunere asupra participării
reprezentanţilor acestei Com isii la lucrările Com isiei internaţionale de
istorie eclesiastică comparată din cadrul celui de al X V I-le a Congres
mondial al ştiinţelor istorice, desfăşurat la Stuttgart — R. F. Germania,
între 25 august — 1 septembrie 1985. Comisia română a fost reprezen
tată prin I. P. S. M itropolit N estor al Olteniei, Prof. Emilian Popescu şi
Pr. dr. V iorel Ioniţă, ambii de la Institutul T eolog ic Universitar din
Bucureşti ; au mai participat, ca reprezentanţi ai altor Culte din ţara
noastră, Pr. prof. Anton Despinescu, de la Iaşi, şi Pr. dr. Francisc Krauter, de la Arad, din partea Bisericii Romano-Catolice.
în partea a doua a expunerii sale vorbitorul a prezentat un referat
asupra actelor sesiunii Com isiei internaţionale de istorie eclesiastică
comparată din cadrul celui de al X V -le a Congres mondial al ştiinţelor
istorice de la Bucureşti (1980), acte publicate într-un volum special la
B ruxelles-Louvain,.în 1985.
A cest volum de 381 pagini, reproduce un total de 33 de materiale,
rezumate ale referatelor, intervenţiilor şi comunicărilor, dintre care 12
sînt semnate de autori' români. Prin aceste materiale publicate se fac
cunoscute în lumea Întreagă o serie de momente importante din istoria
Bisericii O rtodoxe Române.
în continuare, Prof. onorar Teodor Bodogae a prezentat referatul
intitulat «C îteva ştiri mai puţin cunoscute despre martiri şi despre
moaşte în corespondenţa Sf. Vasile cel M are». Referatul a insistat asu-
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a informaţiilor din corespondenţa Sfîntului V a sile cel Mare, cu prie la viaţa creştină din părţile noastre, subliniind că m arele părinte
adocian «a cuprins în aceeaşi rugăciune şi ţinuturile noastre alături
atîtea altele».
A l treilea referat al acestei întruniri a fost susţinut de către Prof.
‘ lian Popescu şi s-a referit la organizarea bisericească din Dobrogea
secolul XI, cu p rivire specială la episcopia de Oxiopolis. Pe baza
ui text bizantin, publicat în anul 1984 de către cunoscutul bizantinoJean Darrouzes, autorul dovedeşte existenţa unei episcopii, poate
iar m itropolii, la A xiop o lis (Cernavodă), spre sfîrşitul secolului XI.
a ce aduce lămuriri noi asupra continuităţii daco-romane şi a prezenpe m eleagurile ţării noastre.
A urmat expunerea făcută de către I. P. S. M itropolit N esţor în care.
pă ce a amintit participările de la Sofia şi Roma din lunile mai ş;
pectiv octom brie 1985, cu prilejul aniversării a 1100 de ani de .a
artea Sfîntului M etodie, unul dintre cei doi «apostoli ai slavilor •
prezentat stadiul actual al cercetărilor cu p rivire la opera şi persoana
orului cunoscut sub numele de Aethicus Ister. A cest autor de origine
Histria — Dobrogea, care a trăit l*a cumpăna secolelor IV — V a^e
i creştine, după ce a făcut călătorii în bazinul mediteranean, a scris
Cosmografie, în care a publicat şi un alfabet folosit de populaţia d:r.
ţia M ică în acea epocă. Această lucrare se păstrează doar intr-un
mat făcut în secolul V III la M înăstirea Freissing din Bavaria şi a
t publicată pînă în prezent.doar în două ediţii, fără să fie încă tia*
‘ ă în vre o limbă modernă. Deşi păgin, de altfel singurul autor păglr.
oscut din D obrogea în această epocă, publicarea acestei opere, c e se ocupă I. P. S. Sa, va deschide în mod sigur perspective noi asuînceputurilor literaturii străromâne.
Ultima comunicare a întrunirii a fost făcută de către Dl. Ion Dumju-Snagov, care în întîmpinarea aniversării din anul viitor a şapte deii de la intrarea României în primul război mondial, act cu profunde
plicaţii în istoria neamului, a prezentat cîteva fragmente din jurna.u:
hiepiscopului rom ano-catolic de Bucureşti — R. Netzhammer
1945), care a activat la noi în ţară între 1905— 1924, timp în care s-a
pat în mod special de istoria Dobrogei.
La discuţiile care au urmat pe marginea referatelor, au luat cuvir.: Prof. Iorgu Ivan, Pr. prof. Ştefan A lex e , Dl. Ion I. Diaconu, P. S
iscop Gherasim al Rîmnicului şi Argeşului şi Prof. Emilian Popescu
Mulţumind referenţilor, celorlalţi vorb itori şi tuturor celor prezent:
tru contribuţia lor la buna desfăşurare a lucrărilor acestei întrunir:
P. S. M itropolit N estor a declarat închisă sesiunea a X V I-a a Comisie;
mâne de istorie eclesiastică comparată.
Pr. asist. dr. VIOREL IO N II A

C R O N I C A

Marţi, 30 septembrie, şi m iercuri, 1 octom brie 1985, Prea Fericitul Patriarh Iustin
a prezidat lucrările şedinţei Sfîntului Sinod.
Luni, 7 octom brie 1985, Prea Fericitul Patriarh Iustin a efectuat o vizită de lucru
la şantierele de la bisericile «Mihai Vodă» şi «Sf. Gheorghe-Nou» din Bucureşti, lf
şantierul Institutului Teologic şi al Centrului ecumenic din Bucureşti, precum şi Îs
şantierul de la Popeşti-Leordeni, unde se ridică clădirea Atelierelor Institutului Biblic
M iercuri, 23 octom brie 1985, Prea Fericitul Patriarh Iustin a primit pe Jeac
Habert, consilier cultural ştiinţific, şi pe Jean Pierre Bouzigues, ataşat cultural, func
ţionari In cadrul Ambasadei Franţei la Bucureşti. A fost de faţă P.S. Vasile Tîrgoviş*
teanul, Episcop vicar patriarhal.
Joi, 24, şi vineri, 25 octom brie 1985, Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat
lucrările Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Duminică, 27 octom brie 1985, Pre* Fericitul Patriarh Iustin a săvîrşit în Catedrale
patriarhală Sfînta Liturghie arhierească, la prăznuirea Sfîntului Dimitrie cel Nou di*
Basarabi, ale cărui sfinte moaşte se află aici.
Joi, 7 noiembrie 1985, Prea Fericitul Patriarh Iustin a participat la solemnitate*
care s-a desfăşurat la Departamentul Cultelor cu prilejul înmînării Decretelor prezi'j
denţiale de recunoaştere ca episcopi şi arhierei-vicari, a P. Cuv. Arhim. Nifon Mihăiţl
ca episcop vicar patriarhal; a P.S. Episcop Lucian Florea, ca episcop vicar al Arhi
episcopiei Tomisului şi Dunării de Jos, cu sediul la Constanţa; a P. Cuv. Arhim.
Calinic Argatu, ca arhiereu vicar al Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului, cu sediul lt
Curtea de Argeş ; şi a P. CuaL Arhim. Ioachim Mareş, ca arhiereu vicar al Episcopie;
Romanului şi Huşilor.
Vineri, 15 noiem brie 1985, Prea Fericitul Patriarh Iustin, împreună
cu
I.P.S.
Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei, au participat, în calitate de deputaţi, 1«
lucrările sesiunii Marii Adunări Naţionale a R.S. România.
Joi, 5 decembrie 1985, Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat permanenţa Con*
siliului National Bisericesc.
Duminică, 15 decembrie 1985, Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat lucrărilc
şedinţei anuale a Adunării Naţionale Bisericeşti pe anul 1985.
Luni, 16 decembrie 1985, Prea Fericitul Patriarh Iustin a prezidat lucrările Sfîn
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
M arţi, 17, şi m iercuri, 18 decembrie 1985, Prea Fericitul Patriarh Iustin, împreuni
cu I.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei, au participat, în calitate dc
deputaţi, Ia lucrările Marii Adunări Naţionale a R. S. România.
M iercuri, 25 decembrie 1985, Prea Fericitul Patriarh Iustin a săvîrşit Sfînta Litur
ghie arhierească în Catedrala patriarhală, cu prilejul praznicului Naşterii Domnului’
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ROLUL PREOTULUI ORTODOX ROM ÂN
IN VIAŢA OBŞTEASCĂ
P r prof. NICOLAE NECULA

Prin natura misiunii sale şi în baza întreitei puteri — . învăţătorească, sfinţitoare şi conducătoare — , primită de la M întuitorul Hristos
(M atei 28, 19— 20), preotul este acela care conduce pe credincioşii sau
păstoriţii săi la mîntuire. întem eiat pe acest mandat divin, el desfăşoară
o continuă, susţinută şi intensă activitate pastorală de m odelare a ca 
racterelor şi sufletelor păstoriţilor. în această activitate sarcina princi
pală a păstorului de suflete este, fără îndoială, aceea de a-i învăţa pe
credincioşi adevărurile de credinţă, adică de a-i împărtăşi din tezaurul
de învăţătură al R evelaţiei divine, de a păstra intact, curat şi nealterat
acest tezaur şi de a-rl feri de interpretări greşite şi dăunătoare. în al
doilea rînd, preotul are îndatorirea de a sfinţi viaţa credincioşilor prin
harul dumnezeiesc al Sfintelor Taine şi ieru rgiilor ca şi prin întreg cul
tul divin. Dar, în acelaşi timp, preotul este şi conducător spiritual al cre
dincioşilor, povăţuindu-i sau îndrumîndu-i permanent pe calea cea bună,
a binelui, a adevărului, a mîntuirii. Latura aceasta de îndrumător al v ie 
ţii credincioşilor îl angajează pe preot şi în viaţa obştească. Care sînt
m otivele care îl îndreptăţesc şi-l obligă în acelaşi timp la aceasta ? Am
putea vorb i de mai multe, dar trei sînt cele mai importante.
1.
M ai întîi faptul că Biserica, al cărei slujitor este preotul, nu este
o noţiune abstractă, ruptă de viaţa credincioşilor, ci o realitate vie, iden
tificată dintotdeauna cu idealurile poporului şi ale credincioşilor. «Ea
nu se poate mărgini numai la activitatea duhovnicească, nu se poate
închide în cercul ei de preocupări religioase şi să fie străină de frămîntările vrem ii, ci ea trebuie să sprijine în duhul iubirii creştine, stră
daniile societăţii pentru o viaţă mai bună şi mai fericită. A cesta este
duhul O rtodoxiei româneşti, care îşi are izvoa rele în credinţa dreptmăritoare, veche şi totuşi mereu nouă, şi în legătură cu poporul, cu isto
ria lui, cu năzuinţele lui, cu v re rile lu i»
Fără îndoială că originea ca
1.
Nicolae, Mitropolitul Ardealului, Cuvintarea la Intronizarea P. F. Părinte Pa
triarh Iustin ca patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, în «BOR» X C V (1977), nr.
7—8, p. 621—622.
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şi lucrarea Bisericii poartă amprenta dumnezeirii, dar această lucrare a
ei se desfăşoară pe pămînt. Dacă ne referim la Biserica O rtodoxă R o
mână, ea este o Biserică locală şi naţională. Aceasta implică adaptarea
lucrării ei la condiţiile de viaţă locală, naţională şi socială. A ceastă in
tegrare a Bisericii în viaţa poporului, «decurge în chip natural din tradu
cerea în viaţă a unui adevăr dogmatic. Este un postulat de credinţă, o
consecinţă directă a dogm ei despre întruparea Domnului nostru Iisus
Hristos. După cum Fiul lui Dumnezeu a venit în lume pentru a ajuta
lumea să se ridice la viaţa în Dumnezeu, tot astfel o Biserică locală este
datoare să se integreze în viaţa poporului respectiv pentru a-1 ajuta
să-şi făurească o viaţă fericită» 2. Numai aşa se poate vorbi de o orto
doxie românească şi de o Biserică slujitoare românească.
2. A l doilea m otiv care îl angajează pe preot în viaţa şi lucrarea
obştească este faptul că slujirea preoţească este de origine divină, dar
îm plinitorii ei sînt oameni, rînduiţi să slujească pentru oameni. Preotul
îşi desfăşoară întreaga sa activitate în m ijlocul realităţilor sociale ale
v r e m ii; trebuie deci să cunoască trebuinţele materiale şi m orale ale
semenilor săi, să se manifeste ca om şi ca frate al lor 3. La aceasta se
adaugă obîrşia populară a clerului românesc de totdeauna ceea ce sti
mulează şi mai mult pe clericii ortodocşi la o bogată activitate so
cială 4.
3. In al treilea rînd activitatea obştească a preotului se fundamen
tează pe faptul că cei pe care el li păstoreşte şi în m ijlocul cărora îşi
desfăşoară activitatea «nu sînt nici ei abstracţiuni, izolate de viaţa cea
de toate zilele, care nu mai au altceva de făcut decît rugăciuni şi decît
să ia parte la slujbele bisericeşti. Ei se roagă, merg la Biserică, sînt în
setaţi de învăţătura duhovnicească, şi o cer şi o respectă, dar, în acelaşi
timp, e i ară, seamănă, culeg roade, mînuiesc strunguri şi maşini m o
derne, sînt creatori de bunuri m ateriale şi culturale, scriu cărţi, luptă
pentru desţelenirea minţilor şi lărgirea orizontului, ca să-şi înţeleagă
mai bine rosturile, veghează la păstrarea integrităţii şi unităţii neamu
lui, muncesc şi visează, plănuiesc viitoru l şi-l pregătesc pentru copiii
lo r» 5. Preotul nu poate neglija aceste realităţi, ci trebuie să fie, ca şi
păstoriţii săi, un om profund angajat în viaţa socială. El are menirea de
a sluji poporul din care face parte şi pe tărîmul existenţei sale pămînteşti. Slujirea lui Hristos, pe care se sprijină o activitate pastorală rod
nică, nu exclude apostolatul social al preotului, ci dimpotrivă, îl presu
pune, căci însuşi apostolatul creştin are în el un caracter social 6.
2. P. F. Părinte Patriarh Iustin, Cuvlntarea rostită, cu prileju l alegerii sale ca
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, In «BOR» X C V (1977), nr. 7— 8, p. 599.
3. f Episcop Vasile al Oradiei, Pentru o preoţie slujitoare, în «Mitropolia A r
dealului». XVI (1971), nr. 9— 10, p. 660.
4. Pr. Gheorghe I. Drăgulin, Chipul preotului ortodox contemporan, s lu jitor al
Evangheliei, al lui Dumnezeu şi al oam enilor, în «Ortodoxia», X X V (1973), nr. 3,
p. 424.
5. f Antonie, Episcopul Buzăului, Cuvlntarea rostită Ia Înscăunarea ca episcop al
Buzăului, în «Glasul Bisericii» XXXIX (1980), nr. 1— 2, p. 167.
6. Pr. conf. Ilie Moldovan, R olul preotului In promovarea şi cultivarea v ie ţii
religios-m orale in parohie, în «B.O.R.» XCVIII (1980), nr. 11— 12, p. 1147.
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Dacă aruncăm o privire retrospectivă de sinteză în. istoria Bisericii
O rtodoxe Române 7, observăm că slujitorii ei s-atl simţit în tot decursul
istoriei.noastre naţionale pe deplin integraţi în viaţa obştească a păsto
riţilor lor. Ei au avut un rol deosebit de important în viaţa satelor ro
mâneşti şi în însăşi istoria poporului român. Ei erau aleşi de credincioşi
din m ijlocul lor, pentru viaţa lor curată şi pentru calităţile sufleteşti
deosebite. Ei predicau credincioşilor nu atît prin cuvînt cît mai ales
prin faptă şi exem plul v ie ţii lor şi al fa m iliei lor fiind adevărate pilde
de urmat. Ei au fost îndrumătorii poporului în vrem i de restrişte şi de
pace, redactau acte cu caracter juridic şi multă vrem e acte de stare ci
vilă. Fiind, în cele mai multe cazuri singurii oameni cu ştiinţă de carte
din sate, ei erau şi dascălii copiilor. Este vrednic de amintit portretul pe
care-1 face preotului român de altă dată, preotul profesor şi academi
cian N icola e M. Popescu : «Preotul a fost cu totul legat de sat. în v e 
chime, îmbrăcămintea preotului nu se deosebea de a sătenilor. Doar
pletele şi barba au făcut cunoscut pe preotul îmbrăcat în aceeaşi cămaşă
albă şi cu acelaşi cojoc ca şi săteanul. M îna lui care a dat binecuvîntarea a ştiut să mînuiască, după regiuni, barda dulgherului sau coarnele
plugului, căci via ţa e grea, copiii sînt numeroşi, gospodăria lui se cade
să fie pildă în sat, iar de leafă cu gradaţii şi adaose nu poate fi vorba.
Durerea săteanului era şi a preotului. Cînd se pustia satul, nu putea
să rămînă în urmă p re o tu l; şi el se vindea cu ocina lui, ajungînd legat
de brazdă, «sărac lipit pămîntului». în bocetul sătencei la mormîntul so
ţului său, al flăcăiandrului, s-a amestecat de atîtea ori lacrima curată a
preotului văduv cu copii de crescut sau cu flăcăi duşi în patru scînduri.
El nu-i cuc în sat.
Dacă poţi încropi cît de cît cronica bisericii şi a satului, este m eri
tul preotului. Pe fo ile albe ale cărţilor de slujbă, pe margini şi la sfîrşit
de capitole, însemnat-a preotul fărîm e din viaţa satului» 8.
In afară de aceste rosturi fireşti în viaţa parohiei şi a credincioşi
lor, activitatea preoţilor români a îmbrăţişat o gamă variată de pro
bleme. M ulţi dintre ei au contribuit la propăşirea vie ţii culturale, econom ico-sociale şi naţionale a poporului. M erită amintit rolul pe care
mulţi din ei.l-au avut la prom ovarea lim bii şi a literaturii româneşti, la
răspîndirea tiparului, la dezvoltarea învăţămîntului românesc. Este ştiut
că prim ele şcoli au luat fiinţă în incinta mînăstirilor şi a bisericilor pa
rohiale. Prin statutul organic, elaborat în 1868 de mitropolitul Andrei
Şaguna, s-a legiferat ca fiecare parohie să întreţină o şcoală elem en
tară, cu învăţător, absolvent al unei şcoli pedagogice îndrumată de Bi
serică, preotul-paroh fiind directorul şcolii, protopopul-inspector al tu
turor şcolilor din protopopiatul său, iar episcopul «inspector suprem»
al tuturor şcolilor din eparhia sa. Unii din preoţi au avut un rol însem
nat la dezvoltarea presei româneşti, alţii au avut preocupări literare,
istorice şi artistice, contribuind la dezvoltarea culturii şi artei româ
neşti în general. In acelaşi timp, prin activitatea lor patriotică, preoţii
7. Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Preotul de mir în viaţa poporului român, în «BOR»
C (1982), nr. 3— 4, p. 275— 284.
8. Pr. Nicolae Popescu, Preoţi de m ir adormiţi In Domnul, Bucureşti, 1942, p. 3— 4.
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au sprijinit toate aspiraţiile poporului român de dreptate socială şi in
dependenţă naţională, aducînd o contribuţie apreciabilă la făurirea sta
tului român unitar. Astfel, cunoscuta mişcare condusă de Horea, Cloşca
şi Crişan din 1784, ca şi revoluţia lui Tudor Vladim irescu din 1821, au
fost sprijinite cu cuvîntul, dar şi cu arma de numeroşi preoţi. La revolu 
ţia din. 1848 preoţii au participat în număr impresionant* aderînd la toate
revendicările de ordin politic-naţional sau social. în 1859 preoţii au con
tribuit la m obilizarea credincioşilor pentru pregătirea actului unirii, iar
mai tîrziu, în 1877, în războiul de independenţă, numeroşi preoţi au în
soţit trupele pe cîmpul de luptă, iar cei de acasă au organizat colecte
în parohii pentru sprijinirea armatei, a răniţilor, a vădu velor şi orfani
lor. în timpul răscoalei din 1907, preoţii au fost alături de ţăranii răscuj
laţi. Unii au instigat la răscoală, alţii au luat apărarea ţăranilor, alţii au
fost arestaţi şi întemniţaţi, trei au fost ucişi. Preoţii au fost alături de
popor şi în suferinţele cauzate de primul război mondial. M ulţi dintre
preoţii transilvăneni au avut un rol însemnat şi în pregătirea actului unirii Transilvaniei cu patria mamă în 19189.
Rolul Bisericii şi al slu jitorilor ei .în viaţa obştească a poporului
nostru în trecut a fost definit admirabil de către Prea Fericitul Părinte
Patriarh Iustin în cuvîntarea la cel de al doilea Congres al Frontului
Dem ocraţiei şi' Unităţii Socialiste, cînd spunea : «Integrată deplin în
viaţa poporului român, Biserica O rtodoxă şi-a învederat conştiinţa ei
românească atît în traiul de fiecare zi al credincioşilor, cît şi în momentele mari de bucurie sau de durere din istoria patriei. Hotărîtă să îmbrăţişeze toate laturile vie ţii poporului nostru în condiţiile vitreg e de trai
ale înaintaşilor noştri, Biserica a fost prezentă pretutindeni şi totdeauna,
cu cuvîntul şi cu fapta, unde se simţea n evoie de ajutorul ei, unde era
întuneric ea a adus lumină, unde era durere ea a adus alinare, cînd
neamul era în prim ejdie, şi-a dat, după putere, întreaga contribuţie. Secole 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 manuscrise, cărţi vechi, ţesături, broderii, şi diferite obiecte de
cult, podoabe ale genului, bunuri care fac parte din tezaurul nostru cuitural-naţional. V ech ile noastre tiparniţe bisericeşti au dat la iveală,
veacuri de-a rîndul, cărţi de cult şi de învăţătură religioasă şi uneori
laică. Un rol cu totul de altă natură au jucat în viaţa poporului nostru
tipăriturile în limba română. Tipărirea şi difuzarea de cărţi bisericeşti în
limba română urmăreau nu numai un scop religios, dar şi satisfacerea
n evoilor întregii «sem inţii rom âneşti» de a grăi în aceeaşi limbă. Iar afirmarea permanentă a graiului românesc pe toate m eleagurile locuite de
români, a slujit unitatea neamului. Prin îmbrăţişarea cu căldură şi sprijinirea cu entuziasm a realizărilor m arilor idealuri ale poporului nostru,
Biserica şi-a adus şi continuă să-şi aducă contribuţia ei la păstrarea libertăţii, independenţei şi suveranităţii naţionale» l0. Toate acestea au
9. Vezi mai pe larg Pr. Prof. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 277— 233.
10. P. F. Patriarh Iustin, Cuvîntarea rostită la cel de al II-lea Congres al Fron
tului Dem ocraţiei şi U nităţii Socialiste, in «Glasul Bisericii» XXXIX (1980), nr. 1— 2,
p. 9— 10.
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nstituit imbolduri şi temeiuri pentru Biserica Ortodoxă Rorr.ânA. c* u
după eliberarea patriei să se angajeze în sprijinirea eforturilor
înfăptuirea m arilor reform e de zidire a vie ţii celei noi din ţara
culminînd cu încadrarea ei în Frontul Dem ocraţiei şi Unităţii
•care îi dă posibilitatea să-şi sporească aportul ei pe tărîmul \
ob 
şteşti» u .
în activitatea pe plan obştesc, două sînt direcţiile sau ia t-r.-* ia
care trebuie să se angajeze preotul şi unde contribuţia lui treb-:e * ! **
simtă din plin : 1) ca îndrumător şi sprijinitor al v ie ţii morale a cr*c.~cioşilor ; 2) ca sprijinitor al acţiunilor obşteşti pe plan local, in C4. u >
de cetăţean şi patriot.
Referindu-se la prima, latură trebuie să arătăm că activitatea z* i
drumare a vie ţii m orale a credincioşilor se face pe două căi prm c.>e.*
a) prin viaţa morală exem plară a preotului şi b) printr-o activitate
matică şi susţinută de îndrumare a păstoriţilor săi în vederea a'.;- 9 r.'-.
unui n iv el de viaţă morală ridicat.
M oralitatea ireproşabilă îi este cerută preotului în primul rirvd
calitatea lui de liturghisitor sau de săvîrşitor al celor sfinte. Căci.
învăţătura Bisericii precizează că validitatea Tainelor nu depir.de a*
vrednicia preotului, lucrul acesta nu absolvă de vin ă şi răspundere
preotul nevrednic. Dar, mai ales calitatea de păstor îl obligă pe prrc*
să-şi păstreze curăţia morală şi sfinţenia vieţii. El este, prin misiunea s*.
un învăţător al păstoriţilor săi, un pedagog, un îndrumător de conş:.:~;e
şi făuritor de caractere creştine. Pentru a-şi îndeplini acest scop, el tre
buie să aibă o ţinută morală pilduitoare, care să reflecte trăirea virtuulor creştine. Căci el învaţă şi form ează pe credincioşi nu numai
predică şi cateheză, ci şi prin exem plul vie ţii lui personale. S-a spus pe
bună dreptate că viaţa clericilor este Evanghelia laicilor. Creştinism —
apare în lume nu ca un sistem filozofic, ci ca o trăire nouă, un mod su
perior de viaţă, care urmăreşte transformarea religios-m orală a ce.or
care cred, umanizarea, îmbunătăţirea şi progresul v ie ţii lor morale, spre
apropierea de Dumnezeu. De aceea, rolul preotului nu este doar ace^a
de a vorbi, ci de a trăi el însuşi doctrina şi m orala creştină. în nici o altâ
îndeletnicire, funcţie sau slujbă nu se cere atîta conform itate între o n
şi slujbă, atîta consecvenţă între cuvîntul şi fapta omului ca în preoţie
Importanţa acestei consecvenţe este evidenţiată de Sfînta Scriptură si
de Sfinţii Părinţi. Sfîntul apostol Pavel îi adresează lui Tim otei îndem
nul : «T e fă pildă credincioşilor cu cuvîntul, cu purtarea, cu dragostea,
cu credinţa, cu curăţia» (I Tim., 6, 2), iar lui T it îi spunea : «în toate arată-te pe tine pildă de fapte bune» (T it 2, 7). Sfîntul Ioan Gură de Aur
spune că «oam enii sînt atenţi la ceea ce facem noi, nu la ceea ce spu
nem » 12. A v în d în vedere puterea edificatoare a exemplului, principiu
pedagogic stabilit şi de cei vech i în dictonul «V e rb a volant, exempla
trahunt», Sfîntul G rigorie de Nazianz arată că «p reoţii trebuie să fie ca
11. Ibidem, p. 11.
12. Despre preoţie, cartea II, cap. 2, trad. rom. de Pr. D. Fecioru, In «B.O.R.»
LXXIV (1957), nr. 10, p. 937.
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nişte făpturi cereşti, care sa propovăduiască Evanghelia şi cu vorba, dar
mai ales cu pilda lor cea bună» 13.
V iaţa morală a preotului este autoritatea şi prestigiul cu care el îşi
ţ aTewtrţ
susţine lucrarea pastorală. Trăind în m ijlocul credincioşilor şi împărtă,r
şind cu ei bucuriile şi necazurile ca şi strădaniile de mai bine, în caii- ^ R * divorţun
tatea lui de păstor, preotul trebuie să se distingă în toate : în cuvînt, în ^ R ? sâvirşi p
faptă, în ţinută vestimentară.
“
El trebuie să lupte cu ispitele şi variatele seducţii care vin din partea credincioşilor, să se păstreze neîntinat, dar să se ferească în acelaşi
timp chiar şi de bănuiala de păcat. Atitudinea lui faţă de bunurile materiale este hotărîtoare pentru calificarea lui morală de către credincioşi. O importanţă cu totul excepţională în viaţa preotului o are familia
sa. Preotul ortodox este căsătorit, fam ilia lui constituie o parohie în miniatură în care prim ii enoriaşi sînt soţia şi copiii. Soţia trebuie să fie
un colaborator de nădejde al preotului, iar copiii sprijin şi exem plu prin
ascultare, bună cuviinţă şi bună creştere.

^ R j toase . dr„
^R^
’
‘
Pr
^R?
e Poru
^ ^ P v ,}9 are a £
^R *
Şl Foncl
^ R ? 23 oricare
^ R ^ * ^c0

Ţinuta morală ireproşabilă a preotului şi a fam iliei sale, este mai ^ E aşa izolării
necesară azi ca oricînd, fiindcă de ea depinde în mare măsură păstrarea ^ B £ p e a s c ă aş
credincioşilor în staulul Bisericii. Căci nu sînt rare cazurile în care
care j
aceştia au părăsit Biserica O rtodoxă şi au trecut la secte, datorită com- ^ E aţe v a ioar€
portării scandaloase a preotului, neînţelegerilor din fam ilia lui, lipsei de ^ K * rniseala p
corectitudine în administrarea bunurilor materiale ale parohiei, lipsei
mar| re
de demnitate în ţinuta exterioară l4. Asem enea preot nu numai că nu ^ C ^ se ştiinţif
zideşte, ci dărîmă, iar sminteala pe care o produce în sufletele credin- ^ R ^ ife r e n t pe
cioşilor este adîncă şi de proporţii mari. Pentru acesta se potrivesc cu- K
{ acg Cuno
vin tele M în tu ito ru lu i: «C ine va sminti pe unul dintr-aceştia m ici care ^ t ntru pr0pă
cred în M ine, mai bine i-ar fi lui să i se atîrne de gît o piatră de moară
argta va ]
şi să fie afundat în adîncul m ării» (M atei 18, 6). Iată de ce preotul, ce
despre
îndrumător al v ie ţii m orale a credincioşilor, trebuie să
rămînă pildă
vrednică de urmat în toate.
3. Printr
^Itunoscută cc
Dar misiunea preotului nu trebuie să rămînă aici. Fără îndoială că
existe
exem plul vie ţii sale este hotărîtor, dar el trebuie să determine şi pe
^ -i
păstoriţii săi să-şi ridice viaţa lor morală. A ctivitatea aceasta m oraliza- ^ p em bnlor sc
toare a preotului corespunde unui obiectiv religios, dar ea se înscrie şi K * sPoreasca
pe linia preocupărilor factorilor de răspundere din patria noastră de a H * aPŞre fată
forma şi educa pe omul societăţii contemporane. Prin aceasta, preotul
ortodox poate aduce o contribuţie substanţială la îndrumarea morală a
plătit, tre
credincioşilor, fiind un sprijinitor activ în realizarea ob iectivelor moA ceeaşi
rale principale pe care le urmăreşte şiconducerea noastră de stat.
credinc
1. Unul din ob iectivele cele mai importante de acest
rirea fam iliei. Pornind de la concepţia Bisericii despre

fel este întăcăsătorie, ca

13.
Despre iugă, cap. 69, in «P.G.», XXXV, col. 477 G, după Prof. Const. C. Pavel,
Preotul pilduitor şi îndrumător al v ie ţii morale a credincioşilor, in «BOR» X C VI (1978),
nr. 7— 8, p. 763.
14.
Vezi Pr. Prof. Ene Branişte, « P reoţii, Tăi, Doamne, se v o r Îmbrăca Intru drep
tate..., (Psalm C X X X I, 9). Despre viaţa morală a preotului, în «Glasul Bisericii» XVII
(1958), nr. 6— 7, p. 531— 542; Idem, Cîteva din v irtu ţile preotului ca păstor şi om, în
«Glasul Bisericii» X V (1956), nr. 8— 9, p. 473—483.

care
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‘ nă, asemănătoare legăturii dintre Hristos şi Biserică, preotul trebuie
evidenţieze permanent importanta fam iliei pentru societate şi critee care trebuie să stea la baza încheierii unei c ă să to rii: dragostea
felnică, respect reciproc, fidelitate. El va arăta urmările dezastruoase
divorţului mai ales pentru copii şi va combate păcatele pe care le
săvîrşi părinţii faţă de c o p ii: avortul, abandonul, lipsa unei educaţii
ătoase. La rîndul lor, copiii trebuie să fie sfătuiţi să asculte, să iuscă şi să respecte pe părinţi, iar la bătrîneţe să-i ajute. Familia
ştină trebuie să fie mediu prielnic de dezvoltare a deprinderilor sătoase : dragostea de muncă, respectul şi ascultarea de autorităţi.
2. Cu privire la îndatoririle profesionale, acestea au la bază munca,
este poruncă dumnezeiască, leg e fundamentală de viaţă, m ijloc de
tigare a celor necesare traiului, cale de realizare şi afirmare persoă şi condiţie de dobîndire a mîntuirii. Preotul trebuie să arate că la
za oricărei profesiuni stă munca cinstită, ca o datorie cetăţeneasca,
să combată sinecura, parazitismul, protecţionismul, delăsarea in
' “ că. «în condiţiile vrem u rilor noi, preotul este dator să spintece căşa izolării în care se mai refugiază unii creştini din mediul sătesc, să
‘pească aşteptarea eshatologică şi părerea că trăim «vrem u rile de pe
ă» care îi face pasivi şi neîncrezători în viaţă. Preotul este dator s i
ate valoarea pozitivă a vie ţii şi a muncii, sprijinind cu toată inima chi*
rniseala publică pentru propăşirea colectivă. Astăzi sîntem martori*
or mari realizări care s-au înfăptuit în patria noastră şi ai unor proese ştiinţifice şi tehnice nemaiîntîlnite pînă acum. Ele nu-1 pot lăsa
‘iferent pe preot şi faţă de ele trebuie să aibă o atitudine pozitivă, să
facă cunoscute credincioşilor şi să-i îndemne la muncă constructivă
ntru propăşirea ţării. Cu spirit de observaţie, cu justeţe şi căldură el
arăta valoarea unor astfel de realizări, statornicind o mentalitate
uă despre muncă şi viaţă 15.
3. Printre îndatoririle de seamă ale preotului este şi aceea de a face
oscută concepţia creştină faţă de bunurile obşteşti ca m ijloace nesare existenţei personale "şi a semenilor şi dezvoltării multilaterale a
"mbrilor societăţii, arătînd că faţă de aceste bunuri toţi au datoria să
sporească după posibilităţi să le ferească de degradare şi alterare, să
apere faţă de cei care vo r să le însuşească ilegal, sub diferite forme :
rt, jaf, înşelăciune, speculă, mită, neîmplinirea sarcinilor pentru care
ti plătit, trăirea din cerşetorie, camătă, simonie etc.
A ceeaşi atitudine de respect şi ocrotire trebuie să arate atît preotul
t şi credincioşii săi faţă de bunurile care intră în tezaurul nostru culal care aparţine întregului popor. Tezaurul nostru cultural naţional
compune din bunurile cu valoare istorică, artistică şi documentară
re prezintă mărturii importante privind dezvoltarea istorică a poporu' român, între care intră şi monumentele religioase aflate în păstrarea
Iţelor cu toate obiectele de cult şi inventar. Faptul că ele sînt înscrise
evidenţa de stat şi supuse regimului de conservare, păstrare şi vericare, obligă pe preot la asigurarea protejării, pazei, securităţii şi resta
15. I. P. S. Vasile al Oradiei, Pentru o preoţie slujitoare..., p. 660— 66.2.
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urării, pentru că aceste va lori au aparţinut şi aparţin nu numai Bisericii
şi O rtodoxiei româneşti, ci întregului popor român 16.
4.
In fine, preotul are îndatorirea de a îndruma pe credincioşi să
trăiască în duhul iubirii şi al dreptăţii, cultivînd virtuţile care decurg
din acestea şi să combată păcatele de tot felul care ruinează şi pe cel
ce le săvîrşeşte, dar afectează în mod direct sau indirect şi societa tea :
desfrînarea, beţia, avariţia, lenea, mînia, invidia etc. De asemenea, el
trebuie să combată atitudinile şi faptele antisociale : necuviinţa, huliga
nismul, nepăsarea faţă de cei care încalcă norm ele etice de convieţuire
socială sau complicitatea cu cei ce le comit în diferite chipuri.
în ceea ce priveşte a doua direcţie a activităţii pe plan obştesc, tre
buie să spunem că ceea ce-1 îndreptăţeşte şi-l obligă mai mult pe preot
să participe la viaţa obştească o constituie faptul că el este cetăţean.
El nu este numai învăţător, sfinţitor şi îndrumător moral al vie ţii ere
dincioşilor, ci el este şi cetăţean şi patriot. Aceasta înseamnă că el are
o patrie în care trăieşte şi activează, pe care trebuie să o iubească şi
să contribuie la în îloriiea ei. în calitatea lui de cetăţean, preotul este
cel dintîi chemat la îndeplinirea îndatoririlor faţă de stat, fiind pildă
de urmat pentru enoriaşi. Căci nu poate să îndrume pe credincioşii săi
să-şi îndeplinească îndatoririle cetăţeneşti, dacă el se eschivează de la
îndeplinirea lor sau le face fără convingere şi dragoste. De aceea, mai
întîi de toate, el trebuie să aibă o înaltă conştiinţă cetăţenească, pentru
a putea îndruma pe enoriaşii sai. Din aceasta izvorăşte prima îndatorire
cetăţenească a preotului şi anume aceea de a se supune, de a asculta şi
a preţui pe cîrm uitorii ţării şi leg ile statului şi de a învăţa şi pe credin
cioşii săi să se supună conducerii şi autorităţilor de stat, arătînd docu
mentat că aceasta este o poruncă divină, dată de Mîntuitorul însuşi care
spune clar : «Daţi Cezarului cele ce sînt ale Cezarului, şi lui Dumnezeu
cele ce sînt ale lui Dumnezeu» (M atei 22, 21), poruncă formulată atît
de frumos de Sfîntul apostol Pa vel cînd spune : «T o t sufletul să se supuhă înaltelor stăpîniri, căci nu este stăpînire decît de la Dumnezeu, iar
cele ce sînt, de Dumnezeu sînt rînduite. Pentru aceea, cel ce se împO'
triveşte stăpînirii se îm potriveşte rînduielii lui Dumnezeu. Iar cei ce se
îm potrivesc îşi vo r lua osîndă» (Rom., 13, 1— 2). In spiritul şi contextul
aceluiaşi îndemn paulin, preotul va arăta că autoritatea de stat este rinduită spre binele tuturor şi că cel care îşi îndeplineşte conştiincios în
datoririle nu are a se teme de autoritate. De asemenea va arăta că
această supunere faţă de autorităţi trebuie să pornească din convin
gere,. «nu numai pentru mînie, ci şi pentru conştiinţă», cum ne îndeamnă
Sfîntul apostol P avel (Rom., 13, 5) 17. în această privinţă, preotul va v e 
ghea mai ales ca sufletele păstoriţilor săi să nu fie infestate cu otrava
învăţăturilor sectare, îndreptate îm potriva statului, a autorităţilor de
stat şi a supunerii faţă de ele, combătînd cu toată energia aceste rătă
ciri dăunătoare.
16. Pr. Gheorghe Tache, Pentru ocrotirea patrim oniului cultural-naţional şi înda
toririle care revin s lu jitorilor Bisericii (Legea nr. 63 din 1974), in «Glasul Bisericii»,
XXXVIII (1979), nr. 3— 4, p. 311— 319.
17. Prof. Constantin C. Pavel, op. cit., p. 771.
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Preotul trebuie să fie un cetăţean loial statului. Loialitatea faţă de
tat se manifestă prin îndeplinirea tuturor îndatoririlor care revin mem
brilor lui în calitate de cetăţean. în această privinţă preotul trebuie să
înveţe şi pe credincioşii săi loialitatea faţă de stat, «îndrumîndu-i şi înflemnîndu-i stăruitor la plata taxelor, a im pozitelor, la îndeplinirea ser
viciului militar, la respectarea tuturor legilor de stat, în vederea bine
lui obştesc. Pentru aceasta va avea în vedere acelaşi îndemn paulin care
«pune : «D aţi' deci tuturor cele ce sînteţi datori : celui cu darea, darea ;
celui cu vama, vamă ; celui cu teama, tea m ă ; celui în cinste, cinste ; ni
mănui cu nimic să nu fiţi datori, decît cu iubirea unuia faţă de altul, căci
cel care iubeşte pe aproapele a îm plinit leg e a » (Rom., 13, 7— 8). L oia li
tatea faţă de stat şi de popor se poate arăta şi în chipul cel mai deplin
prin părtăşia la muncă pentru propăşirea lor materială şi spirituală. Ştiut
fiind că preotul se bucură de stimă şi credibilitate în faţa credincioşilor,
*e cuvine ca el să fie în legătură permanentă de colaborare cu toţi fac
torii de răspundere ai bunului mers âl treburilor obşteşti şi să m obilizeze
cu convingerea pe credincioşi la toate îndatoririle de interes public. în
•ceastă privinţă munca de ştrîngere a recoltelor, activitatea patriotică
de înfrumuseţare a oraşelor şi satelor sînt capitole la care preotul orto
dox poate şi trebuie să-şi aducă din plin contribuţia, îndemnînd pe cre
dincioşi să se încadreze în acest iureş al muncii de la care nu absentează
nici unul din fiii patriei. Prin aceasta atît preotul cît şi credincioşii arată
că sînt oameni conştienţi de mediul în care trăiesc şi de realitatea care
Ii înconjoară 18.
Preotul, ca şi credincioşii pe care îi păstoreşte, este şi trebuie să
rămînă un patriot, adică un cetăţean stăpînit permanent de acel senti
ment care exprimă dragostea faţă de ţara în care trăieşte şi munceşte,
faţă de poporul din care face p a rte'faţă de tradiţiile lui, de limba şi
cultura lui. Preotul nu trebuie să uite niciodată că «păstoriţii lui sînt
români şi că aceştia există astăzi pentru că alţii înaintea lor au apărat
fiinţa românească, uneori şi nu de puţine ori cu jertfe pînă la m oarte» 19.
El trebuie să arate credincioşilor că pentru înălţarea patriei este nece
sară munca şi jertfa, dacă este nevoie, avînd mereu v ie pilda moşilor
$i strămoşilor noştri. El trebuie să trezească şi să întreţină în inim ile
credincioşilor dragostea de patrie, iar prinosul dragostei de patrie este
munca. Datorită muncii şi hărniciei sale poporul român a ajuns pe cul
mile unei dezvoltări nemaiîntîlnite în istoria sa, realizînd o trainică uni
tate-moral-spirituală şi naţională. Preotul ortodox are îndatorirea de a
contribui din plin la adîncirea şi păstrarea acestei unităţi, prin statorni
cirea unui climat de pace şi bună înţelegere între enoriaşi şi de înfră
ţire şi colaborare între credincioşii diferitelor confesiuni şi culte. Pa
tria, cu bogăţiile şi frumuseţile ei, este obştea cea mare a tuturor celor
care locuiesc azi pe pămîntul românesc pe care îi leagă un destin comun,
un ideal comun şi care muncesc, umăr la umăr pentru înfrumuseţarea,
înălţarea şi apărarea ei. Dacă în concepţia socialistă a patriotismului
nu are ce căuta ura de rasă, naţionalismul şovin, sectarismul şi cosmo18. P. S. Episcop Vasile al Oradiei, ,op. cit., p. 660— 661.
19. P. S. Episcop Antonie, op. cit., p. 167.
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poliţismul, nici între cultele religioase şi între credincioşii acestora nu-şi
are justificare învrăjbirea şi ura confesională.
A stăzi buna înţelegere, prietenia şi, la nevoie, ajutorarea frăţească
domină relaţiile noastre religioase. Stilul nou de viaţă al oam enilor în
societatea socialistă a imprimat, deci, şi în comuniunea religioasă fo r
me noi de convieţu ire» 20. De aceea, preotul ortodox trebuie să cultive
şi să întărească această atmosferă ecumenistă realizată, să colaboreze
cu slujitorii celorlalte culte din satul sau oraşul său în lucrările de in
teres obştesc. Chiar dacă altarele credinţei lor religioase sînt diferite,
în calitate.de cetăţeni ai patriei au un altar comun, al dragostei şi mun
cii pentru propăşirea ei şi pentru păstrarea unităţii moral-spirituale a
poporului.
Participarea Bisericii O rtodoxe Române la Frontul Dem ocraţiei şi
Unităţii Socialiste dă prilejul şi temeiul preotului ortodox să se simtă
mai puternic integrat în viaţa patriei, sprijinind ob iectivele acestui fo 
rum al întregii naţiuni, lucrarea organism elor sale şi înfăptuirea iniţia
tivelo r şi scopurilor sale : lupta pentru înflorirea patriei şi creşterea
prestigiului ei pe plan mondial, prom ovarea păcii, securităţii şi coope
rării între toate popoarele lumii. De aceea, ori de cîte ori este solicitat
să ia parte la diferitele întruniri cu caracter obştesc, în cadrul cămi
nului cultural al casei de cultură, în Com itetul de luptă pentru pace,
la întrunirile «P rietenilor cărţii», ca şi la alte chemări care i se fac,
preotul trebuie să răspundă cu toată dragostea şi interesul, fiind un
exem plu viu, dinamic şi m obilizator în m ijlocul credincioşilor.
Iată, aşadar, principalele aspecte ale activităţii şi prezenţei preotu
lui ortodox în viaţa obştească. «Urm înd pilda strămoşilor care îngem ă
nau credinţa cu dragostea de glia românească, rugăciunea cu munca şi
drepturile fireşti cu datoriile obşteşti, şi ţinînd seama de n e voile actuale
ale societăţii în care trăieşte şi acţionează, preotul poate fi o prezenţă
v ie şi un factor activ în îndrumarea v ie ţii m orale a credincioşilor, a ac
tivităţii lor obşteşti, un cetăţean loia l şi patriot luminat şi convins.

SLUJIREA SOCIALA — COMPONENTA A MlNTUIRII *
Drd. Aurel I. RADU

în vrem ea noastră, datorită unei mai sensibile conştiinţe sociale, slu
jirea a ajuns să constituie unul din capitolele principale ale teolog ie i creş
tine contemporane, cu im plicaţii din ce în ce mai profunde, în principa
lele sectoare ale vie ţii b is erice şti: în pastoraţie, în misiune, în ecumenism, în relaţia dintre Biserică şi lume. Slujirea creştină este cerută de
caracterul comunitar al fiinţei şi vie ţii umane. Umanitatea însăşi se dez
văluie astăzi din ce în ce mai mult ca o largă comunitate, bazată pe re-’
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laţii m ultiple interpersonale. Slujirea creştină adînceşte relaţiile jxâtt*
personale ale oamenilor.
Prin slujirea sa, credinciosul devine împreună-lucrător cu Objhm^
xeu. «Prin iubirea sa, Dumnezeu constituie suportul ontologic, m e rr« « r »
tual, al creaţiei. Omul îşi sprijină, pe iubirea lui Dumnezeu, seîea m
sens şi scapă de sentimentul de părăsire şi singurătate» K Slujirea « * » *
funcţia de necontenită înaintare în cunoaşterea şi dezvoltarea n rr»> a
Prin slujirea reciprocă, oamenii îşi dezvoltă fiinţa lor autentică ia mmâ
continuu. De aceeea în slujire este pusă în aplicare răspunderea noast?4. •
unuia faţă de altul şi, în ultimă instanţă, răspunderea faţă de Dumati m
In realitate, răspunderea faţă de om e implicată în răspunderea !a U tm
Dumnezeu.
Slujirea lui Dumnezeu şi slujirea oamenilor, în strînsă c o r e l a i w
interdependenţă îşi au originea în însăşi slujirea lui Hristos. Mintur.cjc*.
Hristos reprezintă de fapt slujitorul m odel al lui Dumnezeu şi al oaab**
nilor, şi izvorul de putere al slujirii noastre faţă de Dumnezeu şi
de oa m en i2. în slujirea lui Hristos este greu să se facă o distinct»*
netă între dimensiunea verticală şi cea orizontală, deoarece El împi
prin întrupare, v o ia Tatălui şi prin aceasta îi servea pe oameni. A c e 
laşi lucru se întîmplă şi cu slujirea creştină. în slujirea lui Dum new*
se cuprinde şi slujirea oam enilor şi invers. C ele două slujiri sînt uruW
Intr-o unică responsabilitate umană.
Potrivit Sfintei Scripturi, slujirea constituie misiunea fundamente-*
a Bisericii, cu care aceasta stă sau cade din rostul ei în lume, aşa
i-a fost fixat de Dumnezeu, mai întîi prin profeţi şi apoi prin Domn-,
nostru Iisus Hristos.
Slujirea creştină prom ovează încrederea faţă de om şi dă o apre
ciere pozitivă dimensiunii 'sociale a existenţei umane. «T eo lo g ia slu ji
rii de azi trebuie să arate că viaţa creştină, deşi trăieşte din relaţia cu
transcendenţa ea nu este scoasă din relaţia organică cu istoria şi so
cietatea» 3.
A stfel slujirea devine componentă a mîntuirii, deoarece,, prin firea
umană asumată la întrupare, Fiul lui Dumnezeu ne cuprinde virtual oe
toţi fără a ne anula ca persoane proprii şi roadele răscumpărării se râsfrîng asupra tuturor oam enilor din toate timpurile şi locurile. în comu
niunea cu Hristos şi prin El cu toate persoanele Sfintei Treimi, realizată
prin Botez, M irungere şi Euharistie creştinul trebuie să se străduiască
atît ca să se menţină în această comuniune, căci «celu i ce i se pare că
stă să ia aminte să nu cadă» (I Cor. 10, 12) cît şi să crească în aceasta
comuniune, reaprinzînd şi împrospătînd mereu relaţia şi comuniunea lui
cu Hristos şi cu Biserica, prin Tainele acesteia, şi îndeosebi prin Sfînta
Împărtăşanie 4 luată cu vrednicie. Hristos ne cheamă mereu la Sine, dar
1.
Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Biserica slujitoare, Bucu
reşti, 1972, p. 121.
2 Pr. prof. Dumitru Stăniloae, S lu jitori ai Iui Dumnezeu, slu jitori ai oamenilor.
In «B.O.R.», LXXXVIII (1970), nr. 3— 4, p. 409.
3. Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, op. cit., p. 304.
4. Pr. Prof. Dr. Dumitru Gh. Radu, M lntuirea In şi prin Biserică, In «Mitropolia
Olteniei», X X X V (1983), nr. 7— 8, p. 469.
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noi nu putem urca decît prin credinţă, har şi fapte bune. Un loc aparte!
între acestea îl ocupă şi slujirea semenilor sub multiple aspecte luînd cal
m odel slujirea lui Hristos.
T eolog ia slujirii are o deosebită actualitate şi de aceea poate sâl
aibă un cuvînt de spus în ceea ce priveşte interpretarea v ie ţii creştinei
ca act de smerenie, contribuind astfel la creşterea conştiinţei că Bise-T
rica, atîta timp cît este pe cale, este o comunitate slujitoare pentru mîn*l
tuirea şi îndumnezeirea mem brilor săi.

Idinţa vie li
Ml unităţii i
[b u n e sau a
Ir.Intuirii, s
I aîntuieşte
| fi fapte bu
I iar nu nui

a. Credinţa şi faptele bune, condiţii subiective ale mîntuirii. Primai
datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă este grija d e l
mîntuire a sufletului său, după cuvîntul Mîntuitorului care zice : «C e l
va folosi omului de ar dobîndi lumea toată şi-şi va pierde sufletul său ?l
Sau ce va da omul, schimb, pentru sufletul să u »? (Marcu 7, 36— 37 )5 r
M întuirea personală este un act dumnezeiesc şi om en esc; este lu*|
crarea harului şi efortul omului arătat prin credinţă şi fapte bune.
M întuirea este mesajul central al credinţei creştine şi fundam ental
neclintit al întregii v ie ţi şi al tuturor activităţilor Bisericii lui Hristos [
A devăru l mîntuirii fiind esenţa Evangheliei lui Hristos, fiecare creştini
în parte şi întreaga comunitate a creştinilor, Biserica, trebuie să deal
mărturie despre acest adevăr, să mărturisească pe Hristos cel Unul [
Dumnezeu-Omul, Iisus Hristos, şi să păzească puritatea şi integritatea!
adevărului mîntuitor spre a fi vrednici să repete împreună cu Sf. apos-f
toi P avel cuvintele : «C ăci propovăduirea noastră nu se întemeiază nic i
pe rătăcire, nici pe necurăţie, nici pe .înşelăciune» (I Tes. 2, 3 )6. Ade*|
văratul scop şi sens al vie ţii creştine este unul singur, mîntuirea
Hristos prin Duhul Sfînt în Biserică. în afara lui Hristos nu există mîn*j
tuire. Biserica, trupul tainic al lui Hristos şi plenitudinea de viaţă
Duhului Sfînt (Efes. 1, 23) este cîmpul obişnuit în care ne realizăn
mîntuirea.
M ijlo a c ele prin care omul ajunge la îndreptare, adică la împropri-I
erea sau însuşirea personală a mîntuirii realizate de Iisus Hristos, pen-l
tru noi sînt credinţa şi faptele bune. A cestea constituie condiţiile su«J
biective ale mîntuirii, condiţia ob iectivă fiind harul divin.
învăţătura ortodoxă spune că ceea ce trebuie să păzească creş*J
tinul ca să poată dobîndi viaţa de veci, sînt credinţa dreaptă şi faptele]
bune (1, 1— 2).
Credinţa, născută în om de har, nu este numai acceptarea adevă-J
rului mîntuitor primit prin Iisus Hristos, ci şi alipirea spirituală de per-j
soana Mîntuitorului şi de opera săvîrşită de El. Credinţa întreagă im-|
plică deci devotamentul întreg faţă de Hristos, înseamnă iubire faţăl
de El, iubire care se manifestă în chip necesar în fapte bune. Faptelef
bune sînt cele săvîrşite după poruncile dumnezeieşti şi cu ajutorul ha-|
rului divin, cu care se conlucrează liber şi conştientT.
Credinţa care mîntuieşte este legată organic de faptele bune izvo *l
rîte din iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. Aceasta este cre*|

Sfînta
| bune, ca fa
urmări ale
I 3, 14) sau a
5i faptelor
| 5, 6), căci c:
Credin
| a fi lucrătc
) centuează
|despărţită <
Pavel excli
[ 3, 28 ; Gal.
se săvîrşes
a se îndrepl
’
Sfîntul
tor de mînt
; căci o cred
puternică c
pre care sp
tele leg ii ci
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portanţa fa
potrivă, sta
t
După
tot aşa şi c
avind cu n
nu vom avi
in fapte nu
Dumnezeu
Faptele
tru. Ele un
este credin
porunci du
cu ele este
ca un act li

5. învăţătura de credinţă Ortodoxă, Bucureşti, 1952, p. 3.
6. Pr. Prof. Dr. Dumitru Gh. Radu, Aspectul comunitar-sobornicesc al m în tu iriii
în «Ortodoxia», X XVI (1974), nr. 1, p. 97.
7. Teologia Dogmatică şi Simbolică, voi. II, Bucureşti, 1958, p. 709.
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:nţa v ie lucrătoare prin iubire, singura care mîntuieşte. A cest adevăr
1 unităţii organice a credinţei şi iubirii, adică al credinţei şi faptelor
bune sau al coordonării credinţei şi iubirii, în procesul de însuşire a
Intuirii, se exprimă prin form ele cele mai des întîlnite, că omul se
Intuieşte prin credinţă, sau prin credinţă şi iubire, sau prin credinţă
fi fapte bune, sau prin păzirea poruncilor dumnezeieşti sau din fapte,
Iar nu numai din credinţă sau prin credinţă lucrătoare prin iubire
(Gal. 5, 6).
Sfînta Scriptură pune mereu în strînsă legătură credinţa şi faptele
bune, ca factori ai mîntuirii, înfăţişînd îndreptarea şi viaţa veşnică, ca
urmări ale credinţei (I Ioan 5, 10; Rom., 5, 2) sau ale iubirii (I Ioan
3, 14) sau ale păzirii poruncilor divine (I Ioan 3, 23, 24) sau ale credinţei
$i faptelor (Iacob 2, 24), adică ale credinţei lucrătoare prin iubire (Gal.,
5, 6), căci credinţa v ie se arată în fapte (Iacob 2, 17 şi 26).
Credinţa trebuie însoţită de fapte bune care decurg din iubire spre
« fi lucrătoare şi mîntuitoare. Sf. apostol Pavel, în epistolele sale, ac
centuează credinţa care îndreaptă, înţelegînd totdeauna credinţa, ne
despărţită de dragoste prin care e activă în fapte bune. Sfîntul apostol
Pavel exclude din acţiunea de însuşire a mîntuirii, faptele leg ii (Rom.
3, 28 ; Gal. 2, 16), faptele leg ii m ozaice şi ale leg ii naturale care nu
se săvîrşesc în colaborare cu harul, ci sînt numai încercări umane de
a se îndrepta prin puteri proprii.
Sfîntul Iacob care scoate în relief importanţa faptelor bune ca fac
tor de mîntuire vorbeşte* şi de credinţa care nu ajunge pentru mîntuire,
căci o credinţă simplă care nu mîntuieşte o au şi demonii. O credinţă
puternică ca la Sf. A postol P avel care îndreaptă pe om, iar faptele des
pre care spune Sf. Iacob că sînt necesare pentru mîntuire, nu sînt fap
tele leg ii ci faptele izvo rîte din iubire. «Rezultă că A postolu l Pa vel care
accentuează în chip deosebit credinţa şi Iacob, care scoate în relie f im
portanţa faptelor bune ca factor de mîntuire, nu se contrazic, ci, dim
potrivă, stau în desăvîrşită arm onie» 8.
După cum hrana întreţine viaţa noastră şi prin ea trupul trăieşte,
tot aşa şi dacă vom avea fapte bune, vom avea cu noi Duhul Sfint şi
avind cu noi Duhul Sfînt vom avea şi fapte bune. «Şi dim potrivă : dacă
nu vom avea fapte bune nu vom avea nici Duhul Sfînt şi atunci — nici
In fapte nu vom prisosi» 9. Este necesar, pentru mîntuire să aducem lui
Dumnezeu imnul faptei, ca astfel să îndepărtăm de la noi păcatele 10.
Faptele bune trebuie să reflecte dispoziţia lăuntrică a sufletului nos
tru. Ele urmează în mod necesar îndreptarea şi unde ele nu există nu
este credinţă adevărată. Săvîrşirea faptelor bune este o cerinţă a unei
porunci dumnezeieşti. Totuşi ele nu apar ca impuse omului, căci o dată
cu ele este născut din nou, este fiu al lui Dumnezeu şi faptele bune răsar
ca un act liber şi spontan 11.
8. Ibidem, p. 711.
9. Migne, P. G., voi. 60, Om ilia X X V III, col. 651.
10. Ibidem .
11. Prâtre I. Mihalcesco, La Theologie symbolique du point de vue de l'Eglise
orthodoxe orientale, Bucureşti, Paris, 1932, p. 266.
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|*poreşte ef
învăţătura creştină afirmă necesitatea faptelor bune pentru mîntuirea omului care crede, spre deosebire de protestantism, care susţine I şbune, prin c
că omul nu e dator să contribuie decît cu credinţa la mîntuirea sa (so ial
b. Fapt
fide). O rtodoxia a păstrat această învăţătură importantă a creştinismu- [ ■ descoperă (
lui genuin despre obligaţia omului de a se sili, după primirea harului, | Tliile de coi
nu numai să creadă ci să-şi arate credinţa prin fapte bune, căci «cre
[*au cunoaşl
dinţa fără fapte moartă este» (Iacob 2, 26) şi «c e l ce nu păzeşte porun-1 I teorii specu
cile mincinos este şi întru adevăr nu se a flă » (I Ioan 2, 4), deci nu se |
După îi
m întuieşte» 12.
I tarile sale -v
O rtodoxia a rămas la învăţătura Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Pa-1 1 pletîndu-se
rinţi că omul, după ce a primit credinţa, prin fapte se înnoieşte şi se J Iceptul ade\
preschimbă din zi în zi. Prin fapte «ne curăţim de toată spurcăciunea j Inezeu, ei p<
cărnii şi a duhului, desăvîrşind sfinţenia întru frica lui Dumnezeu»
l* e slăbeşte
(II Cor. 7, 1). Prin faptele de creştin, opuse nesimţirii şi tuturor fap- I I i i se afirme
telor necurăţiei, ne dezbrăcăm «d e vieţu irea de mai înaint£, de omul I (c e lo rla lţi pr
cel vechi care se strică prin poftele amăgitoare..., îmbrăcîndu-ne în omul [
Mîntuir
cel nou, care -este făcut după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea şi sfin- I
Illu jire a om
ţenia adevărului» (Efes. 4, 22— 24). Prin ele creştem după chipul lui I
|nulte posib
Hristos, «la starea bărbatului desăvîrşit, la măsura vîrstei plinătăţii lui |
|tuire» ,6. Că'
Hristos» (Efes. 4, 13) «din puterea lui Hristos, car6 este în noi cu Du
semenii
hul Său, făcîndu-ne «făptură nouă» (II Cor. 5, 17).
|tuturor prin
Faptele bune au un rost ontologic asupra firii omului care crede,
dită şi ea, to
adică un rost de refacere a structurii ei strîmbate de păcat, dar în ace- I
Prin Hr
laşi timp un rost de reunire a ei cu Dumnezeu. «C ăci firea în stare de
Itr i care de\
păcat, este totodată firea incapabilă să primească pe Dumnezeu, aşa cum j
■personală ei
omul bolnav nu poate primi lumina soarelui în sin e» 13.
l i n acelaşi I
Faptele bune srnt necesare, pe lîngă credinţă, pentru însuşirea mîn- j| (Său 17.
tuirii, fiindcă abia prin ele, adică prin activitate liberă şi conştientă în
în socie
direcţia binelui, vine la expresia deplină colaborarea omului cu harul
■Dumnezeu î
divin. «P rin activitatea sa, creştinul arată că trăieşte, ca mădular viu,
I
d
e
iubire
şi
în trupul tainic al Mîntuitorului, adică în Biserica Lui, avînd harul Lui,
■ fi înfrumus<
prin Duhul Sfînt. Fapta face să se arate fructele harului primit la botez,
Ife la ţiile din
har care, prin activitate, pătrunde întreaga fiinţă a omului, însufleţind-o
| iu l se împo
şi întărind-o tot mai mult în bine deci, dîndu-i putinţa să ducă o viaţă
nţa virtuţii
de sfinţenie l4. Faptele bune reliefează astfel unirea dintre puterea umană |
Creştini
şi puterea divină. Energia cea mai de seamă care lucrează în fapte, îndemnînd, încălzind şi uşurînd lucrarea omenească, este harul divin, iar I Bfi vădesc p<
ele, faptele bune, manifestînd libertatea umană neanulată de har, dau | ■Tatăl lor ce
■ca şi Hristo
putinţa arătării deplinei eficacităţi a acestuia în om.
|cu adevărul
Rezultă aşadar că mîntuirea se înfăptuieşte în om de harul divin,
comuniur
cu care omul colaborează prin credinţă şi fapte bune. A stfel, însuşirea
Jnîntu
irea sa
de către fiecare creştin, a operei mîntuitoare a Domnului nostru Iisus |
J'Vdrată după
Hristos prin credinţă şi prin fapte bune este o lucrare divino-umană.
Harul naşte şi însufleţeşte credinţa în om şi tot el stimulează şi susţine
15. Pr. Pr<
fapta bună a omului, deci şi slujirea semenilor ,• iar credinţa la rîndul ei
16. Pr. Pr<
12. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Faptele bune în învăţătura ortodoxă şi cato
lică, în «Ortodoxia», VI (1954), nr. 4, p. 507.
13. lbidem, p. 508.
14. Teologia Dogmatică şi Simbolică, p. 713.

17. Ibiden
18. Pr. Pr
§51), nr. 5— 6,
19. Pr. Pr<
toxd, în «Studii
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sporeşte eficacitatea lucrării harului în om, manifestîndu-se în fapte
bune, prin care omul înaintează, urcînd pe drumul mîntuirii.
b.
Faptele bane, expresii şl roade ale slujirii creştine. Omul
descoperă din ce în ce mai mult în deplinătatea sa ca subiect în reia*
tiile de comuniune cu ceilalţi. «O caracteristică a acestei descoperiri
sau cunoaşteri de sine adevărate a omului e că ea se realizează nu prin
teorii speculative despre om, ci prin slujire reală a lu i» I5.
După învăţătura ortodoxă se afirmă şi se realizează numai în legă 
turile sale vita le cu ceilalţi, slujind şi fiind slujit de ceilalţi, numai completîndu-se prin slujire reciprocă cu aceea. Dacă pentru creştini con
ceptul adevărat al omului constă în însuşirea lui de chip al lui Dum
nezeu, ei pot spune şi trebuie să spună că chipul lui Dumnezeu în om
se slăbeşte cînd omul iese din viaţa de comuniune iubitoare cu ceilalţi
Si se afirmă şi creşte numai cînd omul participă la viaţa şi bunăstarea
celorlalţi prin slujire reciprocă.
Mîntuirea adusă nouă de Hristos oferă cea mai adîncă bază pentru
slujirea omului şi a lumii. Căci în M întuitorul Hristos sînt cuprinse
■mite p o sib ilită ţi: «în El încap toţi şi toţi pot fi aduşi la El, spre mîntuire» i6. Căci relaţia cu Dumnezeu implică în acelaşi timp relaţia dreaptă
cu semenii noştri. Omul nou adus de învierea lui Hristos, este deschis
tuturor prin Hristos şi este factorul unificator al întregii creaţii, reziită şi ea, tot prin în vierea lui Hristos pentru om.
Prin Hristos avem deodată relaţia cu Dumnezeu şi cu semenii noş
tri care devin chipuri ale Fiului prin Duhul Sfînt. De aceea mîntuirea
personală este rod al relaţiei de iubire jertfelnică, slujitoare cu semenii,
acelaşi Hristos, care ne încorporează pe toţi în Sine, prin Duhul
u 17.
în societatea sem enilor creştinul trebuie să aibă o viaţă activă. «P e
mnezeu îl cunoaştem în semeni, iubindu-i şi săvîrşind faţă de ei fapte
de iubire şi îl cunoaştem în universul naturii activînd prin civilizarea
f i înfrumuseţarea e i» 18. Prin fapte se desfăşoară Hristos în noi şi în
felaţiile dintre noi şi semeni. Statornicindu-se în fapte bune credincio
sul se împodobeşte cu virtuţi şi trăieşte pe Hristos însuşi, întrucît fiţa virtuţii este Hristos.
Creştinii prin activitatea lor îndreptată spre bine, adevăr, frumos,
li vădesc pe Hristos viu între ei, iar cei ce privesc la Elmăresc
pe
Tatăl lor cel din ceruri. «Om ul îndreptîndu-se către semenul săuface
ca şi Hristos să se orienteze către sine. Orientarea activă, cu fapta şi
cu adevărul către semeni este esenţa vie ţii religioase, dusă de creştin
in comuniune» 19. Prin activitatea şi faptele sale, creştinul îşi lucrează
■lîntuirea sa, dar şi a semenilor săi, căci toţi trebuie să ducă o viaţă ade
vărată după viaţa şi învăţătura Mîntuitorului.
15. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, art. cit., p. 412.
16. Pr. Prof. Dr. Dumitru Gh. Radu, art. cit., p. 105.
17. Ibidem, p. 103.
18. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, C ondiţiile m întuirii, în «Studii teologice», III
951), nr. 5— 6, p. 249.
19. Pr. Prof. Dr. Dumitru Gh. Radu, Structura actului religios după doctrina ortoă, în «Studii Teologice», VI (1954), nr. 3— 4, p. 147.
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In faptele săvîrşite noi răspundem altor şi altor situaţii, altor
vederea
altor nevoi ale semenilor noştri în faţa cărora ne pune Dumnezeu, ce
acter de pe
rlndu-ne să ne manifestăm continuu şi noi iubirea noastră, care în alt
Prin sl
fel este iubirea neîncetată a lui Dumnezeu, faţă de oameni prin noi i '
fcers, dinspi
faţă de noi înşine ; «căci El voieşte ca noi să creştem neîncetat şi mui-J
făcut ui
tiplu, dezvoltîndu-ne toate posibilităţile noastre de cunoaştere şi făj>
4atei 25,
tuire, dezvoltînd comuniunea de iubire cu cît mai mulţi oameni şi îm*J
lui Du
prospătînd-o neîncetat» 20.
transf
oare pentr
Omul face bine semenilor pentru că şi-a deschis inima pentru ei {
Ilică,
însear
prin facerea de bine deschide inima altora. De aceea activitatea înfrâ-|
Biserici
ţeşte pe oameni, căci nici o faptă nu o face omul numai pentru sine.1
Şi în orice activitate omul trebuie să fie ajutat şi de alţii. «A c tiv ita te a ! lin toată Iu
inşilor se concentrează într-una singură cu efecte considerabile, sau s e l Ipresia cred
înlănţuie contrapunctic, sau se provoacă şi se condiţionează una pe altaJ llu i Hristos
Fiecare satisface prin activitatea sa nu numai o necesitate p e r s o n a lii lirea, slujim
la lucrat co;
ci una a semenilor săi şi în general în una co lectivă » 21.
Cine ajută omului, ajută lui Hristos. Parafrazînd cuvîntul M întui-I I oamenilor c
torului că cine ajută pe cei ce au n evoie de ajutor, îl ajută pe El însuşi.I Inu constau
Sfîntul G rigore de Nazians spune : «F i^ ţii mei şi fraţi ai lui Hristos. V I fapte de în
e vrem e să cercetăm pe Hristos, să-l apropiem pe Hristos, să îngrijim I Idu-ne posit
pe Hristos, să hrănim pe Hristos, să cinstim pe H ristos» **. Omul nu e l |şi să-i răsţ
tăţii sau a
numai după chipul lui Hristos ci e legat de Hristos, pentru faptul câl
Hristos s-a făcut semenul nostru şi fiecare om e legat de toţi ceilalţi I |nezeu, ale
oameni, în relaţia eu-tu-el. Omul se face asemenea lui Dumnezeu prinl
c. Net€
slujire.
1) Tem
«N im ic nu are omul aşa de mult ca Dumnezeu, ca a face bine», spune I ŞDumnezeu
tot Sfîntul G rigore de Nazians 23.
! oamenilor 1
plar şi cu s
Prin slujirea aproapelui ducem pînă la capăt slujirea lui Dumnezeu, I
nul nostru
potrivit cu intenţiile iubirii Lui, căci acestea toate se referă la oameni,!
atît slujitor
spre ei s-a îndreptat întru totul, pînă la «unirea sa cu ei». în fiecă rei
aceasta o a
om este astfel implicată o faţă a lui Hristos. Sfîntul Simeon N ou l Teolog, [
jească, dar
comentînd acest text, spune că din El decurge că «fieca re văzînd pe fra-1
«N u to
tele şi pe aproapeje său, să-l slujească aşa ca pe Dumnezeul său, săi
să fie slujit
se socotească pe sine atotmic faţă de fratele său, ca faţă de Făcătorul I
ci ca să slu;
său şi să-l primească şi să-l cinstească aşa ca pe A cela , şi să-şi verse I
El se î
bunurile sale în slujirea l u i ; precum şi-a vărsat Hristos sîngele său I
aceasta pe
pentru mîntuirea noastră».24.
mis», spun<
Slujirea prin faptele iubirii constituie o solidarizare morală a tu
care aşteap
turor creştinilor şi a fost socotită universală pentru început. Slujirea |
răstignit fa
specială a A postolilor şi slujirea sacramentală şi pastorală a Preoţiei,
această ope
care are în vedere, pe rînd, evenim entele vie ţii omeneşti şi sfinţirea lor |
M întui
din v o i va
20. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. II, Bucureşti,
26— 28 ); «I
1978, p. 375.
21. Ibidem, p. 251.
şi să-şi de
22. Sf. Grigore de Nazians, De pauperum amore, Migne, P. G., XXXV, 890.
. 23. Ibidem.
25. Proti
24.
Sf. Simeon Noul Teolog, Capita practica et theologica, 115, ed. II, voi. II, Ia răscumpără
Atena, 1893, p. 165.
26. Pr. I
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vederea mîntuirii, produc ca efect slujirea prin fapte, care are cacter de permanenţă şi de continuitate» zs.
Prin slujire, iubirea care izvorăşte din Dumnezeu, ia drumul iners, dinspre oameni spre Dumnezeu : «A d e vă ra t vă zic vouă, întrucît
i făcut unuia dintre aceşti fraţi ai M e i prea mici, M ie mi-aţi făcut»
'atei 25, 40— 45). Slujirea semenilor şi a lumii se împleteşte cu slurea lui Dumnezeu şi a noastră înşine şi dă un sens vie ţii noastre. Slurea transformată într-un concept fără acoperire în faptă, nu e mîntuiare pentru nimeni. A fi credincioşi lui Hristos, ca indivizi şi ca Bise'că, înseamnă a-L urma pe drumul slujirii pînă la jertfa pentru alţii.
Biserica trebuie să-L trăiască pe Hristos şi să-L arate pe Hristos
toată lucrarea ei de slujire a mîntuirii omului, fiindcă ea este exresia credinţei comune în Hristos, pentru că membrii ei trăiesc viaţa
lui Hristos şi pentru că numai în Hristos îşi dobîndesc aceştia mînturea, slujind lui Dumnezeu prin slujirea semenilor lor. A şa cum Hristos
a lucrat continuu, manifestîndu-şi iubirea faţă de alte şi alte n evoi ale
oamenilor din jurul Său, aşa trebuie să facem şi noi. Dar faptele cerute
nu constau numai din manifestări ale iubirii faţă de semeni, ci şi din
fapte de înfrînare a egoismului care ne mărgineşte în general, nedîndu-ne posibilitatea să ne împărtăşim de iubirea nelimitată a lui Hristos
şi să-i răspundem e i ; ele constau şi din faptele de întărire a puri
tăţii sau a transparenţei noastre şi a întăririi legăturii noastre cu Dum
nezeu, ale intensificării apropierii de El şi a relaţiei iubitoare cu El.
c. Netemeinicia concepţiilor sectare despre slujirea socială.
1)
T em eiul h ris tolo gic al s lu jirii sociale. Legătura între slujirea lui
Dumnezeu şi slujirea oamenilor, sau implicarea datoriei de slujire a
oamenilor în slujirea lui Dumnezeu, o arată Bisericilor în mod exem 
plar şi cu supremă putere obligatorie pentru conştiinţa lor, însuşi Dom
nul nostru Iisus Hristos. Făcîndu-se om, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut
atît slujitor al lui Dumnezeu-Tatăl, cît şi oamenilor. El ne-a arătat prin
aceasta o altfel de mărime a omului decît cea care pretinde să i se slu
jească, dar consideră nedemn să slujească 26.
«N u tot aşa va fi şi între voi. Ci cel care vrea să fie mai mare,
să fie slujitorul vostru. După cum şi Fiul Omului n-a ven it să fie slujit,
ci ca să slujească» (M a tei 20, 26 şi 28).
El se întrupează ca să facă vo ia Tatălui, întrucît mîntuieşte prin
aceasta pe oameni. «M încarea M ea este să fac vo ia Celui ce m-a tri
mis», spune Mîntuitorul către ucenicii săi, dar o spune privind lumea
care aşteaptă să fie mîntuită de El (Ioan 4, 24— 35). Acceptînd să fie
răstignit face vo ia Tatălui, dar prin răstignire mîntuieşte lumea. Prin
această operă face vo ia Tatălui şi slujeşte lumii, mîntuind-o.
M întuitorul se dă pe Sine chip de adevărată slujire zicînd : «C are
din v o i va vrea să fie mai mare, să fie slujitorul vostru » (M a tei 20,
26— 28) ; «Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca El să slujească
şi să-şi dea viaţa drept răscumpărare pentru m ulţi» (Marcu 10, 45) :
25. Protos. Dometie Manolache, Tem eiuri ale slu jirii în dogma Sfintei Treim i şi
a răscumpărării, în «Ortodoxia», X X IV (1972), nr. 2, p. 125.
26. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, S lu jitori ai lu i Dumnezeu..., p. 409.
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«Eu sînt în m ijlocul vostru ca C el ce slujeşte» (Luca 22, 26 ); «V en iţi I
la M in e toti c6i osteniţi şi îm povăraţi şi Eu vă v o i odihni pe v o i» I
(M a tei 11, 28). Toate aceste texte arată cîtă putere de dăruire şi de slu-1
jire adevărată cuprinde chipul Mîntuitorului, care ne încredinţează că I
va fi cu noi în această asociere de slujire, pînă la sfîrşitul v e a c u lu i: [
«Şi iată Eu cu v o i sînt în toate zilele, pînă la sfîrşitul veaculu i» (M atei I
28, 20).
1
Pildă de smerită slujire se dă M întuitorul pe sine şi cu ocazia «spă
lării picioarelor» cînd se adresează către Ucenicii săi, zicîndu-le : «înţelegeţi ce v-am făcut Eu ? V o i M ă numiţi pe M ine învăţătorul şi Dom
nul, şi bine ziceţi, căci sînt. Deci dapă Eu, Domnul şi învăţătorul v-am
spălat vouă picioarele şi v o i sînteţi datori să spălaţi picioarele unii altora. Că v-am dat vouă pildă, ca precum v-am făcut Eu vouă, să faceţi
şi v o i asem enea» (Ioan 13, 12— 15).
Iisus Hristos este M întuitor întrucît este slujitor şi omul se mîntuieşte întrucît slujeşte oam enilor din puterea şi la porunca Mintuitorului. Căci prin iubire Hristos în acelaşi timp mîntuieşte şi slujeşte, iar
omul în acelaşi timp se mîntuieşte şi slujeşte 21. Numai teoriile soteriologice care nu au văzut rolul central al iubirii în mîntuire au putut
despărţi între activitatea mîntuitoare şi slujitoare a lui Hristos, sau între preocuparea omului pentru mîntuire şi cea pentru slujire.
Această calitate de a sluji este esenţială Tatălui şi ţine de taina
proniei, a iconom iei : «T atăl Meu, pînă acum lucrează şi Eu lucrez»
(Ioan 5, 17). Slujirea e de aceeaşi însemnătate şi esenţă cu calitatea de
«fiu » iar pentru credincios este una din trăsăturile «chipului». A sluji
e «după chipul lui Dumnezeu». De aceea slujirea e o componentă a mîntuirii, a dragostei, în timp ce păcatul a fost şi este «refuzul slu jirii» 28.
Slujirea Fiului Omului are ca scop general mîntuirea (M arcu 10,
45). Sfinţii Părinţi învaţă că mîntuirea noastră n-ar fi fost posibilă fără
întreita slujire a Mîntuitorului. în acest scop, Fiul lui Dumnezeu se
face fiu al omului, adică se face părtaş al firii create, luînd trup şi su
flet ca să le înalţe. «Smerindu-se ca Dumnezeu, El a înălţat, în trupul
său, întreaga omenire la starea lui Dumnezeu. El s-a făcut om pentru
om » 29.
Din puterea sa de slujire luăm putere fiecare pentru a sluji cu iu
bire pe semenii noştri şi să creştem în comunitatea Bisericii.

|
I

f

|

I
|
1
|
,

2)
Tem eiul s o te rio lo gic şi e cle s io log ic al s lu jirii sociale. Mîntuirea
în starea finală este după Sf. apostol Pavel readunarea tuturor în H ris
tos. Precum păcatul constă în egoism ul care desparte pe oameni de
Dumnezeu şi întreolaltă, mîntuirea constă în depăşirea egoismului, în
iubirea tuturor întreolaltă şi în unirea cu Dumnezeu. între în vierea lui
Hristos şi învierea noastră se întinde intervalul lucrării lui Hristos de
a ne aduna pe toţi în El în chip desăvîrşit şi al străduinţelor noastre
în această direcţie, stimulate şi susţinute de lucrarea Lui. A ceastă lu
27.
28.
29.
XXXVI,

Ibidem, p. 411.
Pr. prof. Constantin Galeriu, Jertfă şi răscumpărare, Bucureşti, 1973, p. 87.
Sf. Grigore de Nazianz, Cuvlntarea X X X la Sf. Botez, 13, Migne, P. Q ,
348 D.
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are a lui Hristos se îndreaptă şi se exercită într-un fel sau altul, mai
uit sau mai puţin sensibil şi vădit, în toţi.
Hristos nu ne-a adus mîntuirea pentru ca noi credincioşii să conuăm să trăim în izolare, ci pentru ca să tindem împreună spre o uni
te tot mai mare şi tot mai profundă, care în gradul ei final să culmize în împărăţia veşnică a lui Dumnezeu 30.
A ceasta se reflectă în faptul că noi nu putem să ne dobîndim mîn’rea rămînînd izolaţi, preocupîndu-ne numai de noi înşine. Fără în~ială, fiecare trebuie să ne însuşim mîntuirea personal, dar nu ne-o
tem însuşi personal şi nu putem persista şi înainta în ea decît aju
ţi de alţii şi ajutînd pe alţii, adică în mod comunitar prin slujire rerocă. M întuirea echivalează cu scoaterea şi ieşirea noastră din izoe şi cu unirea noastră cu h ristos şi cu alţii. M întuirea înseamnă couniunea în Hristos. De aici e evidentă îndatorirea creştinilor de a se
ădui să menţină sau să desăvîrşească unitatea lor bisericească prin
bire. Căci «iubirea lui Hristos ne ţine la un lo c » (II Cor. 5, 14).
Fiind uniţi cu Hristos cel în starea de jertfă şi în viere pentru mîn!rea noastră, trebuie să ne jertfim şi noi pentru semenii noştri, să-i
otim ca pe Hristos care cere răspunsul nostru astăzi şi să căutăm
irea cu ei prin slujirea ce le-o aducem, aşa cum Hristos a slujit mîn:rea noastră a tuturor, reînnoind în acelaşi timp întreaga zidire în
re omul are poziţia de centru 3l.
M întuirea noastră personală şi a semenilor noştri are loc în Bisecă. Biserica este în lume şi lucrează în lume, mîntuirea celor pe care
încorporează în Hristos, prin Duhul Sfînt, slujindu-i pentru că a fost
temeiată de Hristos după M oartea şi învierea sa din morţi şi introdusă
istorie ca o realitate teandrică de către Duhul Sfînt la Cincizecim e,
ntru omul răscumpărat de Hristos din robia păcatului şi a morţii, şi
‘ at comuniunii cu Dumnezeu.
Biserica se face prezentă în lume prin lucrarea ei de slujire. Căci
n-a fost trimisă în lume pentru a stăpîni triumfător, ci pentru a sluji,
cîndu-se tuturor toate, dar fără a-şi pierde identitatea de comunitate
andrică a oam enilor cu Dumnezeu prin Hristos în Duhul Sfînt. A ceasta
‘ te cu adevărat «dimensiunea cea mai proprie a Bisericii. Biserica are,
rost al ei, servirea. Nu numai servirea Tainelor, ci servirea omului,
* omenirii în sens total, atotcuprinzător, în sensul în care a slujit Dom1-Slujitor, întem eietorul ei.
Mîntuitorul a lăsat urmaşilor Săi, prin slujirea Sa, modelul şi înnul la slujire, arătînd — aşa cum am mai spus, că mare nu e cel
ujit, ci cel ce slujeşte. De aceea Biserica cu slu jitorii ei, urmînd exem 
plul întemeietorului, trebuie să slujească fiilo r ei, prin darurile ce le-a
pătat, Iisus Hristos restabilind legătura dintre cer şi pămînt, dintre
îm nezeu şi om, «desfiinţînd zidul cel despărţitor al vra jb e i» (Efes.,

14).
30.
’e ce
. 2, p.
31.

Pr. prof. Dumitru Stăniloae, învăţătura ortodoxă despre mintuire şi conclurezultă din ea pentru slujirea creştină In lume, In «Ortodoxia», X X IV (1972),
208.
Pr. prof. Dumitru Gh. Radu, art. cit., p. 105.
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Hristos mîntuieşte pe oameni întrucît se extinde în ei, întrucît
încorporează în sine şi întrucît îi asimilează treptat cu omenirea sa î
viată. «Biserica este această extindere a lui Hristos în oameni, ace
laborator în care se realizează treptat asimilarea oam enilor cu Hrist
cel în viat» 32. Dacă oamenii sînt adunaţi în acelaşi Hristos, dacă ac
laşi Hristos îi încorporează pe toţi cei ce se mîntuiesc, ridicîndu-i la^^U lntu irea şi
starea umanităţii sale, prin energia harului ce o transmite în sine, m în - ^ * ^
Iisus H
tuirea nu se poate obţine în izolare. M întuirea se obţine numai în B i - ^ & g nuiîlai fc
serică, în organismul celor adunaţi în Hristos, Biserica e cîmpul de a o ^ B n c o ş a t e i se
ţiune al energiei harului ce ţîşneşte din Hristos, adică al Duhului Sfînt
care sălăşluieşte deplin în umanitatea lui Hristos cea înviată şi din e a ^ E ^ g ^eşarl
ni se comunică nouă.’ Biserica este Hristosul comunitar, care face ^ K a in e le inim
necontenit drumul lui Hristos cel personal. Hristos în calitate d e ^ ^ * ^ Conditi
cap nu se poate despărţi de trupul său, Biserica, ci e mai degrabă mereu
conducătorul nem ijlocit şi suflarea cea mai intimă, mereu prezentă î n ^ K ^ arcuP jg
el. A ceastă comuniune între Hristos şi Biserică se bazează pe partid. Ufm j
parea Bisericii la Pătimirea şi în vierea lui Hristos şi se activează în ea.
aDOg{c
A ceasta însă se împlineşte sacramental în Sfintele T a in e 33. Biserica
* P ce
fiind viaţa noastră în Hristos, viaţa ei fiind creşterea noastră în Hris^ ec .
tos, ea e organul mîntuirii şi sfinţirii noastre. Aşadar Biserica este o
*
au
comunitate teandrică sacramentală pentru viaţa şi mîntuirea noastră ^ B
.
Trris
prin slujire 34. Din puterea lui Hristos dată ei prin Duhul Sfînt, BiseDUtere r
rica slujeşte ca organ prin care se comunică credincioşilor puterea şi W
, L^îndria
ajutorul lui Hristos. Lucrarea de mîntuire începută prin actul întrupării ^ B
lui Hristos şi continuată prin Răstignire, înviere, înălţarea la ceruri şi
Faptele
şederea de-a dreapta Tatălui, nu s-a înfăptuit deplin decît prin întemea.
ierea Bisericii, care este finalizarea acţiunii mîntuitoare 35. Biserica este
aşezămîntul dumnezeiesc al unirii omului cu Dumnezeu, prin Hristos în
j ac^ aseme]
Duhul Sfînt, iar în afară de Hristos şi de Biserica-Trupul Lui, nu există H nir- jui
mîntuire.
•
^ B j)e aceea p
d. Faptele bune, criteriu al judecăţii particulare şi obşteşti. Bise- H ce vo r arăt
vica O rtodoxă învaţă că sufletul omenesc după despărţirea de trup este H adevărat, în
supus dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, în faţa căreia trebuie să dea H
Aceaste
socoteală de viaţa de pe p ă m în t36. Dacă această viaţă a fost în confor- I
de desăvîrş
mitate cu leg ile morale şi dacă omul a fost în comuniune cu Dumne- ■
nezeu va c
zeu, sufletul e răsplătit cu bunuri duhovniceşti, bucurîndu-se de feri-ţ H s^u>
3u° e
cirea raiului, iar dacă a dus o viaţă imorală, el este condamnat la chi- B de c i 
nurile iadului. Referitor la făgăduinţa Mîntuitorului «F ericiţi cei blînzi H
Domnul
că aceia v o r moşteni pămîntul» (M atei 5, 5), Sfîntul Ioan Gură de Aur I
^ăci se poc
se întreabă care e pămîntul pe care-1 v o r moşteni. Nu e, după afirma- ■
A ea sta ^ u
ţia unora, un pămînt spiritual, pentru că nu aflăm nicăieri în Sfînta ■
c e a ______
Scriptură să fi vorbit vreodată de aşa ceva. Dar promisiunea Mîntui- H
37. Pr. N:
32. Teologia Dogmatică şi Simbolică, voi. III, p. 768.
33. Odo Casei, Das christliche KultumYsterium, Regensburg, 1935, p. 265.
34. Pr. prof. dr. Dumitru Gh. Radu, Caracterul eclesiologic al S fintelor Taine
şi problema intercom uniunii, Bucureşti» 1978, p. 85.
35. Pr. prof. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 195.
36. Mărturisirea Ortodoxă, I, 61.
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lui se referă la lucrurile viitoare, cît şi la bunurile p re ze n te 37. De
menea şi Sf. apostol Pavel, făgăduind răsplata prezentă, se strădute să ne abată de la păcat. Făgăduind pămîntul, Iisus Hristos nu sfîrte aici răsplata s a ; El adaugă şi bunurile celeilalte v i e ţ i 38.
Prin faptele bune care trebuie să încununeze credinţa sa agoniseşte
ntuirea şi îndumnezeirea celor ce cred în Hristos.
Iisus Hristos vrea să ne facă a înţelege prin împărăţia cerurilor
numai folosirea bunurilor din cer, dar şi învierea tuturor şi clipa în’coşatei sale veniri. Ca răsplată, cei drepţi v o r primi la urmă bunurile
grăite ale vie ţii de apoi. în ziua cea mare a judecăţii, iubitorii de
avă deşartă îşi v o r primi răsplata faptelor lor, cînd Dumnezeu v a vădi
inele inimii lor.
Condiţiile pe care le cere Sfînta Scriptură pentru ca cineva să fie
mis prin judecata particulară la fericire, sînt pe de o parte : credinţa
rarcu 16, 16), pe de altă parte, faptele bune (II Cor. 5, 10 ,* M atei 25,
şi urm.) sau păzirea poruncilor. Formularea cea mai scurtă este cea
Sf. apostol P a v e l: «C redinţa lucrătoare prin iubire» (Gal. 5, 6 ) 39. în
xpresia cea mai simplă, la judecată se cer atît credinţă cît şi fapte
une. Deci nici o credinţă teoretică, incapabilă de fapte, nici faptele
are nu au izvoru l în credinţă, nu mîntuiesc, faptele care nu se fac
entru Hristos din dragoste faţă de El şi cu conştiinţă smerită că El
dă putere pentru ele, ci se fac din cine ştie ce interes sau implică în
ele mîndria celui ce le face, nu au putere mîntuitoare.
Faptele bune de un anumit fel, săvîrşite mereu, nasc deprinderea
de a face regulat acel bine, adică o virtute. Poruncile dumnezeieşti cer
omului să practice mereu orice fel de bine şi să ocolească orice fel de
rău, iar credinţa e cea care-i dă putere la aceasta. Prin virtuţi omul se
face asemenea lui Hristos (Rom., 8, 29), creşte la măsura vîrstei p li
nirii lui Hristos (Efes. 4, 13), dobîndind prin iubire asemănarea cu E l40.
De aceea putem spune că Hristos la judecată va lua lîngă sine pe cei
ce vo r arăta asemenea Lui, pe cei ce v o r purta pecetea Lui, a omului
adevărat, în fiinţa lor.
Aceasta nu înseamnă că numai cei ce au ajuns pînă la acest grad
de desăvîrşire, sau sfinţire, sau unire cu Hristos, se mîntuiesc. Dum
nezeu va căuta cu atenţie aceste începuturi de trăsături ale chipului
său, la judecată, adică toate faptele săvîrşite din credinţă şi iubire faţă
de El.
Domnul nu va pune în cumpănă numeric faptele bune şi cele rele.
Căci se poate ca unii să fi săvîrşit foarte multe fapte rele şi apoi s-au
căit cu toată puterea de ele, fără să mai apuce să facă multe fapte bune.
Aceasta nu-i va îm piedica de a se mîntui 4,._ Sau se poate ca unii să fi
37. Pr. Magistr. Mircea Nişcoveanu, Doctrina St. Ioan Gură de A u r In comenta
riul său la •Predica de pe M u n te», (Matei V — VII), In «Studii Teologice», XVII (1965),
nr. 9— 10, p. 545.
38. Sf. Ioan Gură de Aur, Om ilia X X II, col. 307— 308.
39. Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Judecata particulară după moarte, în «Ortodo
xia», VII (1955), nr. 4, p. 556.
40. Sf. Maxim Mărturisitorul, Ambigua, Migne, P. G., 91, 1081.
41. Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Judecata..., p. 557.
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făcut multe fapte bune, dar spre sfîrşitul v ie ţii au căzut în necredinţă
şi necurăţenie, fapt care poate să-i piardă. Ceea ce se are în vedere
la judecata particulară e starea cu care se duce omul din această lume.
Credinţa şi faptele bune nu sînt aşadar un factor juridic de schimb !
ci numai un factor de relaţie, în care caz s-ar pune exact în cumpănă
cu faptele cele rele. Faptele nu se scriu numai în cer, ca m erite care |
trebuiesc recompensate, ci se scriu, se sapă şi în fiinţa omului 42, în
forma ce i-o dă acesteia necontenit, întrucît prin ele omul se face după
chipul lui Hristos. Iar Domnul le citeşte nu numai din cartea de sus, ci
şi din om, ba se ved e prin ele pe sine însuşi, întipărit în om.
La judecata obştească sau la a doua venire Domnul va judeca viii
şi morţii, adică pe toţi oamenii care au trăit aici pe pămînt de la în
ceputul lumii. Despre ea vorbeşte M întuitorul în diferite parabole, ca
de exem plu în parabola despre neghina semănată printre grîu (M atei
13, 24— 30), a năvodului în care se prind peşti buni şi răi (M a tei 13,
47— 50), a celor zece fecioare (M atei 25, 1— 13). Judecata universală e
propovăduită şi de Sfinţii A postoli (Fapte 17, 31 ; Rom. 2, 6— 13; I Cor.
3, 13 ? I Petru 4, 5 etc.) şi de Sfinţii Părinţi.
Judecata din urmă va fi universală întrucît ei îi vo r fi supuşi toţi
oamenii, din toate timpurile şi din toate locurile. Scopul ei este de a
se constata cum a întrebuinţat fiecare om darurile primite de la Dum
nezeu (M a tei 25, 15 şi urm.) ,• cum a trăit şi s-a comportat faţă de Dum
nezeu şi de semeni, în ce fel i-a slujit, din momentul în care a ştiut
deosebi binele de rău şi pînă la sfîrşitul vieţii. Domnul va judeca şi
va răsplăti fiecărui om după credinţa, cugetele, vo rb ele şi faptele sale
(Mărt, Ort. I, 59 ; Ioan 3, 18 ,• Rom. 2, 16). Aşadar, credinţa, cugetele,
vo rb ele şi mai ales faptele sînt criteriile după care vom. fi judecaţi
la urmă.
La judecata universală pe care o va face Fiul Omului (Ioan 5, 22 ?
Fapte 1, 42) fiecare îşi va vedea,, ca într-o oglindă sau ca într-o carte
deschisă, viaţa sa păm întească; va vedea efectele ideilor şi faptelor
sale în urmaşi, şi văzîndu-le vo r constata dacă au fost bune sau rele,
dacă a slujit conform chemării lui Hristos şi va trage consecinţa acestei
constatări. Potrivit ei, despărţirea între cei de-a dreapta şi cei de-a stînga, va avea drept criteriu unic modul în care au fost sau nu generoşi,
săritori, iubitori, sensibili la suferinţele altora aici pe păm înt43.
Aşadar, împărăţia cerurilor se va da celor ce au slujit pe aproa
pele, celor care au săvîrşit fapte bune, pentru că aproapele nu este
altcineva decît Hristos identificat cu tot omul pentru care El s-a jertfit,
pe care l-a răscumpărat, din care a făcut egalul său, cu care s-a unit,
dirf care a făcut o fiinţă de mare preţ.

M înţuirea subiectivă o înţelegem prin urmare ca o lucrare divinumană, de restabilire a chipului lui Dumnezeu în omul credincios şi se
42. Sf. Maxim Mărturisitorul, Răspuns către Talasie, 54. sc. 5, In «Filocalia»,
voi. III, trad. Pr. prof. Dumitru Stăniloae, p. 248.
43. Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Coordonate pentru o teo
logie a slujirii, în «Ortodoxia», XXXI (1979), nr. 1, p. 17Ş.
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poate împlini numai în Biserică. N o i nu ne putem mîntui nici numai prin
credinţă, fără fapte, sau numai prin fapte fără credinţă, nici numai prin
credinţă şi fapte fără ajutorul harului dumnezeiesc, sau numai prin har
fâră credinţă şi fapte bune. Mîntuirea redă, cum s-a putut vedea, nu
numai răscumpărarea noastră şi împăcarea cu Dumnezeu ci şi înnoirea
firii umane prin Hristos în Duhul Sfînt şi noile relaţii dintre om şi Dum
nezeu şi dintre oameni în Hristos datorită Duhului Sfînt care este Duul comuniunii eclesiale în iubire.
Mîntuirea noastră in Hristos a dat acel om nou care s-a eliberai
«le egoism, nu numai în direcţia lui spre Dumnezeu ci şi spre semenii
*£i, deschizîndu-se total atît lui Dumnezeu, cît şi sem enilor săi, oamenii.
In jertfa sa Hristos a dat şi dă continuu răspunsul suprem la chemarea
Tatălui şi la apelul nostru şi ne dă şi nouă puterea acestui răspuns. în
*dentificarea sa cu cei ce au n evoie de ajutor îndreaptă spre noi apelul
‘e necondiţionată obligativitate pentru iubirea şi slujirea oam enilor care
“ i are sursa în slujirea lui Hristos. Slujind oamenilor, noi nu dijmuim
In vreun fel slujirea pe care o datorăm lui Dumnezeu, nu furăm din
timpul şi din grija slujirii lui Dumnezeu, ci slujim în realitate iui Dum
nezeu, împlinind porunca Lui. Fapta de slujire a creştinului e una, adre
sanţii sînt doi : Dumnezeu şi omul. Cine slujeşte omului, slujeşte şi lui
Dumnezeu. C ele două slujiri se implică, deci, reciproc, unindu-se intr-o
unică responsabilitate umană. Slujirea socială sub multiplele ei aspecte
âre ca scop practicarea şi realizarea binelui în comunitate pentru ca
toţi semenii noştri să se bucure de experienţele folositoare ale fiecă 
ruia şi toţi să progreseze în bine, să se mîntuiască şi să înainteze spre
Indumnezeire.
De slujirea astfel înţeleasă, Biserica leagă atît mîntuirea creştinului,
cit şi înaintarea în cunoaştere şi progres a omului şi a societăţii în
tregi. în slujirea reciprocă este pusă în aplicare răspunderea umană în
general şi creştină în s p e c ia l: ne simţim responsabili unii faţă de alţii
şi toţi faţă de Dumnezeu.

d in

m c u m Bisemcn si

p r t r ic i

woasTRe

VIATA RELIGIOASĂ A ROM ÂNILOR DOBROGENI
IN SEC. V II— X III 4
Drd. MIHAI SPATARELU

Spre deosebire de ţinuturile româneşti din stingă Dunării care au
devenit mai tîrziu un «Bizanţ după Bizanţ», Dobrogea, cunoscută ca
provincie şi themă bizantină sub numele de Scythia M in o r şi, respectiv,
de P a iistrion (Paradunavon), a avut un statut deosebit. A cest teritoriu
dintre Dunăre şi M are a alcătuit un adevărat Bizanţ p ro v in c ia l; între
secolele V II— X III s-a desfăşurat aici o viaţă bisericească neîntreruptă,
esenţială pentru această perioadă de adinei transformări etnice, social*
politice şi culturale.
La începutul sec. V II procesul de romanizare şi de însuşire a creş
tinismului era deja încheiat, fapt care a permis autohtonilor nu numai
să-şi păstreze fiinţa etnică, ci şi să asim ileze populaţiile conlocuitoare.
Suportul vie ţii creştine îl constituise puternica organizare eclesiastică
a Scythiei M inor în sec. IV — V I *. In centrul ei a stat episcopia Tonu
sului, care a avut un rol important în perioada m arilor dispute hristo*
logice prin ierarhii ei, apărători ai unităţii Bisericii şi ai dreptei cre
dinţe. Intensitatea v ie ţii bisericeşti de aici a depins însă şi de liniştea
politică. A stfel, dezvoltarea maximă a v ie ţii bisericeşti a avut loc în
perioada înfloritoare de la începutul sec. V I şi a durat pînă la eveni
m entele mai puţin favorabile de la începutul secolului următor. In acest
răstimp, Tomisul a fost înălţat la rangul de arhiepiscopie autocefală;
mai apoi întîistătătorul ei a primit titlul de m itropolit şi a avut drept
de jurisdicţie asupra a încă 14 episcopii, nou înfiinţate pe pămîntul do
brogean 2.
*
Lucrare de seminar, întocmită şi susţinută la specialitatea Bizantinologie, in
cadrul cursurilor de doctorat, sub îndrumarea D-lui Prof. dr. Emilian Popescu, care a
dat şi avizul pentru publicare.
1. J. Zeiller, Les origines chretiennes dans Ies provinces danubiennes de l'Empire romain, Paris, 1918, p. 170; V. Pârvan, N u o v c considerazioni nel vescovato
della Scizia M inore, în «Rediconti della Pontificia Accademia di Archaeologia», II
(1924), p. 117— 135.
. ,
,
2. Emilian Popescu, Contribuţii la geograila istorică a spaţiului balcano-dunărean în secolele V — V U I e.n. (Rezumatul litografiat al tezei de doctorat), Universi
tatea din Bucureşti — Facultatea de istorie, 1970, p. 17; Idem, Organizarea eclesiaslică a p rovin ciei Scythia M in or în secolele I V — V I, în «Studii Teologice», XXX
(1980), nr. 7— 10, p. 594 şi 603.
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Un alt centru bisericesc important a fost la Durostorum care, spre
osebire de Tomis, a fost furat o vrem e la arianism datorită influen
telor primite din partea goţilor, aşezaţi în zonă ca federaţi. Rolul Durostorum-ului a fost totuşi deosebit de însemnat pentru populaţia ro
manică din acest ţinut, populaţie care la sfîrşitul sec. VI, îşi avea foarte
probabil ca episcop şi reprezentant pe Dulcissimus, dacă ţinem seama
«te originea latină a numelui său. Acest episcop a fost însă silit să se
refugieze din cauza atacurilor slavo-avare la Odessos (Varna), unde a
fi m urit3.
Soarta lui Dulcissimus o vor fi împăriăşit-o şi ceilalţi episcopi din
legiune odată cu dezorganizarea limesului dobrogean în anul 602 4. Im 
periul bizantin intrase într-o situaţie deosebit de grea r> care s-a resim
ţit şi în Dobrogea ca perioadă de mare criză pînă la revenirea gene
rală a stăpînirii bizantine în cea de a doua jumătate a sec. X. In acest
interval se întregistrează un proces de ruralizare şi de sărăcie sub toate
aspectele, inclusiv în cel al organizării eclesiastice. Totuşi, viaţa bise
ricească a continuat, fapt confirmat de descoperirile arheologice şi de
unele mărturii literare. A stfel, prin elementul religios s-a asigurat cea
mai sigură legătură cu Bizanţul, acesta alcătuind tot timpul şi cadrul
necesar revenirii stăpînirii bizantine.
în ceea ce priveşte organizarea bisericească a Dobrogei, trebuie
avuta în vedere interdependenţa dintre form ele de administraţie laică
*! cele eclesiastice 6. De aceea, mărturiile referitoare la organizarea administrativ-militară a Dobrogei ne pot sugera o organizare bisericească
corespunzătoare, iar cele de natură bisericească una administrativă.
Inform aţiile literare sint o dovadă a faptului că Imperiul bizantin
a făcut toate încercările pentru menţinerea regiunilor de la Dunărea de
Jos sub administraţie proprie. După cum a consemnat Sf. Teofan M ărtu
risitorul în Cronica sa, controlul bizantin se exercita încă în 679, cînd
bulgarii, conduşi de Asparuch, au pătruns în Thracia. Cronicarul v o r 
beşte despre o «ţară aflată atunci sub oblăduirea creştinilor», căreia îi
vine in ajutor împăratul Constantin al IV -lea (668— 685) cu o flotă spri
jinită de trupe pedestre \ M ai mult, împăratul cărturar Constantin al
V ll-lea Porfirogenetul (913— 959) vorbeşte chiar de o organizare ante
rioară pătrunderii bulgarilor pe teritoriul fostei provincii Thracia, îm 
părţită în trei : Bulgaria, Istros şi Haemus s.
3. V. Besevliev, Spiitgriechische und spătlatcinische Inschritten aus Bulgarien,
Berlin, 1964, nr. 107.
4. Acest an nu a însemnat totuşi o rupere totală a graniţei dunărene, pătrun
derea slavilor făcîndu-so mai mult prin sectorul de la vest de Durostorum. Vezi,
P. Diaconu, A utour de la p£netration des slaves au sud du Danube, în Rapports du
lll-e Congrbs d’A rch eologie Slave, t. I, Bratislava, 1975, p. 165— 169.
5. D. A. Zakythinos, La grande brkche dans la tradition historique de l'h ellenisme du septieme au nruv/eme siecle. în X“PtatTjpiov sic A. K. ’OpXâvîov t. III.
Athena, 1966, p. 300— 327.
6. Emilian Popescu, C on tribu ţii la geograiia istorică..., p. 25.
7. Fontes Historiae Dacoromanae (FHDR), voi. II, Bucureşti, 1970, p. 619. Această
informaţie a fost confirmată de descoperirile arheologice de la Histria, Ulmetum
(Pantelimon), Noviodunum (Isaccea), Callatis (Mangalia), Tomis (Constanta), Duros
torum (Silistra, azi In R. P. Bulgaria). Vezi I. Barnea, Din istoria Dobrogei (DID), II,
Bucureşti, 1968, p. 442—445.
8. Ibidem, p. 671.
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Numitul Istros (o 'lo-cpo?) a fost considerat de unii istorici drept
formă administrativă premergătoare themei bizantine de la Dunăre
de Jos, cunoscută sub numele de Paristrion (Paradunavon) '9. FoarW
probabil, Istros a fost o turma (tj Toopjia) adică o subdiviziune adminisj
trativ-m ilitară a T h ra c ie il0. în felul acesta turma Istros urma organi
zarea veche, fiind integrată themei T h ra c ia n , după cum provincii
Scythia M in or fusese cuprinsă în dioceza Thracia. S ig iliile unor tur*
marchi, datate în sec. V III— X confirmă această ipoteză şi atestă con<
tinuitatea legăturilor cu B izanţu l12, în această regiune, după instalarel
bulgarilor în Peninsula Balcanică. Ţinînd seama de aceste descoperiri
sigilografice este posibil ca subdiviziunea Istros din thema Thraciei să-şi
fi avut conducerea la Durostorum. Faptul că sigiliile cele mai vechi aa
fost găsite la Constanţa, vechea capitală a Scythiei M inor, iar majo
ritatea celor noi la Silistra sau în zona învecinată, la Călăraşi, nu poate
fi întîmplător, ci în legătură cu organizarea administrativă, veche şi
mai nouă a Dobrogei.
Se pune întrebarea dacă în îm prejurările mai puţin favorabile din-|
tre sec. V II— X a fiinţat şi o organizare bisericească similară celei dini
perioada anterioară. Fără îndoială, au existat tot timpul biserici şi pre-j
oţi care să satisfacă nevoile religioase ale populaţiei autohtone. LogicJ
trebuie presupusă şi o organizare bisericească superioară, chiar dacii
ea nu este pusă deocamdată în lumină de mărturiile arheologice şi nici]
de cele literare.
I
Numai anumite liste din sec. IX, cunoscute sub numele de Nofif/cl
episcopatuum, mai pomenesc de «eparhia Sciţiei — Tom isul» (ercapxî*
Sxodîa; o Toţi7j<;), aşezînd-o pe locul al II-lea între «arhiepiscopiile auto
ce fa le» 13. N u este exclus ca această eparhie să fi existat cu întreruperi
şi după anul 602 14.
j
A ceste întreruperi trebuie presupuse deoarece vechea metropolă |
pontică a fost distrusă odată cu pătrunderea bulgarilor. N um ele aces-|
9. Em. Condurachi, I. Barnea, P. Diaconu, N ouvelles recherches sur Ie «//mes»!
byzantin du Bas-Danube aux X -e — X l-e siecles, In Thirteenth International Congress
oi Byzantine Studies, Oxford, 1966, p. 3.
10. Cele trei ţinuturi pomenite: Bulgaria, Istros şi Haemus se încadrează, de
altfel, In procedura generală de subdivizare a unei theme în trei asemenea unităţii
Vezi, L. Brehier, Le monde byzantin, col. II. Les institutions de I'em plre 5yzantf/vjJ
Paris, 1949, p. 361— 362; N. Oikonomides, Les Iistes des prtseances byzantlnes de«
/X-e— X-e siecles, Paris, 1972, p. 341.
]
11. Înfiinţarea acestei theme, prima din Europa, este datată variat: între anii)
679—711, de către A. Pertusi, La iorm ation des themes byzantins, în Berichte zum
IV . Internationalen Byzantinisten Kongress, Miinchen, 1958, p. 38— 39; In primele
decenii ale sec. VIII la J. Karayannopulos, Die Entstehung der byzantinischen The-\
menordung, Miinchen, 1959, p. 35 şi 97; în timpul domniei lui Constantin al IV-lea. |
la G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, Munchen, 1963, p. 66—781
şi tot în această perioadă, între anii 681— 685, de către I. Barnea, DID, voi. III.!
p. 10.
12. Despre aceste sigilii descoperite la Durostorum, vezi I. Mititelu şi I. Barnea,
S igilii de plumb bizantine din regiunea Dunării de Jos, în «Studii şi cercetări de
istorie veche;», 17 (1966), nr. 1, p. 43— 44.
13. FHDR, voi. II, p. 639; J. Darrouzes, N otitiae episcopatuum ecclesiae constantinopolitanae (NEEC), Notitia 5, nr. 45, p. 48, 265.
14. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii O rtodoxe Române, I.
Bucureşti, 1980, p. 140.
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a a fost înlocuit totodată cu cel de Constantia 15 de către populaţia
inofonă a locului, care l-a preferat anticului Tomis. Oraşul a piert din importanţa sa administrativ-militară şi economică, deţinută mai
“inte, dar probabil nu şi din cea bisericească, aşa cum ne-o arată
tcle episcopale. A şezarea acestui centru pe ţărmul mării a uşurat menerea legăturilor cu Imperiul şi cu Biserica mamă a Constantinopolui. Totuşi, conservatorismul Bisericii în privinţa vechilor titulaturi
iscopale a făcut ca acest scaun episcopal să fie menţionat în listele
intite 17 sub numele de Tom is, şi nu de Constantia.
Nu este exclus ca tot pe pămîntul D obrogei să fi existat şi un
aun al avarilor şi sciţilor şi fluviului Dunării», după cum aminteştr
tr-o altă N o titia din secolul al IX -lea ,8. Localizarea lui este însă mai
ficilă. A vîn d în vedere întărirea statului bulgar sub Krum (803— 814)
Omurtag (814— 831), această episcopie trebuie căutată pe cursul inrior al Dunării, care a fost controlat tot timpul de flota Imperiului u\
ercetările arheologice au arătat că oraşe ca Noviodunum, Dinogeţia
i Capidava s-au aflat în relaţii permanente cu B izanţul-0. Cum acest*: gaturi nu se puteau asigura decît cu ajutorul flotei, era nevoie de u::
entru administrativ-militar şi bisericesc pe malul fluviului. A stfel, in
zc. IX un detaşament al flo tei im periale avea în grijă paza ţărmului'
de vest al M ării negre 21. Conducătorul acestei formaţiuni m ilitare er<i
numit «arhonte al Bulgariei», purta titlul de com es şi îşi avea sediul a
Lykostomion 22. Unii cercetători presupun înfiinţarea unei theme m ar15. R. Vulpe, N ote de istorie tomitană, în «Pontice», 2 (1968), p. 163— 164. Fc
tru distincţia între Constantia şi Constantiniana, localizată la Capul Dolojmon, vc
Emilian Popescu, Constantiniana — un probleme de geographie historique de la S~Y'hie Mineure, in «Byzantinische Zeitschrift», 66 (1973), p. 375— 376.
16. Existenţa acestei populaţii este atestată de cea mai tirzie dintre inscrip;: «■
iatinc din Dobrogea. Vezi Emilian Popescu, Descoperirile arheologice de la Lazu
•Studii Clasice», VII (1965), p. 253— 260.
17. Avem de a face cu mai multe liste alcătuite în această perioadă şi a n -- S'oiitia 2, datată în sec. VIII sau chiar în primul sfert din scc. IX, N otitia 4, apr
de anul 86H şi N otitia 5, tot în sec. IX. Vezi J. Darrouzes, NEEC, p. 19, 45 şi
In aceste liste, Tomisul este amintit pe locurile 43, 41 şi, respectiv, 45.
18. FHDR, voi. II, p. 639. Tot pentru această perioadă, unii istorici au i- *“
cat să localizeze la Dunărea de Jos mitropolia Celţiniei (KeXxC^v^) împreună '»
alte episcopii sufragane ale acesteia. Vezi, D. Stănescu, M itrop olia Celtziniei
r
Dealurilor şi a Tarilor, Bucureşti, 1940, p. 16— 17; M. Şesan, M itropolia Celţir<.
timportanţa ei, în De la Dunăre la Mare, ed. a Il-a, Galaţi, 1979, p. 146— 148.
că, într-o altă N otitia, Celţinia este desemnată drept centru episcopal al Arnse'^T'
(tije 'Apfj.evtac)exclude însă orice încercare de a fi localizată In aceste ţinuturi V.~r
J. Darrouz&s, NEEC, N otitia 13, nr. 749.
19. Această situaţie a permis ca o anumită fîşie sau porţiuni de teren din 'tir-p*
fluviului să stea în legătură cu Imperiul. Vezi N. Iorga, Histoire des Roumc - :
•
de la românite orientale, voi. II, Bucarest, 1937, p. 365— 366 şi 376.
20. D. Teodor, Romanitatea carpato-dunăreană şl Bizanţul în veacurile V — XI < *
Iaşi, 1981, p. 50.
21. H. Ahrweiler, Byzance et Ia met, Paris, 1966, p. 57, 87— 90 şi 101.
22. Această localitate, întemeiată se pare încă din sec. VIII, a fost ir.;:’.*: v*
simplu castel întărit. Cercetătorii n-au ajuns încă la o localizare unitară,
cîndu-1 cu Chilia Vecile sau, mai probabil, cu Periprava de astăzi, localitate
pe malul drept al braţului Chilia. Vezi, I. Barnea, DID. voi. III, p. 379; P. D
Chilia-LYkostomo sau Chilia şi LYkostomo ?, comunicare ţinută la Institutul d* A*
heologie la 24 ianuarie, 1984.
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time, cu reşedinţa în acest oraş şi cu graniţa sudică pe valea mlăşti
noasă a rîului Carasu, themă care ar fi avut şi o subunitate fluvială la
Silistra 23.
O scurtă Însemnare literară confirmă, de altfel, această ipoteză. Aici
*se afla comandant «Tom a, protospătar şi arhonte de Lykostom ion» 24,
căruia patriarhul ecumenic Fotie (857— 867 ; 877— 886) i-a dedicat cu
noscutul lui Lexicon. în asemenea împrejurări este posibil ca funcţia
administrativ-militară a oraşului să fi fost dublată de una bisericească
şi, deci, să fi existat şi un ierarh pe lîngă fostul ucenic al lui Fotie, cu
noscut fiind zelul misionar al marelui patriarh. A cest lucru era foarte
necesar dacă ne gîndim că, pe lîngă autohtoni, asistenţa religioasă tre
buise să fie acordată şi celor 12000 de locuitori ai Adrianopolului, de
portaţi în «Bulgaria de dincolo de Dunăre» 25( adică în Bugeacul de la
nord de Deltă.
Anum ite argumente de ordin arheologic şi literar, precum şi al
tele de ordin logic, pledează pentru continuitatea existenţei unui cen
tru bisericesc la Durostorum pînă în sec. IX, cînd dominaţia statului
bulgar s-a extins şi asupra părţii de sud a Dobrogei. Se pare că această
dominaţie n-a fost permanentă nici în sec. IX. în primul rînd, sigiliile
unor turmarchi atestă relaţiile permanente cu Bizanţul şi prezenţa stăpînirii bizantine la Silistra 26. A stfel, ţarul Simeon (893— 927), în răs
punsul său la una din scrisorile împăratului Roman I Lecapenos (920—
944), menţionează numai Silistra, nu şi Pliska, ca foste ţinuturi bizan
tine, ceea ce arată că oraşul a stat sub stăpînire bizantină şi-n sec. IX,
intrînd în posesia lui Simeon abia la sfîrşitul aceluiaşi veac, odată cu
refugierea lui în fortăreaţa de aici, din faţa urmăritorilor maghiari, ali
aţi de atunci ai Bizanţului 27.
In asemenea împrejurări, este de presupus că şi centrul episcopal
de la Durostorum îşi va fi continuat activitatea, cu unele întreruperi,
pînă la înfiinţarea patriarhatului bulgar. Deşi ştirile sînt foarte lacu
nare şi foarte dispersate ca perioadă de timp, ele pot să ne ofere cîteva linii directoare pentru viaţa bisericească desfăşurată la Silistra. în
săşi titulatura de «m itropolit de Durostorum şi Preslav» a primului pa
triarh bulgar, Damian (927— 972) poate fi un indiciu în acest sens. I. Dujc e v 28 a arătat că acest patriarhat şi-a avut reşedinţa cel mai probabil
la Preslav, menţionarea Silistrei avînd menirea de a da prestigiu ca
pitalei bulgare şi-n domeniul v ie ţii bisericeşti prin acest centru cu tre
cut glorios în istoria creştinismului dunărean şi cu martiri binecunos
cuţi şi veneraţi.
23. R. Florescu, R. Ciobanu, Problema stăpînirii bizantine în nordul D obrogei in
scc. IX — XI, în «Pontica», 5 (1972), p. 385— 386.
24. FHDR, voi. II, p. 637.
25. Evenimentele s-au petrecut după cucerirea Adrianopolului în anul 813, re
patrierea făcîndu-se abia in anii 837— 838, cu ajutorul corăbiilor trimise de împăratul
Tcofil (829 -842), cf. FHDR, voi. II, p. 631, 651 -653.
26. Vezi Supra, n. 12.
27. G. Cedrenus, Historiarum compendium, t. II, Bonn, 1339, p. 255; ci. I. Barnea,
DID, voi. III, p. 30.
28. I. Dujcev, II patriarcato bulgaro del secolo X, in «Orientalia Christiana Analecta», nr. 181 (1968), p. 217— 218.
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De altfel, episcopia de la Durostorum este pomenită intr-o N o titia
«lin sec. IX, care corespunde însă unei situaţii anterioare anului 757,
din timpul îm păraţilor isau rien i29. Funcţionarea acestei episcopii a în
cetat probabil odată cu domnia lui Krum, care a fost un persecutor al
creştinism ului30. V iaţa creştină a continuat însă şi în aceste condiţii
mai vitrege, parte din clerici retrăgîndu-se probabil în partea de nord
4 Dobrogei sau la complexul monastic de la Basarabi. A cest lucru ar
putea fi confirmat de o inscripţie din acest ultim loc care aminteşte
numele ţarului persecutor 31.
Logic, prin acest zel religios, trebuie presupus şi rolul pe care l-a
avut populaţia românească în creştinarea unei părţi dintre bulgari pînă
!n 864, cînd a avut loc botezarea ţarului bulgar Boris-M ihail (852— 889).
Fără îndoială, primele elem ente ale învăţăturii creştine pătrunseseră
deja în rîndurile populaţiei slave din dreapta Dunării tot prin interm e
diul populaţiei romanice 32. Dacă termenul slav, care desemnează bise
rica, ceruky, nu provine din grecescul K y rik o n ci din românescul b i
serică, acest lucru constituie un exemplu important pentru influenţa
strămoşilor noştri asupra slavilor bulgari 33.
Situaţia din Durostorum s-a schimbat foarte probabil odată cu creş
tinarea pe linie de stat a bulgarilor. A stfel, deşi nu există documente,
nu este exclus ca activitatea centrului episcopal să fi fost reluată pînă
la înfiinţarea patriarhatului bulgar, mai ales pentru faptul că urmau să
fie satisfăcute şi n evoile religioase ale populaţiei bulgare 34.
O
nouă fază în viaţa bisericească şi politică a Durostorumului, în
cepe în anul 971, odată cu recucerirea bizantină la Dunărea de Jos şi
reorganizarea acestui teritoriu în thema Paristrion. Cu această ocazie,
împăratul bizantin Ioan Tzim iskes (969— 976) a desfiinţat patriarhia bul
gară, recunoscută în 927 de Roman I Lecapenos, mai mult din m otive
politice şi a reorganizat centrul episcopal din Durostorum sub forma
unei mitropolii. în jurisdicţia acesteia se vo r fi afla* şi unele episcopii
de pe teritoriul de azi al Dobrogei, asupra cărora nu avem mărturii mai
convingătoare, cu excepţia aşezării de la Dinogetia (Bisericuţa-Garvăn) 3S.
V iitoarele descoperiri arheologice ne pot confirma această ipoteză
şi pentru alte centre episcopale din oraşele care s-au refăcut şi s-a
29. J. Darrouzes, NEEC, N otitia 3, nr. 606. Pentru datare, vezi şi p. 32.
30. In privinţa martirilor din acest timp, vezi E. Follieri, I. Duj2ev, Un acolutia inedita par i martiri din Bulgaria deW anno 813, în «Byzantion», 33 (1963), p
104— 105.
31. Pr. A. Stănciulescu, C ontribuţii Ia descifrarea inscripţiilor de Ia M urfatlar
(Basarabi), in «Biserica Ortodoxă Română», CXV (1977), nr. 9— 12, p. 1030 şi
1034.
32. F. Dvornik, Les slaves, Paris, 1970, p. 170.
33. Ibidem. Intr-un mod cu totul eronat prezintă creştinarea bulgarilor D. Obolensky, în The B izantine Commonwcalth. Eastem Europe (500— 1453), London, 1971,
p. 207. După autorul citat, această creştinare ar fi avut drept consecinţă conver
tirea la creştinism a unei părţi din poporul român, şi aceasta «superficială» (!).
34. N. Iorga a opinat că fortăreaţa Durostorum a fost dăruită de împăratul
bizantin Mihail al IlI-lea (847— 867) finului său, ţarul Boris-Mihail, în anul 864, cu
prilejul botezului. Vezi, Le Danube d’Empire, în Mtlanges G. Schlumberger, I, Paris,
1924, p. 21.
35. I. Barnea, DID, voi. III, p. 181.
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dezvoltat după recucerirea bizantină, cum este cazul importantelor cen-l
tre de la Noviodunum (Isaccea), Arrubium (Măcin), Troesm is (Ig liţa ).l
Carsium (H îrşova), Capidava (Topalu), A xiopolis (C ernavodă), precum!
şi al noii fortăreţe Păcuiul lui Soare, la numai 18 km. de Durostorum. 1
M itropolia de Durostorum s-a aflat sub directa oblăduire a scau-'
nului patriarhal de Constantinopol, exceptînd scurtul interval dintre aniil
1019— 1020 3G, cînd a fost coborîtă la rangul de episcopie şi subordonată j
arhiepiscopiei de Ohrida. Dezvoltarea vie ţii creştine în Durostorum poa
te fi confirmată de o inscripţie care a aparţinut se pare unei biserici,
«reînnoită şi înfrumuseţată» cel mai probabil între anii 972— 981, in i
timpul împăraţilor V asile al II-lea şi Constantin al V lII-lea 3‘ . Această I
situaţie este reliefata şi de alte mărturii. A stfel, poziţia Durostorumului I
în unele N o titia e 3R, precum şi prezenţa lui în liste episcopale posteri
oare căderii Imperiului bizantin 3i\ arată că acest centru bisericesc a j
avut o lungă şi bogată activitate.

irabi.

Aceste mărturii atestă în mod evident viaţa bisericească în Dobrogea, prin prezenţa unei ierarhii care a supravegheat poporul credin- I
cios. Ele nu sînt însă singulare. Săpăturile arheologice de pînă acum au
dai la iveală numeroase vestigii creştine, confirmînd puţinele mărturii
literare existente.
Din întîmplare, în fortăreaţa bizantină de la Capidava (com. Topalu,
jud: Constanţa) s-a găsit în anul 1969 un ulcior de factură locală, romano-bizantină, pe care, alături de literele M. 0. şi de semnul crucii, j
este înscris numele «P etre». însemnat sub forma specific românească,
numele de «P e tre » ne atestă un autohton, locuitor al Capidavei, care
era ştiutor de carte. Inscripţia, datată în sec. X— X I J0, reprezintă nu
numai unul dintre cele mai vechi documente de limbă română ci şi o
dovadă preţioasă pentru continuitatea creştinismului în rîndul populaţiei
autohtone în epoca tulbure a m igraţiei pecenegilor, uzilor şi cumanilor.
în ceea ce priveşte locaşurile de cult, este de presupus că şi pen
tru această perioadă destul de nesigură, a secolelor X — X III, au existat
mici biserici de lemn sau chiar biserici bordeie, din care nu s-a păstrat
nici o urmă, situaţie similară perioadei anterioare (sec. V I I — X ) 4l. Ex36. In anul 1020 avea în grijă 40 de clerici si 40 de parohii, rf. F. Dolger,
Regesten der Kaiserkunden des dstromischen Reiches von 565— 1453, I (565— 1025).
Munchen, 1924, p. 104.
37. V. Besevliev, op. cit., nr. 78; I. Sevcenko, A Byzantine Inscription trom Silistra reinterpreted, în «Revue des etudes sud-est europeennes.», VII (1969), nr. 4, p.
591— 598; M. Salamon, Some Notes on on Inscription trom M edieval Silistra (c. 976)
ibidem, IX (1971), nr. 3, p. 487— 496. P. Diaconu crede că această biserică a rezistat
si marii invazii pecenege din 1936. Vezi, Despre pecenegi la Dunărea de Jos în prima
jumătate a secolului al Xl-lea, Jn «Studii şi cercetări de istorie veche», 18 (1967),
nr. 3, p. 470.
38. Locul 39, cu ocazia semnării ekthesisului din 1166, şi locul 29, la sinodul
din 1170, cf. J. Darrouzes, Listes synodales et N otitiae, In «Revue des etudes byzantines», XXVIII (1976), p. 78— 79.
39. Idem, NEEC, N otitia 21, nr. 59.
40. Emilian Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din se co M e IV — X III desco
perite In România, Bucureşti, 1976, nr. 228, p. 237.
41. I. Barnea, Arta creştină în România, voi. 2, Bucureşti, 1981, p. 14.
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atie fac doar locaşurile de cult descoperite la Murfatlar-Basarabi, la
(km. de Constanţa, Dinogetia (Bisericuţa-Garvăn), în actuala com.
ila, jud. Tulcea şi N iculiţel, tot în jud. Tulcea.
Dintre toate acestea, se impun prin importanţa lor descoperirile
ute în cariera de cretă de la sud-est de comuna Murfatlar, fostă Baabi. Complexul de aici, prin cele şase bisericuţe descoperite, repretă cel mai vechi aşezămînt de cult păstrat în întregim e în ţara noas. Datarea lui trebuie încadrată în vrem ea stăpînirii bizantine la Du
rea de Jos pentru că unele inscripţii cuprind indicii sigure în această
vinţă. A stfel, în bisericuţa desemnată de arheologi cu sigla B / 1, o
"ripţie arată anul cînd a fost săpată: leat 6500 (=■-= 992) 42, iar în biricuţa B / 4, o altă inscripţie, deteriorată însă, pare să fi menţionat
ul 6550 (?), = 1042 43. Cît despre autorii acestor monumente, se crede
ei au fost oameni care au exploatat cariera, întrucît se întîlnesc pe
reţii carierei semne şi unele reprezentări asemănătoare 44.
Unele inscripţii în slavonă şi în greceşte, cum sînt cele de «a venit
rintele aici» 45, «Dimian p r e o tu l»40, «Doamne, ajută robului tău Io'> 4'\ «nedestoinicul rob Sim eon» 4t\ «N era d p ă că tosu l»49, ne indică
me de preoţi, monahi şi credincioşi din împrejurimi, cu o expresitate specifică limbajului monahal 50f fapt care confirmă şi mai mult
racterul monastic al complexului de la Basarabi.
între reprezentări, cel mai des întîlnită este crucea de diferite fore şi mărimi, în special pe suprafeţele netede şi mai bine luminate. în
sericuţa E'3 se întîlnesc cele mai multe reprezentări de oranţi sau
ante, fapt care presupune o existenţă anterioară a acestui locaş, chiar
ţă de ca rieră 51. Pe lîngă alte reprezentări, o importanţă aparte prentă pereţii naosului bisericuţei B/3, unde este incizată scena N aşterii
mnului, unica scenă creştină din complexul de la Basarabi şi cea mai
eche reprezentare de acest gen de pe teritoriul patriei noastre 52.
N oi aspecte asupra va lorii acestui com plex precum şi asupra viei desfăşurate la Murfatlar-Basarabi, vor fi semnalate cu siguranţă oda42. Idem, Monumente de artă creştină descoperite pe teritoriu l R.P.R. (II), în
Studii Teologice», XII (1960), nr. 3— 4, p. 212.
43. G. Mihăilă, Inscripţii slave vechi de Ia Basarabi, în «Studii $i cercetări
ngvistice», X V (1964), nr. 1, p. 45— 47.
44. I. Barnea, Monumente... (III), în «Studii Teologice», XVII (1965), nr. 3- 4,
169.
45. G. Mihăilă, op. cit., p. 46.
46. Ibidem, p. 40; I. Barnea, Monumente... (III), p. 166.
47. Emilian Popescu, Inscripţiile..., nr. 203, p. 211; I. Barnea, Monumente... (III),
■ 168.
48. G. Mihăilă, op. cit., p. 48— 50.
49. Ibidem, p. 41, 55— 56.
50. Al. Ioniţă, Viaţa mlnăstirească în Dobrogea pînă în secolul al XH-Iea, in
• Studii Teologice», XXIX (1977), nr. 1— 2, p. 88; V. Iorgulescu, M ărturii privind m o
nahismul pe pămîntul românesc înaintea Siîntului Nicodim , în «Biserica Ortodoxă
Română», CI (1983), nr. 3— 4, p. 257.
51. I. Barnea, Arta creştină..., p. 18. O datare a întregului complex monastic,
mult mai timpurie, de la sfîrşitul sec. IV şi începutul sec. V, a făcut-o Pr. A. Stănciulcscu, art. cit., p. 1030.
52. I. Barnea, Arta creştină..., p. 18.
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tă cu descifrarea tuturor inscripţiilor, mai ales a celor ru n ice53
sînt cele mai numeroase.
Un alt punct în care s-a desfăşurat o intensă activitate bisericea:
este Dinogetia-Garvăn. Prosperitatea acestui oraş după, revenirea stă]
nirii bizantine la Dunăre este atestată prin. descoperiri felurite : lo<
inţe de suprafaţă, sute de bordeie, cruci cu inscripţii 54 şi cruci reli<
var 55, monede, o biserică, precum şi sigilii ale unor importante per:
nalităţi laice şi bisericeşti. Bisericuţa descoperită în anul 1950 este a
mai veche biserică de zid cunoscută pînă acum pe teritoriul ţării noai
tre. Probabil de la ruinele ei s-a dat şi denumirea de «Bisericuţa» ii
sulei stîncoase pe care a fost clădită. Construcţia ei trebuie datată du]
marea invazie pecenegă din 1036, către m ijlocul sau în cea de a doi
jumătate a sec. X I 56. Zidurile bisericuţei au fost tencuite şi pictate
dinlăuntru, fiindcă în momentul descoperirii se păstrau încă fragmenl
de tencuială z u g ră v ite 57. S-au mai găsit în incinta bisericii trei mor
minte şi o criptă care a aparţinut probabil ctitorului, iar împrejurul
un cimitir, părţi dintr-un clopot de bronz şi o serie întreagă de loci
inţe **.
Descoperirea unei cruci relicvar de aur şi a unui sigiliu care a apar*
tinut lui «M ihail, arhipăstorul R oşiei» ne indică foarte probabil exi:
tenta unui episcop aici, aflat sub jurisdicţia m itropoliei de Durostorum
Acest ierarh a fost identificat cu mitropolitul grec M ihail al Kievuli
(1130— 1145) care s-a retras la Constantinopol în 1145 şi a mai trăit pîni
după 1171 60, iar prezenţa sigiliului lui la Dinogetia trebuie să fi fost 1<
gată de vre o scrisoare cu caracter personal, trimisă ierarhului de aii
De altfel, strînsele relaţii pe linie religioasă cu Constantinopolul sînl
confirmate şi de prezenţa crucilor simple de bronz precum şi a altofi
exem plare care erau importate de la Constantinopol sau din alte cen
tre b iza n tin e81. A lte cruci mici simple sau de tip relicvar, produse
53. Provenienţa lor a fost explicată prin unele rămăşiţe ale goţilor rreştini
despre care Walafrid Strabus spune că trăiau în apropierea Constantei de astă7i
Vezi FHDR, voi. II, p. 641 ; P. Diaconu, P. S. Năsturel, Clteva observaţii în le g itură cu com plexul arheologic de la M urlatlar (Basarabi), In «Mitropolia Olteniei».
XX (1968), nr. 11— 12, p. 943— 946. Parte din aceste inscripţii au fost descifrate de
Pr. A. fîtănciulescu, op. cit., p. 1024— 1034
54. Emilian Popescu, Inscripţiile..., nr. 255, 262, 263, p. 254, 272 si 274.
55. I. Barnea, O. Iliescu, C. Nicolescu, Cultura bizantină in România, Bucureşti
1971, p. i31— 135; I. Barnea, Dinogetia — v iile byzantine du Bas-Danube, în «Byzantina», X (1980), p. 278—279. Aceste cruci se compuneau din două părţi suprapuse ca o
cutie şi conţineau sfinte moaşte — fragmente din oasele martirilor sau părţi din
lemnul Crucii pe care a fost răstignit Mîntuitorul. Vezi, P. Diaconu, A propos de
la culture m a ttrlelle byzantine du Bas-Danube aux X -e — X ll-e slbcles, în Actes du
X V -e Congres International d'Gtudes byzantines, p. 101.
56. I. Barnea, Dinogetia — v iile byzantine..., p. 264.
57. Idem, DID, voi. III, p. 235.
58. Tbidem, p. 237.
59. Idem, Dinogetia — viile byzantine..., p. 282.
60. Idftrn, S igiliul unui Ierarh al Roşiei în aşezarea de la Garvăn, în «Studii si
cercetări de „torie veche», VII (1956), nr. 1— 2, p. 189— 197. Această identificare a
fost acceptată şi de V. Laurent, Les corpus des sceaux de l'Empfre byzantin, t. V.
1, Paris, 1963, nr. 788.
61. Idem, Dinogetia — v iile bizantine..., p. 279.
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onstantinopol sau la Chersones în sec. X — XIII, s-au mai descoperit
Enisala (jud. Tulcea), Noviodunum, Capidava şi la Păcuiul lui Soaceea ce arată păstrarea legăturilor religioase cu Bizanţul atît în
tea de nord cît şi în cea de sud a Dobrogei. Pînă în prezent s-au
it în centrele dunărene ale Dobrogei mai mult de două sute de astde c ru c i63.
Cronologic, la peste un secol după bisericuţa de la Dinogetia, urază o altă bisericuţă descoperită pe dealul de la N iculiţel. Ea a aparut unui schit şi, prin maniera de construcţie, este prima atestare a
nului treflat pe teritoriul patriei noastre 64. C ele cîteva locuinţe deserite au fost probabil chilii călugăreşti, care au dăinuit la adăpostul
lului de pămînt din ap rop iere65. Tot în Niculiţel, după cercetări mai
i, s-a ajuns la concluzia că actuala biserică cu hramul Sf. Athanasie
buie datată într-o perioadă ale cărei limite nu depăşesc sfîrşitul sec.
II. A ceastă biserică se pare că a funcţionat drept capelă pentru un
udai local 66.
Un rol deosebit de important în viaţa bisericească a Dobrogei prem şi a părţii de răsărit a Munteniei şi a sudului M o ld ov ei l-a avut
hiepiscopia Vicinei, devenită ulterior mitropolie. Asupra existenţei
cestei eparhii în ţinutul dintre Dunăre şi M are avem d o vezi sigure în
c.
X III— X IV . începuturile acesteia se leagă poate probabil de evenientele tulburi de la începutul sec. XIII, cînd Constantinopolul a căzut
ub stăpînirea latinilor (1204). în aceste condiţii, nordul Dobrogei a deenit un Bizanţ in diaspora în care s-au adăpostit mulţi refugiaţi din
onstantinopol datorită intoleranţei latinilor. Pentru aceşti refugiaţi biantini s-a instalat la Vicina şi un episcop între anii 1204— 1260 c7, scanul fiind ridicat la rang de m itropolie pe la 1259— 1260 BR. în listele
piscopale această situaţie este destul de clară. A stfel, în N o titia 15,
alcătuită cel mai tîrziu în timpul lui M ihail al V U I-lea Paleologul (1259
— 1282), Vicina este trecută în rîndul arhiepiscopilor. într-un adaos la
aceeaşi listă, această eparhie apare încă o dată, însă ca m itrop olie69.
Tot ca m itropolie, V icin a este amintită în sec. X III în N o titia 17 care
prezintă situaţia scaunelor episcopale din prima parte a domniei lui An•
62. Emilian Popescu, Inscripţiile..., nr. 182, 185, 186, p. 193— 195; I. Barnea, Arta
creştină..., p. 27.63. P. Diaconu, A propos de Ia culture materiei Ie..., p. 101.
64. I. Barnea, Arta creştină..., p. 20.
65. Idem, DID, voi. III, p. 239.
66. C. Moisescu, Un monument medieval dobrogean n ecunoscut: biserica Sftntul
Atanasie de Ia N icu liţel (sec. X III), în De Ia Dunăre Ia Mare, ed. cit., p. 141— 145;
l . Bătrîna, A. Bătrlna, Un vechi monument românesc pe teritoriul D o b ro g e i: biserica
Silntul Atanasie din N icu liţe l (jud. Tulcea), în «Biserica Ortodoxă Română», XCVI
(1978), nr. 3—4, p. 277— 287.
67. Nu este exclus ca înfiinţarea acestei eparhii să se fi făcut şi cu scopul de
a stăvili misionarismul catolic după înfiinţarea episcopiei cumanilor. Astfel, ierarhul
Vicinei a fost probabil unul dintre acei «pseudo-episcopi» care tin de ritul gre
cilor, amintiţi în scrisoarea papei Grigore al IX-lea (1227— 1241) din 14 noiembrie
1234. Vezi E. Hurmuzaki, N. Densuşianu, Documente privitoare Ia istoria Românilor,
voi. I, Bucureşti, 1887, doc. CV.
68. V. Laurent, G. I. Brătianu, Recherches sur V icin e el Cetatea Albă, Bucarest, 1935, în «Echos d'Orient», XXXIX (1936), nr. 181, p. 115— 116. S-a emis ipo
teza că a avut dintru început rang de mitropolie. Vezi P. S. Năsturel, Les iastes
episcopaux de la m etropole de V icina, în «Byzantinisch-neugriechisch Jahrbiicher»,
XXI (1971), p. 34.
69. J. Darrouzes, NEEC, nr. 162 şi 169.
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dronic II Paleologul (1282— 1328) 70. în timpul acestui împărat a păsto
rii Theodor, «smeritul şi preacinstitul mitropolit al de Dumnezeu păzitei cetăţi V icin a», semnatar al sinodului ţinut în biserica Blacherne
din Constantinopol, în anul 128571, precum şi al Tom osului îm potriva
la tin ilor din 1292 ~2. După Theodor, primul ierarh atestat documentar
ia Vicina, şirul episcopilor de aici continuă pînă la Iachint, strămutat
în 1359 la Curtea de A rgeş, ca m itropolit al Ungrovlahiei.
Dacă aceste informaţii oglindesc în chip minunat intensificarea v ie 
ţii bisericeşti pe teritoriul Dobrogei, ele nu ne dau nici un fe l de in
diciu asupra localizării acestui centru eclesiastic. De aceea, s-au făcut
foarte multe propuneri în această p riv in ţă 73. A stfel, învăţaţi ca W . Tomaschek 74, K. Jiricek 75, N. Dobrescu 76, P. M u ta fc ie v 77, au identificat
Vicina cu Măcinul, datorită asemănării celor două nume. N. Iorga, cercetînd portulanele italiene, a aşezat-o undeva, «între Isaccea şi Tulcea» 78.
Plecînd de la faptul că N iculiţelul purta numele de Mînăstirea în
sec. XIII, C. Brătescu a crezut că aici a fost Vicina, presupunînd exis
tenţa simultană a unei mînăstiri pe lîngă acest centru bisericesc 79. într-un studiu special acordat Vicinei, Gh. I. Brătianu a ajuns la conclu
zia că aceasta trebuie localizată la Mahmudia, pe braţul Sf. Gheorghe,
deoarece aşezarea este amintită sub numele de Betesina la începutul
sec. X I X 80. M ai nou, s-a sugerat căutarea V icin ei la Samova 81, aproape
70. Ibidem, nr. 98.
71. V. Laurent, Les signatures du seconde synode de Blachernes (1285), în «Echos
d'Orient», XXVI (1927), nr. 146, p. 147; FHDR, voi. IV, p. 191.
72. Pr. Gh. Moisescu, Pr. St. Lupşa, Al. Filipaşcu, Istoria Bisericii Române,voi.
I,
Bucureşti, 1957, p. 142.
73. A se vedea o expunere amănunţită la Pr. prof. I. Rămureanu, M itropolia
V icin e i şi rolul e i în păstrarea ortodoxiei In ţinuturile româneşti, în De la Dunăre
la Mare, p. 151— 154.
74. W . Tomaschek, Zur Kunde der Hâmus-Halbinsel, II, in «Sitzungsberichte der
Wiener Akademie (phil.-hist. Classe)», CXIII (1887), p. 302.
75. K. Jiricek, Jastrow, în «Jahresberichte», III (1897), p.
63.
76. N. Dobrescu, întem eierea m itropoliilor şi a celor dinţii mînăstiri
din ţară,
Bucureşti, 1906, p. 45.
77. P. Mutaf£iev, Bulgares et Romains dans Thistotre des pays danubiennes, Sofia,
1932, p. 181 şi 183.
78. N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a v ie ţii religioase a românilor, ed.
a Il-a, Bucureşti, 1929, p. 29— 30.
79. C. Brătescu, Dobrogea în secolul al XU-lea. Bergean. Paristrion, în «Analele
Dobrogei», I (1920), p. 30. Au fost semnalate şi unele asemănări între biserica Sf.
Athanasie cu biserica cruciformă din sec. XIII, descoperită în incinta bisericii Sf.
Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş. Acest fapt a fost luat drept argument pen
tru o eventuala localizare a Vicinei la Niculiţel, de către R. Theodorescu, Un mi
leniu de artă la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1976, p. 219, 222.
80. Gh. I. Brătianu, Recherches sur V icina et Cetatea Albă, Bucureşti, 1935, p.
88—92. P. Năsturel a demonstrat însă că la Vicina se mergea pe braţul Chilia şi
nu pe Sf. Gheorghe. Vezi, Aşezarea oraşului V icina şi ţărmul de Apus al M ării
N egre în lumina unui portulan grec, în «Studii şi cercetări de istorie -veche», VIII
(1957), nr. 1— 4, p. 297— 298.
81. M. Lerian, în legătură cu ipoteza V icin a — Samova. Cîteva consideraţii pe
marginea unor fotograme ale zonei Samova, în «Biscrica Ortodoxă Română», XT.T
(1973), p. 472— 473. Această părere, bazată numai pe fotografii aeriene a fost res
pinsă de P. Diaconu, Păcuiul lui Soare — Vicina, în «Byzantina», 8 (1976), p. 429,
n. 78.
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de Tulcea şi pe insula Păcuiul lui Soare de către M. Lerian şi, respectiv,
P. Diaconu 82.
Cei mai mulţi cercetători, între care N. Grămadă S3f N. Bănescu 84,
C. C. G iurescu85, Pr. Gh. Moisescu, Pr. Şt. Lupşa şi A l. Filipaşcu “ ,
P. N ă s tu relR7, C. Cihodaru *8, Pr. prof. I. Răm ureanuRfl, Pr. prof. M. Păcurariu 90, şi-au -îndreptat privirile spre aşezarea de la Noviodunum —
Isaccea şi au adus argumente în acest sens, pronunţîndu-se pentru această localizare sau însuşindu-şi punctul de vedere emis de geogra
ful N. Grămadă. în sprijinul acestei ipoteze a venit descrierea făcută
de călătorul arab Idrisi la anul 1154, după care Vicina se afla la o dis
tanţă de 8 zile de mers pe Dunăre, de la Silistra, distanţă apreciată de
către acelaşi autor la aproxim ativ 40 de mile 9l. La această informaţie
se mai adaugă diferite ştiri din portulanele corăbierilor italieni, greci
sau arabi 92.
Chiar dacă problema localizării V icin ei nu se află în actualul sta
diu de cercetare pe deplin lămurită, importantă este activitatea acestei
mitropolii, prelungită şi în sec. X IV . Deşi năvălirile tătare au stînjenit
mult activitatea ei, au intervenit totuşi şi unele schimbări favorabile.
Există mărturii istorice că Ţara Românească şi-a întins stăpînirea şi
dincolo de Dunăre, pe ambele maluri, la nord de Deltă în ţinutul care
de atunci a primit numele de Basarabia şi în Dobrogea, cucerirea avînd
ca scop asigurarea unei ieşiri spre mare prin porturile dunărene ale
Brăilei şi C hiliei 93. Cu toate că stăpînirea politică a lui Basarab în Do82. Idem, Despre localizarea V icin ei, în «Pontica», III (1970), p. 275— 295. Această
localizare este bazată îndeosebi pe importantele descoperiri arheologice făcute pe
insulă. Vezi şi P. Diaconu, D. Vîlceanu, Păcuiul Iui Soare. I. Cetatea bizantină, Bu
cureşti, 1972. Patriarhia Ecumenică n-ar fi încuviinţat insă existenţa a două mi
tropolii atît de apropiate, Vicina aflîndu-se la numai 18 km. în aval de Silistra. Vezi
Pr. prof. I. Rămureanu, op. cit., p. 154— 155.
83. N. Grămadă, Vicina. Izvoare cartografice. Originea numelui. Identilicarea
oraşului, I (1924), p. 458.
84. N. Bănescu, Fantaisies et realites historiques. R&ponse aux « Toponym ical and
historical M iscellanies» de M. J. Bromberg, în «Byzantion», XIII (1938), 1, p. 83.
85. C. C. Giurescu, Pentru descoperirea V icin ei, in «Revista istorică română»,
XI— XII (1941— 1942), p. 530— 531 ; Idem, Întemeierea M itro p o lie i U ngrovlahiei (Aşe
zarea şi importanja V icin e i), în «Biserica Ortodoxă Română», LXXVII (1959), nr. 7— 10,
p. 680—685.
86. * * * Istoria Bisericii Române,.., p. 139— 144.
87. Autorul propune o insulă aflată în vecinătatea Isaccei. Vezi P. Năsturel,
Aşezarea oraşului Vicina..., p. 295— 305.
88. C. Cihodaru, L itoralul de Apus al M ării N egre şi cursul inferior al Dunării
in cartogralia medievală (secolele X II— X IV ), în «Studii. Revistă de istorie», 21 (1968),
nr. 2, p. 229.
89. Pr. prof. I. Rămureanu, op. cit., p. 221.
90. Pr. Prof. Dr. M. Păcurariu, Istoria Bisericii O rtodoxe Române, voi. I, Bucu
reşti, 1980, p. 221.
91. K. Miller, Karta Rogeriana, W/eltkarte des Idrisi vom Jahr 1154, n. Chr.,
Stuttgart, 1926; Edrisi, Geographie, trad. A. Jaubert, II, Paris, 1842, p. 388, cf. I.
Bamea, DID, voi. III, p. 164.
92. Gh. I. Brătianu, op. cit., hărţile II— V I I ; N. Grămadă, op. cit., p. 437— 449 ;
C. Andreescu, Aşezări franciscane la Dunăre şi Marea Neagră în sec. X III şi X/V,
în «Cercetări istorice», VIII— IX (1932— 1933), p. 63, n. 1.
93. C. C. Giurescu, Istoria rom ânilor, ed. a Il-a, voi. I, Bucureşti, 1935, p. 357—
358 ; întem eierea M itro p o lie i Ungrovlahiei..., p. 684.
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brogea se pare că a încetat în partea ultimă a d o m n iei94, legă tu rile!
m itropoliei de la Vicina cu Ţara Românească au continuat, finalizîndurse I
prin strămutarea m itropolitului Iachint la Curtea de Argeş, în anul 1359.1
în felul acesta, Vicina trebuie înţeleasă şi drept o primă m itropolie a I
Ţării Româneşti, mutată mai apoi în m ijlocul acesteia pentru a răspunde I
n evoilor religioase şi politice de atunci.
în încheiere, se poate spune că viaţa bisericească a D obrogei a
fost deosebit de înfloritoare între sec. V II— X III, dacă avem în vedere
şi situaţia politică mai puţin favorabilă. în această perioadă de mari
transformări dem ografice şi social-politice, viaţa religioasă a avut un
rol deosebit pentru păstrarea identităţii etnice a autohtonilor în faţa
popoarelor necreştine, aflate în migraţie. Totodată, viaţa bisericească
din teritoriul dintre Dunăre şi M are a reprezentat un adevărat suport
pentru menţinerea legăturilor cu Constantinopolul şi pentru revenirea
stăpînirii bizantine după perioade mai grele.
Îm prejurările defavorabile au făcut ca, în general, să fie folosite
bisericile de lemn sau bisericile-bordeie, ale căror urme s-au pierdut !
in negura vrem ii. Locaşurile construite din piatră sau săpate în piatră,
cum este cazul celor de la Dinogeţia-Garvăn, N icu liţel şi MurfatlarBasarabi, arată că aceste centre au avut nu numai o viaţă economică
prosperă, ci şi o viaţă religioasă deosebită.
Intre descoperirile arheologice şi epigrafice de factură creştină,
întîietatea o deţin crucile simple şi relicvar, descoperite în diverse cen
tre dobrogene. Provenienţa lor arată continuitatea legăturilor cu Bizan
ţul atît pe linie economică, cît şi pe linie bisericească.
T o t prin mărturii arheologice este atestată existenţa unor comu
nităţi monahale la Murfatlar-Basarabi şi la Niculiţel. A cestea sînt do
vada unei vie ţi creştine de dăruire totală şi a m enţinerii frumoaselor
tradiţii ale spiritualităţii răsăritene, moştenite de la călugării sciţi.
Inform aţiile literare ne arată că locuitorii de aici nu au avut nu
mai biserici şi preoţi ci şi cîteva scaune episcopale. Pînă la revenirea
stăpînirii bizantine (971) sînt amintite în unele N o titia e centrele episco
pale de la Tomis şi Durostorum, care au funcţionat probabil cu unele
întreruperi. Nu este exclus să fi existat în acest răstimp şi un alt centru
eclesiastic în nordul Dobrogei, posibil la Lykostomion.
Reorganizarea administrativă după anul 971 a implicat şi o orga
nizare corespunzătoare de ordin bisericesc. A stfel, centrul bisericesc
de la Durostorum şi-a continuat activitatea sub forma unei m itropolii,
probabil cu episcopii sufragane şi-n alte oraşe de la Dunărea de Jos.
A rh eologic, sînt indicii in acest sens numai pentru Dinogetia-Garvăn.
In sec. XIII, se înfiinţează importantul centru eclesiastic de la Vicina,
care a avut o arie de activitate mai largă, întinsă şi în stînga Dunării.
Prin existenţa scaunelor episcopale amintite, viaţa bisericească desfă
şurată în acest colţ de pămînt românesc este ilustrată în modul cel mai
propriu, cu toată dezvoltarea ei.
94. Ibidem, p. 685.

SCRIERILE LITERARE
ALE CUVIOSULUI IEROSCHIMONAH
IOAN IACOB DE LA IORDAN 1
Ierod. IOANICHIE B ĂLAN

Pentru a înţelege mai bine personalitatea, gîndirea, nevoinţa şi măra duhovnicească a cuviosului părintelui nostru Ioan Iacob «H ozetul», mare sihastru român din V a lea Iordanului recent proslăvit ca
nt, se cuvine să facem o succintă prezentare literar-duhovnicească
scrierilor sale ascetice. A ceasta cu atît mai mult cu cît numele Cuosului ieroschimonah Ioan Iacob a devenit în ultim ii doi ani cunoscut,
special în ţările creştine în timp ce viaţa şi nevoinţele sale sînt atît
puţin cunoscute.
Este adevărat, despre aceasta s-a scris pe scurt în «Patericul româsc» (1980), pagina 645, şi în «V e tre de sihăstrie românească» (1982),
r mai pe larg în revista «B iserica O rtodoxă Română», X C IX (1981),
r. 1— 2 şi 3— 4/1982. Dar aceasta nu este de ajuns. V iaţa de taină, as
cunsă în Hristos, a evlaviosu lu i sihastru român din V a lea Iordanului
rămîne în mare parte necunoscută chiar însuşi ucenicului său, m o
nahului Ioanichie Pîrîială, cu care s-a nevoit împreună în Ţara Sfînta
15 ani de zile.
Pe lîngă copilăria sa foarte grea, fiind orfan de părinţi de la virsta
de doi ani, pe lîngă viaţa sa ascetică de peste un sfert de secol, cu ne
voinţa sa aspră, singuratică, de schimonah şi mare sihastru trăitor în
peşteră, pentru dragostea lui Dumnezeu, înstrăinat de fraţi, de bucuriile
acestei vieţi, încercat adeseori de boli şi lipsit de multe ori chiar de
pîinea cea de toate zilele, Cuviosul ieroschimonah Ioan Iacob mai purta
în inimă şi o altă nevoinţă duhovnicească, nevăzută şi necunoscută
nimănui. Despre aceasta niciodată nu vorbea cuiva şi nici nu putea fi
cunoscută de oameni, decît numai de singur Dumnezeu, cunoscătorul
inimilor omeneşti.
N evoin ţa sa exterioară o formau rugăciunea de zi şi noapte, cele
şapte laude şi îm plinirea canonului schimnicesc de 300 metanii şi 600
de închinăciuni, care nu-i rămîneau niciodată, la care adăuga tăcerea,
trăirea în desăvîrşită linişte, în sărăcie şi străinătate, mîncarea o dată
pe zi la asfinţitul soarelui, privegherea de noapte, somnul puţin de cîteva ore şi citirea Sfintei Scripturi. Iar nevoinţa mistică, duhovnicească,
a Cuviosului nostru Părinte adică unirea tainică în inimă cu Hristos,
la care a ajuns prin harul lui Dumnezeu şi prin osteneala cea văzută,
o formau lacrim ile şi dorul neîncetat după veşnicie, cugetarea la m oar
te, neîncetata rugăciune a inimii, păzirea minţii de gîndurile necurate,
stăpînirea simţurilor, desăvîrşită dragoste către toată zidirea şi o ne
grăită bucurie pentru Dumnezeu.
1.
Născut la 23 iulie 1913 in comuna Horodiştea, judeţul Botoşani; intrat în
nevoinţa călugărească la mînăstirea Neamţu în anul 1933; călugărit în anul 1936;
sihastru in Valea Iordanului între anii 1936— 1960; decedat la 5 august 1960; proslă
vit la 8 august 1980 şi depus în biserica mînăstirii Sf. Gheorghe Hozevitul la 15 au
gust 1980.
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Despre toate acestea nu vorbea niciodată Cuviosul Ioan. Chiar şi
sfîrşitul său minunat din ziua de 5 august 1960, pe care mai dinainte
îl cunoştea, cînd, întinzînd m îinile în sus, chema la sine pe cineva ne
văzut şi vorbea cu el pînă şi-a dat duhul, sau corul de păsări din pustie
care s-au adunat în peştera lui în ceasul prohodului şi ciripeau cu jale
pentru plecarea sa din trup, nu au atras prea mult atenţia celor din
jur.
Minunea mult aşteptată, marea minune s-a săvîrşit exact după 20
de ani de tăcere şi odihnă în mormînt, cînd prin pronia divină, trupul
său a fost aflat proslăvit, la 8 august 1980, de către un grup de pele
rini ortodocşi din Statele Unite ale Am ericii, în frunte cu un arhiereu
misionar, fost în tinereţe pustnic la Iordan, alături de peştera C uvio
sului Ioan Iacob.
Trupul său complet nestricat, parcă atunci s-ar fi săvîrşit, ochii săi
limpezi, deschişi, privind la cer, încălţămintea şi hainele întregi şi mai
ales buna mireasmă ce se răspîndea din sicriu au dus vestea în toată
Ţara Sfîntă că «a răsărit un sfînt nou în Biserica O rtodoxă». Minunile
ulterioare ce s-au făcut cu moaştele proslăvite ale Cuviosului Ioan Ia
cob de la Peştera Sfînta Ana din pustiul Hozeva-Iordan, l-au consacrat
pe marele sihastru în rîndul sfinţilor Bisericii Ortodoxe — în chip spe
cial al Bisericii O rtodoxe Române. Fapte minunate dovedesc cu pri
sosinţă sfinţenia v ie ţii Cuviosului ieroschimonah Ioan Iacob, pe care
l-a odrăslit pămîntul M oldovei, îl numără după vrednicie în rîndul sfin
ţilor şi grăbesc ziua mult aşteptată a canonizării lui. In prezent i s-au
compus deja canoanele şi slujba pentru M inei sub numele de «Sfîntul
Ioan Românul».
Pelerini din toate continentele, care au ajuns în ultimii doi ani
la Mormîntul Domnului şi au sărutat moaştele «noului sfînt» la M înăstire^ Sfîntul Gheorghe Hozevitul, i-au dus vestea şi numele peste
mări şi o c e a n e ; în Europa şi Asia, în A frica şi cele două Am erici, pînă
în depărtata Australie; iar presa creştină internaţională numeşte acest
eveniment epocal «marea minune a secolului».
Pe lîngă nevoinţa sa de mare şi neîntrecut sihastru, Cuviosul ierosrhimonah Ioan Iacob a fost şi un poet creştin liric în adevăratul sens
al cuvîntului. El scria versuri religioase încă din anii copilăriei, pe cînd
era e le v la liceul teoretic din Pomîrla-Dorohoi, pe care apoi le recita
cu glas duios la serbările şcolare. Versuri de o profundă nuanţă as
cetică a compus şi la mînăstirea Neamţu, între anii 1933— 1936, la vîrsta
de numai 20 de ani, unde a luat sfîntul cin călugăresc şi unde s-a fo r
mat duhovniceşte.
în timpul său liber, în clipe de răgaz sau de dor, în ceasuri de
linişte sau de frămîntare, de bucurie sau apăsare, tînărul călugăr nemtean, după ce-şi împlinea canonul de rugăciune, îşi comunica cugetele
şi dorul inimii, sau mai bine zis îşi continua rugăciunea compunînd
versuri. Versurile sale sînt de o profundă sensibilitate şi curăţie du
hovnicească. Simple la înţeles, duioase, em otive, uneori moralizatoare,
alteori evocînd cu gingăşie locurile natale, ele sînt izvorîte dintr-un
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suflet solitar, împăcat cu Dumnezeu, fiind aproape întotdeauna legate
de natură, de linişte, de singurătate, de păsările cerului care îi erau
atît de dragi. Lirismul său poetic este specific de altfel sufletului româ
nesc, îndeosebi celui moldovean.
După ce intră în cinul v ie ţii monahale, poezia tînărului ostaş al
lui Hristos căpătă un caracter imnic, psalmodie, de preamărire a lui
Dumnezeu sau de prosternare în faţa minunatei Sale creaţii. Aceasta se
datora atît citirii operelor Sfinţilor Părinţi, cu care luă contact ca bi
bliotecar al mînăstirii Neamţu, cit şi deprinderii muzicii psaltice, atît
de înălţătoare de suflet. Părintele nostru Ioan Iacob o deprinsese bine
şi cînta îngereşte de frumos. O parte din poeziile sale le cînta pe note
psaltice, după podobiile celor opt glasuri.
Tot la mînăstirea Neamţu începe să scrie şi în alt gen literar. Intrînd în contact cu operele Sfinţilor Părinţi, traduse şi copiate cu multă
grijă de cuvioşii călugări nemţeni, Părintele Ioan Iacob extrage sute
de pagini din cele mai importante, pe care apoi le împarte la noii în
cepători şi la credincioşi, însoţite de mici comentarii personale. A cest
gen literar de antologie filocalică era de altfel specific tuturor călugă
rilor noştri. Prin aceste mici extrase patristice ei apărau unitatea cre
dinţei ortodoxe şi menţineau nestinsă candela e v la v iei străbune.
în anul 1936, stabilindu-se la Sfintele Locuri, timp de zece ani a
fost sihastru şi bibliotecar în marea lavră a Sfîntului Sava din pus
tiul Iudeei. A ic i a continuat s'ă scrie în ambele genuri literare, poezie
religioasă şi proză, formată din cuvinte de învăţătură morală, aghiografie, mici cateheze şi epistole (scrisori duhovniceşti) adresate atît că
lugărilor şi pelerinilor români din Ţara Sfîntă cît şi celor din patrie.
Poezia Cuviosului Ioan Iacob capătă de acum un caracter mult mai as
cetic, adeseori eshatologic şi m editativ, specific gîndirii şi nivelului
său duhovnicesc. Poezia lirică şi duioşia din anii tinereţii lipsesc acum
aproape difinitiv. Ele vor mai reapare după anul 1946 cînd se duce în
pustiul Iordanului. în schimb cugetarea morţii, cea mai adîncă filo zo fie
creştină după Sfîntul Vasile cel Mare, mustrarea de sine, căinţa, lacri
mile, dorirea vie ţii veşnice, sînt prezente în majoritatea scrierilor sale
din această perioadă. Regretăm că o mare parte din aceste scrieri s-au
pierdut şi n-au mai ajuns pînă la noi.
între anii 1946— 1953, cît a fost egumen la schitul românesc «S fîn 
tul Ioan Botezătorul» de pe V alea Iordanului, Cuviosul Ioan Iacob a
continuat să scrie cu şi mai multă rîvnă, atît versuri, cît şi alese în
văţături creştine. Poezia sa din această perioadă devine din nou o poe
zie lirică, de evocare a înaltei nevoinţe sihăstreşti de odinioară din
pustiul Iordanului. în aceste versuri el zugrăveşte personalitatea profe
tică a Sfîntului Ioan Botezătorul, întemeietorul vie ţii pustniceşti, chipul
îngeresc al Cuvioasei Maria Egipteanca care s-a nevoit aici 47 de ani,
sfinţi şi sihaştri din pustiul Iordanului, unde s-au nevoit secole de-a
rîndul şi numeroşi sihaştri români.
Versuri din cele mai vibrante închină Cuviosul Ioan atît schitului
nostru românesc, cît mai ales «sfîntului rîu Iordan» pentru care va avea
pînă la sfîrşitul v ie ţii sale un adevărat cult. în fiecare loc de pe am
bele laturi ale Iordanului, el vede paşii Mîntuitorului şi urmele sfinB. o. R. — 7
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ţiior pustnici-pe care îi laudă cu multă smerenie şi recunoştinţă. Rîul
Iordan devine pentru el rîul V ieţii, al nemuririi veşnice, iar pustiul din
\alea Iordanului, patria de odinioară a pustnicilor, capătă acum ima
ginea lumii bîntuite de păcate care refuză să se pocăiască, să se apro
pie de Hristos. De aceea, în această perioadă scrie numeroase poezii
de pocăinţă, de invocare a m ilei lui Dumnezeu peste oameni, precum
şi frumoase cugetări duhovniceşti în versuri. Iordanul, cu peisajul lui
solitar şi sacru, îi ţine treaz permanent în suflet sentimentul patern al
ţării natale şi al casei părinteşti pe care le evocă cu aceeaşi duioşie.
In ceasuri de linişte şi răgaz, de bucurie sau ispite, de zi sau de noapte
ol se retrage singur pe malul Iordanului, se roagă, cîntă, meditează, plînge, se bucură, vorbeşte cu Dumnezeu şi înalţă imne de preamărire.
în anul 1953, simţindu-şi aproape obştescul sfîrşit, Cuviosul Ioan
«Sihastrul» se retrage în peşterile din pustiul Hozeva, la 8 km de Ior
dan. Timp de încă 7 ani duce aici cea mai înaltă nevoinţă din viaţa sa,
trăirea în peşteră, care avea să-l consacre din anul 1980 drept «c el mai
nou sfînt al Creştinismului».
Scrierile sale literare din această perioadă, îndeosebi poezia, este
continuată cu aceeaşi intensitate duhovnicească. Ea este formată mai
ales din cugetări, imne, poezii de pocăinţă şi de mărturisire a conşti
inţei, evocări, cîntări şi tropare versificate la toţi sfinţii mari de peste
an, după sinaxar, pline de aceeaşi umilinţă şi bucurie sărbătorească.
Un capitol important ocupă poezia despre moarte, despre rai şi
iad, despre sfîrşitul lumii şi judecata de apoi. Cu toate că el se măr
turiseşte «c el mai păcătos dintre oam eni», cugetare specifică sfinţilor,
moartea nu-1 mai cutremură, ci dim potrivă îi este dorită şi aşteptată,
in locul îngerilor răi, care se apropie la moarte de cei păcătoşi, el
simte prezenţa sfinţilor pe care îi cheamă în ajutor în ceasul cel mai
de pe urmă.
Şi aceasta oglindeşte înalta măsură duhovnicească la care ajun
sese Părintele Ioan înainte de obştescul său sfîrşit.
•

Dar poate unii se întreabă, de ce a scris versuri Cuviosul ieroschimonah Ioan Iacob ? De ce compun versuri călugării şi mai ales sihaştrii ? Ce legătură poate fi între poezie, respectiv între artă şi viaţa că
lugărească ?
Poezia este psalm de laudă şi imn de preamărire a lui Dumnezeu.
Este armonie şi m ijloc armonios de comunicare a inimii, a gîndurilor
şi simţămintelor. Ea deschide cu uşurinţă inimile, le apropie, le desco
peră un limbaj mai plăcut de comuniune. Poezia este rugăciune şi cîntare, este mărturisire şi suspin, este graiul tainic al inimii umane care
pătrunde atît la tronul lui Dumnezeu cît şi la inima omului.
Poezia este o necesitate spirituală a omenirii, îndeosebi a C reşti
nismului. întregul cult se desfăşoară imnic, în forme m elodice profund
poetice. Psalmii lui David formează cea mai mare carte de imne a lumii
pe care o cîntă îngerii şi o a m en ii! Cîntarea Cîntărilor este şi ea cel
mai mistic poem al iubirii divine. Slujbele bisericeşti, cărţile de cult,
canoanele, sinaxarele, troparele, condacele, axioanele, acatistele, para
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clisele şi în general toate cărţile de rugăciuni sînt pline de poezie, sini
compuse după structuri poetice. Tocm ai pentru aceea atrag, se pot cinta
mişcă uşor inimile, moralizează, scot lacrimi, înalţă pe om spre Dum
nezeu. A poi toate cărţile de cult, slujbele şi cîntările bisericeşti au fos*.
compuse de călugări şi sihaştri, dintre care cei mai mulţi sînt sfinţi
Poezia folclorică anonimă, ca şi cea cultă românească, a începu*.
<ie la poezia religioasă şi este influenţată şi tributară poeziei creştine
de cult. A ici putem aminti mai ales colindele şi Psaltirea în versuri <i
mitropolitului Dosoftei (1673). Versuri religioase au compus numeroş;
călugări din m înăstirile noastre încă din secolele X V I— X V II, pentru
ca la începutul secolului X IX să se scrie prin mînăstiri adevărate v o 
lume de versuri ,• astfel, schimonahia Xenia din mînăstirea Agapia, con
siderată prima poetă cultă la noi, scrie în anul 1826 un volum unica*,
de poezii religioase cu peste 2.000 de versuri 2. Pustnicul Zosima de id
schitul Pocrov-Neam ţu scrie şi el o carte de versuri între anii 1825—
1830 prin care deplînge distrugerea mînăstirilor din timpul revoltei
eteriste (1821).
Tradiţia poetică la călugării şi preoţii români, ca şi deschiderea Si
receptivitatea credincioşilor noştri pentru poezie au rămas tot atît de
vii pînă astăzi. Credincioşii v o r să se roage, să vorbească cu Dumne
zeu într-un limbaj curgător, ritmic, poetic, firesc sufletului lor. De aceea
ei iubesc cel mai mult, dintre cărţile de rugăciune, Psaltirea şi Acatistierul.
Iată aşadar, pentru ce Cuviosul ieroschimonah Ioan Iacoh a scris
versuri religioase. El a vo it să ne lase după adormirea sa, pe lîngă trupu.
său sfînt, proslăvit, şi cîteva sute de poezii religioase inspirate lînga
Mormîntul lui Hristos, trăite şi scrise prin pustietăţi şi peşteri, stropite
cu lacrimi şi dogorite în focul dragostei de Dumnezeu. Este, intr-adevăr
cel mai sfînt dar ce ni l-a lăsat nouă, românilor, Cuviosul Ioan Iacob ‘
Şi aceasta cu atît mai mult cu cit el s-a format în ţară, şi s-a inspirat
din poezia tradiţională românească, îndeosebi din cea populară (strofe
de cîte patru versuri cu rimă îmbrăţişată, ritm iambic şi trohaic şi cu
măsura de şapte pînă la nouă silabe).
Opera sa scrisă cu dăruire şi m igală în peste 30 de ani, prin minăstiri şi sihăstrii, prin pustiuri şi peşteri, în ceasuri tîrzii de noapte
şi în arşiţa soarelui, ar putea forma astăzi o adevărată antologie de
cîteva volume. Dar, din nefericire, Cuviosul Ioan Iacob nu a publicat
nimic cît a fost în viaţă. El vo ia să rămînă şi după moarte în aceeaşi
smerenie şi discreţie. Manuscrisele sale, după mutarea la cele veş
nice, au rămas în posesia ucenicului său de sihăstrie, monahul Ioanichie Pîrîială, dintre care multe s-au înstrăinat. Din ele ucenicul publică
la Ierusalim, cu binecuvîntarea patriarhului Benedict, în anii 1968—
1970, două volum e sub titlul «Hrană duhovnicească». Volum ul I are
160 de pagini şi cuprinde 121 poezii şi 13 cuvinte de învăţătură ; v o 
lumul II are doar 88 de pagini şi conţine 30 de cuvinte de învăţătură
şi numai cîteva poezii.
2. Manuscrisul se află la B. A. Române sub nr. 4720.
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întreaga sa operă literară a fost gîndită, simţită, trăită şi scrisă de
autor în limba noastră românească. Cuviosul ieroschimonah Ioan Iacob
era un mare trăitor duhovnicesc, poate cel mai mare sihastru al zilelor
noastre şi după cum vom constata în paginile ce urmează, un devotat
român şi bun patriot.
Iată cîteva din cele mai alese pagini de învăţătură şi poezii du
hovniceşti extrase din cele două volum e amintite.
în loc de prefaţă se află un scurt «P ro lo g » al mitropolitului Aristobul din cadrul Patriarhiei de Ierusalim, pe care îl redăm integTal3 :
«D orul spre curţile Domnului şi vie ţii pustniceşti după pilda pă
rinţilor pustnici celor mari ai Bisericii noastre dreptcredincioase, a atras
din tînără vîrstă după ce a terminat clasele liceale, pe Ilie fiul lui Ma
xim şi Ecaterinei Iacob, în M înăstirea Neamţu din M oldova, unde s-a
făcut călugăr în anul 1933 în vîrstă de 23 de ani şi i-a pus numele în
călugărie Ioan, trecînd prin multe ascultări.
Dar citind cu multă atenţie şi seriozitate viaţa Sfinţilor care au în
temeiat aşezămîntul vie ţii monahiceşti în Palestina, a Sfîntului Teodosie începătorul vie ţii de obşte, a Sfîntului Eftimie cel M are şi a Sfîn
tului Sava cel Sfinţit, s-a aprins cu dor fierbinte ca să v ie la Ierusalim
ca să scoată mai de aproape din izvoru l cel dumnezeiesc al v ie ţii pusticeşti. Şi din anul 1936 s-a închis în Lavra Sfîntului Sava cel Sfinţit, făcîndu-se pildă în ascultarea v ie ţii monahiceşti.
în anul 1946 a fost chemat să servească Schitului Românesc din
valea Iordanului şi este hirotonisit preot egumen şi slujitor la schit unde
a stat peste 6 ani de zile.
Şi pentru că dorea o viaţă mai singuratecă, cu binecuvîntarea Pa
triarhului din Ierusalim, a ven it şi s-a aşezat într-o peşteră din pustiul
Sfintei mănăstiri H ozeva, nevoindu-se în post şi rugăciuni, vorbind cu
Dumnezeu ziua şi noaptea peste 8 ani de zile, unde a scris aceste ve r
suri lirice «Hrană Duhovnicească», înălţîndu-se sufleteşte către cele de
sus pînă cînd l-a chemat Domnul în anul 1960, fiind înmormîntat în
aceeaşi peşteră în care s-a nevoit, din acest loc prăpăstios, de monahul
şi îm preună-vieţuitor Ioanichie, fiind în vîrstă numai de 47 de ani».
iln Ierusalim
25 Noiembrie 1963 (V C)
f ARHIEPISCOPUL DE KIRIACOPOLEOS ARISTOVUL
Tradusă din greceşte

La pagina 16 Cuviosul Ioan adaugă acest frumos cuvînt de învăţă
tură pentru viaţa călugărească de la Sfinţii Părinţi, extras din prefaţa
Acatistierului de Buzău, 1852 :
«Călugărul este îm plinitorul poruncilor lui Hristos, creştin desăvîrşit, următor şi dimpreună părtaş patimilor lui Hristos, mucenic în toate
zilele, singur de bună v o ie moare întru ostenelile cele duhovniceşti.
Călugărul este stîlpul răbdării, adîncul smereniei, izvoru l lacrim ilor, v is
tieria curăţiei, defăimătorul a toate cele frumoase şi dulci şi prea slă
vite ale lumii aceştia. Călugărul este sufletul cel cu durere întru ne
3. Hrană duhovnicească, voi. I, 1968, p. 5.
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încetată aducere aminte de moarte, învăţîndu-se aceasta şi cînd priveghează şi cînd doarme. Călugărul este nevoinţa cea firească şi neîn
cetată şi păzirea sim ţirilor cea neîmpuţinată. Călugărul este orînduiala
Si aşezămîntul celor fără de trup care se lucrează în trupul cel de ţărină, cel ce se ţine numai de ale lui Dumnezeu în toată vrem ea şi în
tot locul şi în tot lucrul.
Şi nu este lui cu putinţă a sta neîncetat înaintea lui Dumnezeu dacă
nu se va da spre Dumnezeu cu toată inima, în toate n e voile şi să se
lepede de toată grija. Şi cînd v e i vo i să faci început faptei celei bune,
mai înainte te găteşte pre tine bărbăteşte către ispitele care vor să
vie asupră-ţi şi abia atunci să începi a lucra faptele cele bune. Şi să
nădăjduieşti spre Dumnezeu, neîndoindu-te nicidecum cu mintea. Căci
este obiceiul vrăjm aşului într-acest f e l : dacă vede pe om că a început
a vieţui bine cu călduroasă credinţă, atunci îl întîmpină pre el cu is
pite de multe feluri şi înfricoşate, ca dintru aceasta înfricoşîndu-se să-i
scadă voinţa cea bună, iar dacă te \rei găti pre tine mai înainte către
ispitele ce vo r să-ţi v ie asupră-ţi pentru lucrarea faptelor bune, atuncea să te fereşti de oameni. C ela ce se îndoieşte de ajutorul lui Dum
nezeu, acela şi de umbra lui se teme şi fără de ispitire. La fiecare om
ştiinţa lui să-i fie învăţător şi mustrător. în tot lucrul, pre fiecare cuvînt pînă nu-1 ve i socoti să nu-1. grăieşti. Tot lucrul ce se face degrabă
nu este bun.
Ia aminte cu înţelegere şi cu dinadinsul, călugăre, păzeşte-te pre
sine-ţi cu mare ferire, de vrem e ce umbli prin m ijlocul patimilor şi al
laţurilor în fiecare ceas. Despre toate părţile patimile te înconjoară,
despre toate părţile sînt curse întinse, ca nu cumva să fii prins de v r ă j
maşul undeva în patimi şi în curse.
Multă nevoinţă trebuieşte celui ce este cu trup şi voieşte a se
lupta cu cei fără de trup ; unul cu mii are a să lupta. M u lte lacrimi
trebuiesc, multă răbdare, multă osteneală şi ferire. M ulţim e de ochi ne
trebuie despre toate părţile, de vrem e ce foarte se ridică asupra noastră
ca un leu răpitor, duhul cel rău şi meşteşugăreţ, de nu ar fi Domnul
cu noi. Căci are mai mult decît şapte mii de ani de cînd se deprinde
întru a vîna pe om. El nici nu mănîncă, nici nu doarme, nici se odih
neşte, ci de-a pururea în tot chipul caută pierzarea noastră.
Prima poezie a Cuviosului Ioan Iacob ajunsă la noi a fost scrisă
in satul natal, Horodiştea-Dorohoi, în vara anului 1933 la vîrsta de nu
mai 20 de ani cînd se hotărîse să ia jugul lui Hristos în mînăstirea
Neamţu şi se intitulează :
LIM ANUL DUHOVNICESC *
1. La «munte», suflete smerite,
' Ridică-te acum degrab,
Căci «mareo v ie ţii» te înghite
Cu mersul său aşa de slab.

2. In «barca ta» nu este bază,
Căci n-are pînză la catarg
Şi drumul se îngreuiază,
Deci nu ieşi acum «în larg».

* Poeziile pe care le redăm fac parte din volumul Hrană duhovnicească, partea
I, publicat la Ierusalim, 1968. .
B. O. R. — 8
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3. Limanul tău e mînăstirea,
Acolo traiul este lin
Şi poţi să capeţi mîntuirea,
Păzind monahicescu cin.

Avînd credinţa neclintită,
Tu vei ajunge negreşit,
Pe cale neprimejduită
La «ţărmul» cel prea mult dorit

4. Auzi chemarea părintească
A Dulcelui Mintuitor:
Să lepezi grija cea lumească
Luîndu-ţi «jugul cel uşor».

Urmează deci pe cale dreaptă
Strămoşilor celor iubiţi;
Căci, iată, duhul lor te-aşteaptă
In «ţara celor fericiţi».

7. Mereu se roagă pentru tine
La Milostivul Dumnezeu,
Să fii părtaş cu ei la bine
Smerite, suflete al meu.

A celaşi dor pentru viaţa îngerească de pustie il evocă şi in poezia I

)/;V TRECUTU

I De la mlnăstir

A n ii gr
[ cut de la v
f toare scrise

SPRE ALTE ŢĂRMURI
1. De cîte ori priveam in zare
Simţeam de mic aşa un dor
Ca să colind pămlnt şi mare,
Să fiu departe călător.

4. In lumea asta zbuciumară
Am căutat limanul sfînt,
Pe care l-am visat odată,
Dar nu se află pe pămint.

2. Vedeam în zarea depărtată
Un cer de-a pururea senin,
O lume nouă mai curată,
O viaţă fără de suspin.

5. Aceleaşi valuri sînt pe mare,
Aceeaşi viaţă cu dureri,
Aceleaşi băuturi amare
Aflăm şi astăzi ca şi ieri.

3. S-a dus degrab copilăria,
Ca visul cel Înşelător
Şi după dinsa bucuria
S-a dus ca pasărea în zbor.

6. Un singur ţărm acum rămlne
Străin de valul cel lumesc:
Ierusalimul cel din ceruri,
In calea lui să mă grăbesc.

7. La el nu este nici durere
Nici întristare, nici suspin,
Acolo nu-i apus de soare
Şi cerul veşnic e senin.

Bunica, I
Mi-a sera
In suflet
Şi rodul
O, scumţ
Eu tot ce
Căci m-a
Părinteli)

Din acelaşi an ni s-a păstrat şi a treia poezie, scrisă la mînăstirea I
Neamţu prin care îşi mărturiseşte ispitele tinereţii cu care era încercat |
ca nou începător în viaţa călugărească şi pe care a intitulat-o
BINTUIELILE UNUI «NO VICE»
1. Ca şi iarna cînd pogoară
Corbii peste mortăciuni,
Gîndurile mă-mpresoară
Cu-ale lor deşertăciuni.

3. Cînd apuc vre-o carte'n mină
Să mai prind ceva la minte,
Ca şi oile la stînă,
'
Vin aducerile aminte.

1. Te văd <
2. Suflete al meu sărace
'Unde mă voi duce iar,
Iată, nu mă lasă'n pacş
Gloanţele lui «Veliar».

. Cînd alerg la rugăciune
Ca să uit de supărări,
GJndurile-mi fug nebune
Peste mări şl peste ţări.

Aşa pre

Cu chip1
Cu farm
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5. La biserică, clnd clntă

6. Iar cînd vreau să scap de gjnduri

Sau citeşte la canoane,

Şi mă duc la ascultare,

Gîndurile mă frămîntă
Dincolo, peste oceane.

Ele vin atuncea cîrduri.
Parc'ar fi nişte cocoare.

7. Dacă scap din întîmplare
Vreun cuvlnt mai de folos
Gîndu-mi spune sus şi tare
Că «sînt mare cuvios»!?
De la mlnăstirea Neamţu, 1933.

A n ii grei ai copilăriei sale şi recunoştinţa pentru bunica ce l-a cres
cut de la vîrsta de doi ani, sînt evocate în cîteva poezii foarte mişcă
toare scrise la mînăstirea Neamţu, dintre care amintim :
ilNBRAŢELE PĂRINTEŞTI
1.

Rămas de mic orfan pe lume

4.

Ca un copil al nimănui
Mi-am pus nădejdea mea spre Domnul
Cerînd de-a pururi mila Lui.
2.

Bunica, Dumnezeu s-o ierte,

La sinul milei m-a primit.
5.

Mi-a semănat de timpuriu
In suflet tainele credinţei

O, scumpa mea bătrînăsflntă,
Eu tot ce am îţi datoresc

Deci suflete al meu smerite
într-aripează-te mereu,
Prin rugăciune prea fierbinte

Şi rodul lor mă ţine viu.
3.

Cînd tatăl meu, cum zice psalmul,
Şi maica mea m-au părăsit,
Atuncea Domnul cel din ceruri

Şi dragoste spre Dumnezeu.
6.

Priviţi în inimă cu mintea
Să cauţi tainicul izvor

Căci m-ai adus la cunoştinţa

Din care viaţa se adapă

Părintelui celui ceresc.

Cu darul cel mlntuitor

7. Urmeaiă calea mintuirii,
Trăind în pace, singurel
Şi toată grija cea lumească
S-o lepezi astăzi pentru. El.

După 29 de ani de viaţă pustnicească, pe cînd C uviosul Ioan se
nevoia în peştera din pustiul H ozeva, evocă pentru ultima dată chipul
blind şi curat al bunicii sale, pe care o pomenea mereu la rugăciune,
în poezia
IN AMINTIREA BUNICII MELE CARE SE CHEMA M ARIA
1. Te văd cu ochii minţii
Aşa precum erai

2. Cu-al vieţii sa c ln spate,
Cu umbletul domol

Cu chipul blînd ca sfinţii,

Vădindu-ţi des în lacrimi

Cu farmecul în grai.

La inimă un gol.

104

BISERICA O R T O D O X A R O M Â N Ă

3. Era dorinţa sfîntă
Ce nu s-a împlinit
De-aţi mîntui veleatul
Ca maică la un schit.

Eu dragostea de mamă
La tine am aflat
Şi temerea de Domnul
Mereu m'ai învăţat.

4. Şi pricina cea mare,
Bunică, eu o ştiu ;
Is numai eu mişelul,
Acela care scriu.

Cu pace odihneşte
La cer, bunica mea,
Acolo unde mintea
Adeseori zbura.

5. Căci eu ţi-am fost povara
Pe umerii slăbiţi
Fiind rămas pe lume
De mic fără părinţi.

Plinitu-ţi-ai menirea,
Crcscînd pe cel mişel
Deci darul pomenirii
Primeşte-1 de la e l !

6. Purta-tu-m-ai în «circă»
Pe drumul spre ogor
Şi-ai priveghiat alături
De micul tău «odor».

Iar dacă afli milă
La bunul Dumnezeu
Să-l rogi a da iertare
Şi la «nepotul tău» !

Nepotul recunoscător, smeritul ieroschimonah Ioan lacob. 22 Iulie. 1955.

Unui sihastru tinăr, care se nevoia aproape de el în pustiul Ior
danului, Cuviosul Ipan lacob, în calitate de duhovnic, îi dă cîteva sfa
turi părinteşti prin poezia :
REŢETĂ D UHOVNICEASCĂ
— pentru un sihastru —
1. .Un drum de viaţă cit mai este
In lumea asta să trăieşti
Jertfeşte-1 numai pentru suflet
Şi lasă grijile lumeşti.

4. Să nu mai cauţi la plăcerea
Prietenilor trecători
Căci ei nu pot să te ajute
Atuncea cînd va fi să mori.

2. Un singur an, sau jumătate,
O lună poate ti-a rămas,
Sau numai ziua cea de astăzi,
Ba poate chiar numai un ceas.

5. Prieteni buni cîştigă-ti plînsul
Şi «Rugăciunea lui Iisus»,
Căci plînsul stinge focul veşnic
Iar ruga te înaltă sus.

3. Pe cît de tainic se arată
Hotarul vieţii pe pămint
Pe atît mai scurt să-ţi pară drumul
Ce duce pînă la mormînt.

6. De asemenea să ai prieteni
Poruncile dumnezeieşti
Pe care, fără de prihană,
Cu dragoste să le păzeşti

7. Prietenia cea cu lumea
Te lasă singur la mormînt
Şi numai faptele credinţi
Tovarăşi, mai departe, sînt.

A lteori, adresîndu-se cinului călugăresc şi credincioşilor in gen e
ral, îi îndeamnă la pocăinţă ca un doctor iscusit, cu aceeaşi blîndeţe
duhovnicească, precum în poezia

H
■
H ■
H ■
■
1
B
1
■ ■
■ ■
HH
■ H
■
■
■
H

1. Dacă mii
Cunoştin
Zboară g
La păcat*
2. Iar la «pi
Dacă nu
Ne luptăi
Şi mereu
3. Cînd lăsă
Rînduiala
Prinde m
Viermele
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D IA G N O Z A SUFLETEASCA
1. Dacă mintea noastră uită

4. Băutura şi mîncarea

Cunoştinţa cea de sine,

Folosind cu lăcomie.

Zboară gîndul, totdeauna

Va veni pe capul nostru

La păcatele streine.

Pacostea de trlndăvie.

2. Iar la «pomenirea morţii»

5. De năravul clevetirii

Dacă nu slntem deprinşi,
Ne luptăm cu grija vieţii

Dacă nu ne dezbărăm,

Şi mereu slntem învinşi.

Mai pe urmă ne legăm.

Cu Înşelăciunea mintii

3. Cînd lăsăm de bună voie
Rinduiala rugăciunii,

Iar auzul şi vederea
Dacă nu le stăpinim,

Prinde mare îndrăzneală

Mare pagubă la suflet

Viermele deşertăciunii.

Totdeauna suferim.

7. Cînd năravul rău cloceşte
Nefiind mărturisit,
Scoate puişori de patimi
Care rod necontenit.

Smerenia şi rîvna Părintelui nostru Ioan Sihastrul pentru creşterea
sa duhovnicească şi pentru unirea cu Hristos reies din frumoasa poezie
RUGĂCIUNE
1. După cum pe vameş, Doamne
L-ai făcut «luminător»,

4. Invechitu-m'am în rele
Şi de ele nu mai scap,

Fă-mă şi pe mine astăzi
Declt ieri mai rîvnitor.
2. Paşii mei slăbit-au foarte
Şi mă poticnesc să cad,

Căci s-au înmulţit mai tare
'

Decît perii mei din cap.

5. Părăsit sunt de prieteni
Şi de unii dintre fraţi,

Iar viaţa mea cea stearpă

Care s-au smintit de mine

S-a apropiat de iad.

Şi se află depărtaţi.

3. Nu se află vindecare

6. Luminează-mi, Doamne, calea,

In netrebnicul meu trup

înnoindu-mi sflntul dar

Şi «năravul din născare»

Şi dulceaţa Ta cerească

Nici acum nu pot să-l rup.

Să mă veselească iar.

7. Pomenirea Ta cea sfîntă
Dă s-o am neîncetat
Şi din inima înfrîntă
Fă locaş prea luminat.

A dm irator permanent al creaţiei divine, Cuviosul Ioan Iacob v e 
dea în toate mîna şi pronia lui Dumnezeu, căruia îi închină acest imn
de preamărire :
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INTRU S L A V A ZIDITORULUI
1. O, mare eşti Tu, Doamne !

4. Atunci dulceaţa lumii
De tot am defăima

Se miră ochii mei
De firea cea văzută

Şi raza Ta cea Sflntă

Cu armonia .ei!

Mereu ne-ar desfăta.

2. Pe cele trecătoare

5. Dar mintea cea-greoaie

Aşa le 'mpodobeşti!

Atîrnă spre pămint,

Dar cit mai minunate

tmpiediclnd pe suflet

Vor fi cele cereşti!

Din sflntul său avînt.

3. De-ar Înţelege mintea
Podoaba cea de sus,
Te-ar pomeni de-a pururi,
Stăplnul meu — Iisus.

6. Pornirea pătimaşă
A trupului de lut
Adesea ne desparte
De Cel ce ne-a făcut.

7. înaripează, Doamne,
GIndirea mea spre cer
Şi-mi uşurează trupul
Cu sufletul stingher!

Un imn asemănător închină Cuviosul Ioan Sihastrul şi sfintei noas
tre credinţe ortodoxe, în rîndurile de mai jos :
IMNUL CREDINŢEI
1. O, pravoslavnică credinţă,

4. Iar cind de multă slăbiciune

Tăria sufletului meu,
Prin tine mi s-a dat putinţă

Greşesc Celui ce m-a zidit,

Să caut către Dumnezeu.

Să nu fiu deznădăjduit.

2. Cind sufletul se alăptează
Cu darul tău dumnezeiesc
Durerea mea se alinează
Şi scîrbele se potolesc.
3. Cind valurile ameninţă
Ca să scufunde «luntrea mea»

îmi dai curaj la rugăciune

5. In viaţa asta necăjită
Cu tine eu mă Întăresc,
Credinţă prea blagoslovită,
Odorule dumnezeiesc!
6. Atunci cînd vreau să mă doboare
Vrăjmaşii cei neîmpăcaţi,

In tine Sfînta mea credinţă

La tine eu găsesc scăpare

Mă sprijinesc de-a-pururea.

Şi ei rămln prea ruşinaţi.

7. Iar la sfirşitul vieţii mele
Nădăjduiesc că şi atunci
Adăposti-mă-vei de rele
Şi de Înfricoşate munci.

în cinstea Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, ocrotitoarea creş
tinilor, Cuviosul Ioan înalţă numeroase rugăciuni şi imne, dintre care
amintim :
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LA USA MILOSTIVIRII
Rugăciune către Maica Domnului ce se cîntă pe glasul 5.
Prea Sfîntă Maică şi Fecioară
Nădejdea sufletului meu
Tu eşti a mea mijlocitoare
La Milostivul Dumnezeu.

De n-ai fi revărsat tu zorii
Peste pămintul adormit
Atuncea umbra cea de moarte
A r fi rămas fără sfirşit.

De n-ar avea la ceruri lumea
Rudenie de pe pămînt
Atunci ar fi pustie viaţa
Asemenea unui mormlnt.

Iar astăzi, Preacurată Maică,
Cînd toţi ne-am abătut la rău,
De nu Te vel ruga fierbinte,
Ne părăseşte Fiul Tău.

De nu erai Tu, primăvară
A veacului inţelenit,
A r fi rămas de-a pururi iarna
Şi soarele n-ar fi zimbit.

Trimite semn de pocăinţă
Norodului nedumerit
Şi adă iarăşi la credinţă
Pe sufletul cel rătăcit.

7. Dezleagă, Preacurată Maică,
Cătuşele celor robiţi
Şi dăruieşte-le răbdare
Creştinilor năpăstuiţi!

Nostalgia paradisului ceresc este cîntată de m arele nostru sihastru
de la Iordan în poezia
IN PATRIA CEREASCA
1. Acolo unde păsărele
Slnt îngerii lui Dumnezeu
Şi este veşnică verdeaţă
Iar pomii înfloresc mereu.

6. Acolo, dacă vrei să mergem,
Vom fi mereu nedespărţiţi,
Dar pentru asta cere Domnul
Să fim mai bine pregătiţi.

2. Acolo unde străluceşte

7. Să fim străini de «duhul lumii»,

Lumina vieţii lui Hristos

Să fim ca morţi, pentru Hristos,

Şi unde toate slnt curate

Să nu iubim cele deşarte

Şţ, toţi au trup nestricăcios.

Din cîte 'sînt âicea, jos. •

3. Acolo unde nu sînt pofte
Şi nici o grijă nu avem

8. Să cugetăm mereu la moarte
Purtlndu-ne cu chip smerit,

Şi unde este pomul vieţii,

Şi să iertăm, fără zăbavă,

In valea Sfîntului Eden.

Pe fraţii care ne-au greşit.

4. Acolo nu este durere
Nici întristare, nici suspin

9. Să nu vorbim de rău pe altul
Şi nicidecum să defăimăm,
Iar cînd ne vor veni necazuri,

Acolo nu sînţ ploi, nici nouri,
Acolo cerul îi senin.
5. Acolo «crivăţul» nu suflă

Cu mulţumire Să răbdăm.
10. Precum aleargă căprioara,

Şi n'avem teamă de război

Grăbindu-se către izvor,

Şi nici o «piatră de sminteală»

Aşa să alergăm spre Domnul,

Nu strică pacea dintre noi.

înaripaţi cu sfîntul dor.
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11. Clnd trupul se slăbănogeşte,
Cu duhul să ne întărim,
Căci numai duhul va să meargă
Acolo, unde năzuim.

12. Acolo este «ţara noastră»,
Spre dinsa să ne sîrguim,
Acolo, unde nu sînt piedici
La «Noul Ierusalim »!

Iordanul este cîntat adeseori în scrierile Cuviosului Ioan Iacob, lo 
cul unde s-a arătat Preâ Sfînta Treim e la Botezul Domnului. Iată pri
m ele strofe din poezia
FLORI DE LA IORDAN
1. De cîte ori, Iordane Sfinte,
Pe malul tău am colindat.
Mă cuprindea un dor fierbinte
Să stau acolo nemişcat.

3. S-aud In «lunca cea bătrlnă»
Cum sună vintul din pustie
Şi firea toată cum Inglnă :
«Treime Sfintă, Slavă Ţie !».

2. Să nu mai am de lume ştire,
La malul apei vieţuind,
S-ascult a undei glăsuire
Şi păsările ciripind.

4. Voiam să am mereu In faţă
Izvoarele de la Harara
Şi locul pustnicesc, de viaţă,
AJ sfinţilor din Vitavara.

5. La «colimvitra-ţi» minunată
Voiam să vieţuiesc mereu
Acolo unde, altă dată,
Se botezase Dumnezeu.

Cugetare la moarte, care ţine trează în mintea omului prezenţa lui
Dumnezeu, a preocupat întotdeauna pe Cuviosul Ioan Iacob, fiind pre
zentă în aproape toate versurile sale. Iată ce ne învaţă el în poezia
SLOVE PE M O RM INT
1. Iubite frăţioare,
Opreşte-te din cale
Cînd eşti pe aici trecînd
Şi caută cu jale
La bietul meu mormlnt.

4. Această rugăminte

2. Eu nu mai am acuma

5. Adincă-i taina morţii!

Să n-o dispreţuieşti,
Ci adu-ţi des aminte
De mine cit trăieşti!

Nici voce, nici cuvînt

Ah, cîte am de spus !

Dar tu citeşte numai

Te văd In faţa porţii...

Ce-am scris eu oareclnd.

Dar sînt oprit de sus !

3. Citeşte, lăcrimează
Şi roagă-te In glnd

Grăbeşte-te părinte
Găteşte-te de drum;

Că mult se uşurează

De suflet ia aminte

Ţărina pe mormlnt.

Câ vii la rtnd acum !

Dintre numeroasele tropare versificate de Cuviosul Ioan Iacob, adă
ugăm aici cîteva tropare închinate sfinţilor din România :
B. O. R. •

D IN TRECUTUL BISERICII $/ P A TR IE I NO A STR E
A L SFÎNTULUI MUCENIC IO A N CEL NO U
DE LA SUCEAVA
Trupul la Suceava ţi-ai odihnit
Iar la ceruri slava de la Domnul ai
doblndit,
Ioane Mucenice, să nu ne părăseşti
Pe fiii pravoslavnici ai Ţării Româneşti.
AL CUVIOASEI MAICII NOASTRE PArtASCHEVA
DE LA IAŞI
A Moldovei odorule prea cinstit,
Cu Hristos la ceruri te-ai logodit,
Părăsind cele lumeşti
In pustie la Iordan
Ai venit să vieţuieşti
Ca îngerii Paraschevo,
Folositoare te ştim
Celor ce cu drag te cinstim.
AL SFINTEI MUCENIŢE FILOFTEIA
DE LA ARGEŞ *
Pentru fapte bune te-ai nevoii
Şi prin mucenie te-ai săvîrşit;
Asuprită de părinţi
Te-ai grăbit a te sui
In lăcaşul celor sfinţi,
A lui Hristos, Filofteie,
Norodului tău asuprit
Ajută-i că mult l-ai iubit.

Printre ultim ele poezii ale Cuviosului Ioan Iacob se numără
ÎNDEM N FRĂŢESC **
1. Fii pribegi ai ţării mele
Necăjiţi intre străini,
Nu uitaţi inenirea voastră
De Români şi de Creştini.

3. In prigoanele păgîne
Şi'n vîrtejul cel barbar
Singele curgea şiroaie
Pe al patriei Altar.

2. Legea noastră creştinească
Şi pămîntul românesc
S-au păstrat cu multe jertfe
Care nu se pomenesc.

4. Cîţi nu mor pentru credinţă
Apărînd acest pămînt,
Ori prin aspră nevoinţă,
Ştie numai Domnul Sfînt.

* Publicată în volumul cu acelaşi nume, partea a Il-a
** Ibidem.
B. O. R. — 9
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5. Că furtuna cea de veacuri
A cumplitului necaz
Nu-i lăsa pe vii să şteargă
Lacrima de pe obraz.

6. Cărturari n-au fost pe-atuncea
Ca să scrie viata lor
Au în schimb în «Cartea Vieţii»
Numele nemuritor.

încheiem această succintă expunere cu ultima poezie a Cuviosului
Ioan Iacob, scrisă în peştera sa din pustiul H ozeva la 15 iulie 1960, cu
20 de zile înainte de a-şi da sufletul în m îinile lui Hristos şi pe care
a intitulat-o :
V lN T U L PUSTIIRII
1. Iarăşi
Iarăşi
Iarăşi
Iarăşi

lupte, iarăşi sînge,
zgomot de război,
lacrimi nesflrşite
valuri şi n evoi!

3. Văduvele iar vor plînge
Cu bătrînii cei sărmani
Şi copiii vor rămîne
Iar cu miile orfani.

2. Cînd a şters sărmana lume
Lacrima de pe obraz,
Au venit năpraznic iarăşi
Alte valuri de necaz.
4. Pustii-se-vor oraşe
Şi pe mulţi îi vor robi,
Unde sînt cintări deşarte,
Gloanţele vor dănţui.

5. Cînd sporeşte răutatea
Se scîrbeşte Dumnezeu,
Pentru asta vin în lume
Şi războaiele mereu.

Din cele de mai sus ajungem la concluzia că scrierile literare ale
Cuviosului ieroschimonah Ioan Iacob sînt tot aşa de plăcute lui Dum
nezeii precum i-a fost şi viaţa. El s-a nevoit îngereşte pe pămînt, înstră
inat pentru Hristos prin pustietăţi şi peşteri la Sfintele Locuri, devenind
astăzi cel mai nou sfînt al Creştinătăţii, pe care l-a odrăslit pămîntul
şi sufletul binecuvîntat al neamului nostru românesc. De la Sfîntul apos
tol A ndrei, cel întîi chemat, care a semănat cuvîntul Evangheliei lui
Hristos pe pămîntul ţării noastre, de la Sfîntul M ucenic Sava Românul
şi numeroşii martiri de la gurile Dunării din secolul IV şi pînă astăzi
— aproape două m ilenii de creştinism — strămoşii noştri au dat Bise
ricii lui Hristos nenumăraţi sfinţi, m ajoritatea rămaşi necunoscuţi. Din
Carpaţi pînă la Athos, la Constantinopol, la Sinai şi la Locurile Sfinte,
înaintaşii noştri au presărat atîtea moaşte de sfinţi, martiri, cuvioşi,
sihaştri, părinţi duhovniceşti, egumeni, m itropoliţi şi domni evlavioşi,
apărători ai O rtodoxiei sau chiar martirizaţi pentru credinţă.
Ultimul, sau poate printre ultim ii din sînul m arilor noştri sfinţi na
ţionali se numără astăzi Cuviosul ieroschimonah Ioan Iacob de la Ior
dan. A colo, departe, lîngă mormîntul lui Hristos, s-a rugat neîncetat
pentru noi toţi. Şi din văpaia rugăciunii sale au odrăslit aceste versuri
duhovniceşti în grai românesc, amintite în paginile de mai sus şi lăsate
nouă ca un testament al iubirii şi îndemn pe calea mîntuirii.
Acum, cînd m ijloceşte înaintea Prea Sfintei Treim i pentru toată
lumea, drept recunoştinţă, să-i adresăm din partea fiilo r ţării sale aceas
tă mică rugăciune :
Prea C uvioase Părinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru n o i !

LITURGHIA ÎN STIL PSALTIC
PAUL CONSTANT1 Nt

PREFAŢA
Ştiam de foarte mulţi ani că marele com pozitor român Paul C o d stantinescu, autorul celebrelor oratorii bizantine : Naşterea Domnuiw
şi Patim ile şi în v ie re a Dom nului, cunoscute şi peste hotare, a scris *
o Liturghie în s til psaltic, mai bine zis o Liturghie bizantină. Dar, ir.
afară de faptul că această lucrare a obţinut premiul de creaţie al Pa
triarhiei Române în anul 1938 şi că în anii '40 ar fi avut loc şi unele
audiţii, nu ştiam nimic mai mult. De atunci, un enigmatic vă l de tăcere
s-a aşternut asupra acestei lucrări pînă în anul 1967 cînd, un erudit
m uzicolog o aminteşte şi îi face o competentă analiză într-o amplă mo
nografie !. Şi iarăşi tăcere. De ce oare ? Nu cumva pentru puterea noas
tră de înţelegere această lucrare venise prea devrem e? Este p o s ib il!
Ca unii care ne ocupăm îndeaproape de cîntarea noastră biseri
cească tradiţională, ce îşi trage seva din vechea muzică bizantină, ale
cărei trăsături specifice le păstrează de veacuri nealterate, am căutat,
cu răbdare şi tenacitate chiar, la toţi com pozitorii noştri, începînd cu
G avriil Musicescu, Dimitrie Georgescu-Kiriac, Teodor Teodorescu-Iaşi
şi continuînd cu Ioan Chirescu, Gh. Cucu, N icola e Lungii, — ca sd nu
amintim decît pe cei mai cunoscuţi — , răspunsuri la întrebări ca aces
tea : Cîntarea bisericească tradiţională, deci melosul bizantin, poate fi
folosit pentru marea muzică, mai precis, poate el tălmăci, în limbaj mu
zical, stări de trăire sufletească de mare tensiune, de mare interiorizare ?
Cîntarea de strană, atît de simplă în structura ei, are oare acele potenţe de substanţă, de profunzime, capabile să se constituie în tem elii
1.
Vasile Tomescu, Paul Constantinescu, Editura muzicală a Uniunii Compozito
rilor din R.S.R., Bucureşti, 1967, (500 pagini).
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trainice ale unor creaţii de marcă, specifice, româneşti, sau rolul său
se reduce doar la a crea unele stări em oţionale de suprafaţă ?
Răspunsuri oarecum satisfăcătoare pentru astfel de întrebări se pare
că aflăm la cei mai mulţi dintre muzicienii noştri, începînd cu marele
şi clar-vazătorul D. G. Kiriac, omul care încă de la sfîrşitul veacului
trecut şi-a mărturisit adeziunea totală la înveşmîntarea străvechilor cîntări omofone ale strănii, în haina cea nouă a armoniei şi polifoniei, şi
aceasta, în ciuda adversităţii unora care susţineau că prin polifonie nu
pot fi redate «particularităţile subtile de ordin intonaţional, ritmic şi de
nuanţă (interpretare) a m uzicii psaltice» 2. Prin lucrări ca «îngeru l a stri
gat» (glas V ), «A u zi Doamne glasul meu», «Lăudaţi pe Domnul din ce
ruri», D. G. Kiriac a demonstrat că melosul psaltic-bizantin poate fi
folosit pentru opere muzicale mai ample. A tît aceste lucrări, cît şi multe
alte piese corale — prelucrările numeroaselor cîntări psaltice româneşti
— deşi nu l-au mulţumit pe deplin, i-au oferit totuşi posibilitatea să-şi
form eze puternice convingeri privind valoarea m elodiilor tradiţionale
ale Bisericii noastre, precum şi necesitatea cercetării unor tehnici adec
vate de prelucrare a lor.
i
D. G. Kiriac este primul muzician care a sesizat importanţa deose
bită a m elodiei bizantine pentru creaţia muzicală românească, în gie- I
neral, şi pentru cea corală bisericească, în special, intuind — în acelaşi J
timp — şi m odalităţile de abordare a ei. Este ştiut că, încă de pe vremea j
cind studia la Schola Cantorum cu Vincent d'Indy, el şi-a fixat ca mo-1
del de compoziţie modală creaţia polifonică a lui Palestrina care avea I
la bază cîntarea tradiţională a Bisericii Apusene (cîntul gregorian), dez-1
voltată prin arta contrapunctului, şi îşi propunea, — pentru creaţia sa I
ulterioară — , să folosească melodii din Biserica noastră, ca teme, pe I
care să le dezvolte «conform regulilor a r t e i: armonia şi contrapunctul» 3.1
A v e m indicii sigure că de atunci şi pînă la sfîrşitul vie ţii sale, — timp I
de 30 de ani — D. G. Kiriac a fost permanent preocupat de găsirea celor I
mai adecvate soluţii în prelucrarea şi valorificarea superioară a cîntă-1
rilor tradiţionale ale Bisericii noastre, lăsînd ca un testament tuturor I
discipolilor săi obligaţia de a investiga în continuare acest domeniu I
al muzicii româneşti.
I
D. G. Kiriac a avut conştiinţa că a găsit drumul pe care trebuie să I
meargă creaţia corală bisericească, în special, şi cea modală românească,!
în general, dar n-a fost mulţumit de tehnicile folosite în travaliul com-1
ponistic şi, bineînţeles, nici de soluţiile la care el a ajuns. A şa se ex p lică !
faptul că el îşi exprima permanent intenţia de a relua tratarea armonico-1
polifonică a cîntărilor liturgice psaltice, nutrind convingerea că se p o t l
găsi soluţii practice pentru toate problem ele pe care le pune aceasta |
operă de va lorificare a m elodiilor bizantine româneşti. N em u lţu m irea!
sa pornea de la .faptul că nu aflase cheia multor rezolvări armonice ş i l
contrapunctice ale melosului bizantin, prin excelenţă modal, mult diferit ■
de cel apusean (gregorian), pe care îl luase ca model. Din ce în ce mai
2. Ibidem, p. 167.
3. Constantin Brăiloiu, Prelată la Liturghia psaltică de D. G. Kiriac, ediţie pos
tumă, tipărită la Praga — fără an, p. II.
j
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mult el îşi dădea seama că unele reguli clasice occidentale ale armo
niei şi contrapunctului nu operează asupra melosului bizantin. Cu toate
acestea, considerăm că este absolut obligatoriu să precizăm, acum şi
aici, că D. G. Kiriac, în ciuda unor justificate neîmpliniri, de care —
aşa cum arătam — el însuşi era conştient, rămîne totuşi compozitorul
şi îndrumătorul cel mai preţuit, atît pentru faptul că a sesizat sursele
autentice de inspiraţie, cît mai ales pentru că a indicat drumul pe care
trebuie să meargă cercetarea şi creaţia muzicală românească.
Un pas calitativ superior l-a făcut Teodor Teodorescu-Iaşi, în special
prin două lucrări : «H eru vicu l» (gls. V ) şi motetul «Fericit bărbatul»
(gls. V III), lucrări de largă respiraţie şi de mare profunzime, care apar
astăzi ca exem ple tipice de felul cum poate fi folosită arta contrapunc
tului în valorificarea superioară a cîntărilor psaltice, modale, lucrări
care — după părerea noastră — vo r străluci puternic, pentru multă
vreme, pe firmamentul artei româneşti şi universale. Din păcate, din
toată creaţia sa numai aceste două lucrări s-au ridicat la un asemenea
nivel artistic.
Elevii lui D. G. Kiriac, dintre care amintim pe Gh. Cucu, Ioan Chirescu şi N icola e Lungu, la îndemnul m.aestrului lo rr. printr-o muncă ar
tistică susţinută, au căutat să pătrundă şi mai mult tainele melosului
bizantin.
Pînă atunci cînlarea corală bisericească.se afirmase oarecum la
noi, însă repertoriul folosit de form aţiile corale nu mulţumea pe
discipolii marelui Kiriac. «N u fac proces — mărturisea Gh. Cucu —
celor dintîi compozitori români, cu ale căror compoziţii ne-am hrănit
şi ne-am încălzit sufletele... Dar acum, cînd am devenit maturi, cînd
ne-a ven it judecata, cînd putem să ne controlăm pe noi înşine, am fi
vinovaţi dacă nu ne-am face datoria..., propuriînd m ijloace de îndreptare
la lucrări care pînă ieri ni se păreau perfecte, pentru a crea o muzică
nouă care să m erite cu adevărat numele de artă» 4J Sau, cum sublinia
încă în anul 1927 cunoscutul m uzicolog G. B rea zu l: «în privinţa poli
foniei, studiile vo r fixa în primul rînd în ce raport poate sta melodia
bisericească bizantină cu sentimentul armonic al poporului şi cu diatonismul prin excelenţă m ajor care a dat naştere funcţiunilor armonice
ale actualului sistem tonal. Dacă sînt tendinţe de a construi o ţesătură
polifonică pe m otive m elodice bizantine, nu este de utilizat alt proce
deu decît cel acordic ? Şi în tot cazul, nu este de întreprins în ciclul
de studii şi experienţe asupra capacităţii polifonice a celor opt ehuri
sau game bisericeşti, tipurile gamale din muzica bizantină ? Este doar
ştiut că pînă azi poporul nu cunoaşte altă formă de polifonie decît un
paralelism în octave şi isonuri» 5.
Deci întrebări, multe întrebări şi noi căutări.
Gh. Cucu s-a îndreptat către cîntarea bisericească tradiţională şi
folclor, două izvoare pe care le va explora cu multă iscusinţă pentru
4. Nicolae Lungu, Preiafă la Clntările Sfintei Liturghii de Gh. Cucu, extras din
revista B.O.R., nr. 3—4 1970, p. III.
5. V. Tomescu, op. cit., p. 168— 169. liste vorba aici de studiile asupra muzicii
bizantine ce urmau să fie întreprinse în cadrul Academiei de Muzică Religioasă, în
fiinţată la îndemnul şi cu sprijinul patriarhului Miron Cristea, în anul 1927.
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creaţia sa religioasă, folosind ca procedee tehnice, în primul rînd, ar
monia, — cu un pronunţat caracter modal — şi, într-o măsură mai restrînsă, contrapunctul. Dintre lucrările scrise de el cu mare măiestrie
şi originalitate, folosind melosul psaltic-bizantin, într-o manieră nemaiintîlnită pînă atunci în creaţia corală românească, amintim : «N u pricep
Curată» (gls. III) şi «La Rîul V avilon u lu i», iar dintre cîntările sale litur
gice — creaţii proprii — amintim acel «H e ru vic » în Mi, «Răspunsurile
mari» în Si, de o măreţie şi strălucire inegalabile, precum şi acel suav
«A x io n » în La, în care Gh. Cucu întrebuinţează melos bisericesc îm 
pletit cu melos popular de colind.
I. D. Chirescu se îndreaptă către m elodiile protopsalţilor noştri din
veacul trecut — în special Anton Pann, M acarie Ieromonahul, D. Suc eveanu — pe care le păstrează, în general, neschimbate, cu toată dan
telăria lor. Ca procedee tehnice el foloseşte în primul rînd armonia
pentru lucrări de mică întindere, cum ar fi răspunsurile mici liturgice,
şi contrapunctul pentru lucrări mai mari ca : «H e ru vic » (gls. V şi gls.
V III), «P re Tine T e lăudăm» (gls. V ), «A x io a n e praznicale» şi unele piese
de concert, De m elodii exclu siv psaltice tradiţionale. Menţionăm că
acestea din urmă sînt lucrări deosebite care satisfac exigenţele celui
mai rafinat auditoriu.
I. D. Chirescu rămîne însă tributar, după părerea noastră, deprin
derilor şcolii tonale de compoziţie, în aproape toate lucrările corale ba
zate pe m elodii psaltice. în lucrările armonizate, în special, foloseşte,
de exemplu, prea mult sensibila, care — ne permitem să afirmăm —
duce la desfiinţarea atmosferei de sobrietate şi nobleţe, specifică m o
durilor bisericeşti, şi la înlocuirea ei cu o alta în care reperăm, — fără
multă greutate — , laicul şi modernul.
O muncă susţinută de fructificare a m elodicii bizantine a fost cea
a profesorului, dirijorului şi compozitorului N. Lungu, care, timp de
aproape şapte decenii, s-a aplecat cu deosebită dragoste şi multă în
ţelegere asupra vechilor noastre m elodii bisericeşti. în Liturghia sa psaltică, alcătuită pe baza cîntărilor tradiţionale, de strană ale Bisericii noas
tre, întîlnim o linie melodică mai simplă — intenţionat curăţită de unele
încărcături ornamentale care, după părerea sa, ar umbri melodia şi ar
face mai dificilă executarea ei. Creaţia corală a profesorului N. Lungu
se distinge prin următoarele calităţi : este accesibilă diferitelor formaţii
corale bisericeşti ; are o armonizare ce păstrează, cu unele excepţii,
caracterul modal al m elodiilor psaltice ; acolo unde, alături de arm o
nie, a folosit şi procedeul contrapunctic, m elodiile respective capătă o
strălucire cu totul aparte. «P e Tine T e lăudăm» (gls. V ), «Doam ne mîntuieşte», «A x io n » (gls. V ), «Iu b i-T e-voi Doamne», «Răspunsuri M a ri»
(gls. V ), «Ziua în v ie rii» (gls. V ), impresionează, devin convingătoare,
mai ales datorită faptului că îmbină fericit cele două procedee.
întreaga creaţie a prof. N icola e Lungu, ca şi a celorlalţi com pozi
tori amintiţi mai sus, pledează puternic pentru teza că melodia psalticăbizantină poate să ducă la form e muzicale elevate.
A stfel, treptat, treptat s-a statornicit la noi o tradiţie românească
de tratare polifonică a m elodiilor psaltice-bizantine.
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Ajunşi la acest punct, ne punem o firească întrebare : putem fi oare
mulţumiţi pe deplin ?
împărtăşind convingerea că se pot afla noi posibilităţi, ne-am stră
duit să cercetăm şi Liturghia în stil psaltic a lui Paul Constantinescu —
pe care o fericită întîm plare ne-a scos-o la iveală şi pe care acum pen
tru întîia oară o încredinţăm tiparului, avînd convingerea că la acest
mare com pozitor român, care prin cele două O ratorii amintite ajunsese
deja în deceniul al cincilea o autoritate de netăgăduit în ceea ce pri
veşte valorificarea superioară a melosului bizantin, vom afla rezol
vări de excepţie în problema care ne interesează.
Şi, mărturisim cu sinceră bucurie, nu ne-am înşelat, căci Paul C on
stantinescu prin Liturghia sa In stil psaltic vin e să ne demonstreze că
se pot întrezări noi posibilităţi de polifonizare a melosului psaltic-bizantin cu condiţia să .înţelegem mai întîi deosebirile dintre concepţia v e r 
ticală (armonică) a muzicii occidentale şi cea orizontală (lineară, monodică) a muzicii bizantine, adică, exact ceea ce intuise atît D. G. Kiriac
la început de secol, cît şi G eorge Breazul prin deceniul al treilea.
«Dacă în Apus, preciza Paul Constantinescu pe un manuscris datat
aprilie 1934, condiţiunile istorice au fost altele decît la noi şi au fa v o 
rizat dezvoltarea polifoniei, şi chiar notaţia care, căpătînd un sens mai
artificial decît cea orientală bizantină, totuşi prin poziţiunea sa grafică
a putut fi de un oarecare ajutor (se puteau vedea mai bine coincidenţelc
sonore simultane), la noi muzica a confirmat mai departe tradiţia şi ca
racterul muzicii greceşti prin muzica bizantină, bineînţeles cu toate in
fluenţele suferite, care nu s-au rezolvat în polifonie ca în Apus, ci au dus
mai departe la ceea ce era specific ei, bogăţia m elodică" 6.
O dată înţeles conceptul linear m elodic al muzicii bizantine, p/ecum
şi structura sa intimă, acel sistem de relaţii sonore com plexe care con
feră *«viaţă» acesteia, compozitorul Paul Constantinescu îşi pune pro
blema transformării ei «după n e voile actuale, cînd urechea nu se mai
mulţumeşte cu o simplă m elodie, ci cere o adîncime sonoră, o p o lifo 
nie». Dar cum se v a realiza această polifonie, prin ce m ijloace ? Iată în
trebarea la care compozitorul dă astfel răspunsul:
«A ic i lucrul devine iarăşi foarte subtil, deoarece nu orice haină
polifonică poate îmbrăca aceste m elodii fragile, ci numai una, care să
se potrivească cu structura lor. S-a comis de multe ori greşeala, armonizîndu-se m elodiile care, fiind construite pe alte moduri decît majorul
(pe care se bazează întreaga armonie), făceau sau ca m elodia să fie
complet înăbuşită, sau ca armonia să aibă o sonoritate hibridă» 7. «Dacă
ritmul şi melodia, continuă compozitorul, au putut fi repede înţelese, a
rămas polifonia (adică ambianţa sonoră, simultaneitatea sonoră în suc
cesiune şi care există într-o formă latentă în însăşi melodia), ca prin
experienţă să se a decveze şi să se integreze noului spirit. Bineînţeles că
armonia, aşa cum a fost concepută şi cum a evolu at în Apus — fiind
de fapt restrîngerea contrapunctului, deci a liniilor m elodice simultan
suprapuse, în coloan ele armonice verticale şi care au atras după sine tot
6. Ibîdem, p. 169— 170.
7. Ibidem, p. 171.

116

BISERICA O R T O D O X Ă R O M A N Ă

odată şi restrîngerea modurilor, adică a diferitelor form e ale succesiu
nii în timp, m elodice, în modul m ajor perfect armonice, eliminînd pe
toate celelalte, ceea ce înseamnă o sărăcie a muzicii — , nu mai poate
soluţiona chestiunea polifonizării muzicii pe baza cîntecului popular şi
bisericesc, care conţine în sine diferite moduri, ci pentru aceasta trebuie
să ne întoarcem la forma primară, contrapunctul, pentru ca, suprapunînd
m elodiile de acelaşi gen, să obţinem acea sonoritate proprie m elod iei» 8.
O dată aflat drumul, cel puţin teoretic, autorul, dînd răspuns şi în
trebărilor noastre de la început, concluzionează hotărît :
«...Din elem entele esenţiale ale cîntecului bizantin, dîndu-le o mare
dezvoltare, ajungem pînă la form e de mare dinamism, adică compoziţia
bisericească, în conform itate cu tradiţia bizantină şi atmosfera bizan
tină. Există anumite ţesături m elodice (tropi), combinaţii ritmice, culoare
şi etos, precum şi form e fix e muzicale, care la un moment dat, aşa după
cum cîntecul gregorian a dat form ele m uzicale în muzica apuseană, să
dea la noi alte form e noi pentru viitoarea noastră muzică cultă...» 9.
Entuziasmat de acest imens şi valoros tezaur artistic pe care l-am
moştenit, ca popor român din adîncurile a două milenii, Paul Constan
tinescu apreciază că baza reală a muzicii culte româneşti, de valoare,
o reprezintă cele două structuri m elodice, şi anume : muzica bizantină şi
muzica populară.
«M uzica noastră conţine totul şi ne poate da totul bineînţeles dacă
noi sîntem capabili să-i mai vedem frumuseţea şi să-i simţim căldura ;
este minunea ce se închide ochilor necredinciosului. Ce mireasmă m i
nunată de colindă fragedă şi naivă este acel Lerui, Doamne, Ler, pentru
acel ce ştie să o asculte, ce linişte şi împăcare acel susur monoton, nani,
nani al cîntecului* de leagăn, ce înflăcărare romantică a acelui veşnic în
ceput de foaie verde al baladei, al cîntecului de dor, al doinei sau horei,
ce dramatism sfîşietor al bocetului sau cîntecului de jale şi iarăşi ce
explozie de . ritm şi frămîntare de viaţă a cîntecului de joc, sau lina
înălţare luminoasă a cîntării de strană !» l0.
Impresionantă această confesiune a compozitorului. Nutrim convin
gerea, că pentru el muzica devenise mai mult decît ceea ce înţelegem
noi în mod obişnuit, devenise adică m ijloc de cunoaştere.
Paul Constantinescu nu a fost teolog, deci nu a avut prilejul să pă
trundă de timpuriu tainele melosului bizantin 1!. A avut însă norocul să
întîlnească şi să colaboreze cu m arele bizantinolog român preotul I. D.
Petrescu, directorul A cadem iei Religioase de Muzică, afiliată ulterior
Conservatorului de muzică, şi paroh al bisericii Visarion din Bucureşti.
Din cîte cunoaştem, a avut, de asemenea, o colaborare fructuoasă şi
cu renumitul m uzicolog G eorge Breazul, mare teoretician al folclorului
şi muzicii noastre bisericeşti.
8. Ibielem, p. 172.
9. Ibidem, p. 171.
10. Ibidem, p. 173.
11. Cu toate acestea, subliniem că preocuparea lui Paul Constantinescu pentru
cunoaşterea melosului bizantin datează din vremea studiilor sale liceale, cînd — după
cum însuşi mărturiseşte — cerceta, din proprie iniţiativă, lucrări de muzică psalticu.
V e z i: Vasile Tomescu, op. cit., p. 41.
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Dacă preotul I. D. Petrescu a avut meritul de a-i face cunoscute
uite din vech ile m elodii bisericeşti, autentic bizantine, — m elodii pe
are le-a şi fructificat în lucrările sale instrumentale (Variaţiuni li
re asupra unei m elodii bizantine din sec. X III, Sonata bizantină şi alt*
le), precum şi în lucrări vocal-sim fonice (ne referim aici la cele două
ratorii amintite) — , şi, probabil, i-a uşurat înţelegerea tainicelor mouri bisericeşti, G eorge Breazul l-a orientat cu competenţă în arta follorului românesc în special şi a muzicii bisericeşti, domenii de inves'gaţie imensă din care Paul Constantinescu s-a inspirat, într-o manieră
rsonală, pentru întreaga sa creaţie muzicală.
Prin oricare din lucrările sale corale, Paul Constantinescu dovedeşte
â are o înţelegere superioară a izvoa relor din care se inspiră, ordoind şi -folosind întregul material poate ca nimeni altul. C eva mai mult.
1 sesizează subtilităţi, ca de exemplu relaţia subton-ton, întîlnită în glaurile 1, 4, 5, 2 şi 6 (numai sub «b ază», nu şi în acut), relaţie care
reează structuri şi raporturi specific modale, opusă celei de sensibilătonică din conceptul tonal de creaţie şi pe care o foloseşte cu mare
succes în multe din lucrările sale, dintre care amintim acel celebru condac al Naşterii — «F ecioara astăzi». Cîtă forţă, profunzime, măreţie,
nobleţe şi tentă de arhaic degajă polifonizarea acestei străvechi me
lodii bizantine, este greu de exprimat. Totul devine copleşitor.
De asemenea, Paul Constantinescu sesizează de timpuriu acea insta
bilitate modală continuă a melosului bizantin, despre care un marc mu
zicolog avea să spună mai tîrziu : «Instabilitatea (fluiditatea) modală
(bizantină) denotă o policrom ie originală şi de o mare atractivitate, rea
lizată prin curbe modulatorii mereu schimbătoare, ca într-o frescă bi
zantină utilizînd tonuri variate de cu lori» l2. Toate lucrările sale poartă
această tentă de frescă bizantină. Totul este mişcare, apar şi dispar
cu repeziciune admirabile culori zugrăvite cu ajutorul sunetelor vechilor
game bisericeşti. El a înţeles că m elodia bizantină se află «într-o unduire
permanentă, alunecînd dintr-un mod într-altul», cu o neaşteptată uşu
rinţă şi într-o manieră care dovedeşte o înţelegere superioară a rela
ţiilor modale ce se creează necontenit între tem ele pe care el însuşi le
creează şi apoi le dezvoltă şi le transfigurează în toate lucrările sale
corale.
Dacă în ceea ce priveşte' polifonizarea m elodiilor în genere, autorul
împărtăşeşte convingerea că trebuie să ne întoarcem la forma primară,
contrapunctul — adică «dînd la fiecare vo ce altă m elodie creată în ace
laşi spirit, din aceleaşi elem ente subordonate m elodiei principale» — ,
acelaşi îndemn de a ne întoarce, de a m erge puţin înapoi îl face şi atunci
cînd este vorba de a descoperi m elodia bizantină în structura ei cea mai
pură, cea mai autentică, căci zice e l : «Scările curate ale muzicii bizan
tine, cu timpul şi ele s-au amestecat cu crom aticele şi enarm onicele ori
entale, iar interpretarea pompoasă, simplă şi lim pede a cîntărilor a în
ceput să fie cu «ifos de Ţarigrad». M ergînd numai puţin înapoi, se poate
vedea totuşi o mare diferenţă între ceea ce era şi ceea ce a rămas.
Minunata cîntare a Prohodului din Vinerea Patimilor, care se cîntă as
12. Victor Giuleanu, M elodica bizantină, Editura muzicală, Bucureşti, 1981, p. 175.
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tăzi după diversele «fa c eri» ale cutăruia sau cutăruia cîntăreţ şi pe de
supra îngreuiază cîteodată grozava povară a armoniei .... cu totul altf
suna sub bolţile bisericilor din timpul lui Brâncoveanu, despre care s
mărturie un manuscris înflorat de cine ştie ce călugăr. Deci numai ai
s-ar putea găsi muzica bisericească pe care o putem întrona din nou i
drepturile sale temporar ştirbite de nepriceperea şi sîrgul peste măsur
al unei epoci tulburi...» 13.
Credincios acestui principiu, Paul Constantinescu va folosi în l1
crările sale m elodii vechi, unele chiar din secolele X II— XIII. Liturghi
sa conţine astfel de «m elodii-citate», cum sînt prima piesă «Doam ne nr.
luieşte» şi cea de-a doua, «Sfinte Dumnezeule», în. subtitlul căreia fac
menţiunea «după imnul Pa leo logilor», deci după o m elodie ce se cînt
la începutul secolului X V . în cazul celorlalte piese : «H e ru vic », «C a pr
împăratul», «Răspunsuri M a ri», «P re T in e», «A x io n » şi «C oncert», aut
rul nu face nici o menţiune, în sensul că m elodia respectivă af fi «fac.
rea» cutărui sau cutărui protopsalt cunoscut, aşa după cum au proceda
toţi com pozitorii dinaintea şi contemporani ai săi. Şi totuşi, în cîntăril
Liturghiei sale îi întîlnim, îi simţim pe toţi, pentru că el consideră c
muzica noastră bisericească trăieşte prin ea însăşi, că ea reprezintă mul
mai mult decît o artă a psalţilor. Sîntem convinşi că Paul Constanti
nescu, analizînd cu mult rafinament structura muzicii noastre bisericeşti
şi-a dat seama că aceasta aparţine de fapt « con ceptului- bizantin», că
«adevărata identitate istorică a acestei arte, ca şi a modurilor sale, rămî«
ne cea bizantină, nu cea provenită pe calea pragmatică a psalţilor e i» l4Încercînd acum să reţinem cîteva trăsături caracteristice privitoare
la m ijloacele tehnice de polifonizare folosite de Paul Constantinescu.
trebuie să spunem că el a intuit cele mai potrivite procedee tehnice di
tratare modală a melosului bizantin, dintre care amintim :
— Cîntarea la unison şi in octave paralele, care poate crea mo
mente de o forţă copleşitoare. ( V e z i : «Sfinte Dumnezeule», finalul pri
mei şi a doua secţiuni din «H e ru vic », prim ele trei măsuri din «Ca pre
îm păratul» sau începutul condacului Naşterii Domnului «Fecioara as
tă zi») ?
— Pedala (isonu l), procedeu care, în muzica corală, conferă piesei
respective «p e lîngă forma cea mai pură de acompaniere a desfăşurării
modale, o arhaică autenticitate», creînd astfel «un impresionant contrast
între mişcătorul contur al liniei m elodice şi statornicia pedalei, ase
menea conturului reliefului faţă de linia de orizont» ,5. (V e z i diferite;
secţiuni din «H eru vic», «P re T in e» şi «A x io n ») ;
— Form ula ostinată, repetarea simplă sau alternantă a unui desen!
linear sau armonic. (V e z i : «Doamne m iluieşte» — modul dorian sau
ehul I — a cărui m elodie foarte veche, probabil din m ileniul trecut, î
re nu depăşeşte un ambitus de terţă mare, se repetă neschimbată, rînd,
pe rînd la toate vocile, creînd momente de mare tensiune prin păstrarea
neschimbată a caracteristicilor sale modale. Excelent a intuit autorul
13. Vasile Tomescu, op. cit', p. 170.
14. Victor Giuleanu, op. cit., p. 25— 26.
15. Alexandru Pescaru, Armonia, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982,
p. 563— 564.
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ecerea melodiei, prin acest procedeu, în tetracordul doi al scării muzile respective) ;
— M ersul In cvarte sau cvin te paralele, adică dublura m elodiei la
terval de cvartă sau cvintă — procedeu frecvent de altfel în prelurarea folclorului, iată-1 extins şi în tratarea m elodicii bizantine. (V ez i
Ca pre împăratul», în măsurile 28— 32, sopranul I şi sopranul II conduc
ceeaşi m elodie la o distanţă de cvartă, iar tenorul la interval de terţă
ţă de sopran II, pe fundalul unei pedale — ison — , ţinută de alto şi
as. Efectul este extraordinar) ;
— Procedeele contrapunctice, canonul, imitaţia, fuga, stretto, sînt
întrebuinţate frecvent în Liturghia în stil psaltic, atît separat, cît mai
•Ies în combinaţii dintre cele mai reuşite. De remarcat că Paul Constantinescu, în expoziţiile de fugă mai ales, respectă — cu stricteţe — ca
racteristicile m elodice modale, fără a aduce prejudicii liniei m elodice
specifice scării muzicale a modului respectiv. A tît «răspunsul» şi relu
area «subiectului» de către celelalte voci, cît şi revenirea m elodiei la
centrul gravitaţional iniţial se realizează în modul cel mai firesc, cu
mare uşurinţă. (V e z i secţiunile I şi III de la «H e ru vic », secţiunea I de la
«Ca pre împăratul», «P re Tine T e lăudăm» şi «A x io n », secţiunea de m ij
loc de la «S fîn t» — «Bine este cuvîntat» etc.).
Pentru redarea acelor stări de mare dramatism muzical, cît şi pen
tru evidenţierea acelei caracteristici unice a melosului bizantin de a
ondula permanent, de a aluneca dintr-un mod într-altul — fenomen întîlnit in special la cîntările stihirarice şi papadice — , Paul Constantinescu
foloseşte frecvent modulaţia. Pentru compozitor modulaţia este de stric
tă necesitate întrucît ea este permanent implicată în însăşi structura me
lodică bizantină. Aşa se explică trecerile liniei melodice, în m ajoritatea'
lucrărilor sale, prin moduri diferite ca gen (diatoniq, cromatic şi enarmonic). Ceea ce aduce nou Paul Constantinescu este faptul că, pentru
trecerea dintr-un mod într-altul, se foloseşte de form ulele melodice, ca
denţele şi sunetele finale ale noului mod cu o firească uşurinţă, fără să
introducă vreun elem ent străin de atmosfera melosului bizantin.
O contribuţie de mare valoare a compozitorului Paul Constantinescu,
pe care dorim să o remarcăm, este aceea prin care se realizează tre
cerea m elodiei, pe suprafeţele modale puternic contrastante, cum sînt
trccerile dintr-un mod diatonic într-unul cromatic, sau dintr-un mod
enarmonic într-unul cromatic şi invers, în scopul de a reda fie momente
de mare tensiune, de mare frămîntare, fie momente de mare luminozi
tate, de relaxare, de linişte.
Incontestabil, prin Liturghia sa, Paul Constantinescu ne descoperă
nu numai o experienţă personală, ci şi un drum nou de abordare a m e
losului bizantin, drum care — apreciem noi — este numai în parte cu
noscut şi urmat de m ajoritatea com pozitorilor noştri.
Aşa cum am arătat, deşi într-o formă limitată, compozitorul Paul
Constantinescu aduce soluţii noi, unele dintre ele foarte îndrăzneţe, dar
pe deplin justificate, prin m ijlocirea cărora ne este dat să cunoaştem o
lume interioară cu totul nouă, nebănuit de profundă.
Liturghia sa în stil psaltic, alcătuită în anul 1936, cînd încă nu îm
plinise decît 27 de ani, este în primul rînd o tălm ăcire fidelă în limbaj
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muzical a Sfintei Liturghii Ortodoxe, prin care compozitorul ne desco
peră frumuseţi spirituale ce devin, pentru noi cei de astăzi, copleşitoare.
Dincolo însă de acest prim sens al tălm ăcirii sale, mai presus de oricare
altă va loa re pe care îndeobşte o apreciem într-o operă artistică, se sim
te în această lucrare forţa şi măreţia' artei adevărate, artei perene. Com
pozitorul a putut realiza o astfel de lucrare pentru că — aşa cum aprecia
M ihail. Jora — el poseda nu numai cunoştinţele acestui stil, dar şi dra
gostea şi simţirea pentru această m uzică» t6.
în încheiere, am dori să afirmăm că Paul Constantinescu, prin Liluighia în stil psaltic se dovedeşte drept cel mai vrednic discipol al
lui D. G. Kiriac. Fără să afişeze această filia ţie muzicală, lucrarea sa
este o fericită continuare a operei iniţiate de m arele Kiriac, de a se oferi
Bisericii noastre strămoşeşti comori artistice de mare valoare, necunos
cute form aţiilor corale bisericeşti pentru că nu li se descifraseră sufi
cient adevăratele lor virtuţi.
Punînd în valoare, în mod superior, aceste comori, potenţîndu-le
importanţa şi semnificaţia pentru întreaga noastră dezvoltare muzicală,
compozitorul Paul Constantinescu demonstrează nu numai stăpînirea
perfectă a acestui gen de muzică, dar şi deosebita sa dragoste şi pre
ţuire pentru ea. Pentru strădania şi realizările sale de valoare în acest
domeniu, el va rămîne în cinstirea noastră, a Bisericii noastre, ca unul
dintre cei mai mari ctitori ai m uzicii bizantine româneşti.
în legătură cu interpretarea acestei lucrări muzicale, ţinem să sub
liniem că eventualele greutăţi de ordin tehnic, ce se ivesc în procesul
asimilării, nu se datoresc dificultăţilor partiturii (scrierii), ci, mai de
grabă, neobişnuinţei noastre cu ceea ce are mai caracteristic melosul
bizantin, cu mişcarea continuă (unduire) pe diferite planuri modale, ceea
ce reclam ă din paţtea executanţilor o foarte bună cunoaştere a formu
lelor m elodice specifice fiecărui mod, prin m ijlocirea cărora com pozi
torul redă acea frescă muzicală bizantină. D ificultăţile acestea însă pot
şi trebuie să fie depăşite, avînd în vedere scopul ce se urmăreşte prin
cunoaşterea unor astfel de lucrări, căci — aşa cum se exprimă un mu
zicolog — «a cunoaşte şi descifra manuscrisele bizantine vechi înseamnă,
de fapt, a investiga trecutul de artă al poporului nostru, a scoate la
iveală documente şi monumente de o importanţă covîrşitoare pentru is
toria şi evolu ţia culturii româneşti şi a le transmite, apoi, posterităţii,
ca o datorie patriotică a generaţiilor prezente» 17.
încheind aceste sumare consideraţii privind valorificarea melosului
bizantin românesc, aducem expresia sentimentelor noastre de profundă
recunoştinţă, precum şi cele mai v ii mulţumiri Prea Fericitului Părinte
Patriarh Iustin, pentru grija pe care o împărtăşeşte faţă de muzica noas
tră bisericească, şi pentru binecuvîntarea dată ca Liturghia în stil psaltic
a marelui com pozitor Paul Constantinescu să vadă lumina tiparului.
Pr. IU LIAN CÂRSTOIU
şi

Pr. CONSTANTIN DRĂGUŞIN
16. Aprecierea se află inserată într-o cronică apărută în ziarul Timpul, la 12
martie 1938 şi semnată de Mihail Jora. V e z i: Vasile Tomescu, op. cit., p. 173.
17. Victor Giuleanu, op. cit., p. 104.
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N. S t o i c e s c u şi I. H u r d u b e ţ i u , Continuitatea d aco-rom a niloi
in istoriografia română şi străină, Bucureşti, 1984, 231 p.
Prezentul volum are la bază lucrarea lui Nicolae Stoicescu, Continuitatea româ
nilor, apărută în 1980 — cu completările necesare — precum şi extrase din lucrarea
lui Ion Hurdubeţiu, Die Deutscher ilber die Herkunit der Rumănen, apărută îri 1977.
In partea întîi se face «Istoricul problemei», cu prezentarea celor mai de seamă lu
crări, — străine şi româneşti — apărute în Evul mediu, care afirmă romanitatea şi
continuitatea noastră. Sînt indicate apoi principalele «teze» ale adversarilor continui
tăţii : Franz Joseph Sulzer, I. Carol Eder, I. Chr. Engel, la sfirşitul sec. XVIII, com
bătuţi de reprezentanţii Şcolii ardelene, ca şi de unii învăţaţi străini (Paul Joseph
Schafarik, J. A. Vaillant, Amed^e Thierry, Joseph Fessler ş.a.). Un spaţiu larg i se
acordă geografului austriac Robert Roesler, care a deschis o nouă etapă în pro
blema continuităţii prin lucrarea sa Romanische Studien. Untersuchungen zur ălteren
Geschichte rumăniens, apărută la Leipzig, în 1871 ; după numele acestuia, adversarii
continuităţii s-au numit roeslerieni, iar teoria, «roesleriană». Scopul urmărit prin lu
crarea lui a fost formulat chiar de autor cînd a declarat că «Dacia romanilor nu
trebuie să devină o Dacie a românilor». «Teoria» lui Roesler susţine că în anii 271— 275
întreaga populaţie daco-romană a părăsit Dacia, iar puţinii daci rămaşi s-au con
topit în masa populaţiilor germanice migratoare; poporul român s-a format în sudul
Dunării, de unde a trecut in nordul ei «in linişte şi pe neobservate,» la sfîrşitul sec.
XII sau începutul celui de-al XlII-lea, în timpul luptelor pentru independenţă ale
vlaho-bulgarilor. Foarte mulţi învăţaţi străini au respins această teză, între care ce
lebrii istorici germani Leopold Ranke, Thomas Mommsen, elevul său Julius Jung,
deţinător al premiului Nobel (cartea lui a fost recenzată şi de M. Eminescu), Traugott
Tamm, geograful Heinrich Kiepert, francezii Gaston Paris şi Edouard Sayous (deşi pri
eten al Ungariei) şi Emile Picot, Josef Ladislau Pi£, profesor la Universitatea din
Praga, unul dintre cei mai de seamă susţinători ai continuităţii, iar dintre români,
Alexandru Xenopol (Teoria iu i Roesler. Studii asupra stăruinţei rom ânilor 3n Dacia
Romană, Bucureşti, 1884), Dimitrie Onciul şi alţii. Chiar şi unii istorici maghiari obi
ectivi au pledat pentru continuitate: Iosif Benko (Istoria Transilvaniei, 1778), Iosif Kereszturi (1790), Iosif Kem&iy, un mare editor de documente în prima jumătate a
sec. XIX, şi alţii.
Dar în acelaşi timp, numeroşi istorici maghiari — din motive politice — reiau
teza lui Roesler, sau vin cu «date noi», unele mai fanteziste decît altele. Aşa au fost
Hunfalvy Pâl (românii au venit în Transilvania în sec. XIII, împinşi de tătari), Jancso
Benedek (românii vin în Transilvania în sec. X V III!), L. Rethy (românii sînt un
popor de păstori din Munţii Apenini, tfecuţi în Peninsula Balcanică unde s-a format
limba română, iar de acolo trcc în nordul Dunării în sec. XIII), Fr. Kaszony (po
porul român se trage din păstori bulgari trecuţi în Italia, unde au învăţat limba la
tină, apoi s-au întors în Balcani în sec. X III!), L. Ovary, Henrik Marczali, Csanky
Deszo, episcopul de Oradea Karâcsony Jânos (românii sînt originari din Italia, de
unde au trecut în Peninsula Balcanică unde s-a format limba română, fiind colonizaţi
în Transilvania după marea năvălire a tătarilor din 1241), medicul bucureştean Emil
Fischer, «învăţatul» Johann Peisker, care susţin că românii sînt urmaşii unor păstori
nomazi veniţi din Asia (!) şi alţii.
După realizarea statului naţional român unitar în 1918, discuţiile în problema
continuităţii au fost reluate de către o serie de istorici nemulţumiţi cu noua situaţie
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politica creată prin tratatul de pace de la Paris, prezentînd o serie de «noi teorii
jtiinţifice». Intre aceştia se numără Szekely Jânos (combătut de N. Iorga şi A. Sacerdoteanu), Kâroly Arpad, Domanovsky Sândor, Melich Janos şi elevul său Kniezsa
Istvan (ambii susţin că românii au venit în sec. XII!), Lajos Tâmas (românii s-au
f- rmat In sudul Dunării, in Transilvania au venit sporadic in sec. XIII, iar In
t t i 'i Incepfnd cu sec. X V II!), Homan Bâlint şi Szekfu Gyula, care, intr-o mare sinlezi de istorie maghiară, afirmă că românii din Transilvania s-au înmulţit în sec.
XVIU. prin emigrări masive din Ţara Românească şi Moldova (combătuţi de David
Prodan), arheologul A. Alfoldi (căruia i-a răspuns Constantin Daicoviciu). Intr-o lu
n are apărută în 1937, Ferdinand Lot, profesor la Sorbona, socotea poporul nostru
«o enigmă şi un miracol istoric», contestînd continuitatea, întrucît nu avem izvoare
pentru secolele IV — XIII. Fiind combătut de fostul său elev Gheorghe Brătianu, F. Lot
a revenit asupra ideilor sale, acceptînd teza continuităţii şi a evacuării parţiale a
Da riei în 271— 275. In 1941, deci în timpul celui de-al doilea război mondial şi a
ocupaţiei horthyste a unei părţi din Transilvania, a apărut la Budapesta volumul
Documenta hfstoriam valachorum -in Hungaria illustrantia, editat de E. Lukinich, L.
jaldi. A. Fekete-Nagy şi L. Makkai, care reluau vechea teză roesleriană, susţinînd
* este greşit să se vorbească de prezenţa unei populaţii româneşti în Ungaria (şi
ransilvania) înainte de sfîrşitul sec. XII (au primit un răspuns documentat din partea
tancului clujean loan Moga). In aceeaşi perioadă, se ţ>ronuntă în favoarea conti* ităţii numeroşi istorici şi filologi străini de prestigiu, ca : Seton-Watson, Jaroslav
-’ ller. Joseph Macurek, C. Patsch, Franz Altheim, Hermann Aubin, Marcel Emerit,
os Koch, Ernst Gamillscheg, Carlo Tagliavini, Mario Ruffini, mai nou americanii
ui Mac Kendrich şi Jan Matley, lingvisticul suedez Alf Lombard, italianul Albert
aldo şi alţii.
Autorii îşi încheie prima parte a expunerii cu constatarea că «netemeinicia teoi discontinuităţii rezultă clar şi din numeroasele contradicţii care există chiar între
~erile adversarilor continuităţii, ceea ce arată cît de «sigure» sînt convingerile lor»
70).
In partea a doua sînt prezentate dovezile continuităţii, în 11 capitole, aşa cum
si In lucrarea lui N. Stoicescu din 1980: Dacii nu au fost distruşi, Romanizarea
iei. Abandonarea şi evacuarea ei de către administraţie sub Aurelian, Spaţiul de
are al limbii şi al poporului român (argumente lingvistice pentru continuitate),
tinarea daco-romanilor, Mărturii arheologice, numismatice şi epigrafice, etnogra. toponimice, narative şi documentare, mărturii ale organizării 'social-politice, toate
ind în sprijinul continuităţii, Argumente de logică istorică etc. In cele 150 de
ni autorii izbutesc să dea un răspuns categoric adversarilor continuităţii şi să
hidi noi orizonturi în această problemă atît de pătimaş pusă in discuţie de unii
ri străini. Lucrarea, aşa cum bine sesizează şi autorii, «oferă posibilitatea unei
âri cît mai rapide şi complete în problema respectivă» (p. 227). Pentru a uşura
area cititorilor, autorii au adăugat la sfîrşitul fiecărui capitol o bogată bibliof u indicarea unor lucrări mai vechi, dar şi mai recente.
Pr. prof. M. PACURARIU

dr. Ştefan S i e v o a c ă , Pred ici — *F ă clii pentru dreapta cred inţă»,
Editura Episcopiei Buzăului, 1985, 314 p.
Bine cunoscut prin celelalte volume ale predicii publicate, Părintele Ştefan Sletste mereu prezent în publicistica noastră omiletică. Fost predicator de miie. cu studii de specialitate in străinătate şi cu o vastă activitate pastorală, în
}i peste hotare. Prea Cucernicia Sa dă acum la lumină cel de-al treilea volum
Jici. încheind astfel o «trilogie» de trăire şi simţire creştinească şi românească,
ti cu ani in urmă prin publicarea la Craiova a *Popasurilor d uhovniceşti» ;
i cu şase ani îi apărea volumul « Predici la dum inici şi sărbători», volum epuizat
-ziciune ca şi cel de-al treilea — « Făclii pentru dreapta credinţă> — , apărut
îca tipografie a Episcopiei Buzăului. Stilul său literar, simplu şi curat, carac-4 şi această ultimă apariţie editorială semnată de Prea Cucernicia Sa.
itruns de simţul datoriei de a împărtăşi şi altora cuvîntul Evangheliei şi a nu-1
sub obroc, autorul ne prezintă un «buchet» de 60 de predici tematice, îm!n rinei părţi, scrise cu gîndul de a fi la îndemîna fraţilor preoţi. Deşi tra-
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tează subiecte gingaşe, pe care mulţi predicatori le evită, autorul le actualizează şi
le prezintă cu «un plus de fermitate şi curaj» (p. 12 ), ceea ce ridică valoarea cărţii.
In «Cuvîntul înainte» se precizează că «ceea ce se cere astăzi misionarilor este efi
cienţa, adică potrivirea cuvintului lor cu nevoile actuale ale credincioşilor», Acestor
nevoi răspunde cartea de faţă, incluzînd în rîndul «misionarilor» nu numai pe preoţii
ce fac misiune în străinătate sau pe misionarii protopopeşti, ci pe toţi preoţii români
care drept învaţă cuvîntul adevărului. Cartea apare cu binecuvîntarea şi sub îngri
jirea Prea Sfinţitului Epifanie Norocel, Episcopul Buzăului, care semnează şi prefaţa
in care arată necesitatea adoptării cuvintului lui Dumnezeu la cerinţele actuale ale
vremii. Prea Sfinţia Sa afirmă că volumul acesta de «predici misionare» este «prima
cai te de acest gen» dintre cele apărute la Buzău.
Prima parte, intitulată «Pentru pacea a toată lumea», cuprinde două cuvîntări:
«Pacea — viaţa noastră» şi «Creştinii şi pacea» (p. 15— 24), in care cu mult patos
şi simţ patriotic este tratată cea mai arzătoare problemă a zilelor noastre, arătînd —
după Fericitul Augustin — că «pacea este odihna unei stări de linişte — tranquillitas
ordinis». Ca cel ce a fost martor ocular a două războaie mondiale, descrie ororile
aduse de răzhoi şi vine cu precizare^ că Mîntuitorul fericeşte in «Predica de pe
munte» nu pe cei ce vorbesc frumos despre pace, ci pe cei ce o înfăptuiesc zi de
zi şi ceas de ceas. Tot Părintele Slevoacă scria într-o altă lucrare că «după primul
război mondial, un editor american a oferit un premiu de 100.000 dolari pentru un
plan care să asigure pacea mondială. Au fost prezentate peste 22.000 planuri, unul mai
sofisticat decît altul. Membrii comisiei pentru decernarea premiului au avut multă
bătaie de cap pentru alegerea celui mai bun plan. Toţi s-au oprit la unul care, în
cele mai puţine cuvinte, reuşise să dea soluţia salvatoare: «ilncercaţi-L pe Iisus>>
(Predici, 1979, p. 66). Intr-adevăr, Iisus Hristos este pacea noastră. Pe El trebuie să-L
căutăm, să-L ascultăm şi să-L propovăduim» (p. 24).
Capitolul următor — «In slujba dreptei credinţe» — (p. 27— 88) cuprinde :13 pre
dici referitoare la unitatea de credinţă, la Biserică, la Botez, rugăciunile pentru cei
morţi, Sfînta Liturghie, Maica Domnului, la cinstirea sfinţilor, a Sfintelor icoane şi
a Sfintei Cruci. Acest al doilea capitol este, cum afirmă şi P. S. Epifanie, «piatra de
rezistenţă a volumului», care justifică şi titlul lucrării de faţă. Bazat pe tradiţia bimi
lenară a poporului nostru dreptcredincios, pe înţelegerea şi colaborarea dintre Cul
tele din ţara noastră, pe texte scripturistice şi patristice, denunţînd rătăcirile de la
calea Ortodoxiei, autorul pledează convingător pentru păstrarea unităţii noastre, «ca
toţi să fie una» (p. 32), pentru că «unirea şi pacea este... porunca moşilor şi stră
moşilor noştri» (p. 36). «Păziţi-vă — îndeamnă într-o altă predică — de cei ce pă
răsesc sînul Maicii noastre, Biserica strămoşească, şi se duc la fîntîni seci şi otrăvite.
Rămîneţi tari şi statornici botezului şi predaniilor pe care le-aţi primit din pruncie»
(p. 40), de la mai marii voştri, pe care să-i ascultaţi, căci «cine se supune mai ma
rilor duhovniceşti, ascultă de Hristos». «Noi, Românii, din neam în neam ortodocşi
ne-am născut, aceeaşi credinţă mîntuitoare am mărturisit totdeauna din primele veacuri
ale istoriei noastre» (p. 45). De ce să beţi din baltă, cînd aveţi la îndemînă apă curată
şi bună ?
In cel de-ai treilea capitol — «In apărarea vieţii morale,» (p. 91— 210) slnt pre
zentate un număr de 11 predici despre cele zece porunci ale Decalogului, cu replici
severe împotriva necurăţiei, furtului, minciunii, poftelor necurate etc. Astfel, in prima
cuvîntare arată împrejurările în care s-au dat poruncile lui Moisi pe muntele Sinai,
avînd loc astfel «proclamarea ordinii morale a lumii» (p. 92). Deşi vechi, prescripţiile
Decalogului nu sînt învechite (p. 93). A le «îmbunătăţi» ar fi o crimă împotriva is
toriei, iar a le înlocui cu altele moderne, ar fi o încercare prostească (p. 93), pentru
că «In Dumnezeu nu este mutare, nici umbră de schimbare» şi «Cuvîntul Lui ţine
in veac». Pe parcursul a 48 de pagini autorul explică apoi fiecare poruncă în parte
şi-i arată valabilitatea şi eficacitatea în timpurile actuale, căci a-L cinsti pe Dum
nezeu, a-ţi respecta părinţii, a respecta avutul şi viaţa semenilor, a-ţi păstra curăţia
vieţii şi a spune adevărul, sînt legi veşnice. Implinindu-le vom fi învredniciţi de
cea mai mare bucurie şi fericire: vederea lui Dumnezeu (p. 142). Intre paginile 143—
164 sînt inserate cinci predici care tratează despre orbirea sufletească, despre păcat,
răutate, pedepsirea şi plata păcatului, iar în paginile 165—210, despre păcatele capi
tale : mîndrie, arghirofilie, desfrînare, lăcomie, invidie, mînie şi lene. «A pierde banii
— spune într-una dintre aceste predici — e o pagubă m are; a pierde cinstea, este
una si mai mare. Dar a-L pierde pe Dumnezeu, echivalează cu un dezastru imens. De
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aceea, cu bună dreptate Fericitul Augustin scria : «Doamne, aş vrea toate să le pier*
numai să Te aflu pe Tine, decît să le cîştig pe toate şi pe Tine să Te pierd» (p. 155
Vorbind despre invidie, îl citează pe Sfîntul loan Gură de Aur, care scria că invi
diosul este mai rău ca un diavol (p. 198), iar despre mînie acelaşi sfint spune c
«Cine se minie fără pricină, greşeşte» (p. 202). Vorbind despre lene, autorul citeaz
un alt sfint părinte care spune: «Dacă omul este ocupat, este ispitit de un singu
drac. (Pe cind leneşul este ispitit de draci nenumăraţi» (p. 208).
Capitolul IV — «Treptele desăvîrşirii creştine» — (p. 213—250) cuprinde op
predici, prezentînd un fel de scară a virtuţilor, începînd cu : pocăinţa, adevărata pa
căinţă, roadele pocăinţei, mărturisirea, Sfînta Împărtăşanie, smerita cugetare, etc., c
multe exemple din Pateric, Filocalie şi Vieţile Sfinţilor. întreg capitolul reprezintă u:
urcuş duhovnicesc, plecînd de la renaşterea spirituală şi opindu-se la îndumnezeire.
în Hristos. «Drumul spre rai trece pe la porţile oamenilor» (p. 229), pentru că w
putem ajunge la înalta treaptă a iertării, dacă mai intîi nu punem ordine în cel
mai mici, căci «nimeni nu clădeşte casa începînd cu etajul de sus, ci o ia de l
temelie». Temelia pocăinţei este aşadar iertarea,
iar «împărtăşirea cu» credinţă est
piscul cel mai înalt al vieţii duhovniceşti (p. 235).
Ultimul capitol — «Familia Creştină» — cuprinde 12 predici închinate căsătoriei
Iată cîtevă titluri: pregătirea pentru căsătorie, Unitatea căsătoriei, împotriva divor
ţului, Copiii — primăvara vieţii, Educarea copiilor, Dragostea părinţilor faţă de copii
Exemplul părinţilor, Împotriva avortului etc. Sînt adevărate semnale de alarmă îm
potriva unor păcate ce sapă la rădăcina familiei, despre care Părintele Ştefan Slevoad
a mai scris şi prin revistele noastre bisericeşti. Sînt poate predicile cele mai difi
cile, dar în acelaşi timp şi cele mai actuale. Se simte în fiecare mult suflet, mul
patos, multă originalitate, multă amărăciune faţă de divorţ, de desfrîu şi de celelalt<
fărădelegi, ce strică familia, acest «aşezămînt dumnezeiesc» în care ne apar chipurih
de neuitat ale părinţilor care ne-au născut şi ne-au crescut» (p. 253). Tinerilor îna
inte de căsnicie li se cere : etate, sănătate, curăţie, iubire (p. 253— 257). Prea Cucer
nicia Sa arată apoi superioritatea căsătoriei în creştinism şi indisolubilitatea ei, căci
«Ce a unit Dumnezeu, omul nu poate să despartă». Dar cea mai frumoasă şi cec
mai sensibilă lecţie dată familiştilor este cea despre «Copii — primăvara vieţii
Aceasta este menireş familiei. Aşa cum două pietre se leagă între
eleprin
pentru soţi, cimentul care îi uneşte este copilul
(p. 270). Frumuseţea sentimentulu
maternităţii este versificată într-un vechi cînţec românesc astfel :
De-ar vrea bunul Dumnezeu
Cit e ziuă, cît e noapte,
Să-mi asculte dorul meu...
.
I-aş grăi cu blînde şoapte;
De-aş avea un copilaş,
Cît e noapte, cît e zi
Dragul mamei îngeraş,
Tot la sîn mi l-aş păzi.
(p. 273).

Mişcător pînă la lacrimi este redat «tabloul» în care o păsărică jeleşte cu amai
puişorii pecare un şarpe căţărat pînă la cuib i-a mîncat: «Iartu mamăstrăjuieşt
lîngă leagănul gol... Ce şarpe a trecut pe acolo de ţi-a luat copilul ? Cine ţi l-a
ucis înainte de a ajunge în leagăn ? Spune-mi, femeie fără milă, ce şarpe ţi-a furaj
din leagăn micile frînturi din rai, cu surîsuri de serafimi, în jurul icoanei lui Dum. nezeu ? Cine ţi-a furat pruncuşorii ţ» (p. 281).
Familia fără copii e ca o grădină fără flo ri!
Familia fără copii e ca o pasăre fără cintec !
Familia fără copii e ca un pom fără rod !
Familia fără copii e biruinţa păgînătăţii!
(p. 284).
Să nu fie ! Noi, românii, n-am fost, nu sîntem şi neam de neamul nostru nu
vrem să fie păgîni, ci neam paşnic şi binecuvîntat de Dumnezeu.
Toată admiraţia pentru autorul acestor încintătoare şi folositoare predici. Sînt
Intr-adevăr după cum ne încredinţează şi titlul, adevărate «făclii» pentru apărarea
dreptei credinţe şi pentru călăuzirea turmei spre zările luminoase ale viitorului, aşa
cum şi le-a dorit autorul (p. 12). Merită să fie alături de celelalte două volume în
casa fiecărui preot, mai ales a celor tineri. Sperăm o curîndă reeditare. Avîndu-le la
îndemînă, putem înţelege o dată mai mult jertfele martirilor neamului? vom învăţa încă
o dată a preţui cum se cuvine pe părinţii şi pe părinţii părinţilor noştri pentru ceea
ce au crezut, au trăit şi au mărturisit.
Protos. ŞTEFAN GUŞA
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Vineri, 28 martie a.c., sala Ateneului Român a găzduit lucrările P le
narei Consiliului N aţional al Frontului Dem ocraţiei şi Unităţii Sociai liste, desfăşurate sub preşedinţia D-lui N icola e Ceauşescu, preşedintele
j Republicii Socialiste România. Erau prezenţi membrii Consiliului şi nuj meroşi invitaţi.
86
Potrivit ordinii de zi, Plenara a analizat activitatea F.D.O.S. pentru
apărarea păcii şi securităţii popoarelor, pentru dezarmare şi îndeosebi
. pentru dezarmare nucleară, pentru marcarea in ţara noastră a Anului
Internaţional al Păcii.
Plenara a dat expresie sentimentelor de profundă recunoştinţă pe
721 care întreaga noastră naţiune le poartă preşedintelui N icola e Ceauşescu,
83 ( a cărui neobosită activitate este consacrată înfăptuirii idealurilor de
pace .independenţă şi progres ale poporului rbmân.
A vîn d loc în această perioadă în care se manifestă o puternică
încordare în viaţa internaţională, cind cursa înarmărilor a atins nive98 luri fără precedent, iar războiul nuclear ameninţă mai mult ca oricînd
însăşi viaţa Planetei, lucrările Plenarei au reliefat necesitatea luptei
unite a popoarelor şi întărirea conlucrării tuturor forţelor progresiste
1 în vederea opririi cursului periculos al evenim entelor spre o confrun
tare militară.
120
Proclamarea Anului 1986 ca A n Internaţional al Păcii, pe baza unei
rezoluţii la care ţara noastră a fost coautoare, însemnează totodată şi
121 o invitaţie adresată tuturor statelor lumii de a iniţia acţiuni de m obi
lizare a opiniei publice în favoarea prom ovării păcii şi dezarmării, respectării dreptului fundamental al naţiunilor, al oam enilor la viaţă, la
existenţă liberă şi demnă.
S-a luat cuvîntul de către mai mulţi vorbitori. Ei au dat glas do: rinţei de pace, înţelegere şi colaborare a poporului român, voinţei sale
1 neclintite de a acţiona cu fermitate pentru instaurarea unui climat de
destindere, securitate şi colaborare internaţională, avînd la bază prin
cipiile deplinei egalităţi în drepturi, respectului independenţei şi su ve
ranităţii naţionale, neamestecului în treburile interne ale altor state.
Printre cei care au luat cuvîntul s-a înscris şi Prea Fericitul Părinte
Dr. Iustin Moisescu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a spus :
M u lt stimate D om nule preşedinte,
Onorată Adunare,
Pacea a fost totdeauna un elem ent constitutiv al sufletului româ
nesc, al concepţiei şi practicii noastre în viaţă, în societate şi în lume.
In acest context, ea se simte înfrăţită cu omenia, virtutea noastră stră
moşească şi podoaba sufletului românesc ,* aceasta cuprinde buna înţe-
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legere şi prietenia între oameni, ajutorarea şi colaborarea, ospitalitatea
şi bunătatea. Iar tot ceea ce caracterizează un om de omenie se reflectă
în mod corespunzător în viata întregii naţiuni.
Poporul nostru este un popor iubitor de pace. In trecut, el nu s-a lă-;
sat niciodată ispitit de gînduri expansioniste, nici nu a pornit la luptă
pentru cuceriri de teritorii care nu-i aparţineau. întregul şir de lupte
pe care au fost siliţi să le poarte înaintaşii noştri nu urmărea decît
apărarea propriului lor pămînt, apărarea «m oşiei», adică a teritoriului
moştenit de la părinţi, moşi sau strămoşi, precum şi apărarea libertăţii,;
independenţei şi suveranităţii naţionale. Iar în vrem ea de faţă el se
dovedeşte profund angajat în marea mişcare mondială pentru apărarea '
păcii.
îm bogăţită în ultim ele două decenii de ideile valoroase şi îndru-|
mările permanente ale Domnului preşedinte N icola e Ceauşescu, activi-'
tatea externă a ţării noastre s-a remarcat prin apeluri perseverente lai
raţiune, prin propuneri concrete şi iniţiative bine apreciate de forurile!
internaţionale. Domnul preşedinte al României s-a impus în conştiinţa!
lumii ca o mare personalitate politică, indisolubil legată de marile şi!
nobilele cauze ale umanităţii, ca unul din cei mai de frunte militanţi'
pentru pace, pentru o lume mai bună şi mai dreaptă, pentru libertatea!
şi independenţa popoarelor. însăşi proclamarea anului 1986 ca A n Inter- J
naţional al Păcii s-a bucurat de sprijinul direct din partea ţării noastre, j
personal al preşedintelui României.
l
Distinsă Adunare,
!
A ctivitatea oam enilor pentru apărarea păcii în lume nu este nouă.
Se poate chiar spune că ea este permanentă. Roadele ? Fără nici o în- [
doială, ele au fost binefăcătoare. Dacă pacea n-ar fi avut un suport i
permanent din partea oamenilor de bine, de-a lungul vrem ii, omenirea
astăzi n-ar exista. Ea a ştiut să-şi apere viaţa.
j
In adevăr, trăim vrem e grea şi primejdioasă. Să nu ne lăsăm însă j
cuprinşi de pesimism, căzînd în deznădejde ! Pacea, este adevărat, nu >
vine singură. A şa cum se spune deseori, pacea se cucereşte. De aceea,
activitatea pentru apărarea păcii se cheamă luptă pentru pace. Este, desi-1
gur, luptă, dar o luptă bună, binefăcătoare, nobilă.
Menţionăm aici că, în ilustrarea politicii sale înţelepte de pace, nuţ
de puţine ori, România, preşedintele ei, au cerut cu argumente tem einice I
lichidarea blocurilor militare, încheierea de tratate de renunţare la forţă j
şi la ameninţarea cu forţa, asigurarea egalităţii popoarelor mici cu po- |
poarele mari, dezarmarea generală şi totală. A ceste cereri, aparţinînd !
patriei noastre, ne aparţin şi nouă, ierarhie şi credincioşi ai Cultelor din
patria noastră.

PL

Rc
tic
la:
tit
de
tu
di;
cî
—
ni
m<

MÂNĂ

PLENARA CONSILIULUI N A T I O N A L AL P.DJJ.S.

itatea
flectă

In cadrul acţiunilor iniţiale de F.D.U.S., Bisericile noastre au avut
o participare activă. A ş aminti doar cele trei Adunări ale Cultelor din
România pentru dezarmare şi pace, care s-au bucurat de o largă par
ticipare internaţională şi de un larg ecou în rîndul B isericilor din cele
lalte ţări ale Europei şi organizaţiilor internaţionale religioase.
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In trăirea noastră duhovnicească, noi ţinem în adevăr privirile aţin
tite spre înălţim ile cerului, dar noi trăim acum, pe acest Pămînt. Bucuria
de a trăi pe pămîntul patriei sale este adînc înrădăcinată în fiinţa tu
turor popoarelor, a fiecărui om. Chiar marii apologeţi ai bucuriei v ie ţii
duhovniceşti nu şovăiesc să-şi arate cinstirea pentru viaţa actuală. Oricît de frumos şi atrăgător ar fi paradisul — spune un gînditor modern
— omul caută să ajungă în el cît mai tîrziu. In acest context străda
niile pentru apărarea păcii, ca luptă pentru apărarea vieţii, capătă di
mensiuni noi în gîndirea noastră teologică.
Mărturisindu-ne aceste gînduri nobile întru apărarea celui mai de
preţ bun al nostru — pacea, ne exprimăm totala aprobare faţă de Declaraţia-Apel a Frontului Dem ocraţiei şi Unităţii Socialiste, faţă de
Programul de acţiuni care urmează să se realizeze în cadrul Anului In
ternaţional al Păcii, şi ne vom strădui din toate puterile pentru rea li
zarea lui. Pentru că, într-un glas cu preşedintele ţării, Domnul N icolac
Ceauşescu, zicem şi noi fără încetare, cu deplină convingere : '«Trebuie
făcut totul pentru apărarea dreptului sacru al popoarelor, al oamenilor,
la existenţă, la viaţă liberă şi demnă, la pace».

După încheierea dezbaterilor, participanţii la Plenară au aprobat
Program ul F.D.U.S. privind acţiunile ce se vo r organiza în ţara noastră
pentru apărarea păcii şi securităţii popoarelor, pentru dezarmare şi pen
tru marcarea Anului Internaţional al Păcii.
Program ul evidenţiază că organizaţiile de masă şi obşteşti, celelalte
organizaţii şi instituţii componente ale F.D.U.S. vo r acţiona cu eforturi
sporite, în cadrul Anului Internaţional al Păcii, pentru m obilizarea op i
niei publice în vederea evitării unei catastrofe nucleare. Pe baza acestui
Program se va milita în strînsă colaborare cu forţele iubitoare de pace
de pretutindeni pentru a se pune capăt politicii de înarmare şi pentru
trecerea la măsuri concrete de dezarmare.
De asemenea, Plenara a adoptat şi o D eclara ţie-A pel a F.D.U.S., adre
sată partidelor şi organizaţiilor democratice, guvernelor, tuturor popoa
relor din ţările europene, din S.U.A. şi Canada, de pe alte continente.
în încheierea lucrărilor Plenarei, preşedintele N ic o la e Ceauşescu a
ţinut o vibrantă cuvîntare, care a fost urmărită cu deosebită atenţie şi
interes.
REDACŢIA

VIA

viî\Ţn

BiseRicenscsi

PREA FERICITUL PATRIARH DR. IU STIN MOISESCU
LA 30 DE A N I DE A R H IE R IE
Incepînd cu momentul naşterii, viaţa creşte, se înnoieşte şi se îm 
plineşte biologic şi psihic, fără ca să se repete întocmai n oile deveniri
cu m om entele trecute. Cu fiecare moment, cu fiecare pas făcut, viaţa
ca dar dumnezeiesc se înalţă pe noi culmi de fiinţare, gîndire şi d e v e 
nire către azurul luminii celei neînserate. Haric, purtătorul acestui dar
dumnezeiesc, fiinţa umană, se înscrie şi se împlineşte cu propriile sale
puteri, gîndire, viaţă şi iubire, pe o traiectorie hărăzită lui personal de
Dumnezeu dintru început spre a aduqe roade cît mai îmbelşugate în
schimbul darului primit din dragostea Celui ce este Izvoru l vieţii. Din
pilda celor aleşi şi investiţi spre slujiri deosebite, despre care relatează
scrierile biblice, ne dăm seama de purtarea de g rijă a lui Dumnezeu
pentru desăvîrşirea zidirii sale, şi îndeosebi a omului, coroana întregii
făpturi. Vedem , de asemenea, şi responsabilitatea încredinţărilor spe
ciale a unor aleşi de Dumnezeu şi chemaţi să fie vase alese de tălmă
cire a Cuvîntului său de sfinţenie a credincioşilor. Tot «acest nor de
m ărturii» din Vechiu l Testam en t: prooroci, drepţi, vestitori şi înaintem ergători au pregătit cu cuvîntul şi cu faptele lor venirea în lume a
Fiului lui Dumnezeu prin întruparea de la Duhul Sfînt şi din Fecioara
Maria.
Pentru mîntuirea întregului neam omenesc Mintuitorul a îndeplinit,
pe pămînt, cele trei slujiri : de învăţător, de Călăuzitor şi aceea de
Arhiereu, ca Dumnezeu deplin şi Om deplin, El fiind «A rh iereu mare,
care a străbătut cerurile» (Evr., 4, 14). A cest adevăr îl tălmăceşte Sfîntul apostol Pavel în Epistola sa către Evrei, subliniind slujirea arhie
rească a Domnului nostru Iisus Hristos : «C ă ci orice arhiereu fiind luat
dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele către Dumnezeu, ca
să aducă jertfe pentru păcate» (Evr., 5, 3). Izvoru l şi temeiul arhieriei
in Biserică, a răsfrîngerii darurilor ei sfinţitoare asupra în tregii obşti
dreptmăritoare le aflăm, aşadar, la însuşi Mîntuitorul Hristos, «care
nu s-a preaslăvit pe Sine însuşi, cum învaţă acelaşi dumnezeiesc A p os
tol, ca să se facă arhiereu, ci cel ce a grăit către E l : Fiul Meu eşti
Tu, Eu astăzi Te-am născut... Tu eşti Preot în veac după rînduiala lui
M elch ised ec» (Evr,, 5, 5— 6).
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Idee scumpă Sfinţilor A postoli şi urmaşilor acestora, precum şi Bi
sericii întemeiată prin Jertfa cea de bună v o ie a Fiului lui Dumnezeu,
j Învăţătura despre arhieria Mîntuitorului îşi are rădăcinile înainte de
i Avraam , la acel plin de daruri, «fără început al zilelo r», nici sfîrşit
; al vieţii, împărat al dreptăţii şi păcii, asemenea Fiului lui Dumnezeu,
numit în Sfînta Scriptură M elchisedec (Evr., 7, 2, 3). Cu acest sfînt
har i-a investit M întuitorul Iisus Hristos pe U cenicii şi A p ostolii Săi,
iar aceştia pe urmaşii lor, potrivit rînduieliior stabilite de ei şi apoi
de întreaga Biserică, «Trupul lui Hristos» (Rom., 12, 4— 5), «stîlp şi te 
m elie a adevărului» (I Tim., 3, 15).
Intre Tainele Bisericii, hirotonia străluceşte mai cu osebire pentru
|că ea îl arată mereu pe M întuitorul Hristos prezent în toate lucrările
: Duhului Sfînt, trimis de Tatăl după înălţarea Fiului său la ceruri. De
ea se leagă însăşi mîntuirea pentru care s-a jertfit M ielu l lui Dumne; zeu şi de ea depinde dăinuirea însăşi a Bisericii ca păstrătoare, coni tinuatoare şi chivernisitoare a întregului tezaur de credinţă şi de viaţă
creştină. Sfîntul Ciprian, episcopul Carîaginei, a dat expresie cu adîncă
inspiraţie în sec. III, acestui adevăr şi de o mare actualitate cînd a spus :
«Episcopul este în Biserică şi Biserica în Episcop» 1. H irotonia ca taină
- a Bisericii împlinită potrivit sfintelor noastre pravile ortodoxe este chei zăşia unităţii bisericeşti, a comuniunii depline, a trăirii bucuriei şi căl{ durii Rusaliilor şi a identităţii fiinţiale cu întreg Trupul Bisericii, cu
toţi slujitorii şi fiii ei de acum şi cu cei adormiţi în nădejdea în vierii
şi a v ie ţii celei veşnice. Prin hirotonie se împărtăşesc cele trei trepte
ale preoţiei, în primul rînd fiind arhieria, al cărei purtător săvîrşeşte,
pe lîngă toate Tainele şi ierurgiile, şi sfinţirea Sfîntului şi M arelui Mir,
sfinţirea antimiselor şi tîrnosirea bisericilor, ca îndatoriri speciale ale
arhieriei. Cît de mare preţuire arătau Sfinţii Părinţi pentru misiunea
arhierească ne dăm seama din îndemnurile unuia dintre prim ii episcopi
martiri, Sfîntul Ignatie T eoforu l al A ntiohiei, urmaş al Sfinţilor A p o s 
toli, care scrie : «Cu toţii urmaţi pe episcop, după cum urinează Iisus
Hristos pe Tatăl, iar pe preoţi ca pe A p o s to li; pe diaconi respectaţi-i
ca pe porunca lui Dumnezeu. N im eni să nu facă fără episcop ceva din
cele ale Bisericii. A cea Euharistie să fie socotită bună, care este fă
cută de episcop sau de cel căruia episcopul i-a îngăduit. Unde se vede
episcopul, acolo să fie şi mulţimea credincioşilor, după cum unde este
Iisus Hristos, acolo este şi Biserica universală» 2.
Cu o asemenea concepţie asupra rolului atît de cuprinzător al arhieriei, Biserica noastră strămoşească a străbătut secole păstrînd cu
sfinţenie dreapta credinţă în toată strălucirea ei. Aceasta le-a fost cre
dinţa nezdruncinată a sfinţilor ierarhi daco-romani în frunte cu întîistătătorul lor de la Tomis, aşa cum mărturisesc scrierile şi faptele lor.
Statornici păstrători şi îm plinitori ai sfintei slujiri arhiereşti, fericiţii
noştri înaintaşi au transmis prin «punerea m îinilor», din generaţie în
generaţie, rodind cu îm belşugare pe pămîntul scumpei noastre patrii,
, toate darurile sfinţitoare necesare creşterii duhovniceşti şi m întuirii tu1. S f. C i p r i a n, Epistola, 66, 8.
2. Scrierile Pă rinţilor apostolici, Edit. Inst. Biblic şi de Misiune ai B.O.R., Bu
cureşti, 1979, p. 184.
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turor credincioşilor. In gîndirea teologică şi felurite strădanii, în scri
sul bisericesc şi în ctitorii de limbă şi de artă ortodoxă, în viaţă ne
prihănită şi în iubire de neam şi de glie strămoşească, soborul sfin
ţilor arhierei au alcătuit, cu darurile, sufletul şi talentul lor coloana
măreaţă a unităţii de credinţă dînd strălucire fiecărei epoci din zbuciu
mata viaţă a ţării şi a Bisericii noastre strămoşeşti.
Legaţi de altarul străbun, fiii şi fiicele dumnezeiescului nostru aşezămînt s-au îndestulat, de-a lungul secolelor, din «apa v ie » a învăţă
turii şi predaniilor noastre româneşti predicate, tălmăcite şi copiate în
mireasma graiului românesc prin veghea, osteneala şi osîrdia perso
nală a arhipăstorilor din slăvitele lor jilţuri arhiereşti. în cugetul şi
credinţa fiecăruia, străluceşte adevărul că, Biserica rodeşte neîncetat ’
frumuseţi de gîndire şi de fapte, prin evlavia şi vrednicia fiilor sub că
lăuza şi dăruirea ierarhilor ei, chemaţi de Duhul Sfînt la această înaltă
slujire. Intrată adînc în convingerea de obşte a tuturor fiilor Biseri
cii O rtodoxe Române, pretutindeni şi totdeauna, arhieria s-a bucurat
şi se bucură de un nesfîrşit respect.
Pe acest făgaş, cinstim momentul aniversar al celor trei decenii
de slujire arhierească a Prea Fericitului Patriarh Iustin. Moment şi har
personal, primirea arhieriei la 15 martie 1956 se împărtăşeşte binefă
cător şi mîntuitor asupra obştei dreptmăritoare din M itropolia A rd ea 
lului, apoi din M itropolia M o ld ovei şi Sucevei, şi timp de aproape nouă
ani, lucrarea arhierească a Prea Fericirii Sale se revarsă asupra vie ţii
întregii Biserici O rtodoxe Române şi a tuturor fiilo r ei duhovniceşti
din toate colţurile lumii. Moment unic ca şi însăşi lucrarea hirotoniei,
acum trei decenii, prin rugăciunile patriarhului de atunci de vie m e
morie Justinian Marina şi ale altor ierarhi, a devenit moment de co
muniune a întregii obşti dreptmăritoare, o zi, în care potrivit întocm i
rilor noastre ortodoxe, rugăciunile tuturor se înmănunchează către Pă
rintele Ceresc, iar de la Părintele Luminilor coboară tot harul şi binecuvîntarea spre noi toţi. Şi această rînduială, ca şi altele numeroase,
intrate în tradiţia v ie a Bisericii noastre, adevereşte unul din adevăru
rile scumpe O rtodoxiei româneşti, acela de împărtăşire a bucuriilor, de
prezenţă în cuvînt şi faptă, de unitate între arhipăstor şi între fiii săi.
E de la sine înţeles că această părtăşie de bucurie pentru tot ceea ce
dumnezeiescul har al arhieriei a îm plinit în viaţa Prea Fericirii Sale '
şi a Bisericii pe care o slujeşte cu pilduitoare credincioşie şi pentru tot ;
ceea ce Ortodoxia românească ţinteşte să împlinească în viitor.
De o mare actualitate se arată a fi cuvîntul Sfîntului apostol Pavel
in legătură cu rolul slujirii arhiereşti cînd scrie : «C ăci orice arhiereu,
fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni, spre cele către Dum
nezeu, ca să aducă şi jertfe pentru păcate ; el poate să fie îngăduitor
cu cei neştiutori şi rătăciţi» (Evr., 5, 1— 2). Prin întreaga activitate des
făşurată de Prea Fericirea Sa, ca ierarh şi arhipăstor al Bisericii noas
tre, a întruchipat cele spuse de marele Pavel. Chemat la această slu
jire arhierească dintre oameni, s-a dăruit pentru oameni. Din ceata ce
lor dintre care a fost ales şi din rostul îm plinirilor teologice a acestei
cete, se înţelege că chemarea la treapta arhierească s-a făcut dintr-o
slujire deosebit de importantă a Bisericii. Era strădania de formare a
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viitorilor slujitori ai ei, dc la modelare sufletească şi intelectuală pen
tru ca aceştia să se prezinte cu vrednicie la primirea Sfintei Taine a
Hirotoniei. Din mărturisirea Prea Fericirii Sale de la hirotonie, se vede
cît era de ataşat de catedra universitară şi de misiunea de profesor.
«M ă despart astăzi de rostul meu de profesor la Institutul T eologic
Universitar din Bucureşti, cu părere de rău, fiind îndeletnicirea aceasta,
arată Prea Fericirea Sa, căreia i-am închinat viaţa, în slujba Bisericii,
mi-a hărăzit multe bucurii sufleteşti. Dar mă m îngîi cu gîndul, că şi
de acum înainte v o i fi învăţătorul păstoriţilor mei, cu harul şi puterea
Duhului Sfînt, care este asupra m ea» 3.
Dreaptă şi sfîntă încredinţare. Căci ce ar putea să constituie o mai
mare şi mai statornică m îngîiere în viaţa unui ierarh, ca aceea de a
împărtăşi harul preoţiei foştilor ucenici şi de a asigura slujitori, preoţi,
diaconi şi arhierei Bisericii noastre.
Itinerarul săvîrşit de la hirotonie în slujba Bisericii strămoşeşti
este impresionant şi unic. Prin importanţa misiunilor Sfînta sa arhierie
avea să radieze prinos de har, credinţă şi cunoştinţe în m ijlocul cle
rului şi credincioşilor, ci şi numeroase forme de apostolat înlăuntrul şi
în afara Bisericii, într-o epocă de înfăptuiri ale poporului nostru spre
treptele de înflorire a ţării şi în afară de afirmare a ataşamentului obştii
dreptmăritoare în cîmpul larg om enirii unitate de dreptate, de pace şi
de înţelegere. Nu numai înlăuntrul Bisericii, slujirea sa arhierească s-a
arătat rodnică, ci şi peste hotare ? şi nu numai în cîmpul teologiei şi
ecumenismului, ci şi în cel al strădaniilor pentru pace. După încheierea
ultimei conflagraţii mondiale şi după ce zarea lumii s-a luminat cu ra
zele păcii, primul ierarh român care a trecut Oceanul şi care a turnat
balsamul mirului strămoşesc şi mireasma plaiului natal asupra inimilor
şi căminelor fiilo r poporului român de pe continentul american, a fost
Prea Fericirea Sa. Nim eni nu va putea zugrăvi bucuria acelor fii ai
neamului nostru în sufletele cărora făclia dorului de părinte şi de fraţii
de acasă, de ţară şi de morm intele părinţilor luminează tot mai viu şi
mai puternic cu trecerea timpului. C lipele întîlnirii cu ei, liturghisirile, cuvîntările calde şi binecuvîntările, constituiau pentru toţi un
adevărat zefir proaspăt venit de la vatra neamului, a cărei imagine le-o
oferea Prea Fericitul Iustin, pe atunci m itropolit la Iaşi. Era printre pri
mele misiuni la care am avut prilejul să particip, după care au urmat
alte misiuni din partea Bisericii O rtodoxe Române pe lîngă Patriarhiile
ortodoxe apostolice, pe lîngă forurile mondiale creştine şi cele pentru
pace, unde sfînta slujire arhierească a rodit, după cuvîntul Sfîntului
apostol Pavel, «pentru oameni», pentru menţinerea păcii în lume, pen
tru statornicirea dialogului teologic, pentru prom ovarea a tot ceea ce
trebuia închinat vie ţii omeneşti, darul ei sfînt.
Cuvîntul plin de duhul Noului Testament, specialitatea Prea F eri
cirii Sale ca profesor, era rostit acum, în numele Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, în faţa m arilor foruri creştine mondiale, la posturile de radio şi
în soboare bisericeşti, era rostit din demnitatea de ierarh al unei Bise
rici, cunoscută în lumea creştină pentru contribuţia adusă de ea la îm 
3. «B.O.R.», Alegerea, Hirotonia..., p. 238.
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bogăţirea tezaurului O rtodoxiei ecumenice sau la stabilirea de noi punţi
apropierii şi păcii. Cel ce zăboveşte asupra celor ce a îngăduit Prea
Fericirea Sa a se tipări, acela îşi dă seama de adîncimea aspectelor
teologice ale problem aticii ce apare în lume, iar claritatea şi fidelitatea
faţă de învăţătura evanghelică şi patristică lasă să se vadă limpede că
Prea Fericirea Sa exprimă nu numai conştiinţa Bisericii noastre stră
moşeşti, ci şi pe cea a întregii Biserici.
Pare deosebit de sem nificativ un pasaj dintr-o intervenţie a sa la pos
turile de radio din Republica Federală Germania, 1969. Vorbind despre
strădania Consiliului Ecumenic al Bisericilor în angajarea slujitorilor
şi credincioşilor din lume la sprijinirea marilor acţiuni de apărare a
v ie ţii omeneşti, Prea Fericirea Sa spunea : «P aralel cu examinarea acestui concept de «com uniune» se procedează acum la organizarea
cercetării aprofundate a conceptului de om în societatea dezvoltată. îndrumîndu-se pe calea aceasta, ecumenismul îşi învederează dimensiu
nea sa în timp prin păstrarea continuităţii sale ? asumîndu-şi responsa
bilitatea pentru viaţa oricărei fiinţe umane, Biserica intră în contextul
ei de catolicitate, extinzîndu-şi dimensiunea orizontală pe plan univer
sal. Fundamentîndu-şi apoi acţiunea sa pe temeiul participării tuturor
la viaţa în Hristos — Care înnoieşte — prin Sfîntul Duh, Biserica leagă
pe plan vertical pămîntul cu cerul» 4.
La înmănuncherea celor trei decenii de slujire arhierească, care
au înmănuncheat belşug de îm pliniri harice, administrative şi în gene
ral de sfîntă chivernisire a obştii dreplinăritoare a Bisericii noastre,
rugăm pe Mîntuitorul Hristos, M arele nostru Arhiereu, să hărăzească
Prea Fericitului Patriarh Iustin, mulţi ani de slujire, întreg, cinstit, să
nătos, drept învăţînd cuvîntul adevărului Său.
IN T R U M U L Ţ I A N I PRE A FE R ICITE P A T R IA R H IU S T IN l
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MITROPOLIT AL MOLDOVEI ŞI SUCEVEI

SESIUNEA COM ITETULUI DE EV ALUARE A PROCESULUI
CONFERINŢEI PENTRU SECURITATE ŞI COOPERARE ÎN EUROPA
(Budapesta, 21— 23 februarie 1986)
Comitetul de evaluare a procesului C.S.C.E. a fost înfiinţat în anul
1985, în cadrul Conferinţei B isericilor Europene, ca urmare a intere
sului crescînd pe care Bisericile membre ale acestei organizaţii îl ma
nifestă faţă de evenim entele legate de aplicarea Actului final de la H e l
sinki şi a dorinţei lor de a contribui la transpunerea în faptă a p re ve
derilor acestui document de importanţă deosebită pentru soarta conti
nentului european. A lcătu it din patru delegaţi ai Bisericilor din Europa
de Est, patru din Europa de Vest şi doi din ţările europene neangajate
în pacte militare, comitetul are sarcina de a studia şi de a analiza e v e 
nimentele legate de Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Eu
ropa, în scopul de a face propuneri pentru orientarea activităţii Con
ferinţei Bisericilor Europene şi pentru im plicarea ei în acest proces.
Răspunzînd convocării, membrii Comitetului s-au întrunit la Bu
dapesta, între 21— 23 februarie 1986.
Biserica O rtodoxă Română a fost reprezentată de Pr. D um itru Soare,
directorul Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, membru de drept
în acest Comitet.
A u mai fost de faţă : Dr. G. G. W illia m s, secretar general al Con- *
ferinţei Bisericilor Europene? Dr. Theo Tschuy, responsabil al Progiamului Bisericilor pentru drepturile omului din cadrul C.B.E., precum şi
unii reprezentanţi ai Bisericilor-gazdă din Ungaria.
După săvîrşirea unei rugăciuni, urmată de un scurt studiu biblic,
lucrările au fost deschise de Prof. Perti Pessonen, preşedintele C om i
tetului, care a salutat pe cei prezenţi şi a mulţumit Consiliului ecum e
nic al Bisericilor din Ungaria pentru acordarea găzduirii. în numele
Bisericilor-gazdă, Episcopul luteran Gyula N a g y a urat succes lucră
rilor Comitetului şi a subliniat importanţa lucrării B isericilor în spri
jinirea eforturilor om enirii pentru pace şi viaţă.
A fost discutat şi apoi aprobat proiectul ordinei de zi şi s-a fixat
un mic colectiv pentru redactarea procesului verbal şi a comunicatului
întrunirii.
în cadrul analizării activităţii Comitetului, de la reuniunea sa an
terioară şi pînă în prezent, fiecare participant a prezentat o dare de
seamă asupra situaţiei din ţara şi Biserica sa, în contextul procesului
post Helsinki şi al eforturilor pentru securitate, cooperare şi pace pe
continentul european.
Reprezentantul Bisericii O rtodoxe Române a menţionat în raportul
său că România a acordat o atenţie deosebită C onferinţei de la Stockholrn, încă de" la începutul acesteia, prezentînd documentul «Poziţia
României, concepţia şi considerentele preşedintelui N ico la e Ceauşescu
privind măsuri de încredere şi securitate şi pentru dezarmare în Euro
pa». împreună cu contribuţiile celorlalte state participante, propune
rile româneşti au intrat în portofoliul de propuneri şi idei al C onferin
ţei, care se află la baza lucrărilor, a dialogului şi a n egocierilor pentru
4 . «B.O.R.», 7— 9/1969, p. 725.
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ajungerea la un acord, servind adesea drept puncte de pornire în efor
turile pentru căutarea de soluţii general-acceptabile. Delegaţia română
la lucrările Conferinţei de la Stockholm a depus eforturi perseverente,
de-a lungul celor opt întruniri ale acesteia de pînă acum, pentru insta
urarea unei atmosfere constructive de lucru în cadrul negocierilor,
pentru dinamizarea acestora şi pentru obţinerea unor rezultate con
crete, substanţiale. Pe linia internă a acestor preocupări, în România
a avut loc în anul 1985 un important Congres al Frontului Democraţiei
şi Unităţii Socialiste, care, la iniţiativa preşedintelui N icola e Ceauşescu,
a chemat pe toţi cetăţenii ţării să-şi aducă o contribuţie, fiecare la lo 
cul său de muncă, în favoarea apărării păcii şi vie ţii omenirii. Dînd ur
mare acestui apel, în întreaga ţară au avut loc ample m anifestaţii şi
adunări populare, care au condamnat cursa înarmărilor, şi îndeosebi a
celor nucleare, cerînd scoaterea acestora în afara leg ii şi apărarea drep
tului la viaţa al omenirii. în acest context, Cultele religioase din R o
mânia au organizat o mare adunare pentru dezarmare şi pace — cea
de a treia de acest gen din ultimii ani — ia care au luat parte şi înalte
personalităţi bisericeşti de peste hotare, dezbătînd tema : «P acea în
seamnă astăzi însăşi viaţa pe planeta noastră». Adunarea a adresat un
apel către Bisericile, organizaţiile religioase şi oamenii doritori de bine
din întreaga lume, cerînd unirea eforturilor întregii omeniri pentru apă
rarea vie ţii pe pămînt.
La sfîrşitul expunerii, delegatul român a înmînat celor de faţă tex 
tul A p e lu lu i celei de a 3-a Adunări a Cultelor din România pentru dez
armare şi pace.
După prezentarea dărilor de seamă de către toţi delegaţii, Rev. Rune
Forsbeck (Suedia) a susţinut un referat asupra Conferinţei de la Stock
holm, în care a analizat etapele acestei conferinţe, rezultatele de pînă
acum şi proiectele de viitor, oprindu-se în final asupra problem elor :
m işcările pentru pace în Europa ,* amplasarea rachetelor nucleare în
unele ţări europene ,* exportul de arme, colaborarea Bisericilor la ac
ţiunile pentru apărarea păcii ,* soluţionarea conflictelor dintre state.
în continuare, Dr. Th6o Tschuy a prezentat un raport asupra ac
tivităţii din ultimul timp a Programului B isericilor pentru drepturile
omului în vederea aplicării Actului Final de la Helsinki. Vorbitorul s-a
referit la diferite aspecte ale situaţiei actuale din Europa, precum : m i
norităţile naţionale, problem e ale tineretului, şomajul, emigranţii, or
ganizaţiile ecumenicc, libertatea religioasă. în final, a menţionat re
zultatele reuniunii experţilor în problema drepturilor omului de la Ber
na şi ale recentei conferinţe de la M işcolţ, care s-a ocupat cu problema
libertăţii religioase în regiunea Dunării de Sud.
în cadrul discuţiilor asupra acestui referat, s-au precizat unele lu
cruri, ca : relaţia dintre procesul Helsinki şi Programul Bisericilor pen
tru drepturile om u lu i; relaţiile acestui Program cu Consiliul Ecumenic
al B ise ric ilo r,• continuarea activităţii programului, după următoarea
Adunare Generală a C.B.E. Cu privire la angajarea Bisericilor în acti
vitatea pentru susţinerea drepturilor omului, s-a subliniat ideea ca pro
blema aceasta să nu fie tratată separat de celelalte prevederi ale A c 
tului Final, ci în contextul acestora.
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Următorul punct din ordinea de zi s-a referit la participarea mem
brilor Comitetului la cea de a IX-a Adunare Generală a C.E.B., care ur
mează să aibă loc în luna septembrie a acestui an, în Scoţia. S-a hotărît ca preşedintele şi secretarul Comitetului de supraveghere al pro
cesului post-Helsinki să ia parte la Adunare, cu statut de observatori,
participarea lor fiind asigurată financiar de C.E.B. în ce priveşte par
ticiparea celorlalţi membri, s-a stabilit ca aceştia să solicite Bisericilor
din care fac parte includerea lor ca membri în delegaţia respectivelor
Biserici.
în continuare, a fost prezentat şi aprobat, cu amendamentele de ri' goare, proiectul de raport al Comitetului către cea de a IX-a Adunare
(Generală a C.B.E. Raportul a înfăţişat preocupările, ob iectivele şi ac; tivitatea Comitetului de evaluare a procesului Conferinţei pentru Secu
ritate şi Cooperare în Europa, de la constituirea sa şi pînă la zi, oferind
date, informaţii şi comentarii asupra principalelor evenim ente din acest
domeniu, precum şi propuneri de angajare a Bisericilor membre ale
C.B.E. în acţiunile pentru destindere, securitate, cooperare şi pace pe
continentul european.
1
Episcopul luteran Gyula N a g y a prezentat apoi un referat asupra
Forumului Cultural al Statelor semnatare ale Actului Final de la Helsinki,
care a avut loc la Budapesta, între 15 octom bric— 25 noiem brie 1985.
Vorbitorul a menţionat elem entele noi ale acestui eveniment, constînd din prezenţa unor reprezentanţi ai v ie ţii ştiinţifice, artistice şi cul
turale, alături de sociologi şi politicieni, a comentat structura forumu
lui şi a ctivităţile din cele patru secţii de lucru şi a subliniat roiul Bi
sericilor în păstrarea va lorilor culturale şi în slujirea cauzei păcii şi
bunei înţelegeri între oameni şi popoare.
Următorul punct din ordinea de zi s-a referit la aspectul teologic
al activităţii pe care Bisericile membre ale C.B.E. sînt chemate să o
depună în procesul Actului Final de la Helsinki. Luările de cuvînt ale
delegaţilor s-au axat pe îndatorirea continuării lucrării teologice în
acest domeniu.
Delegatul Bisericii O rtodoxe Române a subliniat, în intervenţia sa
asupra acestui subiect, că în strădaniile oam enilor şi popoarelor pentru
securitate şi cooperare noi creştinii trebuie să vedem însăşi voinţa lui
Dumnezeu. C ele 10 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 noastre. Dumnezeu a dat omului viaţa, ca dar suprem (Fac.,
2, 7 I Cor., 15, 45— 47). Viaţa este valoarea supremă a omului, pre
cum şi suportul tuturor celorlalte valori. Pe lîngă dar divin, viaţa este
însă şi un drept fundamental al omului, precum şi o misiune de realizat
de către oameni şi popoare. Fiecare ins şi fiecare popor are o misiune
de realizat în comunitatea celorlalţi inşi şi popoare. Fiecare om şi
fiecare popor are dreptul la viaţă, la existenţă demnă şi liberă. Secu
ritatea este un element indispensabil al vieţii. Ea a constituit întotdea
una şi este astăzi, mai mult ca oricînd, aspiraţie profundă şi legitim ă
a om enirii actuale. Problema securităţii Europei şi pacea ei este pro
blema vitală a popoarelor care locuiesc în Europa. N o i trăim în Europa
atît ca cetăţeni cît şi ca Biserici şi comunităţi religioase. în vremea
noastră, cînd mai ales în Europa se risipesc resurse uriaşe pentru arme
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care urmăresc distrugerea vieţii, Bisericile au datoria unei atitudini fer- totc
me, potrivit învăţăturii ior. Desigur, Bisericile nu sînt factori de deci- lat
zie, dar ele nu pot rămîne indiferente la ceea ce se întimplă în lume. dai
Ele trebuie să se angajeze în lupta popoarelor pentru pace, securitate b t
şi cooperare, aducîndu-şi o contribuţie specifică, de pe propria lor po- lat
ziţie şi cu propriile lor argumente.
il I
în ultima parte a lucrărilor,Comitetul de evaluare
a procesului Cat
Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, şi-a îndreptat aten- nisi
ţia asupra viitoa rei sale activităţi, în contextul Conferinţei pentru
dezarmare de la V ien a (ce urmează să-şi înceapă lucrările în luna no- ft p;
iem brie din accst ari), a aprobat textul unui comunicat asupra intru-de
nirii sale prezente şi a fixat ca dată aurmătoarei reuniuni primăvara din
anului 1987.
pfle !
Pr. DUMITRU SOARE
lit a l

SESIUNEA COM ITETULUI EXECUTIV
A L CONSILIULUI ECUM ENIC AL BISERICILOR
(Kinshasa, Zair, 9— 18 martie 1986)
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La invitaţia Bisericii Kimbanguiste din Zair, sesiunea de primăvară
a Comitetului execu tiv al C.E.B. a avut loc la Kinshasa, în Zair. Din
partea Bisericii O rtodoxe Române a participat I. P. S. M itropolit Antonie
al Ardealului. Biserica Kimbanguistă este o Biserică creştină relativ
nouă, apărut în secolul nostru, ca urmare a predicării unui credincios
local african Simon Kimbangu. Biserica s-a format încă sub dominaţia
colonialistă belgiană, dar a apărut ca form aţie recunoscută abia după
eliberarea şi proclamarea independenţei Zairului, în anii '60. A vîn d în Să T
vedere că îndeplinea condiţiile de intrare în C.E.B. a fost primită în C on prec
siliu şi este pentru prima oară cînd găzduieşte o întîlnire ecumenică, ţi si
în Zair Biserica majoritară este cea Romano-Catolică, urmată de Bise mod
rica Kimbanguistă, de un grup de Biserici protestante şi de un grup mai
mic ortodox, alcătuit în mare parte din greci şi în mai mică parte din serii
populaţie locală, totalizînd cca. 20.000 de credincioşi. Ortodocşii sînt un ]
păstoriţi de M itropolitu l Tim otei, aflat sub jurisdicţia Patriarhiei de sare
Alexandria. Cu prilejul lucrărilor din Zair au fost vizitate toate aceste pe c
Biserici.
jdin/<
în afară de lucrările obişnuite, cum ar fi ascultarea raportului fi  ne».
nanciar, eliberări şi numiri de personal, aprobarea unor întruniri şi con
ferinţe, pe agenda lucrărilor Comitetului executiv au figurat şi urmă tuaţ
toarele probleme.
de S
1.
Relaţiile cu Biserica Romano-Catolică. A fost ascultat raportul
4— 6
Dr. Todor Sabev, secretar adjunct al Consiliului Ecumenic al Bi ferir
sericilor şi raportul Dr. Jacques Maury, care a fost reprezentantul de 1
C.E.B. la întrunirea din toamna trecută a episcopilor rom ano-catolici nul
la Roma, în vederea evaluării urmărilor Conciliului II Vatican. C ele A fri
două rapoarte au evidenţiat dorinţa de cooperare a Romei cu C.E.B., Ince
au apreciat evaluarea pozitivă a perioadei post-conciliare în ceea ce 5-a <
priveşte relaţiile ecumenice, dar au criticat ceea ce am putea numi am Afrii
biguitatea Vaticanului în multe privinţe. S-a considerat că Roma se află ftfric
încă departe de o deschidere adevărată atîta vrem e cît accentuează în cării
continuare primatul papal şi infailibilitatea şi concepe unitatea ca o împ<
&. O.
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tatoarcere a tuturor la romano-catolicism. O mai bună apreciere s-a
lat faptului că se poate colabora cu Roma cu privire la problem ele soclaie, problem ele păcii, problem ele dezvoltării şi în general cu privire
la tot ceea ce nu implică aspecte teologice fundamentale. S-a dat manla t secretarului general Emilio Castro să facă o vizită Papei Ioan Paul
il II-lea, cu care să discute relaţiile dintre C.E.B. şi Biserica Romano:esului Catolică şi să stabilească noi căi de cooperare în problem ele ecumet aten- Bismului practic.
pentru
2. Gunther Gassmann, directorul comisiei «Credinţă şi Constituţie»,
na no- B prezentat raportul acestei Comisii, arătînd că un număr de peste 150
intru- de Biserici au trimis evalu ările la Documentul BEM şi că tehnicienii
lăvara din cadrul Com isiei lucrează acum la evaluarea lor, prevăzînd o muncă
de lungă durată.
RE
în legătură cu aceasta, a luat cuvîntul şi delegatul român, în ca
litate nu numai de membru al Comitetului executiv, ci şi în calitate de
moderator al Unităţii I a Consiliului Ecumenic, din care face parte şi
comisia «C redinţă şi Constituţie». S-a arătat că este necesar să se lu
creze cu mai multă perseverenţă în aşa fe l încît în luna iulie, cînd Uni
tatea I va avea o Adunare generală la Potsdam în R.D.G., să se poată
ăvară prezenta o evaluare completă, cu propuneri. De asemenea, a propus
r. Din
se trimită o nouă scrisoare B isericilor care nu au trimis încă răs
îtonie punsul invitîndu-le să o facă cît mai degrabă. De asemenea, delegatul
elativ român a mai arătat că Documentul B.E.M. este una din cele mai im 
incios portante acţiuni pe care le-a iniţiat Consiliul Ecumenic în vederea re
inaţia facerii unităţii B isericilor şi că el trebuie tratat cu multă seriozitate,
după f i fără a fi amînat, deoarece Bisericile care l-au luat în discuţie aşteaptă
nd în să vadă cît mai repede ce rezultate poate aduce. Dacă se va întirzia
Con- prea mult, Bisericile v o r putea acuza Consiliul Ecumenic de neglijenţă
3nică, şi superficialitate şi-şi vo r putea pierde interesul şi încrederea faţă de
Biseiodul cum rezolvă Consiliul Ecumenic problem ele care-i stau în faţă.
3 mai
S-a dat sarcină comisiei «Credinţă şi Constituţie» să trateze cu toată
e din seriozitatea problema B.E.M., şi în iulie 1986 să prezinte la Potsdam
sînt lin raport detaliat şi complet. De asemenea, s-a dat aceleiaşi comisii
;i de sarcina de a prezenta proiecte precise în legătură cu încă două teme
ceste pe care le are pe agendă, şi anume : «Că/re o exprim are comună a c re 
dinţei a p ostolice» şi « Unitatea B isericii şi reînnoirea com unităţii uma
ii fi- n e ». Şi aceste teme urmează a fi prezentate la Potsdam în iulie 1986.
con3. în legătură cu atitudinea Consiliului Ecumenic faţă de unele si
rmă- tuaţii din lumea de azi au fost luate în discuţie problem ele din A frica
de Sud, analizîndu-se declaraţia de la Harare-Zim babwe, alcătuită între
ortul 4— 6 decembrie 1985, de către reprezentanţi ai C.E.B., F.L.M. şi ai Con
Bi- ferinţei Bisericilor din Africa. In această declaraţie s-a propus ca ziua
intui de 16 iunie să fie socotită zi mondială de rugăciune şi post în sp riji
olici nul celor care suferă discriminări din partea regim ului nedrept din
Cele A frica de Sud. S-a făcut apel la toate comunităţile internaţionale să
E.B., Înceteze tranzacţiile bancare cu societăţi şi instituţii din A frica de Sud.
a ce 5-a cerut tuturor ţărilor să aplice de îndată sancţiuni globale îm potriva
am- 'A fric ii de Sud, iar Bisericilor din toată lumea să susţină mişcările sudaUa •fricane, care doresc eliberarea ţării lor. S-au aprobat declaraţiile miş
ă în cării sindicale din A fric a de Sud, care urmăreşte crearea unui front unit
:a o îm potriva apartheidului. De asemenea, s-a cerut aplicarea imediată a
B. O.
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rezoluţiei 435 a Naţiunilor Unite asupra Nam ibiei. Com itetul execuţi1
a aprobat şi şi-a însuşit toate aceste puncte din declaraţia de la Ha
fare, hotărînd ca ea să fie dată publicităţii spre informarea Bisericilor
Com itetul execu tiv a mai luat în discuţie situaţia din Orientul M ij
lociu şi din A m erica Latină. Aducîndu-se în discuţie, tangenţial, pro
blema teolog iei eliberării, profesată de unii teo lo g i sud-americani, cari
s-au pus în conflict cu Vaticanul, Com itetul execu tiv a apreciat că teoj
log ia eliberării trebuie considerată cu multă seriozitate, ea exprimîn<
în momentul de faţă voinţa creştinilor din acea zonă de eliberare di
sărăcie şi exploatare, înţelegînd însă ca ea să rămînă pe terenul bisel
ricesc şi teolog ic şi să nu se prefacă într-o id eolog ie politică. S-a ex
primat dorinţa ca Vaticanul şi teo lo g ii eliberării să găsească o moda
litate de în ţelegere şi de cooperare, evitîndu-se o ruptură care n-ar fo<
losi nimănui şi nici ecumenismului.
4.
O altă problemă care a fost pe ordinea de zi a fost aceea a redac
tării unei declaraţii privind A n u l internaţional al păcii.
A fost apreciată iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite de a insti
tui un an internaţional al păcii, acum cu prilejul aniversării celei de
40-a sesiuni a Adunării generale a O.N.U. S-a apreciat că această se
siune va asigura un rol important în această privinţă organizaţiilor non
guvernam entale, inclusiv organizaţiilor bisericeşti. S-a ream intit că cei
de-a V l-a Adunare generală de la Vancou ver (Canada) a C.E.B. a ac
centuat pe legătura strînsă dintre pace şi dreptate declarînd : «Popoa
rele lumii au n evoie de pace şi dreptate. Pacea nu este numai absenţ;
războiului. Pacea nu poate fi clădită pe nedreptate. Pacea cere o nou
ordine internaţională bazată pe dreptate pentru şi în sînul tuturor na
ţiunilor, pe respectul pentru fiecare persoană, chip al lui Dumnezeu
Pacea este, aşa cum a gîndit profetul Isaia, rezultatul dreptăţii».
Com itetul execu tiv a stabilit urm ătoarele în legătură cu atitudine*
ce trebuie să ia Bisericile faţă de A n u l internaţional al păcii.
Bise
a) Să accentueze relaţia dintre cursa înarmărilor, nedreptatea socialeconom ică şi degradarea n a tu rii;
b) Să accentueze nevoia urgentă de a face pămîntul şi spaţiul cu^
Cu
rate de arme nucleare şi de alte m ijloace de distrugere în masă şi de
Cas
începe de îndată dezarmarea nucleară.
c) Să accentueze preocuparea deosebită faţă de m ilitarizare şi d<
Popi
consecinţele ei ;
d) Să accentueze n evoia de a salva ştiinţa şi tehnica modernă de la nist:
întrebuinţarea în slujba războiului şi a profiturilor unor interesaţi şi de vorl
a asigura folosirea ştiinţei şi a tehnologiei pentru scopuri paşnice, îc arăt
interesul om enirii şi pentru eradicarea sărăciei.
nec(
e) Să accentueze necesitatea opririi im ediate a tuturor experienţeloi nală
cu arme nucleare, apreciindu-se faptul că la 20 februarie 1986 Uniunea
Sovietică s-a declarat gata să accepte inspecţii unilaterale cu privire la de 1
experienţele nucleare.
cuti
Com itetul execu tiv a apreciat de asemenea propunerile cu p rivire 1< aşa
dezarmarea nucleară făcute la 15 ianuarie 1986 de Uniunea S ovietică îi prot
legătură cu A n u l internaţional al păcii, urmărind ca pînă în anul 200C berc
să fie elim inate toate arm ele nucleare. Comitetul execu tiv şi-a exprimai
speranţa că toate statele care posedă arma nucleară vo r ajunge ca prir

ricii
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■xecutr ttalog şi negocieri să elim ine aceste arme şi pericolul care ameninţă
la Ha imenirea. De asemenea, Com itetul execu tiv a luat notă cu apreciere de
ericiioi iforturile pe care le fac toate statele şi Bisericile cu p rivire la elim inarea
tul M ij Pericolului unui război, apreciind în acest sens în mod deosebit şi A pelu l
al, pro Cultelor din România care a fost lansat la sfîrşitul anului trecut pentru
ni' c a r ^ * ce ^ dezarmare. Texte ale acestui A p e l au fost distribuite tuturor
că teo ®embrilor Comitetului executiv.
primînc
S-a apreciat, de asemenea, iniţiativa Papei Ioan Paul al II-lea în
rarp d« chemarea pentru un efort mai intens de acţiune şi rugăciune în vederea
a? bise P^cii in acest an.
S-a ex
Comitetul execu tiv a hotărît să recomande tuturor B isericilor memmoda
ca în acest an, în ziua de 16 iunie să se ţină o zi de rugăciune şi post
i-ar fo P ^ tr u pace şi în ţelegere între oameni şi în special pentru amintirea
m ferinţelor celor din Soweto, care au fost om orîţi acum 10 ani din priredao cina luPtei lor pentru dreptate şi pace în A fric a de Sud.
în declaraţia Comitetului execu tiv cu privire la A nul internaţional
a insti •1 păcii s-a exprim at dorinţa ca să se dea o atenţie deosebită nedreptă.
Iilor
economice, opresiunii şi exploatării şi vio lă rii drepturilor umane.
ei de-i
stă se Să fie rugate Bisericile ca în acest A n internaţional al păcii să-şi inten
Dr non sifice eforturile de pace, să dea mărturie pentru pace şi dreptate prin rucă ce< 9^c^uni Şi Pf in im plicarea concretă în orice acţiune menită să prom oveze
. a ac pacea şi în ţelegerea dintre oameni.
5.
In continuare, Com itetul execu tiv a luat în discuţie şi a stabilit
Popoa
ibsenţ; viitoarele acţiuni şi întruniri organizate de Consiliul Ecumenic al Bid noui\ sericilor.
Cu prilejul lucrărilor Comitetului execu tiv în Zair, toţi membrii C o 
:or namezeu mitetului execu tiv au fost prim iţi în audienţă de preşedintele Zairului,
Dl. Mobutu Sekusese în ziua de 13 martie 1986. M em brii Comitetului
udinei.^executiv au făcut de asemenea o vizită în localitatea Nkamba, la cca.
|300 de km depărtare de Kinshasa, localitate care este centrul spiritual al
social: oisericii Kimbanguiste.
De asemenea, membrii Com itetului execu tiv au făcut -o vizită Bise
iul cu- ricii Kimbanguiste din Republica Populară Congo, în oraşul B razaville.
Cu
acest
prilej, preşedintele Joachim Held, secretarul general Emilio
de
Castro şi I. P. S. M itropolit A n ton ie al Ardealului au fost prim iţi într-o
şi de audienţă de o oră de preşedintele Consiliului de miniştri al Republicii
Populare Congo.
A tît în convorb irile cu preşedintele Mobutu, cit şi cu primul mi
i de
nistru al Republicii Populare C ongo delegatul român a avut prileju l să
i şi de
vorbească despre relaţiile dintre Culte şi dintre Culte şi stat în România,
ice, îe
arătînd totodată importanţa care se dă în România problem elor păcii şi
necesităţii ca pacea să fie zidită pe o nouă ordine econom ică internaţiosocială.
î!l?vel0>
m n a a a l ă şi 1pe dreptate
*
nunea
Lucrările Comitetului execu tiv al Consiliului Ecumenic al B isericilor
rire la
de la Kinshasa au arătat încă o dată că toţi membrii Comitetului e x e
cu tiv şi conducerea de la G eneva a Consiliului Ecumenic se orientează,
/ire li aşa cum trebuie, pe cele mai autentice principii creştine cu p rivire la
:ică îr problem ele lumii de azi, şi în special cu p rivire la problem a păcii, a elil 2000 berării popoarelor şi a dreptăţii sociale,
)rimal
f DR. A N T O N IE PLAM ADEALĂ,
Mitropolitul Ardealului
a prin

A N IV E R S A R E A ZILEI DE NAŞTERE
A PREA FERICITULUI P Ă R IN T E P A T R IA R H
DR. IU S T IN M OISESCU
M iercuri, 5 martie a.c., ierarhi, clerici, cadre din Adm inistraţia Pa<
triarhală, A rhiepiscopia Bucureştilor şi din învăţămîntul teologic, repre
zentanţi ai presei bisericeşti, precum şi numeroşi credincioşi, au partici
pat, în Catedrala Patriarhală, la slujba Te-Deum-ului săvîrşit în cinstea
aniversării zilei de naştere a întîistătătorului B isericii noastre, Prea Fe
ricitul Părinte Patriarh Dr. Iustin Moisescu.
După oficierea sfintei slujbe, încheiată cu obişnuitul polihroniu, s-a
trecut la Cabinetul de lucru al Prea Fericirii Sale. A ici, înalt Prea Sfinţi
tul Dr. A ntonie Plămădeală, Arhiepiscopul Sibiului şi M itropolit al A r
dealului, a ţinut — în numele m embrilor Sfintului Sinod, al credincioşilor
Bisericii O rtodoxe Române şi al celor prezenţi — un scurt cuvînt ocazio
nal, din care redăm :
«A m deosebita bucurie de a mă afla astăzi aici, pentru ca în numele
meu, al membrilor Sfintului Sinod şi al celor de faţă, să urăm Prea
F ericirii Voastre, cu ocazia aniversării zilei de naştere, încă mulţi şi
fericiţi ani în fruntea Bisericii O rtodoxe Române.
Sîntem siguri că istoria Bisericii noastre va consemna în analele ei
un patriarhat care se înscrie din zi în zi cu realizări tot mai mari. Ne
bucurăm pentru aceasta fiindcă şi Biserica trebuie să fie prezentă la fru
moasele transformări şi înnoiri din viaţa patriei. N e rugăm Bunului Dum*
nezeu să vă dăruiască încă mulţi ani la conducerea corăbiei Bisericii
O rtodoxe Române, pentru realizări tot mai mari şi mai m ulte».
A răspuns Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, care, adresîndu-se
celor prezenţi, a spus :
«F iecare om îşi sărbătoreşte ziua lui de naştere într-un anumit fel.
Unii o fac în chip zgomotos, în fam ilie, în societate, între prieteni. A lţii
lasă să treacă această zi aproape neobservată. Este felul lor de a o serba.
în viaţa noastră bisericească s-a îndătinat ca sărbătorirea zilei de
naştere a chiriarhilor să se facă începînd cu o rugăciune de mulţumire
şi de laudă adusă lui Dumnezeu, pentru t o a t e ; apoi cu un cuvînt între
cel sărbătorit şi cei prezenţi, şi cu îndătinatul pahar cu vin, semn al co
muniunii noastre spirituale. A şa facem şi noi, cum de altfel se face în
toate eparhiile.
V ă mulţumesc pentru urările făcute, pentru participarea la această
bucurie a mea şi vă fac la rîndul meu urări de viaţă îndelungată, pentru
realizări frumoase, spre bucuria celor dragi ai Dvs.
V ă fac urări nu numai pentru viaţa personală, ci şi pentru viaţa b i
sericească, şi vă mulţumesc pentru rîvna depusă în lucrarea noastră co
mună, pentru tot ceea ce faceţi în slujba frumoasei şi scumpei noastre
patrii. Dumnezeu să vă binecuvînteze strădaniile şi să vă ajute să săvîrşiţi în viaţă tot ceea ce bine gîndiţi, tot ceea ce bine doriţi».
Momentul aniversar din viaţa Întîistătătorului Bisericii noastre a fost
întregit de numeroasele telegram e şi scrisori de felicitare adresate de
diferite personalităţi din ţară şi de peste hotare.
ALEXANDRU M. IONIŢÂ
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DIN VIAŢA COMUNITĂŢILOR
O RTO DO XE ROM ÂNE DE P€ST€ ROTAR E

V IZ IT A I. P. S. M IT R O P O L IT N IC O L A E A L B A N A T U L U I
L A PA R O H IILE ORTO D O XE R O M Â N E
D N F R A N Ţ A ŞI R. F. G E R M A N IA

ele ei
ri. Ne
a fru
In calitate de exarh al comunităţilor ortodoxe române din Europa
Dum- Centrală şi Occidentală, I. P. S. M itropolit N icola e al Banatului a efec
iericii tuat, în perioada 30 noiem brie — 14 decembrie 1985, o vizită la paro
hiile ortodoxe române din Franţa şi R. F. Germania.
du-se
în Franţa, I. P. S. M itropolit N icola e s-a întîlnit cu I. P. S. A rh i
episcop Adrian, conducătorul A rh iepiscopiei O rtodoxe Române pentru
it fel.
Europa Centrală şi Occidentală, cu sediul la Paris, şi a soluţionat, între
A lţii
«Iţele, problem e legate de consolidarea parohiei «Sf. Ioan Botezătorul»
;orba.
ei de din Strasbourg, de curînd înfiinţată, care şi-a dobîndit recent propriul
(Său
lăcaş de cult. Totodată, I. P. S. Sa a transmis I. P. S. Arhiepiscop
imire
între Adrian îndrumări din partea Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin cu
privire la bunul mers al activităţii pe tărîm pastoral-misionar, cultural
tl CO'
ce în şi ecumenist. De asemenea, I. P. S. M itropolit N icola e a purtat discuţii
cu Preotul A u rel Grigoraş şi cu membrii comitetului parohiei «P og orîeastă rea Sf. Duh» din Paris, interesîndu-se de n e voile lor religioase şi de
mtru, asigurarea unor condiţii cît mai bune pentru întărirea unităţii spirituale
a românilor grupaţi în jurul acestei parohii. Pe data de 1 decembrie,
a bi- I. P. S. M itropolit N icola e s-a aflat în m ijlocul românilor participanţi la
â co- recepţia organizată de I. P. S. Arhiepiscop Adrian, cu prilejul aniversării
astre
Unirii Translvaniei cu România, care a oferit celor prezenţi momente de
ăvîr
autentică trăire românească, în spiritul cinstirii mem oriei înaintaşilor,
. fost afirmării conştiinţei apartenenţei la tradiţiile naţionale, întăririi legătu
e de rilor cu ţara de origine. în sfîrşit, în capitala Franţei, I. P. S. Sa a luat
contact şi cu reprezentanţi ai autorităţilor de stat, care privesc cu in
NIŢÂ teres activitatea bisericească, culturală şi ecumenică desfăşurată de pa,rohiile româneşti din Paris şi Strasbourg, aflate sub jurisdicţia canonică
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d Bisericii O rtodoxe Române, considerîndu-le punţi de întărire a legături.'or de prietenie şi colaborare între popoarele român şi francez.
In R. F. Germania, I. P. S. M itropolit N icola e a vizitat parohia or
todoxă română «Sf. Dumitru» din Hamburg, unde, duminică 8 decembrie,
a oficiat Sfînta Liturghie, în faţa unei asistenţe numeroase de credin
cioşi, şi a rostit un cuvînt de întărire în credinţă, pe calea unirii în ju
rul altarului Bisericii străbune, a preţuirii şi păstrării tezaurului de valori
al spiritualităţii româneşti. Mulţumind I. P. S. Sale pentru momentele de
înălţare sufletească trăite de cei prezenţi, preotul paroh Dan M iron a
rugat să se transmită Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin recunoştinţa
faţă de grija ce o poartă fiilor săi duhovniceşti, împreună cu hotărîrea
de a rămîne statornici în credinţă, în prom ovarea şi permanentizarea
tradiţiilor strămoşeşti, de care se simt legaţi prin sentimentul apartenen
ţei lor etnice.
De la Hamburg, I. P. S. M itropolit N icola e s-a deplasat la Offenbach,
pentru a se întîlni cu Preotul Corneliu Dorin Jacotă, parohul comunităţii
ortodoxe române din localitate, împreună cu care şi-a continuat drumul
spre Baden-Baden, ultima etapă a v iz itei I. P. S. Sale, avînd ca obiectiv
cercetarea capelei ortodoxe române cu hramul «Sf. M ih ail şi G avriil».
A ic i a fost întîmpinat de preoţii Radu M iron ovici, superiorul capelei, şi
M ircea Basarab, parohul comunităţii ortodoxe române din Miinchen. Cu
acest prilej, I. P. S. M itropolit N icola e a avut o consfătuire cu cei trei
preoţi români din Offenbach, Miinchen şi Baden-Baden, pentru a se in
forma în legătură cu activitatea lor şi a soluţiona unele problem e legate
de intensificarea vie ţii religioase în unităţile bisericeşti ce le-au fost în
credinţate.
V izita I. P. S. M itropolit N icola e al Banatului la parohiile ortodoxe
române din Franţa şi R. F. Germania a oferit prilejul să se constate câ
aceste parohii sînt o realitate bine cunoscută în ţările respective, îşi
împlinesc cu rîvnă misiunea de a fi factori de menţinere a unităţii spi
rituale a românilor pe care-i păstoresc, întreţin bune raporturi cu repre
zentanţii celorlalte comunităţi creştine, participînd la toate activităţile
care urmăresc apropierea creştinilor pentru unitate, pace şi bună înţe
legere.
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în perioada 19 iulie — 12 august 1985, I. P. S. M itropolit Nestor al
de
slu;
O lteniei a cercetat, din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Iusi
Iustin, parohiile ortodoxe române din Australia şi Noua Zeelandă.
La Melbourne, I. P. S. Sa a făcut, mai întîi, recepţia lucrărilor de , s-ai
pre
pictură a bisericii parohei ortodoxe române «Sf. Petru şi P a vel», rea
trai
lizate prin grija Patriarhiei Române şi contribuţia credincioşilor, apoi,
gnj
duminică 21 iulie, a sfinţit pictura şi a oficiat Sfînta Liturghie, în pre
înd
zenţa unui mare număr de credincioşi şi a unor delegaţi ai Bisericilor
V IZ IT A I. P. S. M IT R O P O L IT NESTOR A L OLTENIEI
L A PA R O H IILE ORTO D O XE R O M Â N E
D IN A U S T R A L IA ŞI N O U A ZEE LAN D Â
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creştine şi organizaţiilor religioase din localitate, precum şi ai reprezen
tanţilor oficialităţilor municipale şi ai statului V ictoria. în cuvîntul de
învăţătură, rostit după slujbă, I. P. S. M itropolit N estor a remarcat, în
ia or- tre altele, că, în contextul celorlalte grupări etnice şi jurisdicţii ecletnbrie, siastice din Australia, românii au rămas trainic ancoraţi în tradiţiile şi
redin- cultura străbună, păstrîndu-şi limba, credinţa şi obiceiurile, şi i-a chemat
în ju- să fie mereu uniţi în jurul va lorilor spirituale ale neamului din care au
valori odrăslit şi în trăirea lor cît mai deplină, pe calea spre desăvîrşire creş
ele de
tină. Mulţumind I. P. S. Sale pentru osteneala de a înfrunta distanţa şi
ron a a veni la Melbourne, preotul paroh Dumitru Găină a rugat să se
ştinţa transmită Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin recunoştinţa faţă de
ărîrea ajutorul acordat la pictura bisericii, lucrare de mare prestigiu artistic,
zarea
excutată într-un autentic stil bizantin, îm bogăţit cu elem ente tradiţio
enennale româneşti, de pictorul Gheorghe Răducanu din Bucureşti, expresie
a sprijinului material şi moral pe care întotdeauna, la cerere, parohia îl
bach, primeşte de la Biserica Mamă. La sfîrşit, după slujirea polihroniului şi
îităţii citirea rugăciunii parastasului de obşte, I. P. S. M itropolit N estor a în'umuJ mînat, din partea Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, «Crucea pa
iectiv triarhală pentru m ireni» unor membri ai comitetului parohial. S-a sem
/riil». nat în Cartea de A u r a parohiei.
lei, şi
De la Melbourne, I. P. S. M itropolit Nestor, însoţit de Preotul Du
n. Cu
mitru Găină, a plecat la A delaide, pentru a cerceta parohia ortodoxă ro
i trei mână
«Sf. N ic o la e » din localitate, unde a fost aşteptat de preotul paroh
;e inegate Constantin Iana, de membrii comitetului parohial şi de numeroşi credin
cioşi, precum şi de Preotul Gabriel Popescu de la Sydney, venit şi el în
st înintîmpinarea înaltul ierarh. Cu acest prilej, I. P. S. Sa a avut o consfă
tuire cu cei trei preoţi români din Australia privind viaţa religioasă a
doxe
parohiilor lor, după care, duminică 28 iulie, a oficiat Sfînta Liturghie.
te că
La agapa creştinească care a urmat, preşedintele comitetului parohial a
2, îşi exprimat bucuria credincioşilor de a se fi putut închina şi ruga, în duhul
: spiO rtodoxiei româneşti, împreună cu un ierarh al Bisericii strămoşeşti, iar
»preI. P. S. M itropolit N estor a evidenţiat statornicia în credinţă a fraţilor
:ăţile
din A delaide, îndemnîndu-i să păstreze conştiinţa unităţii de lim\>ă şi
înţede neam, calea sigură prin care, ca fii ai poporului român, ne legitim ăm
cu toţii în faţa acestei lumi.
Următoarea etapă a vizitei I. P. S. M itropolit N estor a fost la parohia
ortodoxă română «Sf. M a ria» din W ellington, Noua Zeelandă, unde, du
minică 4 august, a oficiat Sfînta Liturghie în faţa credincioşilor veniţi
în număr mare să asculte şi cuvîntul de învăţătură arhierească, inspirat
din pericopa evanghelică a zilei, în contextul căruia I. P. S. Sa a subliniat
buna-înţelegere care domneşte în sînul comunităţii, unirea dintre fraţii
:>r al
de acelaşi neam în păstrarea credinţei şi tradiţiilor strămoşeşti. După
■iarh
slujbă, I. P. S. Sa, din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Iustin, a înmînat «Crucea patriarhală pentru m ireni» unor enoriaşi care
s-au afirmat în sprijinirea activităţilor parohiale. în numele tuturor celor
r de
prezenţi a mulţumit preotul paroh Gheorghe Speranţă, care a rugat să se
reatransmită Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin recunoştinţa faţă de
ipoi,
grija ce o poartă pentru viaţa religioasă a românilor statorniciţi în acest
preîndepărtat colţ al lumii.
:ilor
jături-
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Revenind în Australia, I. P. S. M itropolit N estor s-a oprit la Sydney,
pentru a cerceta parohia ortodoxă română «Sf. M a ria» şi a participa la
sărbătorirea hramului bisericii ei, care a avut loc duminică 11 august,
în prezenţa unui mare număr de credincioşi şi ai unor reprezentanţi ai
organizaţiilor religioase şi ai autorităţilor locale. După oficierea slujbei
arhiereşti, I. P. S. Sa a adresat credincioşilor un îndemn la unitatea de
credinţă şi aspiraţii, în duhul dragostei faţă de Biserica strămoşească şi
de va lo rile spiritualităţii româneşti. Mulţumind în numele enoriaşilor,
preotul paroh Gabriel Popescu a rugat să se transmită Prea Fericitului
Părinte Patriarh Iustin recunoştinţa pentru ajutorul acordat la înfrumu
seţarea bisericii, împreună cu asigurarea că românii din Sydney vo r con
tinua să m eargă neabătut pe calea credinţei, a păstrării şi prom ovării da
tinilor şi obiceiurilor moştenite de la înaintaşi. A urmat agapa tradiţio
nală, într-o atmosferă de bucurie creştinească şi românească, la sfîrşitul
căreia s-a semnat în Cartea de A u r a parohiei.
Cu prilejul călătoriei în Australia şi Noua Zeelandă, I. P. S. M itro 
polit N estor al O lteniei s-a întîlnit şi a discutat cu membrii organelor
parohiale şi cu numeroşi credincioşi, în legătură cu problem ele vie ţii
lor religioase, a iniţiat contacte şi a purtat convorbiri cu conducători
şi reprezentanţi ai celorlalte Biserici creştine, ai organizaţiilor ecume
nice şi ai autorităţilor locale.
V izita I. P. S. M itropolit N estor al O lteniei la parohiile ortodoxe ro
mâne din Australia şi Noua Zeelandă a adus încredere în sufletul credin
cioşilor, întărindu-i pe calea credinţei strămoşeşti şi un spor de maturi
tate în activitatea preoţilor de slujire cu devotament a idealurilor de
unitate sufletească ale fraţilor de acelaşi neam, fiind încă o dovadă că
Biserica Mamă se îngrijeşte cu dragoste de fiii săi duhovniceşti, chiar
şi atunci cînd aceştia trăiesc departe de locul de baştină.

S Ă R B Ă TO R IR E A H R A M U LU I ŞI A N IV E R S A R E A U N U I DECENIU
DE L A ÎN F IIN Ţ A R E A PA R O H IILO R ORTO D O XE R O M Â N E
DE L A M IL A N O — IT A L IA ŞI O FFEN B AC H — R. F. G E R M A N IA
Parohia ortod oxă română din M ila n o — Italia a sărbătorit în ziua Pog orîrii Duhului Sfînt, într-o atmosferă de bucurie duhovnicească, hramul
bisericii sale şi zece ani de la înfiinţare.
La acest popas aniversar au participat, alături de enoriaşi, I. P. S.
A rhiepiscop Adrian, conducătorul A rh iepiscopiei O rtodoxe Române pen
tru Europa Centrală şi Occidentală, delegaţi ai celorlalte comunităţi or
todoxe române din Italia, precum şi reprezentanţi ai B isericilor creştine
din localitate.
Evenimentul a fost sărbătorit în chip solemn, în biserica parohială
împodobită cu ramuri de tei, subliniind însemnătatea deosebită a acestui
praznic, prin slujba Sfintei Liturghii, oficiată de I. P. S. Arhiepiscop
Adrian, înconjurat de un sobor alcătuit din preoţii români din Italia —
Traian Valdm an de la M ilano, Gheorghe Vasilescu de la Torino, Petre
Coman de la Florenţa şi M ihai Drigă de la Bari — urmată de slujba v e 
cerniei, în timpul căreia ierarhul slujitor a binecuvîntat frunzele de nuc,
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simbol al lim bilor de foc sub forma cărora Sfîntul Duh a coborît asupra
Apostolilor.
După slujbă, I. P. S. Arhiepiscop Adrian a rostit un cuvînt de învăţă
tură, punînd în lumină însemnătatea Pogorîrii Duhului Sfînt pentru mîntuirea neamului omenesc şi care, de zece ani, ocroteşte, sprijină şi ajută %
activitatea bisericească, pastorală şi ecumenică a parohiei, sfătuindu-i
părinteşte pe credincioşi să m eargă neabătut pe calea credinţei stră
bune, să păzească va lo rile culturii şi spiritualităţii româneşti, să caute
neîncetat pacea — ideal al lumii şi al unităţii creştine de azi. Exprimînd
bucuria enoriaşilor de a fi cinstiţi cu prezenţa şi povaţa arhiepiscopului
de la Paris, Preotul Traian Valdm an a scos în evidenţă rolul şi însem
nătatea Bisericii în prom ovarea unităţii de credinţă şi de neam şi a rugat
să se transmită Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin recunoştinţa pen
tru grija pe care întotdeauna o arată faţă de n e voile lor religioase.
La agapa tradiţională oferită de comitetul parohial, desfăşurată într-o ambianţă specific românească, Preotul Traian Valdm an a evocat cu
em oţie începuturile v ie ţii parohiale şi unele momente mai sem nificative
ale activităţii desfăşurate de-a lungul celor zece ani profesorul C on
stantin Drăgan a exprimat, în numele mem brilor comunităţii, bucuria de
a se afla sub ocrotirea Bisericii M am e şi în legătură neîntreruptă cu ‘ţara
de origine, ceea ce îi ajută să-şi menţină neschimbată identitatea de cre
dinţă şi de n e a m ; Mons. Erminio Bardela a transmis salutul cardinalului
Carlo M aria M artini al Bisericii C atolice A m broziene şi a subliniat acti
vitatea ecumenică deosebită a Bisericii O rtodoxe Române, ca una ce
este punte de legătură între Orient şi Occident, iar I. P. S. Arhiepiscop
A drian a relevat, în încheiere, stăruinţa credincioşilor în păstrarea şi
permanentizarea credinţei şi a tradiţiilor strămoşeşti, şi a felicitat căldu
ros pe membrii comitetului parohial pentru osteneala depusă în organi
zarea acestei festivităţi.
Momentul cultural care a urmat, alcătuit din frumoase pagini de
muzică şi poezie românească, a fost primit cu plăceree şi interes de către
participanţi.
Parohia ortod oxă română din Ofienbach — R. F. Germania a aniver
sat împlinirea unui deceniu de la înfiinţare printr-o serie de manifestări,
care s-au deschis cu em iterea unei medalii ju biliare şi publicarea în
presa locală a unor articole cu caracter omagial, şi s-au încheiat cu o
frumoasă festivitate, desfăşurată în ziua prăznuirii hramului, cu partici
parea unui mare număr de credincioşi şi a unor reprezentanţi ai B iserici
lor creştine din landul Hessen şi Nassau, precum şi a I. P. S. Arhiepiscop
Adrian, conducătorul A rh iepiscopiei O rtodoxe Române pentru Europa
Centrală şi Occidentală.
Festivitatea a început cu slujba Sfintei Liturghii, oficiată, în bise
rica instalată în castelul Isenburg, de I. P. S. Arhiepiscop Adrian, încon
jurat de un sobor format din preoţii Corneliu Dorin Jacotă, parohul de
la Offenbach, A lexandru Tudor, fostul preot al parohiei şi unul din cti
torii ei, Radu M iron ovici, superiorul capelei ortodoxe române «M ih ail
Sturdza» din Baden-Baden, V asile Iorgulescu, parohul bisericii ortodoxe
române din Strasbourg— Franţa, N icola e Chifăr, doctorand al Patriarhiei
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Române la Erlangen, Alexandru Ciurea, profesor consultant la Institutul
T e olog ic din Bucureşti, şi Ion Protopopescu, de la Cancelaria Sfîntului
Sinod. După slujba parastasului de obşte pentru ctitorii, binefăcătorii şi
ajutătorii sfîntului lăcaş, I. P. S. Arhiepiscop A drian l-a hirotonit iconom
stavrofor pe Preotul C orneliu Dorin Jacotă, înmînîndu-i însemnele ran
gului ,• înaltul ierarh a rostit un cuvînt de învăţătură despre viaţa şi acti
vitatea marelui ierarh al M irelor Lichiei, Sfîntul N icolae, ocrotitorul bi
sericii, în contextul căruia s-a referit şi la aniversarea celor zece ani de
existenţă a parohiei, lăudînd eforturile celor care au contribuit la înte
meierea ei şi adresînd credincioşilor un apel la unitate, înţelegere şi
bună colaborare. Mulţumind I. P. S. Sale pentru prezenţă şi participare la
slujbă, preotul paroh Corneliu Dorin Jacotă a făcut o retrospectivă a
activităţii desfăşurate în răstimp de un deceniu, relevînd cu em oţie în
ceputurile organizării vie ţii parohiale, a evidenţiat colaborarea cu ce le
lalte confesiuni din Offenbach şi împrejurimi pe linia unor acţiuni co 
mune cu caracter ecumenic, şi a îndreptat un gînd de recunoştinţă către
Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, care sprijină satisfacerea tuturor
n evoilor religioase ale fiilo r săi duhovniceşti. Despre bunele raporturi
dintre Biserica Evanghelică din Germania şi Biserica O rtodoxă Română
a vorbit Pastorul Klaus Schwarz, consilier superior la O ficiul de relaţii
externe al Bisericii Evanghelice-Frankfurt/Main, care a subliniat spiritul
irenic al O rtodoxiei româneşti, deschis către m arile im perative ale lumii
de a z i : pacea, buna înţelegere şi colaborarea între oameni şi Biserici.
A tm osfera de dragoste şi comuniune frăţească a continuat şi la agapa
ce a încheiat festivitatea, şi în timpul căreia preoţii Alexandru Tudor şi
•Alexandru Ciurea au toastat pentru evenim entul sărbătorit, iar pastorii
Loffler şi Jones, reprezentanţi ai Bisericii Evanghelice din landul Hessen
şi Nassau şi, respectiv, din oraşul Offenbach, au urat parohiei trăinicie şi
depline îm pliniri pe calea mîntuirii creştine. La sfîrşit, s-au proiectat şi
comentat diapozitive cu im agini din viaţa bisericească din România, iar
I. P. S. Arh iepiscop Adrian a înmînat, din încredinţarea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Iustin, «Crucea patriarhală pentru m ireni» unor membri
ai comitetului şi consiliului parohial, a mulţumit tuturor pentru partici
parea la acest popas aniversar şi a adresat un îndemn la întărirea unităţii
între fraţii de acelaşi neam, la bună înţelegere între creştini şi colabo
rare cu celelalte confesiuni.

PARO H IILE ORTO D O XE R O M A N E D IN SALZBURG— A U S T R IA ,
B IR M IN G H A M — A N G L IA ŞI F LO R E N Ţ A — IT A L IA
Parohia O rtod oxă Română din Salzburg— A ustria, păstorită timp de
mai mulţi ani de Preotul Ioan Săbăduş, care, la cerere, s-a reîntors în
ţară, reluîndu-şi activitatea în cadrul A rh iepiscopiei Bucureştilor, l-a
primit pe noul ei paroh, Preotul Dumitru Viezuianu.
Instalarea oficială a noului preot a fost făcută de I. P. S. Arhiepiscop
Adrian în ziua «Sf. Arhangheli M ihail şi G a vriil», hramul bisericii acestei
parohii, în cadrul unei festivităţi desfăşurate în biserica din castelul
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Mirabell, la care au participat şi credincioşi din Innsbruk, Linz şi Graz,
filiale ale parohiei din Salzburg, delegaţi ai comunităţii ortodoxe române
din Viena, în frunte cu Preotul Marin Branişte, precum şi reprezentanţi
ai altor culte şi organizaţii religioase din localitate, între care -P. S.
Episcop N ikolaus Hummel, din partea Bisericii Vechi Catolice,
După oficierea Sfintei Liturghii, I. P. S. Arh iepiscop A drian a acor^at Preotului Dumitru Viezuianu rangul de iconom stavrofor, apoi, în
contextul cuvîntului de învăţătură rostit despre semnificaţia sărbătorir“ hramului, l-a prezentat credincioşilor, povăţuindu-1 să vegh eze «cu
timp Şi fără tim p» la păstrarea unităţii de credinţă, a lim bii şi obiceiur^ or strâmoşeşti, fiind pildă de slujire păstoriţilor săi. Anim at de calde
sentimente de dragoste şi preţuire faţă de poporul român, P. S. Episcop
Nikolaus Hummel a vorb it despre colaborarea dintre Biserica V ech e
Catolică şi Biserica Ortodoxă Română, subliniind acţiunile întreprinse
*n comun Pentm apropierea şi cunoaşterea credincioşilor diferitelor conCesiuni. Evocînd cu dragoste începuturile vie ţii parohiale în partea de
ves* a Austriei, ca unul care a ajutat la punerea bazelor ei, Preotul Marin
Branişte a exprim at sentimentele de bucurie duhovnicească ale românilor ^in V ien a
de progresul spiritual al fraţilor din Salzburg şi împrejurimi, precum şi năzuinţa lor comună de a păşi mai departe împreună
Pe calea păstrării credinţei şi a datinilor m oştenite din străbuni. Cu em o
ţie şi recunoştinţă, Preotul Dumitru Viezuianu a mulţumit I. P. S. A rh i
episcop A drian pentru grija părintească cu ca re.îi îndrumă şi ocroteşte,
j_a încredinţat pe enoriaşi că îşi va folosi întreaga pricepere şi energie
Pentru strîngerea lor într-o adevărată fam ilie duhovnicească peste care
să plutească duhul dragostei creştine, a toate plinitor.
La agapa tradiţională oferită de comitetul parohial s-au recitat versuri dedicate ţării şi poporului nostru, iar corala bisericii din Vien a a
ol nn
ninlnnrv din +rt7anril1
a1
rlr\rir* r^mânnor1
prezentat
un nrA/tfatr»
program de cîntece
tezaurul ffolcloric
românesc,
A doua zi, I. P. S. A rhiepiscop Adrian, însoţit de preotul Dumitru
Viezuianu şi de epitropul parohiei, a făcut o vizită protocolară la primăria
oraşului, prilej cu care noul paroh a fost prezentat oficial şi autorităţilor
locale.
Parohia O rtod oxă Română din Birm ingham -Anglia, constituită în
anul 1984 şi păstorită de Preotul Silviu Pufulete de la biserica româ
nească din Londra, a trăit momente de bucurie duhovnicească în vara
anului 1985, cu prilejul prezentării la post a Preotului Constantin Stănuleţ, numit paroh şi slujitor permanent al comunităţii de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Iustin.
Bucuria credincioşilor a fost sporită în ziua «Sf. Dumitru», cînd
I. p. s. A rhiepiscop Adrian, însoţit de Preotul Silviu Pufulete, împreună
cu o delegaţie a comunităţii ortodoxe române din Londra, a poposit
la Birmingham, pentru a participa la sărbătorirea hramului bisericii lor.
După slujba arhierească, oficiată în prezenţa unui mare număr de
membri ai comunităţii şi a unor reprezentanţi ai autorităţilor bisericeşti
şi laice engleze, I. P. S. Arhiepiscop l-a hirotonit iconom stavrofor pe
Preotul Constantin Stănuleţ, şi a rostit un cuvînt de învăţătură despre
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tăria şi statornicia în credinţă a Sfîntului Dumitru, sfătuindu-i părinteşte
pe credincioşi să rămînă mereu în unitate sufletească cu fraţii lor de
acasă şi de pretutindeni, păstrînd nealterate credinţa şi datinile strămo
şeşti. La sfîrşit, I. P. S. Sa l-a instalat oficia l pe noul paroh, chemîndu-1
să se dovedească vrednic a face faţă tuturor frăm întărilor sufleteşti ale
păstoriţilor săi, lucrînd neobosit pentru a-i mîngîia, ajuta şi a le ţine
mereu trează conştiinţa unităţii de credinţă şi de neam. Mulţumind Prea
Fericitului Părinte Patriarh Iustin pentru dragostea şi sprijinul acordat
parohiei, Preotul Constantin Stănuleţ l-a asigurat că va vegh ea fără
răgaz la menţinerea şi întărirea unităţii între fraţii de acelaşi neam,
vestind neîncetat virtu ţile şi spiritualitatea românească.
Parohia O rtod oxă Română din Florenţa— Ita lia . Preotul şi enoriaşii
acestei comunităţi româneşti au avut deosebita bucurie de a avea în
m ijlocu l lor pe I. P. S. A drian Hriţcu cu ocazia prăznuirii hramului «În ă l
ţarea Domnului». Cu acest prilej I. P. S. Sa a ţinut un înălţător cuvînt de
învăţătură. Adresîndu-se preotului paroh, care a primit, cu acest prilej
rangul de iconom stavrofor, I. P. S. Sa l-a îndemnat să a ctiveze cu zel
apostolic în folosul credincioşilor, străduindu-se să-i cunoască şi să-i în
ţeleagă pe fiecare, încît nimeni să nu fie lipsit de asistenţa religioasă
trebuitoare. Exprimînd bucuria credincioşilor de a avea în m ijlocu l lor
pe înaltul Ierarh de la Paris, ale cărui strădanii pentru bunul mers al
parohiei le sînt bine cunoscute, Preotul Petre Coman a arătat că românii
trăiesc la Florenţa cu conştiinţa dem nităţii neamului din care se trag,
păstrîndu-şi identitatea de popor latin şi ortodox, cu bogate şi frumoase
tradiţii, şi a asigurat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin că v o r pro
mova, şi de acum înainte, credinţa şi va lo rile culturale româneşti.
Sărbătorirea hramului s-a încheiat cu o agapă creştinească, desfă
şurată într-o atmosferă de dragoste frăţească, în timpul căreia s-a e v i
denţiat colaborarea în spirit ecumenic între Bisericile creştine, prietenia
dintre poporul român şi cel italian.

P R Â Z N U IR E A ÎN V IE R II D O M N U LU I ŞI IN S T A L A R E A O F IC IA L Ă
A N O U LU I PREOT L A P A R O H IA O R T O D O X A R O M A N A
D IN GOTEBORG— SUEDIA
Slujba Sfintei în vieri la parohia ortodoxă română «Sf. Dumitru» din
G oteborg a fost oficiată în seara zilei de 13 aprilie 1985 de I. P. S. A rh i
episcop Adrian, în prezenţa credincioşilor ven iţi în număr mare să tră
iască laolaltă bucuria duhovnicească a acestui mare praznic al creştină
tăţii. La chemarea «V e n iţi de luaţi lumină !», toţi participanţii la slujbă
s-au îndreptat spre Sfîntul A lta r pentru a prim i lumina Mîntuitorului
Hristos înviat, apoi au ascultat cu e v la v ie Sfînta Evanghelie şi au intonat
cu em oţie tradiţionala cîntare de Paşti, «H ristos a înviat».
La sfîrşitul slujbei, I. P. S. Arhiepiscop A drian l-a prezentat oficial
enoriaşilor pe noul lor paroh, Preotul Enache Culai, numit de Prea F eri
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citul Părinte Patriarh Iustin, la propunerea I. P. S. Sale, căruia i-a adresat
îndemnul de a stărui în slujirea preoţească cu răbdare şi dragoste faţă
de păstoriţii săi, prom ovînd neabătut credinţa străbună şi v a lo rile spiri
tualităţii româneşti. Preotul Enache Culai a mulţumit I. P. S. Arhiepiscop
Adrian pentru participare la slujbă şi a asigurat pe Prea Fericitul Părinte
Patriarh Iustin că va menţine nestinsă flacăra O rtodoxiei româneşti în
sufletele fraţilor de acelaşi neam.
Frumuseţea şi măreţia luminatei sărbători a fost trăită de credin
cioşi şi la agapa ce a urmat, cu tradiţionalele ouă roşii şi cozonac, în
timpul căreia un grup de tineri au prezentat dansuri româneşti pe mu
zica lui G eorge Enescu.

SERBAREA COLIND E LO R ŞI IN S T A L A R E A O F IC IA L Ă
A N O U LU I PREOT L A P A R O H IA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă
D IN G E N E V A — E LV E ŢIA
Parohia ortodoxă română «în v ierea Domnului» din G eneva are un
nou paroh, Preotul V e r g ii Vâlcu.
Instalarea oficială a noului preot a fost făcută de I. P. S. Arhiepiscop
Adrian, la biserica Centrului ortodox de la Chamb6sy, cu prilejul fe stivi
tăţii pomului tradiţional de Crăciun şi a concertului de colinde, la care
au luat parte, pe lîngă credincioşii ven iţi în număr mare să asculte
slujba arhierească, şi delegaţi ai unor Biserici ortodoxe surori, între care
I. P. S. M itropolit Damaschinos al M itrop o liei ortodoxe greceşti din El
veţia şi reprezentant al Patriarhiei din Constantinopol la Consiliul Ecu
menic al Bisericilor.
Despre sem nificaţia colindelor de Crăciun, care vestesc N aşterea
Domnului, a vorb it Prof. Ilie Dan C io b o te a ; corul parohiei şi un grup
de copii au prezentat cîntece şi poezii închinate acestei sărbători.
După ce a oferit copiilor tradiţionalele «colin deţe», I.P.S. Arhiepiscop
Adrian şi-a exprimat bucuria de a fi poposit în m ijlocul mem brilor aces
tei parohii, la a cărei înfiinţare a contribuit e fec tiv în timpul anilor de
studii în Elveţia, i-a felicitat pentru rîvn a cu care păstrează şi prom o
vează sfintele datini strămoşeşti, şi l-a sfătuit pe noul preot, căruia i-a
acordat rangul de iconom stavrofor, să veg h eze la apărarea dreptei cre
dinţe, în comuniune sufletească cu fra ţii de acasă şi de pretutindeni.
Mulţumind I. P. S. Sale pentru frum oasele cuvinte de apreciere şi îm
bărbătare, Preotul V e r g ii Vâlcu a asigurat pe Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Iustin de statornică ascultare în îndeplinirea binecuvîntatei lucrări
pastoral-misionare ce i-a fost încredinţată, de slujire cu dăruire şi d e v o 
tament a unităţii de credinţă şi de neam.
Festivitatea s-a încheiat cu o agapă creştinească oferită de comitetul
parohial, în timpul căreia s-au cîntat colinde, s-au recitat poezii şi s-au
evocat datini şi obiceiuri tradiţionale româneşti.
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ALEGEREA N O ILO R O R G A N E PA R O H IA LE
L A P A R O H IA O R T O D O X A R O M Â N A
D IN LO N D R A — A N G L IA
Duminică, 3 noiem brie 1985, după slujba Sfintei Liturghii, oficiată
de I. P. S. Arhiepiscop Adrian, ajutat de preotul paroh Silviu Pufulete,
s-a întrunit Adunarea generală a m em brilor parohiei ortodoxe române
«Sf. G heorgh e» din Londra pentru alegerea noului consiliu şi comitet
parohial.
Desfăşurate sub semnul interesului crescind arătat de enoriaşi pen
tru bunul mers al vie ţii religioase a comunităţii, alegerile parohiale au
fost prezidate de I. P. S. Arhiepiscop Adrian, fiind declaraţi aleşi, pentru
o nouă perioadă de patru ani, cei care au obţinut m ajoritatea regulam en
tară de voturi, în conform itate cu p reved erile statutului de organizare
şi funcţionare a parohiei.
I. P. S. Arhiepiscop A drian i-a felicitat pe cei aleşi şi le-a vorbit
despre rolul şi im portanţa organelor parohiale în activitatea pastoralmisionară, chemîndu-i să stea mereu alături de biserică, fiindu-i sprijin
de nădejde, în aşa fel încît ea să-şi îndeplinească misiunea de a fi cen
tru de spiritualitate ortodoxă şi de viaţă liturgică, şi vatră de cultură
şi tradiţie românească.
La agapa care a urmat, desfăşurată într-o atmosferă de trăire creşti
nească, I. P. S. Arh iepiscop Adrian i-a îndrumat părinteşte pe credin
cioşi la împlinirea a tot lucrul cel bun şi bine plăcut lui Dumnezeu.
GHEORGHE VASILESCU
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FERICIŢI FĂCĂTORII DE PACE
De aceeaşi vechim e ca predica de pe munte (M atei 5, 6, 7), cu ră
dăcini adînci în înţelepciunea biblică a Vechiului Testament, din acelaşi
izvor nesecat al Duhului Sfînt, acest cuvînt rostit, acum aproape două
mii de ani, de M întuitorul nostru Iisus Hristos, continuă să-şi păstreze
prospeţimea şi actualitatea pe măsura timpului şi cerinţelor vremurilor.
Din acest m otiv această binecuvîntare a şi fost reluată în decursul se
colelor spre a se da o nouă şi hotărîtoare înviorare preocupărilor şi stră
daniilor îndreptate spre menţinerea şi apărarea păcii pe pămînt. Şi cînd
nu s-a iv it cerinţa pentru astfel de atitudini ? Totdeauna şi pretutindeni
pe faţa pămîntului s-au săvîrşit nedreptăţi, abu zu ri; s-au nesocotit drep
turile oam enilor şi popoarelor la libertate, la viaţă, la independenţă şi,
prin aceasta, pacea, atît de mult evocată şi slăvită în antichitate, a fost
pusă în prim ejdie, iar luminile ei au fost nesocotite şi întunecate. Pîlpîirile păcii deşi palide au continuat să sem nalizeze — chiar în vrem urile
cele mai învolburate — existenţa ideii de pace, ca şi a apărătorilor ei.
Slăvită ca stare de echilibru, armonie şi înţelegere, ca răgaz de
prosperitate spirituală şi materială, pacea a constituit ideal de viaţă în
tre popoare, atunci cînd popoarele trebuiau să dea jertfe nepreţuite, v ie 
ţile fiilo r lor, spre a o dobîndi. Fresca istoriei om enirii este mai încăr
cată de războaie, de cotropiri şi de asupriri infinit mai mult decît puţinele
limanuri paşnice. Şi totuşi datorită acestor luminişuri paşnice ale umani
tăţii, a fost de ajuns să se arate însemnătatea păcii, care a înlesnit
făurirea unei impresionante culturi, unei bogate civilizaţii, mărturii pu
ternice în favoarea păcii şi îm potriva războiului.
însăşi istoria poporului nostru ne stă şi în această privinţă drept
învăţătură de inimă şi de viaţă. La răscrucea celor mai îngrozitoare co
tropiri abătute deseori asupra ve tre i lui strămoşeşti, iv ite dintr-o zare
sau alta a punctelor cardinale, înrădăcinat în această glie, el şi-a păstrat
credinţa cea dreaptă, şi-a făurit o spiritualitate proprie, oglindită într-un
adevărat tezaur, presărat pe tot întinsul ţării, ca patrimoniu cultural na
ţional şi întruchipată în fiinţa şi omenia lui, în bunătatea şi vocaţia sa
de pace, slujită pururea cu statornicie pilduitoare. în viaţa tuturor fiilor
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săi se află pe primul loc problem ele păcii şi ale războiului, problem ele
buneistări, a viitoru lui său propriu şi al lumii întregi. Şi este îndreptăţită
această preocupare, întrucît spectrul unui nou război, după cele două
m ondiale rămase atît de negre în amintirea tuturor, acesta prevestit de
existenţa unor uriaşe arsenale — de arme şi rachete, în plină creştere —
ar putea degenera într-un război atomic, nimicindu-se astfel nu numai
agonisita de mai multe ori milenară a geniului uman ci ar fi atacată
însăşi identitatea reală a v ie ţii planetare, căzînd totul sub imperiul ne
fiinţei.
Emblema Anului Internaţional al Păcii, cuprinzătoare a multor în
ţelesuri pentru viaţa şi viitoru l omenirii, la elaborarea căreia se află
printre iniţiatori şi ţara noastră, constituie pentru fiecare fiu al pămîntului un mesaj hotărît întru apărarea celui mai de preţ bun al o m e n irii:
pacea — legată în mod firesc de viaţă, de asemenea darul suprem al
omului şi dreptul său fundamental. Bunuri sfinte ale fiinţei umane, prin
urmare, de pe orice meridian s-ar afla aceasta, pacea şi via ţa sînt daruri
dumnezeieşti, izvorîte din însăşi iubirea lui Dumnezeu şi dăruite omului
ca drepturi inalienabile, cu îndatorirea ca acesta să le păstreze, să le
ocrotească, să le cu ltive şi să se bucure în v e ci el şi seminţia lui de
roadele lor.
Dacă în timpurile biblice, proorocii, psalmiştii şi înţelepţii lumii, în
general, îşi hrăneau setea lăuntrică cîntînd şi invocînd pacea, ca necesi
tate de viaţă, ca îm plinire a acesteia, atît pe plan individual, c ît şi pe
cel social, pe tărîmul v ie ţii popoarelor, în gîndul şi cuvîntul Mîntuitorului Hristos, ideea de pace dobîndeşte valen ţe noi, dimensiuni practice
pentru care se impun şi eforturi corespunzătoare. Esenţa acestei perspec
tiv e noi asupra necesităţii păcii, ca izvor a tot binele şi ca definire a
omului care este chemat să se bucure de pace, se vădeşte mai ales în
cea de a şaptea fericire de pe munte : «F ericiţi făcătorii de pace că aceia
fiii lui Dumnezeu se v o r chema »(M a te i 5, 9). Din clipa rostirii ei, în cadrul
cuprinzător al cunoscutei predici de pe munte, adevărată perlă a în vă
ţăturii lui Iisus, legată strîns de aspiraţiile mulţimilor, această fericire,
ca întreaga învăţătură predicată de El, îndreaptă atenţia asupra dina
mismului faptei, asupra factorului de pe pămînt, care are îndatorirea să
zidească pacea — aici şi acum — spre responsabilitatea întreagă a
acestui factor, al omului de pretutindeni.
A flă m şi aici noutatea trăsăturilor adevăratului credincios — ca şi
la porunca cea nouă a iubirii, depăşind cadrul personal, formalist. A c e 
laşi îndemn la faptă îl găsim şi în alte învăţături ale M întuitorului H ris
tos, arătînd prioritatea acţiunilor, prioritatea nu numai a ceea ce se pre
dică, ci mai ales a ceea ce se îndeplineşte : «T ră iţi în pace unii cu a lţii»
(M arcu 9, 50), îndreptînd atenţia asupra cerinţei de a se păstra raportu
rile paşnice, idee care va fi marcată în gîndirea şi scrisul Sfinţilor A p o s
toli şi al Părinţilor Bisericii. Pacea se cade a se înfăptui de om, de cel
care din cauza egoismului tulbură pacea. El reprezintă o va loa re inesti
mabilă, o forţă morală în a-şi crea climatul de pace pentru dezvoltarea
sa şi cea a semenilor săi. Greutatea cuvîntului în această fericire cade
pe voin ţa şi hotărîrea omului, care ca personalitate trebuie să se afle
practic în slujba binelui. Lui i se încredinţează misiunea de a face totul,
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de a acţiona cu toate posibilităţile lui pentru menţinerea păcii, ca şi cum
iceasta ar fi recreată de el, pentru fericirea lui, a poporului în m ijlocul
căruia trăieşte şi a naturii înconjurătoare. Numai astfel el se învredni
ceşte să fie numit fiu al lui Dumnezeu, suprema răsplătire pe care o pri
meşte. V a lo rile nepreţuite ale păcii, fără de care fiinţa umană nu se
defineşte ca factor creator, ca făptura cea mai de cinste a lui Dumnezeu,
•ceastă întreagă salbă de va lori trebuie să se întrupeze in gîndirea şi
viaţa fiecărui credincios al Evangheliei, fiecărui fiu al Bisericii.
Cu mult adevăr, se invocă, deseori, adevărul că pacea este un dar
«fînt şi, ca orice asemenea dar, se cucereşte şi se menţine cu efortul
ităruitor, cu efortul cugetului curat, al conştiinţei neînfricate pentru
Idrobirea răului, a păcatului. Descoperită profetic în V ech iu l Testament
|i proclamată de îngeri la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos şi,
prin urmare, legată încă de atunci de pacea şi bunăvoirea dintre oameni,
de viabilitatea şi roadele ei de aici, din lume, roade care trebuie să
înnobileze viaţa şi năzuinţele oam enilor prin realizarea unor raporturi
de dreptate, egalitate şi frăţietate, pacea este cu adevărat dar al Duhului
Sfînt. Înfăţişînd puterea Duhului Sfînt, m arele A postol P a ve l scrie : «Ia r
iodul Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă-răbdare, bunătate,
facere de bine, credinţă» (Gal. 5, 22). Ea este însă şi mesaj şi înda
torire permanentă în învăţătura M întuitorului Hristos. întruparea ei în
viaţa noastră, a B isericilor şi creştinilor însemnează misiune, una dintre
îndatoririle de căpetenie, care implică preocupare şi efort fără răgaz. Ca
şi alte daruri spirituale care se menţin şi rodesc în Biserică pe măsura
credinţei şi faptelor închinate acestui scop, tot astfel şi acest atît de fe 
lurit tărîm al păcii şi războiului şi tot atît de urgent şi important pentru
prezentul şi viitoru l om enirii, se realizează prin strădanii sporite şi re
înnoite necontenit.
în ierarhia va lorilor creştine, rostite de Fiul lui Dumnezeu în fru
moasa Predică de pe munte, cea a făcătorilor de pace este nimbată cu
suprema apropiere de Dumnezeu, numindu-i fiii Săi. V aloarea străda
niilor pentru înfăptuirea păcii este atît de cinstitoare pentru om, îneît
acesta trebuie să o săvîrşească deplin ca pe o chemare sfînta, adevărată
componentă a fiinţei şi m enirii lui pe pămînt. Pacea este şi rămîne de-a
pururi dar dumnezeiesc. Ea îşi descoperă însă frumuseţile şi binefacerile
ei prin vrednicia noastră, prin efortul mereu sporit pus în dobîndirea
acestor binefaceri ale păcii. Iar cei ce se ostenesc în îm plinirea acestui
mesaj, se învrednicesc şi de cuvîntul atît de adînc şi bogat al M întu i
torului : «F ericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vo r
chema» (M atei 5, 9).
în categoriile răsplătirilor rostite de Iisus, El îi înalţă pe «făcătorii
de pace» la treapta supremă de «fii ai lui Dumnezeu». Sînt numiţi fiii lui
Dumnezeu ca făcători de pace pentru că Fiul lui Dumnezeu este «pacea
noastră, El care a făcut din cele două lumi — una, adică a surpat pere
tele cel din m ijloc al despărţiturii» (Efes. 2, 14), De aici rezultă valoarea
celor ce fac pacea, valoarea muncii şi vredn iciei lor, valoarea faptei. N e 
încetat adeverindu-se în via ţă şi neîncetat cu o tot mai arzătoare actuali
tate, această «fe r ic ir e » rămîne, de aceea, pentru noi mesaj şi poruncă
dumnezeiască îmbrăcînd în viaţa noastră preocupare şi îndatorire de zi
O. r. —
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cu zi. Cel ce se află în slujba păcii, nu-i de ajuns numai să o contemple
să o slăvească, şi nici nu-i deajuns numai să se roage pentru realizare* ^agi
ei — ceea ce însemnează foarte mult — , ci trebuie să păşească p< Iceţ
treapta unor eforturi şi acţiuni concrete. Din acest cuvînt de răsplătiri
al Mîntuitorului, se ve d e însemnătatea şi valoarea noastră, se vede în-Jor
credinţarea dată nouă de C el ce a zis : «Pacea M ea dau vo u ă » (Ioai
14, 27). Şi această încredinţare, şi această pace sîntem chemaţi să o îm-kedi
plinim. Sîntem chemaţi astfel să fim «colab oratorii lui Dumnezeu» (I Cor l»oai
3, 9).
Cît de sublimă este învăţătura noastră de credinţă. C îtă încrederefc
revarsă în suflete aceste dumnezeieşti încredinţări de a fi numiţi «fiii lui aiăc
Dumnezeu», cei ce se străduiesc pentru aşezarea păcii şi de a li se recu- ana,
noaşte, astfel părtăşia lor, vrednicia lor, în această lucrare dumneze- frăţj
iască a păcii între oameni şi a roadelor ei în lume. A şezată pe una din »rei:
cele mai înalte trepte de credinţă şi de faptă, făurirea păcii, aici pe pă' hsă
mînt şi acum, cînd omenirea poate deveni «o umbră a m orţilor» (Luca iân
1, 79), înseamnă cea mai înaltă îndatorire creştină şi umană, cea mai ast
adîncă responsabilitate. Chem ările păcii trebuie să afle ecou puternic,k>aCC
hotărîre nezdruncinată în gîndirea şi voinţa tuturor fiilor acestui p ă m în t^rest
Ca şi la înălţarea unui edificiu măreţ care impune preocupări stă- ^ulu
ruitoare şi spirit de dăruire, cu atît mai mult acestea se impun din partea
tuturor, atunci cînd este vorba de înălţarea edificiului păcii, cel mai ne^ lmb<
cesar, cel mai actual din cîte trebuie să înalţe omenirea spre a se bucura
de propria sa agonisită culturală şi de propriul ei viitor. Iar pentru zi Jitor
direa păcii, care este însăşi raţiunea de a fi a omenirii, nici un fel de întrţ
efort nu poate fi de neînvins. N ecesitatea m enţinerii păcii pe pămînt, s-a !
a va lorii ei pentru soarta om enirii şi a devenirii ei este subliniată şi de
tirea
Sfinţii Părinţi ai Bisericii, nu numai prin adevărate ode închinate ei, ca corn
cele scrise de Sfîntul G rigorie de Nazianz, ci şi prin îndemnuri foarte
Pace
categorice întru apărarea ei. Sfîntul V a sile cel M are, cunoscut prin spi
bum
ritul său dinamic şi practic, spune : «N o i nu vrem să auzim nimic decît
dez\
pacea şi cîte duc la ea. N im ic din cele ce se săvîrşesc în natură, sau
noas
în viaţa liberă, nu se realizează fără înţelegerea celor de aceeaşi sim înalţ
ţire... A m hotărît ca pentru pace să nu las la o parte nici o osteneală,
Iusti
nici o vorbă sau o faptă de smerenie, să nu ţinem seama de lungimea pra :
drumului, să nu ocolesc nici o neplăcere pentru a obţine răsplata împă
unit<
că rii» K Se vede limpede, în acest atît de actual cuvînt, ecoul viu al
şi si
Predicii de pe munte : «F ericiţi făcătorii de pace». Este limpede, de ase vînti
menea, că tot ceea ce este menit realizării păcii nu are hotar. în acest
zice|
înţeles apar cuvintele proorocului Isaia referitoare la Iisus ca «Dom n al
se v
păcii...: şi «pacea Lui care nu va avea hotar» (Isaia, 9, 5— 6). A celaşi im
fost
bold întru strădania închinată m enţinerii păcii şi apărării păcii, precum şi
a foî
valoarea acestora, le aflăm de la Sfîntul Ioan Gură de Aur : «T oate bunu larir,
rile nu servesc la nimic fără pace, spune el. Cînd distrugi pacea şi ar
mînt
monia ne păgubeşte mai mult decît dacă ne-ar lua avutul. Pacea şi în
rîrea
ţelegerea atrag o admiraţie generală mai mare decît aceea cu care se
încorporează desăvîrşirea. Pacea e mai presus decît desăvîrşirea» “
a fi
1. Scrisoarea 97, Migne, P.G., 32, col. 493.
2. Omilia la Psalmul 127, Migne, P.G., 35, col. 370.
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emple
Dar asemenea perle de gîndire strălucesc cu imbelşugare în toate
lizare* paginile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Toate sînt mărturiile grăitoare că
scă p< iceşti îm plinitori ai Cuvîntului lui Dumnezeu n-au trecut cu vederea
plătir< Ibuciumul de totdeauna al oam enilor spre libertate şi dreptate şi setea
;de în lor de pace şi bunăînţelegere. Ei au fost cei mai iscusiţi tălm ăcitori ai
(Ioai Evangheliei şi au cunoscut, tot atît de bine şi preocupările vrem ii lor,
o îm- nedreptăţile şi abuzurile, izvoa rele neînţelegerilor, conflictelor şi răz(I Cor fcoaielor.
însuşi primul ctitor al versului cult românesc, mitropolitul Dosoftei
* închinat stihuri de o cuceritoare simţire românească. Pe aceasta tălinăcind-o, ca pe o convingere şi vocaţie a poporului nostru de totdea
una, talentatul ierarh psalmodiază : «C in e face zid de pace, turnuri de
frăţie, ■/' Duce viaţă fără greaţă, într-a sa bogăţie, / Că-i mai bună, dim1 a din ireună, viaţa cea frăţească, / Decît arma ce destramă oastea vitejească » 3.
3e Pa> Însăşi invocarea acestor versuri urzite de marele părinte al poeziei ro(Luce aâneşti revarsă raze de lumină, de înţelepciune, de clarviziune în acest
a mai vast tărîm al strădaniilor pentru pace. îndemnul la înălţarea «zidului de
ermc, pace, turnuri de frăţie» este de o urgentă actualitate. într-un glas cu toţi
imînt. Vestitorii şi făcătorii păcii, mesajul mitropolitului Dosoftei şi al între
i stă- gului sobor de ierarhi ai Bisericii noastre strămoşeşti întru prom ovarea
)arte< acţiunilor mişcării pentru pacea lumii străluceşte puternic şi aduce rod
ai ne- îmbelşugat.
ucura
^
Sprijinind lupta pentru pace a poporului nostru, credincioşii şi sluru zi
1‘ Jitorii Bisericii Ortodoxe Române au participat, prin cuvînt şi faptă, la
rel d<
t întreaga strădanie depusă în acest scop. Cu cît pericolul unui nou război
imînt,
s-a înteţit, pe măsură ce norii negri au întunecat zarea lumii şi înmul
şi d<
ţirea armelor a slujit îngrijorarea îndreptăţită, cu atîta activitatea de
ei, ca
combatere a acestui fla gel al m orţii a fost tot mai vie, mai susţinută.
oarte
Pacea este stăruitor invocată nu numai din faţa altarelor noastre stră
1 spidecît bune şi vestită din toate am voanele sfintelor lăcaşuri, ci şi fundamentată,
dezvoltată şi tălmăcită în numeroase studii publicate de toate revistele
i, sau
sim- noastre teologice. Nu este cuvînt pastoral, predică, meditaţie rostite de
înalţii ierarhi ai Bisericii noastre, în frunte cu Prea Fericitul Patriarh
leală,
[imea Iustin, fără a se insista asupra primatului spiritului de pace în lume, asu
pra rolului hotărîtor pe care îl au în împiedicarea războiului, eforturile
mpăunite ale iubitorilor de pace, din rîndul cărora fac parte conducătorii
iu al
$i slujitorii Bisericilor şi Confesiunilor religioase din lume. Urmînd cu
asevîntul Mîntuitorului Hristos, care spune : «în orice casă ve ţi intra întîi
acest
x ic e ţi: pace casei acesteia. Şi de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră
an al
se va odihni peste e l» (Luca 10, 5— 6 ,• M atei 10, 12— 13), numeroase au
i imfost casele în care cuvîntul reprezentanţilor Bisericii noastre de pace
im şi
a fost primit cu prilejul C onferinţelor internaţionale pentru pace şi de
unuzarmare şi mulţi au fost fiii din ţinuturile îndepărtate ale globului păi armîntesc peste care s-a odihnit duhul păcii, duhul apărării vieţii, hotă
i înrîrea de a lupta îm potriva forţelor războinice şi a cursei înarmărilor.
e se
Din conştiinţa slujirii păcii şi vieţii, din hotărîrea nestrămutată de
fi în rîndul ziditorilor de pace, a acelor «turnuri de frăţie», im agine

*?..^
fiii lui
recuineze-

3. Dosoftei, Psaltirea în versuri, Ediţie critică de N. A. Ursu, Iaşi, 1974, p. 955.
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dragă ctitorului versului românesc, la iniţiativa Prea Fericitului Patriarh
Iustin, s-au organizat la Bucureşti trei Adunări pentru pace şi dezarmare
ale Cultelor din ţara noastră, cu o largă participare a unor conducători
de Biserici şi reprezentanţi ai Confesiunilor religioase din lume. De aici
s-au îndreptat A pelu ri pentru pace, pentru salvarea vie ţii din faţa cata
clismului nuclear, care nu se poate înfăptui decît prin dezarmare şi în
primul rînd a celei nucleare.
N e aflăm în A nul Internaţional al Păcii. O opţiune de o mare va 
loare, nu numai pentru că a fost proclamată de reprezentanţii tuturor
popoarelor că voinţa de pace a oam enilor a ajuns o forţă planetară, ci
şi pentru ceea ce trebuie să însemne pentru mult zbuciumata omenire
această proclamare — adică bazele unei păci trainice, durabile, drepte.
F i-va oare de o atît de scurtă durată raza de lumină a acestei istorice
proclamări ? în loc de a se face paşi spre consolidarea şi promovarea
căilor paşnice, a dialogului, unor posibilităţi care să deschidă drumul
înţelegerii şi păcii, se fac paşi către înmulţirea armelor tot mai distru
gătoare, către amplasarea a noi rachete în Europa, către militarizarea
spaţiului extra-terestru.
In faţa acestei situaţii, Bisericile şi Confesiunile din lume, împreună
cu credincioşii lor trebuie să-şi unească eforturile cu cele ale marelui
şuvoi al partizanilor păcii de pretutindeni pentru a zăgăzui tendinţele
războinice, pentru a frîna cursa înarmărilor, pentru a face ca uriaşele
resurse umane şi m ateriale să fie îndreptate spre ţinuturile ale căror
populaţii se află încă pradă foam etei, bolilor şi suferinţelor de tot felul.
Edificiul măreţ al păcii nu poate fi decît rodul acţiunilor unitare săvîrşite
de fiecare om de pe pămînt, de fiecare popor. E de la sine înţeles câ
Bisericile au o mare responsabilitate şi un mare rol de în d ep lin it: de
a face pacea, de a se salva viaţa lumii.
Cu această responsabilitate credincioşii şi slujitorii Bisericii noas
tre strămoşeşti sprijină cu încredere şi însufleţire lupta pentru pace a
poporului român, străjer al bunei în ţelegeri între toate neamurile pămîntului şi făuritor de viaţă nouă pe vatra de mai multe ori milenară
a neamului nostru. în slujba viitorului lui, a idealurilor lui de pace şi
prosperitate, ne vom spori eforturile, convinşi că forţele păcii sînt cu
mult mai presus decît forţele oarbe ale armelor şi că strădania pentru
pace va fi încoronată cu roadele aşteptate de întreaga omenire şi că
făcătorii de pace sînt fiii lui Dumnezeu.
t TE O C TIST
M ITROPOLITUL M OLDOVEI ŞI SUCEVEI
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A L T A R DE PAC E

Valoarea deosebită ce o are pentru desfăşurarea vie ţii la toate ni
:ători
î aici velele în condiţii optime, a aşezat pacea în toată vrem ea şi în tot locul,
cata- pe piedestalul unei înalte cinstiri. Ştiinţa; arta şi cultura nu doar că au
şi în|folosit-o la îm bogăţirea patrimoniului lor, ci cu recunoştinţă pentru tot
ce le-a oferit i-au consacrat o mare parte din invenţiile, descoperirile şi
3 va- făuririle lor. Idei sau simţăminte şi doriri elevate, îmbrăcate în ccle mai
turor variate form e ale scrisului, cîntului, utilizării culorilor sau altor mă
ră, ci iestrii ale fiinţei umane îi poartă pecetea binecuvîntată. Mulţimea aces
enire tora sau a celor puse direct sub numele ei sfînt fac poate de prisos o
epte. exem plificare, păcii datorînd tot ceea ce înseamnă civilizaţie. Dar cu
oricefltoate că n-a rămas aspect al ei nescrutat, nu s-a epuizat totuşi şirul tu
rarea turor investigaţiilor pentru recunoaşterea şi atingerea desăvîrşită a idea
umul lului ei. Căci pe lîngă faptul de a se reaminti, adînci sau înmulţi gînstru- durile şi acţiunile în slujba ei, trebuie ca ea însăşi să stăpînească fiecare
:area conştiinţă.
Drept aceea, pentru credincios, pacea dezvăluie cu osebire acele
euna aspecte ce pe tărîm religios se bucură de cinstirea cuvenită. Într-adevăr,
relui pacea sufletească constituie un simbol permanent în strădaniile de a o
iţele manifesta şi răspîndi în jur, prin realizarea de noi şi tot mai mari v a 
işele lori spirituale şi materiale. în acest context, cîteva referinţe ar ajuta
:ăror să se aprecieze o dată mai mult locul aparte pe care pacea îl are în
elul. viaţa şi istoria omenirii.
rşite
Panteonul antichităţii n-a uitat să rezerve un astfel de loc zeită 
s câ ţilor proteguitoare ale bunei înţelegeri. După cum în unele sisteme re
: de ligioase răul şi binele cu toată suita lor îşi aveau idolii mereu în luptă,
tot aşa în altele, nu mai puţin, zeul războiului îşi găsea adversar de
oas
temut în zeiţa păcii. într-un mod sem nificativ se releva că, aşa cum în
ce
ţelegem azi necesitatea ca principiile păcii să se împletească armonios
pă- cu cele ale dreptăţii şi ordinei, tot aşa în vechim e, în m itologia grecoiară romană zeiţa Irene-Pax (Pacea), avea drept surori pe Dice (Dreptatea)
e şi şl Eunomia (Disciplina). Se mai poate adăuga şi aceea că numitele z e i
t cu tăţi erau fiic ele lui Zeus însuşi şi Themisei, cea din urmă personificare
litru a ordinii naturale, stabilite prin legea divină, precum şi a dreptăţii d i
i că vine *. E de la sine înţeles că dacă politeismul relig iilor străvechi dă
deau cîştig de cauză binelui şi păcii, virtuţilor în general, cu atît mai
mult acestea vo r trona în V echiu l şi N ou l Testament. A stfel, Domnul
Savaot, al oştirilor cereşti, împăratul cel tare în războaie (Ps. 23, 8 ;
Isaia 1, 9)t este totodată şi prin excelenţă Domn al păcii (Rom., 15, 33 ?
Evr., 7, 15). Fiul lui Dumnezeu este într-un chip desăvîrşit dătătorul şi
răspînditorul păcii. Importanţa acestei virtuţi rezultă şi din faptul in
cluderii ei între roadele şi darurile Duhului Sfînt (Gal., 5, 22). De ase
menea, ea este aproape nelipsită din form ulele binecuvîntărilor pasto
rale potrivit salutării apostolice de «har vouă şi pace de la Dumnezeu,
Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus H ris to s !» (Rom., 1, 7). în felul acesta
1.
Diacon prof. E. Vasilescu, Istoria religiilor, Bucureşti, 1975, p. 285, 280, 300
şi urm. j A. Balaci, M ic dicţionar mitologic greco-rom an, Bucureşti, 1966, p. 199, 215,
370, 393.
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vacea
m \ie uriyioacele certe ce în conlucrare cu harul du
nezeiesc duc pe credincios spre mîntuire. Concludent în această privin
este faptul că, fre cv e n t în cereri sau rugăciuni mîntuirea şi pacea si
cuprinse laolaltă, ca de pildă în ectenia mare numită uneori şi de pace
pentru referinţa la folosul e i 2 : «Pentru pacea de sus şi pentru mîntuire
sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm» ; sau în cea după Evanghelie :
«încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mîntuirea, cerce
tarea şi lăsarea păcatelor...». Invocarea finală a unor imne bisericeşti
procedează similar, menţionînd aci de pildă următoarea din catavasiile
F loriilor (O da 5) : «...pace peste poporul Tău şi mîntuire neam urilor» sau
din stihirile vecern iei Duminicii Samarinencii : «...dăruieşte sufletelor
noastre pace şi mare m ilă», precum şi cea de la Te-Deum pentru Anul
N ou : «...Doamne păzind în pace pe poporul Tău, prin rugăciunile N ăs
cătoarei de Dumnezeu şi ne m întuieşte» şi cea a Prohodului Domnului
(Starea a IlI-a, 40): «P ace în Biserici, Lumii mîntuire, prin Învierea-Ţ'
dă-ne». De asemenea, sugestiv este în aceeaşi privinţă ecfonisul : «C
Tu eşti împăratul păcii şi M întuitorul sufletelor noastre...». Iconografia
încă face prezentă pacea. în modul cel mai ilustrativ o înfăţişează icoana
Mîntuitorului, mîna binecuvîntătoare sim bolizînd pacea, cealaltă ţinînd
de multe ori o carte deschisă, pe paginile căreia se înscriu cuvintele
ce parcă le rosteşte : «P ace vouă !». A lte icoane reprezintă momente
de sublimă pace, ca aceea a N aşterii Domnului ce redă adesea şi cîn
tarea îngerească «M ă rire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt
pace, între oameni b u n ă v o ire !» (Luca 2, 14) ; apoi a Intrării Domnului
în Ierusalim, pe care contem plînd-o cineva, parcă aude osanalele adre
sate aceluiaşi împărat al păcii (Zah., 9, 9— 10). N -ar trebui apoi trecut
cu vederea intermediul sim boalelor. Bunăoară, Sfîntul Duh în chip de
porumbel care evocă pacea în Icoana Botezului Domnului, a Rusaliilor,
ca de altfel şi în altele 3. Totodată ramura de măslin în com poziţia pic
turală aminteşte relatarea biblică a potopului de odinioară constituind
dovada sfîrşitului oricărui cataclism din viaţa om enirii şi asigurarea tih
nei pe pămînt. Coloritul picturii bisericilor, în nuanţele curcubeului este
ilustrativ, acesta însuşi figurînd în icoane ca jertfă a lui N o e şi altele
indicînd un semn de pace. Edificiul bisericii în arhitectura sa şi arta
îm podobirii pe măsură, sintetizează pentru cel ce-i desluşeşte taina, în
treaga armonie cosmică, fiind casa Dumnezeului păcii, în consecinţă lo
caşul păcii.
Ca atare, se impune şi în cugetul creştinului datoria de a cultiva pa
cea în vederea comuniunii sale cît mai strînse cu Dumnezeu şi cu oame
nii, cu lumea întreagă. Prin aceasta se confirmă mereu cunoscuta aserţiu
ne a Sf. Ioan Gură de A u r că : «P acea este maica tuturor bunurilor» 4. Ea
este aşadar, iz v o r de virtuţi necesare desăvîrşirii v ie ţii creştine. Şi dacă
din îndepărtate vrem i i s-au ridicat altare, fiind apoteozată prin tot ce a
produs genialitatea omului, azi nu se concepe viaţa fără condiţia păcii.
A lta rele păcii se înalţă pretutindenea unde se lucrează de către
harnicii ei constructori tot ceea ce înseamnă progresul om enirii. Chipul
2. Pr. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Bucureşti, 1972, p. 159.
3. Pr. Victor Aga, Sim bolica biblică şi creştină, Timişoara, 1935, p. 232.
4. Om ilia a IlI-a la Epistola către Colosenl, P.G., LXII, 322, cf. Teologia morală
ortodoxă, Bucureşti, 1980, voi. II, p. 319.
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se reflectă în slu jitorii acestor altare. Im nele ce o cinstesc sînt
e de gama tuturor instrumentelor pe care talentul şi hărnicia le
lumii actuale şi viitoare, făcînd prin aceasta să amuţească zgolotele provocatoare ale armelor m oderne ce pun în p ericol via ţa p la 
netei noastre. Biserica o cultivă şi ea prin m ijloa cele la care s-a făcut
referire cu precizarea că ele sînt nenumărate, rămînînd însă a fi ex p loa 
tate cu rîvnă în vederea realizării aceleiaşi năzuinţe universale şi de
totdeauna.
In acest cadru se poate afirma că Biserica O rtodoxă Română prin
frumuseţea limbii noastre liturgice, în rostirea rugăciunilor şi învăţătu
rilor sfinte, prin sublimul im nelor sau monumentalitatea podoabelor a
sensibilizat pe fiii ei pentru tot ceea ce însem nează gînd şi faptă închi
nate păcii, înlăturării oricărei vrajbe. Bisericile noastre sînt e d if ic a te
în vrem i de pace şi ca mărturie a biruinţelor în apărarea ţării şi a f i 
inţei neamului. La altarele lor s-a adus jertfa de laudă în spirit de îm 
păcare, ca şi în comuniunea frăţească pecetluită cu sărutarea păcii de
la Sfînta Liturghie. Această realitate este cu atît mai mult evidenţiată
cu cît dorita lucrare bisericească se desfăşoară într-o firească îm pletire
cu toate acţiunile întreprinse de întregul nostru popor pe plan naţional
şi mondial. Fiecare membru al B isericii în ţelege că astăzi nevoia de
pace este resimţită mai mult ca oricînd şi că toţi vieţu itorii globului
pămîntesc trebuie să şi-o exprim e într-un mod imperios spre a face tri
umfătoare această cauză nobilă.
Sfînta Scriptură istoriseşte cum odinioară unul dintre bărbaţii aleşi,
in vederea păcii a zidit un altar lui Iahve Shalom (Jud., 6, 24). Se poate
înţelege de aici că fiecare prin tot ceea ce făureşte zideşte altare de
pace. Peste întreaga lucrare desigur, că nu v a întîrzia să se reverse
binecuvîntarea Celui ce face ca pe pămînt şi între oameni să se sălăşluiască mult dorita pace (Isaia 45, 7).
f TIMOTEI,
EPISCOP A L ARADULUI

PA C E ŞI U M A N IS M
Înscrise între coordonatele fundamentale ale misiunii Bisericii şi deci
şi ale vie ţii credincioşilor, pacea şi umanismul condiţionează dobîndirea mîntuirii. Ele se află într-o stare de interdependenţă şi se comple
tează reciproc. Dar dumnezeiesc, pacea implică, în acelaşi timp, şi obli
gativitatea din partea noastră, a credincioşilor de a împlini cuvintele
Mîntuitorului Hristos : «Poruncă nouă dau vouă : Să vă iubiţi unul pe
altul. După cum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi v o i unul pe altul să vă iu
b iţi» (Ioan 13, 34).
A xiom ă fără de care nu se poate statornici buna convieţuire şi nu
se poate ajunge la progres şi la dezvoltare, pacea implică deci «drepta
tea care nu cade niciodată» (I Cor., 13, 8) împreună cu care realizează
unirea şi armonia umană.
v
«Căutaţi pacea cu toată lumea...» (Evr., 12, 14) şi «trăiţi în bună
pace cu toţi oamenii...» (Rom., 12, 18) ne învaţă Sfînta Scriptură. M în 
tuitorul însuşi a venit în m ijlocul nostru pentru a împăca pe om cu
Dumnezeu şi pe oameni între ei, instaurînd astfel pacea şi desfiinţînd
vrăjmăşia.
Păstrînd şi desăvîrşind acest climat, oamenii se recunosc de fraţi şi
egali în drepturi şi în datorii, cu responsabilitate reciprocă în apărarea
m arilor cuceriri ale umanităţii. Prin dragostea faţă de om, prin recu
noaşterea a cine este aproapele nostru se realizează spiritul umanitar
atît de pilduitor din parabola Samarineanului m ilostiv (Luca 10, 25— 37).
A fi uman deci, nu înseamnă numai o simplă formulă, ci săvîrşirea de
fapte concrete pentru mîntuire. «Umanul nu este decît un chip creat al
Divinului, pentru ca D iavolul să se poată manifesta continuu şi într-un
mod efec tiv în planul creat al umanului cuprins în Sine, voind să dez
v o lte umanul spre tot mai multă asemănare cu El şi pentru ca umanul
să vadă în viaţa sa de a se menţine şi desăvîrşi în mod autentic însăşi
manifestarea Divinului prin uman».
Pacea şi umanismul întem eiate pe dreptate au devenit în vrem ea
noastră idealul suprem al tuturor celor iubitori de linişte şi armonie. Ele
însă nu pot rămîne o simplă dorinţă şi nu se realizează de la sine.
In condiţiile actuale, cînd pacea şi însăşi viaţa sînt atît de grav
ameninţate, fiecare locuitor al Terrei are obligaţia să-şi sporească efor
turile în această direcţie. Astăzi se cere nu numai ca oamenii să fie
alături şi nici numai să fie împreună, ci «să trăiască unii pentru alţii,
deoarece fiecare dintre noi sîntem mădulare unii altora» (Rom., 12, 5).
în faţa prim ejdiei crescînde a catastrofei nucleare Bisericile şi cre
dincioşii nu pot lipsi din rîndul celor care ostenesc pentru apărarea şi
prom ovarea păcii, a v ie ţii pe pămînt.
«Pacea a fost totdeauna un elem ent constitutiv al sufletului româ
nesc, al concepţiei şi practicii noastre de viaţă, în societate şi în lume»,
afirma Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin Moisescu, la recenta Plenară
a Consiliului Frontului şi Dem ocraţiei Socialiste. în acest context ea se
simte înfrăţită cu omenia — cuvînt şi însuşire atît de românească — ,
liantul de granit care apropie pe oameni.
Omenia românească se înscrie în coordonate demne de reţin u t: ab
senţa spiritului de violenţă, cotropire şi oprimare a altor p o p o a re ; ati
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tudine de bunăvoinţă şi înţelegere pentru cei care s-au statornicit pe
m eleagurile noastre / spirit profund de solidaritate bazat pe convingerea
că fiecare om este chip al lui Dumnfezeu.
Umanismul argumentat cu omenia duce la înfrăţirea generală care
este porunca im perativă a zilelor noastre, spre asigurarea bunei co n vie
ţuiri a tuturor pe planeta noastră, dat fiind că în condiţiile progresului
general, se poate asigura un trai fericit şi prosper pentru toţi.
Biserica O rtodoxă Română sprijină cu deosebită însufleţire străda
niile poporului nostru de pace, de prietenie şi de colaborare, pentru
prom ovarea relaţiilor de omenie în ţară şi în lume, de pe poziţia sa şi
cu m ijloacele sale specifice. Cuvîntări, Pastorale, conferinţe şi Adunări
pentru pace şi dezarmare, iată tot atîtea modalităţi prin care Biserica
Ortodoxă Română, cler şi credincioşi, îşi face cunoscute hotărîrea şi
viaţa sa pentru pace, pentru viaţă. Fidelă misiunii sale, propovăduirea
păcii şi a buneivoiri, Biserica noastră nu a încetat o clipă de a învăţa şi
de a îndemna la o dragoste dinamică, corespunzătoare umanismului
creştin.
A trăi coordonatele păcii şi învăţăturii Mîntuitorului Iisus Hristos,
aşa cum le-a păstrat şi propovăduit Sfînta noastră Biserică, înseamnă a
ne spori rugăciunile «Pentru pacea a toată lumea şi pentru bunăstarea
sfintelor lui Dumnezeu Biserici», înseamnă a fi buni creştini şi buni ce 
tăţeni, înseamnă a ne sili să păstrăm în suflete şi în comunităţile noastre
adevărata pace.
A v e m încredinţarea că «m unţii de aspiraţii paşnice» şi «voin ţa ne
clintită a maselor de oameni din întreaga lume care preţuiesc viaţa şi
îm plinirile ei cele mai înalte, v o r birui.
Să urmăm faptele păcii şi ale întăririi dintre noi (Rom., 14, 19) cu
convingerea că «trăind în pace Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu
noi» (II Cor., 13, 11).
t IOACHIM VASLU IAN U L
Arhieren-vicar al Episcopiei Romanului şi Huşilor

PACEA, INDEPENDENŢA, LIBERTATEA — IDEALURI
SCUMPE POPORULUI R O M Â N
Problem ele păcii, ale salvgardării şi consolidării ei pe plan mondial,
apărarea independenţei şi libertăţii ocupă un loc distinct, prioritar şi
permanent în activitatea internaţională a României. A ceste preocupări,
înscrise în tradiţiile şi năzuinţele dintotdeauna ale poporului român, sînt
amplificate de necesitatea imperioasă a momentului actual, cînd alter
nativa la pace — războiul nuclear — înseamnă distrugeri apocaliptice,
exterm inare generală, neant la proporţii planetare.
V ocaţia păcii este o trăsătură definitorie a sufletului românesc, re
flectă cu pregnanţă continuitatea unor idealuri şi năzuinţe care l-au în
soţit permanent de-a lungul frămîntatei sale istorii. A şezat la întretă
ierea marilor drumuri geografice, în calea năvălirilor pustiitoare, a in
tenţiilor de subjugare şi dominare nutrite de marile im perii ale timpu
rilor trecute, poporul nostru a cunoscut, în decursul unei lungi şi frămîntate istorii, numeroase războaie impuse de cotropiri duşmane, care
rîvneau acapararea unor bunuri ale pămîntului românesc. A vîn d de în
fruntat asuprirea străină, poporul român n-a manifestat niciodată ambiţii
de cotropire sau veleităţi războinice, n-a rîvnit niciodată la ceea ce nu
i-a aparţinut, iar arma în mînă a luat-o numai şi numai pentru a-şi apăra
fiinţa naţională, integritatea hotarelor, libertatea şi neatîrnarea şi, odată
cu acestea, dreptul la pace, văzînd în ele condiţia de căpătîi a dezvoltării
sale şi, în acelaşi timp, a posibilităţii de conlucrare cu celelalte popoare.
De aceea, din zorii existenţei sale şi pînă astăzi, nimic n-a fost mai scump
poporului român ca libertatea, ca voinţa nestrămutată de a fi stăpîn pe
pămîntul şi destinul propriu, ca dorinţa de a trăi în pace şi bună înţe
legere cu vecin ii şi cu celelalte popoare.
In stare de perpetuă incandescenţă, toate aceste principii care au
călăuzit trecutul bimilenar al poporului român şi au dăltuit însuşi modul
de existenţă, concepţiile şi idealurile sale de viaţă, au cunoscut o deose
bită strălucire în m omentele de v îr f ale istoriei noastre naţionale, aşa
cum s-a întîmplat la 9 M ai 1877, în luptele eroice pentru dobîndirea
independenţei de stat a ţării, sau, mai înainte, pe vrem ea marilor v o ie 
vozi, care ne-au apărat cu străşnicie pămîntul, tradiţiile, limba şi obiceiu
rile, a revolu ţiilor de la 1784, din 1821 şi 1848, care au netezit drumul
spre înfăptuirea Unirii Principatelor în 1859 şi, mai apoi, la 1 Decembrie
1918, în avîntul pentru desăvîrşirea unificării statului naţional român.
A ctul de la 23 August 1944 a amplificat valen ţele şi m otivaţiile isto
rice ale păcii în conştiinţa poporului nostru, reflectîndu-le în munca lui
paşnică şi creatoare pentru edificarea unei Românii noi, liberă şi inde
pendentă, profund angajată, alături de toate popoarele lumii,'Mn lupta
de apărare a v ie ţii şi a păcii pe Pămînt.
Pacea, independenţa, dreptul de a trăi liber, de a dispune de pro
priile destine potrivit cu voinţa şi aspiraţiile sale fundamentale, consti
tuie, aşadar, permanenţe ale istoriei neamului nostru, firul care străbate
— asemenea unui izvor lim pede şi curat de munte — bogatele tradiţii ale
poporului român.
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V ocaţia paşnică şi constructivă a poporului nostru, cu tradiţionalele
şi m em orabilele ei repere de-a lungul unei istorii contorsionate, dar reliefînd, dincolo de noianul de vicisitudini, o consecventă voinţă de a
transforma armele apărării în unelte ale progresului, s-a afirmat cu v i 
goare, a dobîndit un conţinut mai profund şi noi va lori practice de ac
ţiune în perioada ultim ilor 20 de ani, pe fundalul complex, zbuciumat, al
epocii pe care o traversează în prezent omenirea, dorinţa sa de a trăi
într-o lume fără arme şi fără războaie, a înţelegerii şi cooperării, găsindu-şi în preşedintele N icola e Ceauşescu cel mai strălucit exponent şi
cel mai înflăcărat promotor. Concepţia sa originală, străbătută de un p il
duitor umanism, s-a cristalizat într-un adevărat program al statului
nostru în problem ele păcii şi dezarmării, caracterizat printr-o abordare
principială şi constructivă, de o mare putere de convingere şi m obili
zare. In gîndirea preşedintelui N icola e Ceauşescu, interesele vitale, de
totdeauna ale poporului român, ob iectivele fundamentale ale ridicării
ţării pe traiectoria ascendentă a edificării societăţii socialiste multilateral
dezvoltate se pot înfăptui în condiţii optim e doar într-un climat interna
ţional de pace, care să asigure fiecărei naţiuni, fiecărui stat, dreptul ina
lienabil de a-şi făuri în mod nestingherit destinul potrivit voinţei şi aspi
raţiilor proprii. în acelaşi timp, pacea constituie, în viziunea preşedin
telui României, bunul cel mai de preţ al umanităţii, este expresia drep
tului sacru al oam enilor şi popoarelor la viaţă, la existenţă. în condiţiilc
intensificării fără precedent a înarmărilor nucleare, a perpetuării politicii
de forţă şi dictat, de amestec în treburile interne ale statelor, a nesoco
tirii principiilor de bază ale dreptului şi relaţiilor internaţionale, a men
ţinerii unor focare de încordare şi conflict în diferite zone ale globului,
care antrenează tot mai mult popoarele spre un curs periculos, la capătul
căruia nu ar putea fi altceva decît un cataclism pustiitor, pacea a devenit
o problemă vitală, de care depinde însăşi supravieţuirea omenirii, a ci
viliza ţiei. în tem eiul acestui adevăr inexorabil al vie ţii internaţionale
actuale, ca şi din raţiuni de ordin intern, România a făcut din lupta neo
bosită pentru pace esenţa întregii sale politici externe, remarcîndu-se
printr-o serie de acţiuni de eficientă va loa re practică, prin neobosite
demersuri care să ducă la preîntîmpinarea unei catastrofe nucleare, la
prom ovarea destinderii şi colaborării, atît de necesare făuririi unei lumi
mai bune şi mai drepte. Istoria va consemna la loc de cinste iniţiativele
pătrunse de un înalt umanism ale preşedintelui României, propunerile
sale concrete de larg răsunet internaţional, vibrantele m esaje şi apeluri
adresate şefilor de state şi guverne, parlam entelor şi naţiunilor lumii,
chemînd la acţiune unită pentru oprirea evolu ţiei periculoase a ev en i
mentelor, pentru apărarea dreptului fundamental al oam enilor şi popoa
relor la independenţă, la existenţă paşnică şi progres, pentru consolida
rea păcii şi destinderii pe glob. Fie că a chemat la reducerea cheltuie
lilor şi efectivelor m ilitare şi la rezolvarea pe calea tratativelor a con
flictelor dintre state, fie că s-a implicat direct în procese pozitive, prin
crearea pe plan regional a unor zone denuclearizate şi fără arme chimice,
sau pregătirea şi desfăşurarea Conferinţei pentru securitate şi cooperare
în Europa, ţara noastră, preşedintele N icola e Ceauşescu, au manifestat
aceeaşi voinţă neclintită de a acţiona neabătut în favoarea acestui ţel su
prem al lumii contemporane.
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După cum se ştie, anul 1986 a fost proclamat de către Organizaţia
N aţiunilor Unite, prin hotărîrea unanimă a tuturor statelor membre ale
ei, drept A n Internaţional al Păcii, dîndu-se astfel expresie voin ţei şi
aspiraţiilor legitim e ale popoarelor de a se trece de la politica de înar
mare şi agresiune la prom ovarea destinderii şi în ţelegerii internaţio
nale. Din păcate, însă, deşi acest an şi-a făcut debutul sub auspiciile po
zitiv e ale unor importante tratative şi în ţelegeri de principiu la nivel
înalt privind reducerea înarmărilor şi trecerea la dezarmare, pe cerul
vie ţii internaţionale nu numai că nu au apărut razele de lumină atît de
mult aşteptate, dar s-au risipit pînă şi fira ve le semne ale slăbirii încor
dării. A rsenalele militare sporesc tot mai mult cu cele mai distrugătoare
arme nucleare şi clasice, continuă experienţele nucleare şi amplasarea
de noi rachete nucleare în Europa, şi se fac paşi înainte în acţiunea de
m ilitarizare a spaţiului cosmic. Pe continentele şi pe mările Terrei fo 
carele de conflict şi incidentele m ilitare se înmulţesc, făcînd să se adîncească şi mai mult neliniştea, să crească neîncrederea. Scopurile agre
sive sînt adesea învăluite în vorb e false despre pace, iar frenetica cursă
a înarmărilor este m otivată de pretinse intenţii paşnice de menţinere a
echilibrului militar, de fapt un echilibru al teroarei.
Desigur, lichidarea armamentului nuclear este un obiectiv grandios,
care nu poate fi realizat, cum se spune, «peste noapte». Nu se poate ig 
nora faptul că se întrepătrund m ultiple aspecte, cu vaste im plicaţii de
ordin militar, politic, economic, interese de o mare diversitate în ceea
ce priveşte securitatea şi raporturile internaţionale — toate acestea determinînd necesitatea unor laborioase şi îndelungate eforturi. Datorită
existenţei unor asemenea dificultăţi, dezarmarea nucleară nu poate fi
realizată dintr-o dată, ci treptat, începîndu-se cu paşi oricît de mici. De
aceea, A nul Internaţional al Păcii este chemat să inaugureze trecerea
fermă la acţiuni şi înţelegeri concrete de dezarmare şi pace, de soluţio
nare pe calea n egocierilor a problem elor existente, în consens cu aspi
raţiile vita le ale popoarelor, să aducă un început de reală şi durabilă
înseninare pe cerul încărcat de nori al climatului politic internaţional.
Grija pentru asigurarea prezentului şi viitoru lui paşnic al planetei fiind
îndatorirea cea mai înaltă a fiecărui stat, fără deosebire de orînduire,
de mărime sau potenţial econom ic ori militar, obligaţia supremă a tutu
ror ţărilor şi popoarelor lumii.
In acest context deosebit de com plex şi contradictoriu al situaţiei
internaţionale, de resuscitare a încordării şi neîncrederii, glasul Româ
niei s-a făcut încă o dată auzit cu vig oa re şi fermitate, prin lansarea
unui nou şi vibrant apel la pace, la înţelegere şi colaborare, spre toate
m eridianele globului.
Prim ite cu deplină aprobare şi cu puternice sentimente de mîndrie
patriotică de către întregul popor, cuvîntarea preşedintelui N icola e
Ceauşescu la Plenara Consiliului Naţional al Frontului Democraţiei şi
Unităţii Socialiste, Declaraţia M arii Adunări N aţionale a Republicii So
cialiste România cu privire la acţiunile pentru pace ce se vo r organiza,
în acest an, în ţara noastră şi D eclaraţia-Apel a FDUS adresată partide
lor şi organizaţiilor democratice, guvernelor, tuturor popoarelor din ţă
rile europene, din SU A şi Canada, de pe alte continente, care definesc
cu înaltă răspundere necesităţile prim ordiale ale Anului Internaţional al
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Păcii, se constituie într-un cutezător program de acţiune incluzînd ob iec
tive de însemnătate decisivă pentru soarta om enirii — de la încetarea
producerii, experim entării şi amplasării de noi arme nucleare, lim itarea
şi, apoi, eliminarea totală a acestora, şi prevenirea m ilitarizării spaţiului
cosmic, pînă la scăderea cheltuielilor şi efectivelor militare şi reducerea
substanţială a armamentelor clasice, şi de la renunţarea la forţă şi la
ameninţarea cu forţa şi soluţionarea conflictelor şi problem elor litigioase
dintre state numai prin tratative, pînă la lichidarea tuturor bazelor m i
litare de pe teritoriul altor state, retragerea trupelor străine în lim itele
teritoriului naţional, crearea condiţiilor pentru desfiinţarea concomitentă
a blocurilor militare. Totodată, ţara noastră se pronunţă şi acţionează în
mod constant pentru ca, în forumurile multilaterale de negociere de la
Geneva, Stockholm şi Vien a — consacrate problem elor dezarmării, creş
terii încrederii şi securităţii pe continent şi în lume — să fie abordate,
intr-un spirit constructiv, toate propunerile avansate în vederea rea li
zării unor acorduri concrete în dom eniile atît de vitale pentru asigura
rea păcii.
Dînd expresie năzuinţei fierbinte a întregului nostru popor, vocaţiei
sale constructive, acest măreţ program de pace vădeşte, încă o dată, stă
ruinţa neobosită, tenacitatea cu care România, preşedintele N icola e
Ceauşescu, acţionează pentru prom ovarea înţelegerii şi conlucrării în
lume, reprezintă o nouă contribuţie a ţării noastre la eforturile generale
de înlăturare a prim ejdiei războiului nuclear, de îmbunătăţire continuă
a atmosferei internaţionale.
Cu deplină încredere în forţa idealului umanităţii, născut din nece
sităţile timpului de azi, mesajul generos, m obilizator al noii in iţiative de
pace a României se adresează, deopotrivă, tuturor statelor şi forţelor
înaintate ale contemporaneităţii, cu convingerea fermă că acţionînd
unite, întărindu-şi rîndurile, ele dispun de resursele necesare, de capa
citatea de a determina oprirea cursului periculos al evenim entelor, de a
realiza intrarea vie ţii internaţionale pe făgaşul destinderii, înţelegerii şi
colaborării.
Programul românesc de înfăptuire a unei lumi fără arme şi fără
războaie se întemeiază pe adevărul de necontestat că edificarea păcii
mondiale nu poate fi realizată fără respectarea independenţei şi suve
ranităţii fiecărui stat, a egalităţii depline între naţiuni indiferent de
mărimea lor sau de spaţiul geografic în care au fost aşezate de istorie.
Viziunea românească privind legătura de esenţă dintre independenţa
naţională şi pacea m ondială izvorăşte nu numai din tradiţia multisecu
lară a luptei poporului nostru de apărare a fiinţei sale naţionale, ci este
în deplină concordanţă cu realităţile lumii de azi, marcată de profunde
transformări de ordin social şi naţional, de uriaşul avînt al ideilor de
libertate, independenţă şi egalitate, generat de apariţia a numeroase
state noi, care îndeplinesc un rol tot mai amplu pe arena vie ţii interna
ţionale. In acest context, coexistenţa paşnică între statele lumii nu
poate fi clădită decît prin înţelegerea deplină între naţiuni libere şi
egale, prin respectarea independenţei şi suveranităţii, neamestecului în
treburile interne, renunţarea la forţă şi la ameninţarea cu forţa în rela
ţiile dintre ele. Ea presupune, de asemenea, încredere şi conlucrare, într
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ajutorare şi cooperare pe bază de deplină egalitate, acţiune comună pen
tru lichidarea subdezvoltării, pentru instaurarea unei noi ordini econo
mice internaţionale, care să asigure progresul tuturor statelor, accesul
jor neîngrădit la binefacerile civilizaţiei.
Impunîndu-se în mod ob iectiv într-o lume care se vrea şi care tre
buie să fie mai bună şi mai dreaptă, aceste principii constituie cadrul ne
cesar menit să asigure, pe de o parte, dem ocratizarea v ie ţii internaţio
nale, pe de alta, platforma pe care trebuie să se întem eieze unitatea po
poarelor în realizarea dezideratelor umanităţii, din rîndul cărora se de
taşează, în actuala situaţie mondială, salvgardarea păcii şi a vie ţii pe
planeta noastră. Tocm ai într-un asemenea cadru, în care pacea se impune
ca problema fundamentală a contemporaneităţii, se relevă valoarea con
cepţiei româneşti potrivit căreia menţinerea şi consolidarea ei, depinzînd
de iniţiativele şi acţiunile popoarelor, trebuie asigurată prin evitarea
tuturor riscurilor care o pot periclita sau primejdui, prin renunţarea de
fin itivă la politica de forţă şi dictat, prin prom ovarea unor relaţii inter
naţionale noi, fundamentate pe respectul independenţei şi suveranităţii
fiecărei naţiuni, pe înţelegere şi colaborare între state.
Pentru îm plinirea acestor aspiraţii, România, continuînd nobilele tra
diţii şi năzuinţe ale poporului nostru de convieţuire paşnică cu celelalte
popoare, desfăşoară eforturi stăruitoare pentru construirea unei lumi
a păcii şi securităţii. Sînt bine cunoscute perseverenţa şi dăruirea cu
care România se pronunţă şi acţionează pentru prom ovarea neabătută a
norm elor de convieţuire între state, pentru respectarea de către toate
ţările şi în toate îm prejurările a legalităţii internaţionale. O ri de cîte
ori, într-o parte sau alta a lumii, aceste norme au fost încălcate sau
unui popor i-au fost lezate interesele legitim e, ţara noastră s-a ridicat
cu hotărîre în apărarea şi respectarea deplină a dreptului sacru al fie 
cărei naţiuni la existenţă liberă, în conform itate cu voinţa sa suverană
şi fără nici un amestec din afară.
Ca popor a cărui creativitate n-a obosit niciodată, optimist prin tra
diţie şi structură, încrezător în devenirea paşnică a omenirii, receptiv
la tot ceea ce ridică ţara pe drumul sigur al progresului multilateral,
poporului român îi este imposibil să conceapă un viito r minat de armele
nucleare. De aceea, poporul nostru, pentru care pacea a reprezentat
dintotdeauna aspiraţia fierbinte, pe care şi-a dorit-o cu atît mai mult
cu cît în zbuciumata sa existenţă i-a fost dat de prea puţine ori să se
bucure de binefacerile ei, îşi afirmă fără preget voinţa de a trăi în bună
înţelegere cu toate popoarele, de a-şi făuri propria istorie şi de a nu
fi un martor oarecare la evenim entele v ie ţii internaţionale.
Adresînd forţelor iubitoare de pace de pretutindeni îndemnul de
a-şi intensifica şi mai mult eforturile pentru înfăptuirea idealurilor în
numele cărora a fost proclamat Anul Internaţional al Păcii, poporul
nostru este ferm hotărît să acţioneze cu şi mai multă energie şi vig oa re
pentru a se lichida definitiv şi total armele nucleare şi a se bara calea
unei conflagraţii pustiitoare, pentru a se asigura fiecărui locuitor al
planetei dreptul suprem la pace şi la viaţă, într-o lume mai bună şi mai
dreaptă.
GHEORGHE VASILESCU

I N B R V M î U l * Pî\$TOR?\U ♦

CUM S A SPOVEDIM
Prot. IO A N BUNEA

Consideraţii introductive. Problema modului cum trebuie făcută spo
vedania, spre a aduce roade bune în viaţa penitentului, a fost ade
seori dezbătută în presa noastră bisericească. S-au dat soluţii interesan
te şi variate, unele dintre ele fiind rezultanta experienţei pastorale a
unor duhovnici iscusiţi K
Reactualizarea în treb ă rii: «Cum să spovedim ?» — se impune cu ne
cesitate, întrucît Spovedania este cheia activităţii pastorale a preotului.
Ea este indisolubil legată de pastoraţia individuală şi constituie un pri
lej unic pentru preot, care trebuie să găsească reţeta potrivită fiecăruia,
pentru ca să se tămăduiască şi să se înzdrăvenească fiinţa atinsă de can
grena păcatului, Spovedania fiind «a l doilea Botez» 2.
Se constată, însă, că nu totdeauna preoţii stăpînesc în măsură în
destulătoare arta duhovniciei. într-un fe l este şi explicabilă această lipsă
in viaţa duhovnicilor începători, fiindcă arta duhovniciei nu se învaţă
din carte. In şcolile teologice Taina Pocăinţei este tratată sub aspect
dogmatic şi liturgic, dar mai puţin ca metodă practică pentru îndrumarea
sufletului şi spre perfecţiunea morală. Este şi m otivul pentru care abor
dăm această temă.
Pregătirea penitentului pentru Spovedanie. A cţiunea de îndrumare
a sufletului pe căile virtuţii începe cu mult înainte de actul propriu zis
al Spovedaniei. Este o acţiune pregătitoare bilaterală, a duhovnicului şi
a penitentului. A tenţia preotului se îndreaptă spre întreaga comunitate
pe care o are sub oblăduirea sa, dar în special spre mădularele suferinde.
Astfel, în preajma serbării hramului bisericii, la începutul posturilor,
cu prilejul pelerinajelor, etc., cuvîntul de învăţătură v a cuprinde idei
referitoare la valoarea Sfintei Taine a Spovedaniei, cu caracterul ei pu
rificator şi întremător. A p oi, în cadrul diferitelor lucrări de cult, pe
lîngă transmiterea harului sfinţitor, preotul se va folosi şi de calitatea
sa didactică, propovăduind dezgustul pentru urîciunea păcatului şi do--------------------.
-Ji l

1. Vezi «Revista Teologică», Sibiu, 1929— 1931.
2. Pr. prof. P. Vintilescu, Spovedania, p rile j de pastoraţie individuală, în «Studii
Teologice», nr. 9— 10/1949, p. 598} Pr. drd. Sandi Mehedinţu, Trăirea duhovnicească
a preotului şi activitatea sa pastorală, în «Biserica Ortodoxă Română», nr. 7— 8/1983,
p. 524— 529.
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rul de împărtăşire din binefacerile virtuţii. A ctivitatea temeinică, orga
nizată, în această direcţie, are darul de a apropia sufletele de scaunul
Mărturisirii, nu dintr-o ipocrită formalitate, ci din dorinţa sinceră a pri
m enirii morale.
Pentru a trezi în sufletul credincioşilor trebuinţa stringentă de a
se spovedi, în scopul însănătoşirii morale, e recomandabil ca preotul să
tălmăcească cît mai des poruncile bisericeşti, insistînd cu explicaţii de
tailate asupra poruncii a patra. «M ărturisirea O rtodoxă», în răspunsul la
întrebarea a 90-a, în legătură cu porunca a IV -a bisericească, ne dă în
drumări precise referitoare la term enele de Spovedanie. Răspunsul glăsuieşte a s t fe l: «Să ne mărturisim păcatele de patru ori pe an, înaintea
preotului, care este hirotonit după leg e şi ortodox. C ei ce sînt înaintaţi
în cuvioşie şi în cucernicie, să se mărturisească în fiecare lună, iar
ceilalţi, cel puţin o dată pe an să-şi mărturisească păcatele lor, şi aceasta
să o facă în timpul sfintei patruzecimi. Iar la cei bolnavi aceasta tre
buie să fie întîia g rijă să cureţe cît mai curînd cugetul lor cu mărturi
sire şi să se împărtăşească cu Sfintele, primind mai înainte cu toată
cucernicia sfinţirea untdelemnului» 3.
Ca regulă generală, mărturisirea se poate face ori de cîte ori cre
dinciosul simte trebu in ţa; este recomandabil s-o facă la scurtă vrem e
după săvîrşirea păcatului, spre a se feri de obişnuinţa cu păcatul. în lu
crarea sa E xom ologh itaru l sau Carte foarte folositoare de suflet, care
este o colecţie sistematizată şi prelucrată a materialului întrebuinţat de
Biserica Ortodoxă în legătură cu administrarea Tainei Mărturisirii, N icodim A gh ioritu l ne povăţuieşte la o mărturisire deasă : «Să obişnuieşti
a te mărturisi des, adică nu numai cînd faci păcat de moarte şi mare,
ci de este cu putinţă, şi cînd v e i face vreun păcat mic şi lesne de ie r
tat» 4.
Grăbirea la mărturisire se recomandă nu numai în cazul păcatelor
grele, fiindcă puritatea morală este asigurată prin vegh erea neîntreruptă
la porţile v ie ţii sufleteşti, prin care încearcă să pătrundă uneltirile celui
rău. A cela şi N icodim A gh ioritu l ne spune că berzele nu se întorc acolo
unde li se strică cuiburile. La fel şi dem onii — zice el — fug de acela
care se mărturiseşte des, că prin deasa mărturisire se strică cuiburile
şi m rejele l o r 5.
D iavolul face două lucruri deodată, — spune Sf. Ioan Gură de
A u r — ; diavolul împinge pe om spre păcat şi după aceea nu-1 lasă să
se pocăiască. Sfinţii Părinţi recomandă două arme îm potriva uneltirilor
d ia v o le ş ti: lupta îm potriva păcatului şi practicarea deasă a Spoveda
niei 6.
S-a reglementat, totuşi, mărturisirea, la termene obşteşti, adică în
cele patru posturi ale anului (al Paştilor, al Crăciunului, al A dorm irii
M aicii Domnului şi al Sf. apostoli Petru şi Pavel), sau cel puţin o dată
pe an, în postul Sfintelor Patimi, din m otive de ordin pedagogic. Sfinţii
3. M ărturisirea Ortodoxă, Bucureşti, 1930, p. 82— 83.
4. Carte foarte folositoare de suflet, tălmăcită din limba grecească şi acum a
cincea oară tipărită, Bucureşti, 1898, p. 181.
5. Ibidem, p. 181.
6. Pr. prof. I. Coman, S finţii Părinţi ca Îndrumători al duhovniciel, în «Mitropolia
Banatului», nr. 4— 67,1966, p. 199.
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Părinţi au considerat — şi pe drept cuvînt — că morala nu se învaţă
numai din lecţii şi din poveţe, ci este rodul unei deprinderi în cadrul
unui mediu corespunzător acestui scop. Postul Păresimilor, de pildă,
creează un climat prielnic pentru pocăinţă 7.
Examenul prealabil al conştiinţei din partea penitentului. Pentru o
bună mărturisire, penitentului i se cere să-şi facă în prealabil o auto«xam inare a conştiinţei. E cunoaşterea de sine amintită mereu de psi
hologi şi de p e d a g o g i8. A ceasta îi dă posibilitatea penitentului să-şi schi
ţeze graficul vie ţii sale anterioare, cu întrelăsările de ordin moral, da
torită cărora este greu încercat, deci are n evoie de o intervenţie spre
■-şi recîştiga tihna sufletului. Pămîntul nelucrat şi nesemănat, nu prouce de la sine decît buruiană. A şa este şi sufletul credinciosu lu i; îl
ăpădeşte buruiana păcatului, dacă nu-1 primeneşte mereu. înainte de a
e prezenta duhovnicului, e indicat ca penitentul să stea de vorbă cu
ine însuşi, să m editeze asupra faptelor sale şi să cîntărească singur
iravitatea lor.
In examenul acesta al conştiinţei intră nu numai faptele materiale,
i şi gîndirile tainice, pe care penitentul — după îndrumările Sfinţilor
Prinţi — este recomandabil să le noteze pe hîrtie. Enumărarea lor nu
e face numai dintr-un calcul contabilicesc, ci pentru a trezi în sufletul
enitentului aversiune faţă de păcat, regretul de a-1 fi săvîrşit, dorinţa
!e a-1 mărturisi şi hotărîrea de a-1 evita în viitor. Cercetarea în preala
bil a conştiinţei pregăteşte terenul pentru primirea cu cuviinţă a ha
lului divin şi a povăţuirii creştineşti.
D ecalogul şi poruncile bisericeşti, oglinda în care penitentul tre
buie să-şi facă examenul amănunţit al conştiinţei. El trebuie să cunoască
•ceste porunci, îndatoririle ce derivă din ele şi păcatele ce contravin
*>r. A vîn d lămurită esenţa poruncilor, credinciosul va fi în măsură să-şi
lea seama dacă s-a conformat sau a contravenit lor. «C artea foarte fo•sitoare de su flet» este un ghid preţios în privinţa felului cum trebuie
icu t examenul conştiinţei în lumina acestor porunci. Spre exemplu :
*orunca I din D eca log învaţă : «Eu sînt Domnul Dumnezeul tău, ...să
ta ai alţi dumnezei afară de m ine» (leş., 20, 2— 3). îm potriva ei greşesc
«postaţii, ferm ecătorii, vră jito rii şi toţi cîţi aleargă la ei, simoniacii,
* i ce practică rugăciunea din convenţionalism , cei ce deznădăjduiesc,
* i ce fac din voluptate un scop în sine etc. A vîn d lămuririle la fie* r e poruncă, examenul conştiinţei este uşurat, soldîndu-se cu roade
olositoare în scopul pe care penitentul îl urmăreşte 9.
Locul pentru săvîrşirea Spovedaniei. Locul unde se face mărturillrea nu este lipsit de importanţă, el trebuind să faciliteze din punct de
^ d e re psihologic, întoarcerea penitentului de la păcat la virtute. Locul
7. Pr. P. Vintilescu, Spovedania şi duhovnicia, Bucureşti, 1939, p. 60— 61.
8. Diac. prof. Nicolae Balcă, Etapele psihologice ale mărturisirii, în «Studii Teogice», nr. 1— 2/1955, p. 32.
9. Cf. Pr. prof. Sp. Cândea, Examenul de conştiinţă, în «Mitropolia Ardealului»,
9— 12/1962, p. 711— 716; Idem, Taina Sfintei M ă rturisiri din punct de vedere pas»ra/ şl m etodologic, în «Mitropolia Banatului», nr. 4— 6/1966, p. 231— 238; Pr. Ilarion
1590lea' Pocăinta' Sibiu> 1939( P- 310— 317; Vezi şi Carte foarte folositoare..., p. 150
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cel mai nimerit pentru spovedit este biserica, «casa lui Dumnezeu», fiincică aici se împărtăşesc harurile cereşti, inclusiv harul iertării. Aceasta-i şi convingerea intimă a credincioşilor, că aici este prezent Dumne
zeu, de la care vin e «toată darea cea bună şi tot darul desăvîrşit»
(Iacob 1, 17).
Mărturisirea se face în naos. Potrivit îndrumărilor din M olitvelnic,
duhovnicul va îmbrăca toate veşm intele preoţeşti sau cel puţin epitrahilul şi felonul. Jeţul sau «scaunul m ărturisirii» va fi aşezat în faţa ico
nostasului, în aşa fel ca penitentul să aibă în faţă icoana Mîntuitorului
în scaunul împărătesc sau icoana răstignirii Sale. A vîn d în faţă prima
icoană, penitentul poate medita asupra lui Iisus ca judecător şi izvor
al darurilor sale. în cazul al doilea, poate să-şi dea seama intuitiv că
problema înfrîngerii păcatului este şi pentru el o chestiune de luptă şi
jertfă
Alături, pe o masă, se recomandă să fie Sfînta Evanghelie,
Sfînta Cruce şi un sfeşnic cu o luminare aprinsă.
Duhovnicul stă pe scaun, penitentul în genunchi. Unii duhovnici
obişnuiesc să-l ţină pe penitent în picioare pînă la rugăciunea de dez
legare. M ai corect este ca penitentul să stea în genunchi, fiindcă, în
felul acesta dialogul se desfăşoară mai degajat, mai ales cînd acesta
este o fire timidă, pe care privindu-1 în faţă, l-am aduce în situaţia de
a nu-şi putea duce pînă la capăt firul mărturisirii. Această practică s-a
încetăţenit şi înrădăcinat în m ajoritatea parohiilor noastre, încît schim
barea ei ar da prilejul la discuţii inutile în rîndul credincioşilor.
C itirea m olitvelor pentru Spovedanie. Mărturisirea are ca scop
redobîndirea harului divin şi liniştirea cugetului. Pentru atingerea aces
tui ţel s-au preconizat numeroase m ijloace, unele de natură sacramen
tală, cum este citirea rugăciunilor de iertare sau m olitvele. Prin aceste
rugăciuni, preotul invocă harul m ilostivirii şi iertării cereşti peste pe
nitentul care-şi pleacă genunchii stăpînit de nădejdea izbăvirii de pă
cate. «M o litv e le pentru Spovedanie sînt prim ele bătăi la poarta cerului
pentru penitent, în prezenţa, cu asentimentul şi cu participarea lui psi
hologică... Bătăile la poarta cerului prin rugăciunile din m oltive se cu
vin e să fie aşa fel făcute, ca ele să-şi răsfrîngă ecoul lor puternic în
inima penitentului, pentru a angaja dispoziţia lui spre pocăinţă adevă
rată şi, deci, spre o acţiune de conlucrare cu graţia divină comunicată
prin preot» 11.
C itirea m olitvelor se face numai pentru cei prezenţi, care doresc
să se mărturisească, nu pentru toţi membrii parohiei la începutul pos
tului, cum greşit procedează unii preoţi. Dacă vreun credincios cere să
i se citească numai lui m olitvele, i se va îndeplini dorinţa. Efectul aces
tora asupra sufletului penitentului depinde de e v la v ia cu care sînt ci
tite. Ele au darul de a răscoli şi a zgudui sufletul penitentului, dacă
lectura este făcută cu intonaţia proprie rugăciunii. C itirea lor cu voce
stinsă sau mecanic, nu-şi atinge scopul. Nu este îngăduită nici prescur
tarea lor.
10. Pr. P. Vintilescu, op. cit., p. 74; Vezi ş i : Mitropolit dr. Nicolae Comeanu,
Carte de rugăciuni, Timişoara, 1979, p. 231 j Pr. prof. dr. Ene Branişte, Liturgica
specială. Bucureşti, 1980, p. 387.
11. Pr. P. Vintilescu, op. cit., p. 80— 81.
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M o litv e le de iertare sînt în număr de t r e i : două precedează măr
turisirea penitentului, iar una este aşezată după. Ele cuprind învăţături
şi expresii menite să introducă pe penitent în atmosfera prielnică a măr
turisirii, constituind un memento necesar înainte de acest act.
Dialogul duhovnic-penitent. Spovedania este un prilej excelent de
«ducaţie în sens creştin, reuşita fiind condiţionată de îndemînarea p e
dagogică cu care duhovnicul sondează cutele cele mai ascunse ale su
fletului penitentului. în calitate de chivernisitor al Tainei, preotul m ij
loceşte coborîrea harului iertării, iar în calitate de păstor sufletesc ur
măreşte să exercite o înrîurire personală asupra penitentului, utilizînd
— în acest scop — m ijloace scripturistice, psihologice şi raţionale. Dia
logul duhovnic-penitent este momentul cel mai prielnic cînd duhovni
cul poate stabili diagnosticul bolii sufleteşti de care suferă penitentul,
precum şi panaceul de care acesta are n evoie pentru întremarea sa m o
rală. Spre a obţine rezultate p o zitive în direcţia însănătoşirii sufletului,
duhovnicului i se cere să fie stăpîn pe bogăţia materialului scripturistic,
•ă fie fam iliarizat cu problem ele psihologice şi chiar medicale, să aibă
o vastă cultură generală, «să fie îm podobit cu carte şi cu fapte bune,
*ă priceapă sfintele cărţi şi canoanele Bisericii noastre, cu care poate
să îndrepteze pe oam enii ce se spovedesc la dînsul şi lucrul acesta să-l
facă cu frica lui Dumnezeu şi nu pentru vreo rea cîştigare», zice Antim
Ivirea n u l12. Pentru a-şi asigura reuşita, duhovnicului i se mai cere să
âibă e v la v ie şi smerenie creştinească pilduitoare şi tactul cuvenit, gra
ţie căruia tratează penitenţii ţinînd seama de individualitatea lor, de
vîrstă, de sex, de stare civilă, de profesiune, de pregătirea intelectu
ală, etc.
Mărturisirea poate fi m onologică sau dialogică. în general se reco
mandă metoda combinată 13.
Mărturisirea m onologică, expozitivă, presupune o scrutare severă,
In prealabil, a conştiinţei din partea penitentului. Dar oricît de tem ei
nică ar fi cercetarea conştiinţei din partea penitentului, duhovnicul va
trebui să intervină cu întrebări, spre a se edifica asupra naturii şi gra
vităţii păcatului. în privinţa aceasta, N icodim A gh ioritu l spune următoa
rele : «Fiecare păcat pe care îl auzi, o duhovnice, să-l cerci cu cele
şapte întrebări, adică : cine este cel ce a făcut păcatul, ce fel de păcat
a făcut, pentru ce l-a făcut, cu ce chip l-a făcut, în ce vreme, în ce
loc şi de cîte ori, şi la care dintre cele zece porunci a greşit (substanţa
faptei, m otivul sau scopul, intenţia, împrejurările, locul, gradul de pu
blicitate şi numărul). La aceasta să urmezi şi tu dreptului Iov, care
12. învăţătura pe scurt pentru taina pocăinţei, acum într-acest chip tocmită şi
tipărită. în zilele prea luminatului domn Io Constantin B. B. Voevod. Cu cheltuiala
cinstitului de bun neam, a lui Şerban Cantacuzino biv. el paharnic şi cu bl(a)goslovenia prea Sf(i)nţitului mitropolit Kyr Teodosie. De iubitorul de Dumnezeu Kyr Antim
Episcopul Rîmnicului. La anul de la H(risto)s în 1705, p. 17; vezi ş i : Pr. prof. Constan
tin Galeriu, Taina M ărturisirii, în «Ortodoxia», nr. 3— 4/1979, p. 492— 493.
13. Prot. Nicodim Belea, Funcţiunea soteriologică şi educativă a M ărturisirii, în
«Biserica Ortodoxă Română», nr. 5— 6/1982, p. 487— 488; Vezi şi Pr. prof. dr. Ioan Ică,
Taina M ă rturisirii In practica sacramentală şl importanţa e i în lucrarea pastorală a
Bisericii O rtodoxe, în «Mitropolia Ardealului», nr. 7—8/1983, p. 415— 429.
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cerca cu osîndire fieştecare judecată ce nu ştia : «cercetam cu sîrguinţă pricinile care îmi erau necunoscute» (Io v 29, 1 6 )14.
Formularea întrebărilor este o problemă dificilă şi delicată pentru |
duhovnic. De felul cum ştie să pună întrebările, depinde — în bună par
te — tămăduirea rănii sufleteşti, pentru care păcătosul şi-a plecat ge
nunchii cu încredere înaintea lui. E momentul cheie, cînd duhovnicul I
trebuie să-şi aducă aminte de cuvintele Fericitului Augustin referitoare I
la starea abrutizantă a celui sfîşiat de păcate şi de seninătatea pe care I
i-o aduce convertirea : «e t cum in virtutem pacem amarem, in vitiositate [
odissem discordia, in istam quondam notabam» 15.
Sufletul păcătosului este sfîşiat şi are n evoie de recîştigarea unităţii I
sale, de acel restitutio in integrum , pe care o terapeutică operantă a du-1
hovnicului i-o poate da.
Desigur că duhovnicul nu poate face minuni în problema aceasta, I
asemenea Mîntuitorului sau Sfinţilor A postoli, de a cunoaşte integrai I
sufletul penitentului. A re însă imperioasa datorie de a folosi toate mij-1
loacele psihologice, spre a diagnostica rana v ie ţii lăuntrice şi a găsi |
remediul potrivit. întrebările îl pot ajuta în această operaţie de cură
ţire a vasului lăuntric de miasmele păcatului şi a-1 face candelă virtu
ţii, bineînţeles dacă este tactician — recte psiholog iscusit — în această I
intervenţie.
'
întrebările se impun duhovnicului spre a completa tabloul păcate
lor destăinuite m onologic de penitent, dar cu deosebire pentru a stabilii
păcatul dominant, din care derivă celelalte păcate. Ele sînt necesare ş il
pentru a înlătura subterfugiul la care recurg unii credincioşi lipsiţi d e j
religiozitate sinceră, asemenea acelora de care vorbeşte mitropolitul V
Antim Ivireanul, că au «d o i duhovnici, unul la ţară şi altul la oraş:|
la cel de la ţară, ca la un prost, spune păcatele cele ce socoteşte e ll
că sînt mai mari, iar la cel de la oraş spune păcatele ce socoteşte că i
sînt mai mici, neguţitorind şi meşteşugind taina Ispovedaniei» 16. Intre-1
bările sînt necesare apoi pentru timizi, em otivi în general, şi pentru cei|
ce nu şi-au scrutat conştiinţa înainte de a ven i la mărturisire.
M o litveln icu l cuprinde întrebările pe care are să le pună duhovni
cul la Mărturisire. Ele sînt în legătură cu Decalogul, cu Simbolul cre-l
dinţei, cu virtu ţile şi datoriile creştineşti. Cu ajutorul lor se perindă înfl
faţa minţii toate păcatele pe care le poate com ite un om. A r fi impru-r
dent ca duhovnicul să citească lista întreagă a păcatelor, căci ar puteai
sugera păcate la care penitentul poate nici nu gîndise 17. Reducerea şif
14. Carte toarte folositoare..., p. 43; Vezi şi N. Sachelarie, Pravila bisericească,
Cernica, 1940, p. 63— 64.
15. P. Partenie, Le ro l actuel de la conlession dans l'Eglise O rth o d o x e ; ce qui
doit savolr le contesseur, în «Logos» — Revue internaţionale de synthâse orthodoxe
Bucureşti, I-ere ann£e, nr. 2/1928, p. 210 j Vezi ş i : Pr. prof. Dumitru Radu, Preotui
ca săvîrşitor al Tainei Spovedaniei şi puterea lu i de a dezlega păcatele după învă/d-'l
tura ortodoxă, în «Biserica Ortodoxă Română», nr. 9— 10 1982, p. 830 j Vezi şi: ProtJI
dr. M. Bănescu, Funcţionalitatea <dezlegării» în Sfînta Taină a Pocăinţei, In «Mitro*|
polia Banatului», nr. 7— 9/1981, p. 543.
16. Predici, Bucureşti, 1962, p. 163— 164.
17. Mitrofanovici-Tarnavschi, Liturgica, Cernăuţi, 1909, p. 724— 725; Vezi şi P«j|
Partenie, op. cit., p. 208— 209.
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g u - B {adaptarea întrebărilor după împrejurări, este îngăduită şi-şi găseşte lei'B pitim area chiar în îndrumările din M olitvelnic, unde se spune : «Duhovît r u B ş i c e , cu toată socoteala şi purtarea de grijă, să iei seama celor ce se
j a r - 1 mărturisesc la tine, ţinînd seama de este slujbaş sau dregător sau om
g e - 1 de r în d ; de este sănătos sau bolnav, cărturar sau necărturar» 18. Intreic u lB bările pot fi sporite sau împuţinate, după cazuri şi necesităţi, fără să
•are I fie denaturate în cuprinsul şi în spiritul lor l9.
:are B
Pentru orientare, este util să avem un plan, un cadru sumar de dest a t e f l făşurare a dialogului duhovnic-penitent, plecînd de la ceea ce este adeH văr de credinţă, adevăr moral şi viaţă creştinească, cu abaterile de la
ă ţ i i B postulatele principiilor lor. A proape în toate cărţile de rugăciuni se dă
du- B -învăţătură pentru Spovedanie», în care se recomandă ca actul Spove■ daniei să fie pus în legătură cu Decalogul, cu cele nouă porunci bisesta, B riceşti, cu păcatele contra Duhului Sfînt, cu cele şapte păcate capitale
jral I 5i strigătoare la cer şi cu faptele m ilei trupeşti şi sufleteşti 2°. A stfel,
nij- B duhovnicul se va încredinţa din răspunsul la prima întrebare, asupra
făsi B datei cînd s-a mărturisit şi împărtăşit credinciosul, precum şi asupra
iră- B felului cum şi-a îndeplinit canonul, bineînţeles dacă l-a avut. Nu va
tu -| B fBita să ceară penitentului m otivarea delăsării şi-l va povăţui pentru
istă B (Viitor. In continuare, îşi va întocmi ordinea întrebărilor în aşa fe l îneît
B ^ ă se poată edifica asupra nivelului religios şi moral al penitentului.
r t e - B '^ t î i se va asig ura dacă penitentul cunoaşte şi mărturiseşte corect adeb i l i B vărurile de credinţă cuprinse în Simbolul credinţei. In caz negativ, îi
; şjB va face o sumară îndrumare. A poi, va trece la întrebările referitoare
d e B *a transgresiunile de ordin moral, care — de obicei — au în ved ere petul
^oada de timp de la ultima mărturisire, dar pot să se extindă pe o
aş:B perioadă şi mai lungă, chiar asupra v ie ţii întregi. Esenţialul este ca
e l f l *le să m eargă la ţintă, adică să fie în aşa fel formulate îneît să cîşc ă B ^9® încrederea penitentului şi să-l dispună la o destăinuire fără reticenţe.

B

întrebarea introductivă este aceasta : «C e păcat ai săvîrşit de la
B ultima mărturisire sau mai înainte, pe care ai uitat sau ai întrelăsat inn i - B Menţionat să le m ărturiseşti?». Penitentul va fi lăsat să enumere păca-

r e - B t*le săvîrşite. Observînd duhovnicul că penitentul trebuie ajutat în mărî d B turisirea pe care o face, intervine cu întrebări privitoare la legea mor u - B *ală şi călcarea ei, aduce vorba de păcate pe care creştinii de o stare
t e a B 011
le să vîrŞesc frecvent. Duhovnicul încearcă să determine m otivele
ş i B *i scopul săvîrşirii păcatului, să cunoască căile prin care a pătruns în
B fiinţa penitentului şi raportul în care se găseşte cu voinţa, mai ales dacă
B este un penitent pe care nu-1 cunoaşte, deci nu are date asupra v ie ţii
7u e H *i îndeletnicirii lui. V a evita întrebările de amănunt ce nu ţin de Taina
Mărturisirii, precum şi acelea care ar putea trezi curiozitatea pentru pă|Jd. B cate despre care penitentul nu a avut cunoştinţă. Nu este îngăduit dur o t H hovnicului să facă din Taina Spovedaniei o lucrare superficială şi pri18. M o litteln ic, Bucureşti, 1950, p. 68.
19. Mitrofanovici-Tamavschi, op. cit., p. 722.
20. Cartea de rugăciuni, Sibiu, 1935, p. 127— 136; vezi şi Mitropolit dr. Nicolae
Corneanu, Carte de rugăciuni, p. 226— 231.
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pită şi nici prea minuţioasă, spre a nu o transforma în lucru de clacă
sau de tortură 21.
Ca regulă generală, nu este suficient ca duhovnicul să ia în conside
rare simpla enumerare a păcatelor, ci să provoace o discuţie asupra urîciunii lor, dar mai ales asupra consecinţelor pe care le au asupra sănă
tăţii trupeşti şi sufleteşti, deopotrivă. O discuţie purtată cu dibăcie pe
dagogică, în care întrebările sînt formulate cu multă prudenţă, are da
rul de a zgudui conştiinţa penitentului, de a o trezi din rătăcirea ei şi
a o canaliza pe făgaşul vie ţii curate. Prima pîrgă a acestei răscoliri a
conştiinţei, este căinţa pentru viaţa păcătoasă pe care o trăit-o. Căinţa
este un paradox, afirmă gînditorul M a x Scheler, fiindcă «d eşi priveşte
plină de lacrimi înapoi, influenţa ei se îndreaptă fericit şi puternic spre
viitor, spre izbăvirea de moarte m orală» 22. încurajarea ce vin e — în
acest moment — din partea duhovnicului, îl scoate pe penitent din sta
rea apăsătoare în care l-a dus păcatul, îi trezeşte dorul unei înnoiri
în duhul vie ţii curate şi-i inspiră încredere în puterile sufleteşti ce n-au
fost atinse de flagelul păcatului. în locul unde a fost păcatul, în urma
căinţei, care a dărîmat zidul trufiei şi a altoit smerenia, apare izvor de
viaţă nouă, aşa cum în viaţa unui neam o înfrîngere e prefăcută în izvor
de biruinţe viitoa re 93.
Fiind cunoscător al resorturilor sufleteşti, duhovnicul nu va uita
inconştientul penitenţilor, în care se găsesc elem ente importante, cu aju
torul cărora se pot explica multe din actele lor. «V ia ţa religioasă are
legături cu conştiinţa subliminală, rezervor al ideilor nebănuite şi al
en ergiilor latente. De acolo vin impulsiile neprevăzute, preferinţele şi
antipatiile nemotivate, prejudecăţile, ipotezele îndrăzneţe, superstiţiile,
capriciile şi toate credinţele lipsite de tem ei raţional» u .
O serie de fenomene sufleteşti, din cauza unor împrejurări nefavo
rabile, sînt trecute în subconştient. Refularea nu înseamnă însă şi dis
pariţia lor. Ele pot să reapară într-o formă deghizată, încît să nu le re
cunoaştem. Pentru a elibera personalitatea morală a credinciosului de
aceste forţe oculte, duhovnicul psiholog, din convorbirea pe care o are
cu astfel de subiecţi, va afla cauza morbidităţii şi va încerca s-o stingă,
pentru ca dispărînd cauza, să dispară şi efectul. După cum în lumea fi
zică o energie naturală, lăsată la vo ia întîmplării, poate pricinui de
zastre, dar captată poate fi utilă în viaţa economică, tot astfel şi ener
giile psihice pot contribui la dezordinea socială, dar pot fi întrebuinţate
şi pentru înălţarea morală a insului şi a societăţii.
Ştiind de existenţa rezervoarelor sufleteşti de care dispune peni
tentul în inconştient, duhovnicul se va folosi de ele în mod constructr
fără a părăsi terenul dogm atic al Bisericii în legătură cu Taina Spo
vedaniei 25. Desigur, nu va uita nici alte împrejurări externe, care dau
21. Pr. Ilarion V. Felea, op. cit., p. 369.
22. Max Scheler, Vom ev/gen Im Menschen, Berlin, 1933, p. 42.
23. Pr. D. Stăniloae, Căinţă şi înviere sulletească, îji «Revista Teologică», Sibiu,
nr. 1— 2/1945, p. 22? vezi şi Pr. Ion Bunea, Pocăinţa — îndatorire de căpetenie a
creştinului, în «Mitropolia Olteniei», nr. 11— 12/1957, p. 738.
24. W . James, Uexp&rience religieuse. Essai de psychologie descriptive, ParisGeneva, 1908, p. 404.
25. P. Partenie, op. cit., p. 208} Prot. N. Belea, Funcţiunea eclesiologică..., p. 4
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prilej la păcat şi-l favorizează. Sfaturile ce le dă şi mustrările pe care
le face sînt în funcţie de constatările făcute în legătură cu poziţia religios-m orală a penitentului, în forul intern sau în viaţa din afară. Instru
irea va avea ca obiect păcatul, nu într-o expunere lungă, ci sumară,
dictată de cazul pe care îl are în faţă. Iată ce spune Sfîntul G rigorie de
Nisa în această privinţă : administrarea cuvîntului este o sarcină foarte
grea, care să fie îndeplinită cu multă iconomie, să fie variată şi potrivită
In toate treburile, după m oravurile şi dispoziţia celor ce nu sînt încre
dinţaţi. De pildă, o persoană are o mare bunăvoinţă şi o mare supunere
de spirit. Desigur, se cuvine să-i vorbim cu multă m odestie şi blîndeţe,
aşa cum ne învaţă Sfîntul apostol P a v e l: «Fraţilor, de va cădea cineva
In vreo greşeală, v o i cei duhovniceşti, îndreptaţi pe unul ca acela cu
duhul blîn deţii» (Gal., 6, 1). «O alta este încăpăţînată şi nesupusă; ne
vom folosi de acelaşi cuvînt, schimbîndu-1 şi dîndu-i o formă nouă, po
trivit cu persoana asupra căruia lucrăm. Şi după cum, adăugind ceva
pentru dresul cărnurilor, li se imprimă calităţi cu totul deosebite, se
fac dulci acelea care erau amare şi amare acelea care erau dulci, tot
aşa amestecînd cîteva figuri noi în vorbirea noastră, o variem după tre
buinţele deosebite ale acelora care ne ascultă, pentru ca fiecare să gă
sească o hrană corespunzătoare stării sale de spirit» 28. Pentru cei care
vin pocăiţi, mustrarea nu-i necesară, iar pentru firile timide sau scrupu
loase este contraindicată.
Scopul pe care trebuie să-l urmărească duhovnicul în discuţia cu
penitentul, este trezirea aversiunii faţă de păcat, deci evitarea lui în
viitor, şi dorul după mireasma întremătoare a virtuţilor.
Canonul sau Epitimia. O precizare principială : Canonul nu are ca
racter penal, ci medicinal. Scopul canonului este corecţional, de îndrep
tare a penitentulu i27.
Canonul poate fi considerat pedeapsă cel mult în sensul de pedeapsă
părintească, în sensul în care părinţii îşi pedepsesc copiii pentru a-i în
drepta, nu pentru că au greşit. «F iu l meu, nu nesocoti pedeapsa, prin
care D om nul te îndreaptă şi nu deznădăjdui, cînd te ceartă El, căci D om 
nul, pe care îl iubeşte, îl şi ceartă şi bate pe tot fiu l pe care îl prim eşte»,
zice Sfîntul apostol Pavel (Evr., 12, 15). Epitim iile nu urmăresc a da sa
tisfacţie lui Dumnezeu, pentru păcatele cu care credinciosul l-a jignit,
cum învaţă Biserica Romano-Catolică. Canonul are de scop nim icirea în
păcătos a dorinţelor care zămislesc păcatul şi sîrguirea pe căile virtuţii,
adică regenerarea organismului moral.
A v în d în ved ere corelaţia dintre trup şi suflet, solidaritatea dintre
aceste două elem ente în săvîrşirea diferitelor acte, la dictarea canonului
va fi luată în considerare fiinţa penitentului în integritatea ei psiho-fizică, nu numai sub raportul spiritualităţii, cum greşit ar fi unii înclinaţi
26. O m ilie către cei ce se supun greu Ia mustrări, la Pr. P. Vintilescu, op. cit.,
p. 178— 179.
27. T eologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru Institutele Teologice, voi. II,
Bucureşti, 1958, p. 905; Vezi şi Pr. prof. D. Stăniloae, Taina Pocăinţei ca iapt du
hovnicesc, în «Ortodoxia», nr. 1/1972, p. 12 ; Idem, Mărturisirea păcatelor şi pocăinţa
In trecutul Bisericii, în «Biserica Ortodoxă Română», nr. 3— 4/1955, p. 218— 223; Pr.
prof. Ene Branişte, op. cit., p. 390— 392.
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să creadă. Este îndeobşte ştiut că adeseori o boală fizică este conse
cinţa păcatu lu i} există apoi stări psiho-nevrotice, în care tratamentul
duhovnicesc nu va reuşi decît paralel cu tratamentul şi pe latura fi
ziologică a penitentului. în aceste cazuri canonul v a trebui să fie adec
vat situaţiei, trupesc sau sufletesc, sau combinat.
Dat fiind caracterul special al canonului, duhovnicul va trebui să
fie un bun păstor sufletesc, care, după ce a stabilit cauzele păcatului
să aplice canonul cel mai nimerit, ţinînd seama de individualitatea pe
nitentului şi de ambianţa în care acesta trăieşte. Canonul trebuie sta
bilit în raport cu puterile penitentului, cu posibilităţile lui de îndepli
nire şi cu mentalitatea lui şi a timpului în care tră ieş te28. Severitatea
excesivă a duhovnicului faţă de penitent atrage după sine îndepărtarea
lui de drumul vie ţii harice. Concludent, în această privinţă, avem cazul
lui Tannhăuser (de W agn er) — scena a IlI-a, din actul II.
M itropolitu l Antim Ivireanul ne-a lăsat în privinţa fixării canonului
cîteva îndrumări ce nu şi-au pierdut valabilitatea. A stfel, îndrumă pe du
hovnic «să socotească vîrsta lui (a penitentului), tînăr iaste au bătrîn,
însurat este sau neînsurat, bogat sau sărac, preot sau mirean sau monah,
cărturar sau necărturar...; să afle de cîte ori a făcut păcatul şi în ce
vrem e : în post au zile slobode, făţiş sau în ascuns... Căci cu aceste
m ijloace să fac păcatele mai grele sau mai uşoare şi să urmează şi ca
nonul» 29. Este cazul să adăugăm aici încă cîteva precizări de amănunt
şi anume : nu i se v o r da unui bolnav metanii, unui sărac să facă acte
de milostenie, etc 30. Este recomandabil ca duhovnicul să m otiveze pe
nitentului pentru ce îi dă canonul respectiv şi nu altul, iar acesta să fie
corespunzător felului şi naturii păcatului. Regula este cuprinsă în cu
vin tele Sf. Ciprian : «pocăinţa să nu fie mai mică decît păcatele» 31. De
nepreţuit ajutor în stabilirea epitim iei îi va fi duhovnicului dispoziţia
sufletească spre îndreptare a credinciosului venit la mărturisire. Sf. Ioan
Gură de A u r sfătuieşte «să se ţină seamă şi de dispoziţia voinţei celor
ce au păcătuit, ca nu cumva, voind să cîrpeşti ruptura, să faci alta mai
mare şi străduindu-te să îndrepţi căderea, să pricinuieşti o cădere şi mai
mare. Căci cei bolnavi şi cei ce sînt în desfătări, şi mai cu seamă cei
dedaţi la plăceri lumeşti, precum şi cei ce se mîndresc cu neamul şi dregătoria, care se întorc încet şi cîte puţin cînd păcătuiesc, s-ar putea, dacă
nu deplin, dar măcar în parte să se îndrepteze de relele lo r» 32.
Terapeutica spirituală urmăreşte să zăticnească — «p ofta ce naşte
păcatul», să scoată viaţa credinciosului din zona întunecoasă a poftelor
vin ovate. Dar, «pentru a vindeca, nu este de ajuns să scoţi săgeata din
rană, — zice Sf. Ioan Gură de A u r — , ci trebuie să pui peste ea şi un
leac». întocm ai ca în orice activitate educativă, măsurile n egative vin 
decă rănile la suprafaţă, dar nu şi rădăcina lor. în canonul ce se da,
28. Pr. conf. Ilie Moldovan, Preotul duhovnic şi darul iertării păcatelor, în «O r
todoxia», nr. 4/1982, p. 582— 583.
29. învăţătura pe scurt..., p. 24; învăţătura bisericească Ia ceale trebuincioase
şi mai de folos pentru învăţătura preoţilor, Tîrgovişte, 1710, p. 30.
30. Carte foarte folositoare..., p. 72.
31. V e 2i şi Antim Ivireanul, Predici, p. 304.
32. La Pr. P. Vintilescu, op. cit., p. 323.
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se va urmări dezintoxicarea naturii umane de păcat şi deprinderea peni
tentului cu vieţu irea virtuoasă, care este diametral opusă păcatului.
«Cum vom face roade vrednice de pocăinţă ?», se întreabă Sf. Ioan Gură
de Aur. «D e vom face fapte contrarii păcatelor din trecut, — zice el. De
pildă : ai răpit lucrurile altuia ? Dă acum pe ale tale ! A i trăit în desfrînare îndelungată ,• depărtează-te şi de soţia ta în anumite zile, şi obişnuieşte-te cu înfrînarea ! A i înjurat şi ai bătut pe semenii tăi ? Binecuvîntează pe cei care te vo r înjura şi fă bine celor ce te vo r l o v i ! A i
trăit în îmbuibare şi te-ai îmbătat mai înainte ? Posteşte şi obişnuieşte-te
să bei apă, ca să nimiceşti stricăciunea rămasă de pe urma acestora».
Fereşte-te de rău şi fă bine, — zice Sfînta Scriptură 33.
Autorul om iliei «îndem n spre pocăinţă» pune la îndemîna duhovni
cilor cîteva reguli privitoare la stabilirea canonului, pe tem eiul princi
piului metodic al vindecării bolilor m orale prin rem edii contrare lor
(contraria contrariis curantur). Reproducem cîteva dintre ele :
«T e-a i îm bolnăvit prin îmbuibare ? Vindecă-te prin p o s t !
Ţi-ai rănit sufletul cu necumpătarea ? Cumpătarea să-ţi fie leacul
bolii.
Ţi-a pricinuit lăcom ia fără saţ o febră a sufletului ? M ilostenia să-ţi
fie belşugul. Căci curăţire este împărţirea celor ce-ţi sînt de prisos.
N e-a rănit răpirea bunurilor altora ? Lucrul răpit să fie înapoiat stăpînului a d e v ă ra t!
N e-a adus minciuna aproape de pierzare ? (căci zice : v o i pierde pe
toţi cei ce grăiesc minciuna — Ps., 5, 7). Iubirea de adevăr să îndepăr
teze primejdia.
Jurămîntul strîmb aduce secera ce zboară în aer a lui Zaharia, ameninţîndu-ne cu tăierea ? Să ne îmbrăcăm cu toată armătura pocăinţei, ca
să îndepărtăm tăişul s e c e r ii!
S-a amăgit cineva cu oarecare dogm e ereticeşti ? Să se alunge n ele
giuirea prin înţelepciunea dreptei credinţe !
Căci aceasta este pocăinţa : dezrobirea şi nimicirea păcatelor, săvîrşirea mai înainte, fie cu fapta, fie cu gîndu l» 34.
M etoda folosită în dictarea canonului să îndeplinească funcţiunea
unei reflexoterapii, adică virtutea ce i se cere penitentului s-o deprin
dă, să stea la polul opus poziţiei create de păcat. Epitim iile constau în :
post, înfrînare, rugăciune deasă acasă, m ilostenii, etc., toate în raport
cu păcatele săvîrşite şi cu starea morală a penitentului, cum ş-a accen
tuat mai înainte 35. Sfinţii Părinţi au preconizat, în canoanele lor, pentru
păcatele grave, oprirea pe un timp oarecare, de la Sfînta împărtăşanie,
tot cu scop corecţional. Nu este indicat însă ca duhovnicul să abuzeze
de oprirea de la Sfînta împărtăşanie, spre a nu îndepărta pe credincioşi
de la beneficiile acestei dumnezeieşti Taine. El va adopta ca linie de ori
entare «iubirea de oameni a lui Dumnezeu», pe care se va sprijini în
primirea credincioşilor la Sfînta împărtăşanie 3e.
33. Ibidem, p. 331.
34. Ibidem, p. 332— 333 ; Vezi şi N. Sachelarie, op. cit., p. 40—42.
35. Cf. Mărturisirea Ortodoxă, I, 113, p. 99.
36. Nicodim Belea, îndatoririle duhovnicului după Sfintele Canoane, în «Studii
Teologice», nr. 9— 10/1951, p. 495.
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Dezlegarea. C el din urmă moment al actului mărturisirii este dez
legarea, care constă în sentinţa de iertare integrală a păcatelor şi rein
tegrarea în starea harică. Duhovnicul are calitate de judecător, investit
cu putere autoritară de a elibera din lanţurile păcatului. Este deosebire
între el şi Judecătorul universal, fiindcă Judecătorul universal nu numai
absolvă, ci şi condamnă ; preotul pronunţă numai sentinţă de achitare,
nu şi de condam nare37.
D ezlegarea se dă prin formula : « Dom nul şi Dum nezeul nostru...».
Uneori, singură formula poate constitui canon. Ea nu se poate da decît
celor demni, refuzîndu-se celor refractari la căinţă. Nedem ni şi neîn
dreptăţiţi la dezlegare «sînt aceia care nu pot distinge între faptele bune
şi rele, cei lipsiţi de minte, precum şi cei lipsiţi total de cunoştinţa ade
vărurilor creştine. Nedem ni sînt ereticii şi schismaticii, precum şi toţi
aceia care nu manifestă părere de rău pentru păcatele lor, nu se mărturi
sesc după cuviinţă, nu vo r să-şi îndeplinească canonul, deci nedispuşi
sau neînclinaţi spre căinţă, cei certaţi cu semenii lor şi nedispuşi să se
împace, sau se găsesc în păcate de moarte şi nu vo r să le părăsească :
concubinajul, vrăjitoria, spiritismul etc.» 3S. C elor cu dispoziţie sufle
tească dubioasă, indiferenţi, nepregătiţi, li se amînă dezlegarea, explicîndu-li-se cu blîndeţe că aceasta este spre binele lor sufletesc. E de la
sine înţeles că duhovnicul va indica penitentului m ijloacele de îndrep
tare, de care să se folosească pe timpul determ in at39.
D ezlegarea se dă tuturor celor ce dovedesc căinţă, sinceritate, inte
gritate mintală şi dorinţă de îndreptare. Unii pot fi opriţi de la Sfîntă
Împărtăşanie pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, după cum
e cazul. A stfel, în M olitveln ic, se spune că după încheierea spovedaniei,
duhovnicul, punînd mîna pe capul penitentului, rosteşte rugăciunea de
dezlegare, şi apoi «slobozindu-1 cu pace, să-i dai canonul după potriva
păcatelor l u i ; şi de va fi făcut păcate mai multe şi mai mari, să-i dai
canon mai mare, adică să fie oprit dela Sfîntă împărtăşanie ani mai
mulţi...» 40.
Penitenţii opriţi de la Sfîntă împărtăşanie, dar aflaţi pe patul de
moarte, trebuie împărtăşiţi, chiar cu neîndeplinirea canonului, dar în
drumaţi, în cazul supravieţuirii, a-şi îndeplini canonul 41. Dem enţii sînt
excluşi de la Sfîntă împărtăşanie ; o pot primi în cazurile de luciditate.
C ît priveşte surdo-muţii, ei pot fi cercetaţi de duhovnic în scaunul M ăr
turisirii şi li se poate da dezlegare, dacă prin semne convenţionale li se
descifrează căinţa necesară şi dorinţa de îndreptare.
Tăcerea asupra celor constatate de-a lungul Spovedaniei, trebuie
păstrată cu sfinţenie. « A i auzit cu vîn t? Să moară în t in e !» (înţ. Sir.
19, 20). E secretul mărturisirii, de care făcîndu-se vinovat, duhovnicul
se cateriseşte.
Concluzie. Răul moral cere iertare din partea celui îm potriva căruia
s-a săvîrşit. Iertarea dată credinciosului care s-a mărturisit în duh de
37.
38.
39.
40.
41.

H. Andrutsos, Dogmatica, trad. Pr. D. Stăniloae, Sibiu, 1930, p. 408.
Mitrofanovici-Tarnavschi, op. cit., p. 728.
Ibidem. p. 729.
M olitveln ic, op. cit., p. 68.
Antim Ivireanul, Predici, p. 305.
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căinţă, este leac îm potriva deznădejdii şi încredere în existenţa unor
puteri capabile să aducă o redresare morală.
Răul moral — păcatul — nu este o insuficienţă naturală, ci vină faţă
de Dumnezeu şi faţă de semeni. Iertarea nu ne-o putem da singuri ? nici
aceea venită din partea oam enilor nu este deplin liniştitoare. Ea este
deplină, izbăvitoare, dacă este venită din partea lui Dumnezeu : « Pentru
numele Tău, Doamne, iartă-m i păcatul meu, că mare este. V e z i întrista
rea şi amărăciunea mea şi iartă-m i toate păcatele m e le » (Ps., 24, 17 Col.,
1, 13— 14 ; 2, 13). Fiul risipitor s-a căit şi a plîns păzind porcii stăpînului
său ,• păcatul însă îi ardea mai departe inima. A înţeles că numai tatăl
său îi poate veni în ajutor ; de aceea a zis : «S cu la -m ă -vo i şi mă v o i duce
la tatăl meu şi-i v o i cere ierta re». Lui îi greşise, de la el trebuia să pri
mească iertare.
M întuitorul a încredinţat mandatul iertării păcatelor slujitorilor săi.
Ei sînt «slu jitori ai lui Hristos şi iconomi ai tainelor lui Dumnezeu»
(I Cor., 4, 1 ,• I Petru 4, 10). Ei vo r m erge ca «în num ele L u i» să propo
văduiască una dintre cele mai mari m inu ni: « iertarea păcatelor la toate
neam urile> (Luca 24, 45— 47). Duhovnicul este practicianul autorizat de
a da poveţele corespunzătoare trebuinţelor credinciosului. De aceea, pe
drept cuvînt, spunea Sully-Prudhome : «F ericit muritorul pe care îl iartă
mîna unui duhovnic». Ca «m edic sufletesc» preotul duhovnic are
imperioasa datorie de a cunoaşte tem einic ştiinţa necesară higienei su
fleteşti, spre a face din mărturisire un medicament care să schimbe starea
penitentului dintr-un osîndit şi rob al nelegiuirii în fiu al lui Dumnezeu.

V A L O A R E A TRUPULUI
C A TEMPLU A L D UH ULUI SFÎNT
Protos. IRINEU POP

Ca «organ firesc de manifestare a v ie ţii sufleteşti în lumea pre
zentă» *, trupul împlineşte o promisiune dată întregii creaţii. El atinge
culmea în întruparea Cuvîntului T a tă lu i: «Jertfă şi prinos n-ai voit,
dar mi-ai întocmit un trup. Atunci am zis : Iată vin ! ca să fac vo ia Tă,
Dumnezeule» (Evr., 10, 5— 7). A cest trup este lim bajul adevărului şi al
dragostei. Chiar dacă omenirea păcătoasă îl răstigneşte, braţele întinse
şi inima deschisă vorbesc cu supremă elocvenţă de dragostea atotcuprin
zătoare şi m întuitoare (Ioan 3, 16).
Trupul lui Iisus, vărsînd sîngele legămîntului, ne spune adevărul
despre creaţie şi despre istorie. Şi slava Tatălui străluceşte asupra
trupului lui Hristos care a slăvit pe Tatăl. Sfîntul Chirii al A lexandriei
vorbind despre unirea Tatălui cu Fiul în actul în vierii scrie : «C ăci fiind
puterea lui Dumnezeu şi Tatăl, Fiul şi-a făcut însuşi viu trupul său» 2.
«H ristos s-a sculat prin slava Tatălu i» (Rom., 6, 4).
1. Mitropolit Dr. N i c o l a e M l a d i n , Prof. diac. dr. O r e s t B u c e v s c ' h i ,
Prof. dr. C o n s t a n t i n P a v e l , Prof. diac. dr. I o a n Z ă g r e a n , Teologia Morală
Ortodoxă, voi. II, Bucureşti, 1980, p. 112.
,
2. Sf. Chirii din Alexandria, Glaphlrorum in Genesîm, P. G., 69, col. 365 B.
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în vierea lui Hristos este promisiune ce trebuie împlinită în toţi ale
căror trupuri vorbesc adevărul dragostei. Sfîntul apostol P avel spune :
«Şi dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus din morţi locuieşte în voi, cel
ce a înviat pe Iisus Hristos din morţi va învia şi trupurile voastre muri
toare prin Duhul său, care locuieşte în v o i» (Rom., 8, 11).
A ntrop ologia creştină ortodoxă acordă trupului o mare valoare şi
un rost bine determinat în iconom ia mîntuirii, în primul rînd pentru că
el a fost creat de Dumnezeu nu numai prin cuvînt ca celelalte fiinţe, ci
El însuşi modelînd trupul omului din ţărînă (Fac., 2, 7) ? trupul are v a 
loare morală fiind «instrumentul de acţiune al sufletului asupra lumii
actuale şi materiale... materia cea mai aptă pentru concretizarea vie ţii
spirituale» 3.
După credinţa creştină trupul participă la viaţa spiritului, depăşind
planul biologic şi fizio-chim ic. în trup, raţionalitatea capătă o com plexi
tate particulară, datorită bogăţiei spiritului din el. în realitatea trupului
omenesc este ceva care transcende ceea ce s-ar putea numi m ateriali
tatea lui şi mişcările ei pur automate, ceva ce nu se poate reduce la
proprietăţile lui materiale 4.
«Trupul omului nu e numai materie, sau numai raţionalitate plastici
zată ca o b ie c t; ci materie subiectivizată, participînd la spirit ca su
biect» 5.
Origen, opunîndu-se stoicilor şi aducîndu-le ca argument raţionali
tatea materiei, afirmă : «N o i nu zicem că trupul descompus revine la
firea sa de la început, precum nici grăuntele descompus al grîului nu
revine la grăuntele grîului. Ci zicem că precum din grăuntele grîului
se ridică un spic, aşa e zidită în trup o raţiune oarecare, din care se ri
dică trupul întru nestricăciune» 6.
«Prin învăţătura despre învierea morţilor, creştinismul răsăritean a
vrut să pună în va loa re ideea că moartea nu este o pierdere sau o aneantizare a persoanei şi personalităţii omului, ci o trecere spre o ex is
tenţă unică cu Dumnezeu spre veşn icie» 7. Deci, menirea trupului om e
nesc este să participe la slava veşnică a lui Dumnezeu dimpreună cu
sufletul, căci fără trup posibilităţile spiritului nu s-ar putea actualiza.
De aceea «n oi nu avem n evoie să-l lăsăm pradă pornirilor inferioare în
raport cu natura. în acest caz cădem noi înşine de la starea de subiect
liber, la starea de natură, aserviţi naturii. Destinaţia trupului este ca spi
ritul uman să lucreze prin el la transfigurarea sau spiritualizarea întregu
lui cosmos, a întregii naturi. El trebuie înnobilat şi transfigurat sau spi
ritualizat în sim ţirile lui, pentru ca prin el să transfigurăm lumea. Pilda
şi puterea aceasta ne-o dă H ristos» 8.
Speranţa în vierii din morţi este centrală pentru credinţa creştină.
«D acă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii că
3. Teologia M orală Ortodoxă..., p. 112.
4. G a b r i e l M a r c e l , Journal M^taphyslque, Paris, 1927, p. 230.
5. Pr. prof. dr. D u m i t r u S t ă n i l o a e , Teologia Dogmatică Ortodoxă, voi. 1,
Bucureşti, 1978, p. 367.
6. O r i g e n , In Kata Kelsou, XII, pi 24, ed. P. Koetschau, î n : Griechlschte
Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderten, voi. II.
7. Pr. prof. dr. I o n B r i a , Dicţionar de teologie ortodoxă, Bucureşti, 1981, p. 230.
8. Pr. prof. dr. D. S t ă n 11o a e, op. cit., p. 369.
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nu este în viere a m orţilor ?» (I Cor., 16, 22). în concepţia creştină trupul
este destinat în vierii şi slavei ? chezăşia o oferă în vierea Mîntuitorului
Hristos. Trupul se va bucura de înviere devenind nemuritor, bineînţeles
în chip spiritualizat. O dovadă şi o rază din această nădejde o avem în
cinstirea moaştelor. M oaştele ce nu se strică ale Sfinţilor sînt o arvună
a biruinţei asupra morţii, adică revela ţii ale Duhului în natura trupului
omenesc e.
Trupurile înduhovnicite înviate vor fi pnevmatizate, materia v a fi
copleşită de Duh, se v o r asemăna cu trupul Domnului după înviere.
Trupurile noastre înviate nu v o r fi lim itate de form e trupeşti, ci v o r fi
asemenea cu trupurile îngerilor 10.
Credinţa şi nădejdea în în viere ne permit scăpare din această lume
supusă stricăciunii şi morţii. Promisiunea lui Hristos de a transfigura
corpul ce aparţine stării noastre umile şi de a-i da o formă strălucitoare
ca aceea a trupului slavei Sale (Filip., 3, 21) este o leg e eliberatoare a
speranţei. Planul lui Dumnezeu este că în acest corp şi viaţa trebuie să se
arate, viaţa pe care o trăieşte Iisus Hristos (II Cor., 4, 10) şi nu numai
în ziua în vierii, dar şi în timpul pelerinajului pămîntesc. Deoarece Bise
rica «prim eşte ca arvună prezenţa Duhului Sfînt, împărăţia este printre
noi, sfîrşitul — eschaton — este deja accesibil» 4l.
Fiindcă toată dorinţa universului şi-a atins culmea în învierea
corpului lui Hristos, tot aşa viaţa noastră în trup, aşteptînd învierea,
este o încredinţare de a iradia această speranţă în relaţiile trupeşti, pen
tru ca toată lumea să aibă parte de ea. Slava ce va străluci pe trupul
nostru depinde de felul cum ne îndeplinim responsabilitatea pe acest
pămînt. «Pentru că şi făptura însăşi se va izbăvi din robia stricăciunii,
ca să se bucure de libertatea m ăririi fiilo r lui Dumnezeu. Căci ştim că
toată făptura împreună suspină şi împreună are dureri pînă acum. Şi nu
numai atît, ci şi noi, care avem pîrga Duhului, şi noi înşine suspinăm în
noi, aşteptînd înfierea, răscumpărarea trupului nostru» (Rom. 8, 21— 23).
Referindu-se la perspectiva în vierii, la transfigurarea întregului cos
mos Sfîntul Simeon N ou l T e o lo g spune că trupurile «răm în în mormînt»,
supuse stricăciunii şi nu v o r deveni incoruptibile decît în ziua în vierii
generale, cînd, desigur, creaţia pămîntească v a fi transfigurată şi se va
uni cu cea cerea scă 12
Un creştin care ştie că trupul său este semn al speranţei niciodată
nu va fi tentat să denigreze viaţa trupească. M întuirea creştinului este
condiţionată de felul cum s-a comportat faţă de viaţa trupească a sem e
nilor şi anume dacă i-a hrănit, adăpat, în grijit în caz de boală etc., de
care este făcut răspunzător la Judecata de apoi (M a tei 25, 35— 46). Ca la
9. P. F l o r e n s k y , Stolp i utverjdenie istini, Berlin, 1929, p. 112.
10. E r i g e n a S c o t u l , De divisione naturae, cartea a V-a, cap. 38.
11. Pr. I o n B r i a , «V ie îm părăţia T a », în «Studii teologice», XXIII (1981), nr. 1— 2,
p. 140— 141.
12. Sf. S i m e o n N o u l T e o l o g , Tratate teologice şi etice, Etica I, 5, (col.
«Sources Chr^tiennea», nr. 122), Paris, 1960, p. 221.
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învierea cea de-a doua să fie părtaş unei v ie ţi fericite creştinul trebuie
să facă binele fraţilor săi în trup, cu trupul său care este organ al a ctivi
tăţii morale. în spiritul unei etici evanghelice pe care Părinţii Bisericii
au pus-o în aplicare, drumul spre Hristos eshatologic trece prin iubirea
semenilor : « A i văzut pe fratele tău, ai văzut pe Dumnezeu», afirmă A v a
D o r o te i13. Creştinul trebuie să lucreze în virtutea h ic et nune, fiindcă
«tim pul pe care îl parcurgem acum în viaţa corporală nu e altceva decît
pregătirea pentru nelucrarea de dincolo de m oarte» l4.
O înfăţişare umană care iradiază bunătate şi cordialitate este o re
flecţie a harului lui Dumnezeu şi ne ajută să înţelegem mila lui Dum
nezeu. Prin Hristos şi prin U cenicii Săi îşi arată Dumnezeu înfăţişarea Sa
iubitoare.
Omul este superior animalelor, în primul rînd prin structura lui bio
logică, care-1 face capabil de a colabora cu sufletul. «Considerînd chiar
numai abilitatea m îinilor omului şi starea dreaptă a corpului, ne dăm
seama că acestea determină realizarea unui progres atît de mare, îneît
între om şi animal se sapă, chiar din punct de vedere trupesc, o prăpastie
de netrecut» 15.
M îna umană este mai mult decît un instrument pentru manevrarea
lucrurilor. M îna lui Hristos a vindecat, a m îngîiat, a slujit şi a acceptat
cuiele pe Cruce. Tot aşa mîna noastră poate sluji şi m îngîia, poate con
firma o alianţă şi poate fi un semn de împăcare. M îin ile odihnindu-se una
în alta denotă confidenţă şi încredere. «Om ul şi lumea se văd în trupul
lui, ca dovadă a participării trupului la subiectul uman şi la lume. Chiar
în m îinile omului muncitor şi artist se vede destoinicia complexă a spi
ritului său şi semnele lucrurilor făcute de e l» l6.
C ele mai preţioase daruri date de Dumnezeu oamenilor, atitudinile
de bunăvoinţă, blîndeţe, dreptate, înţelepciune etc., îşi au rădăcinile în
inimă, dar strălucesc pe faţă, sînt revela te în ţinuta umerilor şi în toate
m embrele corpului. Fiecare ins îşi are individual amprenta lui strict per
sonală. Cu fiecare trup, ca şi cu fiecare suflet, cu fiecare om în integri
tatea lui psihofizică, Dumnezeu a v o it să realizeze un gînd deosebit al
Său. De aici şi datoria de a nu trata pe oameni ca pe simple exem plare
identice ale aceleiaşi realităţi, ci fiecare om trebuie tratat ca o valoare
unică în timp şi spaţiu.
Referindu-se la superioritatea structurii b iologice a trupului om e
nesc şi la destinaţia lui supranaturală, Sfîntul G rigorie de Nyssa subli
niază că «trupurile nu dispar cu totul, ci se desfac în elem entele lor şi
cum Dumnezeu a putut face ex n ihilo, la început, trupul omenesc, cu atît
mai uşor îl va reînvia din elem entele existente. Şi fiecare suflet va
recunoaşte trupul său particular ca pe o haină şi se va sălăşlui în el
13. A v a D o r o t e i , Epistola A , în «Filocalia», voi. IX, p. 634.
14. Sf. G r i g o r i e d e N y s s a , Viaţa lu i Moise, trad. de Pr. Dumitru Stăniloae
şi Ioan Buga, în col. «Părinţi şi Scriitori bisericeşti», voi. XXIX, Bucureşti, 1982, p. 167.
15. Teologia M orală Ortodoxă..., p. 113.
16. Pr. prof. dr. D. S t ă n i 1o a e, op. cit., p. 371.
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iarăşi repede, distingîndu-1 fără greşeală dintr-o mulţime aşa de mare
de trupuri din acelaşi neam » 17.
In sfîrşit, precum M întuitorul a săvîrşit lucrarea mîntuirii noastre
in trupul Său, punîndu-se în slujba lui Dumnezeu, tot aşa trupul nostru
este un vehicul al sfinţeniei şi un organ al vie ţii harice. Trupul lui H ris
tos cel înviat şi ridicat la deplina transparenţă duhovnicească şi umplut
de sfinţenie în faţa Tatălui «nu e numai un gaj dat nouă de Tatăl că şi
noi vom învia, ci este şi izvo r de viaţă dumnezeiască pentru noi în
viaţa pămîntească, un izvor de putere, de pnevmatizare, pentru a ne
menţine şi a spori şi noi în curăţie şi în pnevm atizarea care duce la
în viere» 18. Dar această sfinţenie, transparenţă şi îndumnezeire ni se co
munică prin împărtăşirea de Trupul Său, prin Sfintele Taine, spălîndu-ne
cu apa Botezului, hrănindu-ne cu pîinea şi vinul Euharistiei, iar printr-un
efort de sensibilizare duhovnicească putem asimila tot mai mult din
ceea ce este în Hristos, adică din umanitatea Lui. «Ia r noi toţi cu faţa
descoperită răsfrîngînd ca o oglindă mărirea Domnului, ne prefacem în
aceeaşi asemănare din slavă în slavă, precum este de la Domnul, care
este Duhul» (II Cor., 3, 18).
Ştim că «slava sfinţilor şi a drepţilor, de care se împărtăşesc cu
trupurile lor la în viere este revărsarea harului Duhului Sfînt» (II Cor.,
3, 7— 11)» 19, dar Duhul Sfînt ni se împărtăşeşte încă de acum prin Sfin
tele Taine căci «T ain ele sînt respiraţia continuă a Bisericii prin care
ea inspiră şi revarsă neîncetat pe Duhul Sfînt asupra mădularelor e i» 20.
Prin aceasta trupul nostru devine locaşul Duhului Sfînt, iar membrele
noastre se fac membre ale lui Hristos, potrivit cuvintelor : «N u ştiţi
că v o i sînteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte
în v o i ?» (I Cor., 3, 16).
«După cum trupul Domnului îngropat în pămînt a produs rodul cel
mare al m întuirii lumii, tot aşa şi trupul nostru fiind îngropat prin
Botez, a produs rod : dreptate, sfinţirea, învierea şi m iile de bunătăţi,
şi ne va aduce la urmă şi darul în vierii din m orţi» 21. A ceasta pentru
că în Hristos cel înviat este viaţa dumnezeiască pentru că în El e şi
moartea omului luat în El însuşi şi amîndouă acestea sînt active şi în
noi. Dar această comuniune virtuală devine actualizată prin salăşluirea
lui Hristos prin Duhul Său în fiinţa noastră. A ceasta este în funcţie de
eforturile de întărire a legăturii noastre cu Hristos. «Sînt demni de laudă
cei ce mor în Hristos cu faptele trupului şi care sînt răstigniţi împreună
cu El şi sînt morţi pentru lum e» 22.
17. Sf. Grigorie de Nyssa, In Christi resurrectionem, Orat., P.G., 46, col. 660— 661.
18. Pr. prof. dr. D. Stăniloae, op. cit., voi. 2, p. 169.
19. Sf. Simeon Metafrast, Parafrază la M acarie Egipteanul, 63, în «Filocaliai»,
voi. 5, p. 331.
20. Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Siintele Taine în viaţa Bisericii, în «Studii Teolo
gice», XXXIII (1981), nr. 3— 4, p. 193.
21. Sf. Ioan Gură de Aur, Om ilia X II Ia Romani, trad. de Arhim. Theodosie Athanasiu, Bucureşti, 1906, p. 160.
22. Andrei, episcop al Cezareei, T îlcu ire la Apocalipsa Iui Ioan Teologul, P.G.,
106, col. 412.
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Trupul lui H ristos cel răstignit şi în v ia t ni se oferă în Sfînta Euha
mîncarea trupului şi a sîngelui lui Hristos pnevm atizate şi
îndumnezeite am hrănit chiar sufletul nostru, întărind prin înduhovnicirea lui chiar rădăcinile raţionale şi sensibile ale trupului nostru, care-şi
are ultim ele tem elii împlîntate în adîncimea sufletului şi prin el în
Dumnezeu. Deci, prin Euharistie, întărindu-se şi pnevmatizîndu-se în su
flet rădăcinile raţionale ale trupului, sufletul va putea să în vie trupul la
sfîrşitul lumii, la o viaţă nesupusă în v e c i descom punerii23.
Şi Leonţiu de Bizanţ arată că prin trupul înviat al lui Hristos ira
diază puterea celui ce a făcut acest trup nestricăcios, conducînd pe toţi
cei ce se vo r împărtăşi de El la în viere şi nestricăciune, ba conducînd
întreaga creaţiune la incoruptibilitate, adică la maxima transfigurare şi
la o totală personalizare a cosmosului, în Hristos şi în oameni. Căci «o d a 
tă ce, prin înviere, trupul Său mort şi l-a făcut duhovnicesc şi ni-1 oferă
nouă spre mîncare, sădeşte şi în noi prin el puterea viv ific ă rii spre în
vierea după m o a rte ; prin aceasta ne-a devenit cauză a unei astfel de
firi duhovniceşti în veacul viitor şi a unei stări nemuritoare şi incorup
tibile a trupurilor noastre stricăcioase de acum. Căci pentru noi, pe care
ne va învia în trupuri duhovniceşti, va restabili întru nestricăciune şi
corpurile din jurul nostru, corespunzătoare celor ce locuiesc, umblă,
vieţuiesc şi petrec întru ele, pentru că şi creaţiunea însăşi se va elibera
din robia stricăciunii, spre slava libertăţii fiilo r lui Dumnezeu, care s-a
făcut om şi frate şi părinte al nostru şi sp u n e: Iată Eu şi pruncii pe
care ni i-a dat Dumnezeu» 24.
Iată, deci, că trupul sfinţit prin botez şi hrănit cu «pîinea v ie ţii» este
consacrat lui Dumnezeu, aparţine lui Hristos (I Cor., 6, 16— 20). El este
sămînţa ce trebuie să moară pentru ca fiinţa umană să îm brace o stare
nouă, de transfigurare. în actul învierii, sufletul şi trupul sînt reunite
pentru eternitate într-o umanitate eshatologică pătrunsă de energia du
hului nestricăcios, umanitate, fără caracter carnal 25, căci «carnea şi sîngele nu vo r moşteni împărăţia lui Dumnezeu» (I Cor., 15, 50).
Prin în viere ni se deschide posibilitatea eliberării din lanţurile care
duc la moarte, posibilitatea unei tot mai adînci sensibilităţi şi delicateţi.
r is t ie . P rin

Prin pana şi versul poeţilor români liricul şi epicul îşi ating culmile
lor de frumuseţe şi de mister, elogiind în vierea morţilor, evenim ent stră
lucitor al parusiei care ne va plasa într-un plan demn de noi şi de nă
zuinţele noastre. De pildă :
« Fiecărui om ce-m i iese-n cale
N u am ceva mai uriaş să-i spun
Declt să-i hohotesc în osanale
Că şi el d e-n viere-i bun.
23. Cele 100 capete ale lu i Calist şi Ignatie Xanthopol, în «Filocalia», voi. VIII,
p. 205— 207.
24. Leonţiu de Bizanţ, Adversus Nestorianos, libr. V, P.G., 86, 1, col. 1174D—
1745 A.
25. Sf. Ioan Damaschin, Despre credinţa ortodoxă, IV , trad. E. Ponsove, Paris,
1966, p. 209.
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Şi liberat să-I ştiu că nu se-ntoarce
Că de moarte fost-a izbăvit
C-a început în flăcări să se-mbrace
Pe nava cu catargul răstignit».
(învierea)26

M ai mult ca orice, perspectiva în vierii trupurilor ne îndreptăţeşte
să acordăm o valoare deosebită corpului omenesc ca templu al lui Dum
nezeu şi semn al speranţei. Iar odată cu aceasta perspectiva în vierii ne
dă puterea să ducem în această existenţă efem eră adevărata luptă ce 
rută de ea : lupta îm potriva pasiunilor, lupta pentru sensibilizare, pen
tru comuniune, pentru asemănarea cu Iisus Hristos «C el întîi născut din
morţi şi începătura în vierii celor adorm iţi» (Apoc., 1, 5 ; I Cor., 15, 20).
26. Ioan Alexandru, Im nele iubirii, Bucureşti, 1983, p. 185.
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T R e c u m Bisemcii şi p m ie i noastm

U N CĂLĂTOR STRĂIN D IN SECOLUL TRECUT DESPRE
TOLERANŢA RELIGIOASA A ROMÂNILOR
(Amante spune: «Toleranta, înţeleasă în
sens absolut, este o prerogativă a români
lor»).
t CALINIC ARGEŞANUL

In anul 1888, publicistul şi cărturarul italian Bruto Am ante a tipărit
la Roma o carte intitulată «La Romania illustrata — Ricordi di v ia g g io »
(România ilustrată — A m in tiri din călătorie). Deşi 10 ani mai tîrziu i s-a
tradus în româneşte lui Am ante un op u scu ll , volum ul la care ne refe
rim, însumînd 302 pagini în 8° cu o bogată şi sugestivă iconografie, au
torul este foarte puţin cunoscut. A ju n g e de pildă, să spunem că nu îl
menţionează N. lorga în lucrarea sa «Istoria Românilor prin călători
străini» 2 şi nici o remarcabilă culegere tipărită în 1984 dedicată tocmai
textelor semnate de călători străini care au străbătut în secolul al
X lX -le a pămîntul ţării noastre 3. O valoroasă menţiune asupra lui Amante
a lăsat însă Claudiu Isopescu 4, istoric şi cărturar a cărui temă predilectă
au constituit-o raporturile italo-române.
Deşi Bruto Am ante îşi redactează cartea într-un spirit şi într-un stil
urmînd propriile impresii — ecourile epocii romantice erau încă v ii în
1888 — totuşi paginile sale ne demonstrează că a consultat, privitor la
ţara noastră, surse de inform aţie serioasă. A firm aţiile sale sînt corecte,
denotă o documentare temeinică, rod — după cum însuşi autorul o afirmă
— al mai multor călătorii la noi. Remarcabil este şi faptul că Amante
nu priveşte tînăra Românie modernă, cultura şi civiliza ţia sa, prin prisma
unui «exotism » sau «pitoresc levantin», cum au făcut atîţia călători stră1. Bruto Amante, O vidiu In exil, Bucureşti, 1898 (trad. de Clelia Bruzzeschi).
2. N. lorga, Istoria Rom ânilor prin călători, Bucureşti, 1981.
3. Prin ţările Române. Călători străini din secolul al X lX -le a , Ediţie îngrijită de
Simona Vărzaru, Bucureşti, 1984.
4. Claudio Isopescu, La stampa periodica romeno-italiana in Romania e in Italia,
Roma, Instituto per l'Europa orientale — M CM XXXVII (no. 5 din Piccola biblioteca
romena), v. p. 29, 119, 206, 207.
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ini, ci ca pe o ţară şi un popor care moştenesc, conservă şi continuă
tradiţia romană. A utorul însuşi insistă, în 1888, asupra rolului de stră
jer al latinităţii la Porţile Orientului care avea să-i revină ţării noastre.
El atrăgea atenţia, pe urmele unor înaintaşi, asupra expansiunii slavilor
şi germ anilor în Europa în detrimentul sem inţiilor de limbă şi civiliza ţie
romanică. Importantă ni se pare lucrarea lui Bruto Am ante şi pentru
faptul că relevă — în acelaşi an 1888 — caracterul romanesc indubitabil
al Transilvaniei şi al locuitorilor săi în care autorul recunoaşte o pre
ponderenţă etnică românească. Sem nificativ sub acest aspect este capi
tolul al X lV -le a al cărţii, intitulat «La Rivolu zione di H oria » (Episodio
storico) — Revoluţia lui H oria (Un episod istoric). In acelaşi capitol gă
sim, totodată, o elocventă mărturie privitoare la felul în care acest e le 
ment românesc majoritar era împilat de stăpînitorii săi vrcm elnici care
căutau să-i îm piedice accesul la civiliza ţie şi cultură practicate în form e
naţionale şi tradiţionale.
Există însă în cartea lui Am ante un capitol care atrage atenţia atît
prin titlul cît şi prin conţinutul său : « A l monte Athos. R eligione e tolleranza religiosa» (La muntele Athos. R eligia şi toleranţa religioasă ; pp.
179— 200). Capitolul respectiv îşi propune să dea informaţii — (unui pu
blic italian, deci de confesiune catolică), asupra trăsăturilor Ortodoxiei,
în genere, şi asupra particularităţilor ei româneşti în special, după care
se ocupă de toleranţa pe care autorul o constată la noi — atît în trecutul
istoriei cît şi în actualitatea de la sfîrşitul secolului al X lX -lea — faţă
de celelalte religii şi culte religioase.
Amante, vorbind pe larg de această tipică şi largă înţelegere confe
sională, pune la inimă o trăsătură definitorie a poporului nostru. Se ştie
că în trecut precum şi astăzi, la noi nu au existat şi nu există războaie,
mişcări sau conflicte generate de un substrat religios. în acelaşi timp,
poporul român a privit cu înţelegere, fără dispreţ dar şi fără ispită, cre
dinţele sau «le g e a » îmbrăţişată de alţii. Deşi a suferit necontenit de pe
urma a numeroase încercări de prozelitism (catolicism, protestantism, is
lamism) şi a resimţit consecinţele nu o dată tragice, plătite cu mari jertfe,
ale acestor ingerinţe ale timpurilor trecute — poporul român dreptcredin
cios nu a manifestat resentiment confesional. Atitudinea sa a fost în mod
constant una de adînc umanism : aceea de a vedea, în orice om, indife
rent de limba, de obiceiurile şi de «le g e a » sa, o făptură a lui Dumnezeu.
Aşa s-a făcut că populaţiile de altă credinţă şi-au putut desfăşura în li
nişte cultul şi dezvolta o cultură religioasă proprie, întotdeauna şi astăzi.
Cum spuneam, toleranţa religioasă este o trăsătură definitorie a po
porului nostru şi s-a manifestat neîntrerupt la noi. O realitate mereu re
cunoscută şi chiar admirată de străini cu atît mai mult cu cît ea este
adînc întipărită în firea şi mentalitatea românească. De aceea ne-am
propus să adăugăm la lungul şir de mărturii al toleranţei religioase ro
mâneşti şi această lucrare uitată, semnată de Bruto Amante, autor al
unei cărţi foarte puţin cunoscute. Iată deci cele scrise de e l : «Toleranţa,
înţeleasă în sens absolut, este prerogativu l rom ânilor (...) în vrem ea lup
telor de tot felul mulţi străini s-au refugiat la noi (n.n.) Numai că ro
mânii nu au încercat atunci să facă vre o propagandă printre noii v e n iţ i;
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dar le-au dat chiar locuri pentru a-şi construi biserici, au făcut chiar şi
danii acestor lăcaşuri» (La Romania..., p. 185— 186).
O altă remarcă privind fenomenul tolerantei religioase consacră
aspectul pe care acesta îl îmbracă în Dobrogea realipită, în 1878, Ro
mâniei. «Din 1878, scrie autorul, elementul musulman dăinuia atunci cînd
am ajuns eu în acea regiune, încă puternic în satele din împrejurimi
(îm prejurim ile Constanţei, n.n.). Fapt fără precedent, fiindcă în vrem e ce
a dispărut aproape în întregime din Bulgaria, acest el.ement a socotit
avantajoasă rămînerea în Dobrogea, deşi fanatismul religios îi face (pe
musulmani, n.n.) să-i socotească nişte clin i pe creştini, desemnaţi tot
deauna cu acest termen amabil de către turci. Dar turcii au la Constanţa
două geamii cu obişnuitele minarete şi sînt trataţi cu cea mai mare to
leranţă de către români, ba chiar favorizaţi pe cît se poate, fapt care a
împiedicat în parte em igrările. Tot la Constanţa există şi o capelă desti
nată cultului celor trei sute de catolici care locuiesc acolo, iar statul, pe
cheltuiala sa, a ridicat o mare biserică ortodoxă, pentru care a alocat
mai bine de o jumătate de m ilion» (La Romania..., p. 256— 257).
Relaţia lui Bruto Amante, privitoare la aspectul toleranţei religioase
româneşti, face de prisos orice comentariu 5.

O SUTĂ C INC IZEC I DE A N I DE LA ÎN FIINŢA R E A
SEM INARIILO R TEOLOGICE ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ
Pr. IO N IONESCU

Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, din anul 1821, în Ţara Româ
nească, marchează în istoria poporului român începuturile epocii sale mo
derne, cu urmări pe plan politic-naţional, economic, social şi cultural.
Pe plan bisericesc, epoca renaşterii moderne este legată de numele
marelui cătrturar şi patriot, mitropolitul G rigorie Dascălul (1823— 1834),
unul dintre cei mai reprezentativi ierarhi din Ţara Românească din tot
trecutul ei. Prin activitatea sa culturală, prin numeroasele traduceri în
limba română din Sfinţii Părinţi, prin înfiinţarea de noi tipografii şi ti
părituri de cărţi, prin grija pe care a acordat-o şcolilor din Ţara Româ
nească în calitatea sa de prim efor, a rămas în istorie cu numele de Das
călul, adică învăţătorul, luminătorul.
De numele său este legată una dintre cele mai importante opere de
învăţăm înt din viaţa culturală a Bisericii din Ţara Românească : înfiin
ţarea primelor şcoli moderne de pregătire a viitorilor clerici, Seminariile
T eologice, care au însemnat ridicarea pe o treaptă modernă a învăţămîntului clerical, de la n ivelu l şcolilor anterioare catehetice şi de «grăm ă
tici».
El a stăruit ca fiecare eparhie să-şi înfiinţeze cîte un seminar teo
logic, clădit şi întreţinut cu cheltuiala M itropoliei şi a episcopiilor ;
5.
Un exemplar din cartea Iul Bruto Amante se găseşte la Biblioteca Academiei
Române la cota II 6826, şi unul la biblioteca Timotei Ciparlu din Blaj.
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aceasta, spunea el, este o «îndatorire sfîntă şi despre care nici una
dintr-însele nu se va putea apăra».
In luna februarie 1834, mitropolitul G rigorie Dascălul prezenta în
cadrul Adunării Obşteşti, al cărei prezident era, un proiect pentru Seminarii, protopopi şi preoţi.
în art. 1 se prevedea înfiinţarea cîte unui Seminar pe lîngă M itro 
polie şi la episcopiile de : Rîmnic — N ou l Severin (în oraşul RîmnicuV îlcea), de Buzău (în oraşul Buzău) şi pe lîngă episcopia Argeşului (în
oraşul Curtea de A rgeş).
în art. 2 se prevedea ca episcopiile Buzăului şi Argeşului să între
ţină în Seminarii cîte 20 de elevi, fii de preoţi, cu hrana şi îmbrăcămintea
gratuit ? Episcopia Rîmnicului — 30 de elevi, iar M itropolia — 40 de
de elevi. Cursurile şcolare aveau să aibă durata de patru ani.
Fondurile pentru întreţinerea Seminariilor urmau să fie strînse de
la preoţi şi diaconi, datori fiind fiecare să contribuie «c îte zece le i» anual.
In acelaşi timp, se cerea ca preoţii şi diaconii să fie scoşi din rîndul clăcaşilor.
La 11 aprilie 1834, generalul Pavel Dim itrievici K iseleff, preşedintele
administraţiei militare, pe timpul ocupaţiei ruseşti (1828— 1834), a sanc
ţionat «Legiu irea pentru seminaruri, protopopi şi preoţi».
Dar, în seara zilei de 22 spre 23 iunie 1834, m itropolitul G rigorie
Dascălul îşi dădea obştescul sfîrşit. El păstorise efec tiv numai şase ani
şi 11 luni, restul timpului de patru ani, 6 luni şi 11 zile, trebuind să şi-l
petreacă în surghiun la Chişinău şi la mînăstirea Căldăruşani, pentru că
îndrăznise să se opună măsurilor represive întreprinse de stăpînirea
străină.
Opera începută de el însă devenise viabilă şi ea se va concretiza
în 1836— 1837.
Sub domnitorul pămîntean A lexandru Ghica (1834— 1842), proiectul
pentru organizarea Seminariilor T e olog ice este din nou luat în dezbatere
de Adunarea Obştească (16 noiem brie 1834). Se prevedea acum ca Se
minarul din Bucureşti să aibă 7 clase, iar cele de la eparhii, 4.
La 5 mai 1835 este prezentat în Adunarea Obştească «Regulamentul
Seminariilor pregătitoare», în care se prevedea durata cursurilor de patru
ani şi repartiţia de materii pe ani de studii. în anul sau în clasa întîi
avea să se înveţe citirea, scrierea şi începuturi de gramatică şi aritmetică,
cîntare bisericească şi tîlcul Evangheliilor. In clasa a doua se continua
cu exerciţii de compunere după regu lile gramaticale, cu noţiuni de g eo 
grafie şi catehism. In clasa a treia urma să se predea teologia dogm a
tică, morala şi istoria bisericească, iar în cea de a patra pastorala şi
noţiuni şi exerciţii de administraţie parohială. în plus, e le v ii aveau să
primească cunoştinţe de fizică şi de medicină umană şi veterinară.
Prom ovarea dintr-un an de studii în altul să se facă prin examene
de fine de an, iar la terminarea cursurilor, absolvenţilor trebuia să li se
elibereze cîte un certificat cu calificativu l obţinut la studii şi la purtare.
In art. 16 al Regulamentului se prevedea ca «Din preoţii fieşcăruia
sat, care va ieşi din Seminare, cel mai tînăr va fi dator a ţinea în satul
său şcoală pentru citire, scriere şi pentru lucruri ale aritmeticii.
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Intr-această şcoală toţi locuitorii îşi vo r trimite copiii. A cest preot
\ d avea de ajutor la învăţătura copiilor pe cîntăreţul bisericesc.
La 27 mai 1835 Alexandru Ghica aproba proiectul pentru înfiinţarea
şi organizarea Seminarului Central şi a Seminariilor pregătitoare.
In mod oficial, cursurile Seminarului de pe lîngă M itropolie (C en
tral) încep în ch iliile m înăstirii Antim din Bucureşti, metohul episcopiei
Argeşului, cu 40 de elevi, în ziua de 2 februarie 1836, într-un cadru so
lemn, la care participă domnitorul ţării, Alexandru Ghica, episcopul Ilarion al Argeşului, profesorii şcolii şi personalităţi cu răspunderi în A d u 
narea Obştească a ţării.
Cuvîntul inaugural a fost rostit de profesorul N icola e Bălăşescu, ori
ginar din Haşag — Sibiu, cu pregătire juridică şi filosofică la Cluj şi la
Oradea, şi absolvent al Institutului T e o lo g ic din A rad ; trecut în Ţara
Românească, el fusese un an dascăl la şcoala «d e ţîrcovn ici», iar din 1836
primul profesor, şi apoi director al Seminarului din Bucureşti.
în cuvîntul său, încărcat de bucuria momentului, vorbitorul rostea,
între altele, cu em oţie : «A stă zi ne întîmpină pe noi un lucru cu totuj
neobişnuit, dar de mult însă dorit. Această zi de astăzi ne sileşte ca, după
putinţă, să ne arătăm nemărginita m îngîiere, căci ne este nouă, nu numai
sfinţitului cler bisericesc, ci întregului neam românesc, de mare bucurie
şi fericire, pe care strămoşii noştri cu suspinuri o au dorit, iar urmaşii
totdeauna cu mulţumire o vo r cinsti».
Entuziasmul său era explicat prin realizarea unui aşezămînt cultural
modern, cu rol bisericesc, dar şi patriotic şi cultural-naţional, pus în
slujba poporului, unde aveau să în veţe şi fiii de preoţi, ca şi fiii de ţă
rani, de muncitori şi tîrg oveţi cu întreţinere gratuită, pentru care se
credea îndatorat să aducă, în numele şcolii şi al ele v ilo r ei, recunoştinţă
domnitorului Alexandru Ghica, ca şi conducerii Bisericii, în mod deosebit
episcopului Ilarion, care înlesnise şi pusese la dispoziţie ch iliile mînăsti
rii Antim, metohul Argeşului, pentru funcţionarea Seminarului.
Vorbitorului avea să-i răspundă episcopul Ilarion printr-un cuvînt
tot atît de entuziast şi care aducea, la rîndul său, mulţumiri domnitorului
Alexandru Ghica pentru înţelegerea acordată rolului şcoalelor naţionale,
aprobînd înfiinţarea şi funcţionarea celor patru Seminarii în ţară.
Adresîndu-se profesorilor şi ele v ilo r cu sfaturi şi îndemnuri, le arăta
rolul important pe care îl vo r avea Seminariile de îndeplinit în pregăti
rea cadrelor bisericeşti, în viaţa poporului ortodox român.
«Omul, spunea episcopul Ilarion atunci, se naşte neînvăţat şi nedesăvîrşit, dar primitor de toată învăţătura ; el, prin cea bună, se suie la
cunoştinţa ştiinţelor celor mai înalte şi mai trebuincioase în societate,
la cunoştinţa lui Dumnezeu şi a întreitelor sale datorii. Şi aşa, prin v ir 
tuţile cîştigate, dintr-aceste cunoştinţe el ajunge la cea după putinţă desăvîrşire şi fericire pentru care este făcut. Luaţi dar învăţătură».
La 15 august 1836, praznicul Sfintei M ării, hramul Episcopiei Buzău
lui, şi-a deschis în mod solemn cursurile, al doilea în ordinea crono
logică, Seminarul T e olog ic din Buzău. La deschiderea şi inaugurarea
cursurilor a participat ca delegat al episcopului Chesarie, care atunci se
afla la Bucureşti locţiitor de mitropolit, arhimandritul Eufrosin Poteca,
învăţatul profesor de filosofie de la Şcoala «Sfîntul Sava» din Bucureşti,
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fost e le v al lui Gheorghe Lazăr, a dat citire scrisorii adresate de epis
copul Chesarie profesorilor şi ele vilo r şcolii, cu îndemnurile şi sfaturile
arhiereşti, şi a adăugat şi el cuvîntul despre însemnătatea momentului,
despre rolul şcolii şi al învăţămîntului în viaţa omului şi a societăţii.
Delegatului chiriarhal i-a răspuns prof. G avriil Munteanu (1812—
1869) căruia i se încredinţase conducerea noului aşezămînt şcolar, şi el
tot transilvănean, care avea să joa ce un important rol cultural, atît în
organizarea şi conducerea Seminarului, cît şi în editarea la Buzău, îm 
preună cu ierodiaconul Dionisie Romano, a primului ziar bisericesc,
«V estitoru l bisericesc» (1839— 1840).
Intre altele, G avriil Munteanu spunea în cuvîntul său in au gu ral:
«N o i, domnilor, serbăm astăzi deschiderea unui sfînt şi trebuincios aşe
zămînt. A ceasta este o zi de sărbătoare, ce trebuie să fie scumpă nu
numai pentru clerul acestei eparhii, pentru care se deschide o nouă
epocă ce-1 va ridica în societate la cinstea şi rangul de care îl învredni
ceşte darul său cel de sus, dar şi pentru toţi locuitorii acestui ţinut».
în cursul anului 1836 şi-a deschis cursurile şi Seminarul din Curtea
de Argeş, iar peste un an, la 8 noiem brie 1837, şi-a deschis cursurile Se
minarul din Rîmnicu Vîlcea, unde a fost numit ca profesor şi «inspector»
protopopul braşovean Radu Tem pea (c. 1796— 1850).
Privind în perspectiva celor o sută cincizeci de ani, rolul pe care
l-au avut Seminariile T e olog ice din Ţara Românească, prim ele noastre
şcoli secundare naţionale româneşti organizate didactic, ca şi rolul Seminariilor T eo lo g ice din M o ld ova şi al preparandiilor pentru clerul orto
dox din Transilvania, înţelegem importanţa şi rolul pe care l-au avut în
viaţa Bisericii şi pentru cultura poporului român.
Generaţii după generaţii de tineri veniţi îndeosebi din lumea sate
lor, şi-au dobîndit pregătirea lor teologică, precum şi cea cultural-patriotică şi laică, în cadrul acestor şcoli.
M ulţi dintre absolvenţii lor au urcat cele mai înalte trepte în cadrul
Bisericii şi societăţii. A ctivita tea şi realizările lor fac cinste şcolilor
pe care le-au urmat, şcoli al căror rol a fost preluat de cele şase Seminarii T e olog ice din cadrul Bisericii O rtodoxe Române.
B I B L I O G R A F I E
Ministerul învăţămîntului, Istoria învăţăm întului din România, Compendiu, Bucu
reşti, 1971 ; Academia de ştiinţe sociale şi politice, Ministerul Educaţiei şi învăţămintului, Istoria învăţăm întului din România, voi. I, Bucureşti, 1983; Mitrop. Iosif Naniescu,
Istoricul pe scurt al Sem inariilor din România, Bucureşti, 1893 ; Constantin Erbiceanu,
Istoricul Seminarului Veniam in din M înăstirea Socola, Iaşi, 1885} Şt. Călinescu şi D.
Boroianu, Istoria Seminarului Central din Bucureşti, Iaşi, 1904; Victor Papacostea şi
Mihail Regleanu, Seminarul Central (1836— 1936). Documentele întem eierii, Bucureşti,
1938; C. N. Mateescu, Scurt istoric al Seminarului, în «Anuarul Seminarului «Sf. N i
colae» din Rîmnicu V îlcea», pe anul şcolar 1924— 1925; Dimitrie G. Ionescu, Seminarul
din Buzău, în «Biserica Ortodoxă Română», L V (1937), nr. 3— 4, p. 175— 213; G. Drăgănescu, Istoricul Seminarului din Curtea de Argeş, Piteşti, 1900; Gh. C. Marinescu,
Seminarul din Curtea de Argeş (1836— 1936), Bucureşti, 1937.

OPAIŢE PALEOCREŞTINE D IN DACIA '
Drd. N IC O LAE D Â N ILĂ

Interesul deosebit de care se bucură creştinismul daco-roman, în
general, şi m aterialele arheologice paleocreştine, în special, a dus la
apariţia, în istoriografia românească, în decurs de numai patru ani (1982—
1985), a cinci studii referitoare la această problemă, încercîndu-se stabi
lirea cu exactitate a numărului m aterialelor creştine timpurii descoperite
pe teritoriul fostei provincii Dacia Traiana l .
Monum entele paleocreştine, provenind din Banat şi Oltenia, nu s-au
bucurat pînă în prezent de o includere a lor în repertorii, însoţite de con
sideraţii critice, cum avem în cazul celor din Transilvania. Ele au fost
totuşi trecute în revistă, în ultimii ani, de unii ce rcetă to ri2.
Dacă am vrea un inventar critic al tuturor acestor materiale, p rove
nind din fosta provincie Dacia Traiana (Transilvania, Banat şi Oltenia),
am avea următoarea situaţie : 100 de inscripţii paleocreştine (7 din Tran
silvania, 93 din Oltenia), 3 e d ificii de cu lt (1 — Transilvania, 2 — Oltenia),
13 piese a rh itecton ice (2 — Transilvania, 11 — Oltenia), şi 56 de obiecte
aparţinînd artelor m inore (21 — Transilvania, 8 — Banat şi 27 — O l
tenia).
C el mai bine reprezentate sînt acestea din urmă, ele fiind descope
rite, spre deosebire de celelalte, în toate cele trei ţinuturi româneşti.
Din această grupă fac parte obiecte precum geme, fragmente ceramice,
opaiţe din lut şi bronz, tipare de turnat cruciuliţe, cruciuliţe de bronz,
catarame de centură din bronz, etc.
Un loc important în cadrul lor îl ocupă opaiţele. Pînă în momentul
de faţă, acest gen de materiale creştine nu s-a bucurat de o prezentare
amănunţită, cum avem în cazul lucernelor creştine descoperite în Scythia
M inor (Dobrogea) 3.
1. K. Horedt, Siebenbiirgen in spătromischer Zeit, Bucureşti, 1982, p. 163— 171 j
E. Chirilă, N. Gudea, Economie, populaţie şi societate în Dacia intracarpatică în primul
secol după abandonarea p rovin ciei (275— 380 e.n.), în A cta M usei Poroiissensis, VI,
1982, p. 123— 154; N. Dănilă, Consideraţii asupra n oilor materiale arheologice paleo
creştine din Transilvania, în BOR, C (1982), 7— 8, p. 731— 742; I. Barnea, Continuitatea
elem entului daco-roman după părăsirea aureliană, pe baza descoperirilor paleocreştine
din Transilvania, în lumina n oilof cercetări, în Sargetia, X V I— X V II, 1982— 1983, p.
259— 266; Idem, Le christianisme sur le territoire de Ia Republique Socialiste de Roumanie aux III-e — X I-e si&cles, în Etudes balcaniques, 1985, nr. 1, p. 82— 106.
2. Pentru Banat, a se v e d e a : L. Mărghitan, Banatul în lumina arheologiei, II,
Timişoara, 1980, p. 162— 168; N. Dănilă, Izvoare literare epigraîice, arheologice şi nu
mismatice privind prezenţa bizantină în Banat în secolele TV— V/, în M itropolia
Banatului, X X X IV , 1984, 3— 4, p. 150— 161, iar pentru Oltenia : O. Toropu, Romanitatea
tîrzie şi străromănii, în Dacia Traiană sud-carpatică, Craiova, 1976, p. 107— 110; D.
Tudor, O ltenia romană, Bucureşti, 1978, p. 464— 466; f Nestor, M itropolitul Olteniei,
Creştinismul între Carpaţi, Dunăre şl O lt de la origin i pînă în secolul X IV , în Îndru
mător bisericesc, misionar şi patriotic, I, Craiova, 1984, p. 17— 25; N. Dănilă, Viaţa
creştină în O ltenia în secolele I V — V I, în lumina docum entelor romano-bizantine, în
M itropolia O lteniei, X X X V I, 1984, 5— 6, p. 325—341.
3. I. Barnea, Opaiţe creştine din Scythia M inor, în Revista istorică română, X IV ,
1944, fasc. 2, p. 166— 179; C. Iconomu, Opaiţe greco-rom ane, Constanţa, 1967, p. 13&—
150, tipurile X X IX — X X X III, nr. 715— 779; Gh. Papuc, Opaiţe de im port din Tomis, în
Pontica, IX, 1976, p. 201— 205.
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De aceea, în cele ce urmează, prezentăm un repertoriu al acestor
obiecte şi o încercare de clasificare şi determinare cronologică a lor.
Opaiţele vo r fi redate în ordinea alfabetică a localităţilor din care
provin.
Alba-Iulia (APULUM ), jud. A lba
1. Opaiţ, dim. : 12,6 X 7, 4 X 4.3 cm, confecţionat din lut galbencenuşiu, aspect piriform, ansa (toarta) şi rostrum (ciocul) alungite ; discul
este ornamentat cu o «cru x immissa» (latină) în relief, prevăzută cu un
m otiv format din şapte romburi ? deasupra braţelor laterale ale crucii
se găsesc două orificii pentru alimentare cu u le i; m arginile prezintă un
ornament dispus în semicerc, începînd de la ansa şi terminîndu-se în
dreptul rostrum-\i\m, pe care se găseşte orificiul pentru ardere (linam entum) ; m otivul decorativ constă din 10 ceruri concentrice, alternînd cu
rom bu ri; produs de import. (Fig. 1) .
S ecolul IV . M uzeul Brukenthal— Sibiu, inv. nr. 7492 4.
2. O paiţ, d im .: 7,8 X 5,2 X 2,6 cm ; lut brun-cărămiziu, angoba
(urme de vopsea) : idem ; aspect piriform ,- disc circular, ornamentat cu
o rozetă aplatizată, perforată de orificiul pentru alimentare ; pe bază
prezintă o «cru x immissa» în relief, indicîndu-i caracterul creştin ; produs
local (Fig. 2).
S ecolele I V — V . Muzeul «U n irii»— A lba -Iu lia , inv. nr. 1382 5.
Bumbeşti, jud. Gorj
3. Opaiţ, dim. : 9 X 6 X 3,5 cm, lut roşietic, aspect piriform, ansa
lamelară, rostrum -rupt p a r ţia l,- discul este mărginit de o linie ovală, în
r e lie f; capetele ei se desfac în dreptul rostrum-ului, unde se găseşte
orificiul de ardere ; deasupra acestuia se observă o cruce în relie f ? de
4. K. Horedt, Funde aus der Volkerwandetungszeit aus Siebenbiirgen, în Anuarul
Institutului de studii clasice, IV (1941— 1942), p. 166; Idem, Die vorgeschichtliche und
romlsche A bteilung des Baron Brukenthalischen Museums, în M itteilungen aus dem
Baron Brukenthalischen Museum, IX— X, 1944, p. 104, p. V I I ; B. Mitrea, Une lampe
chr&tienne decouverte en Transylvanie, în Dacia, IX— X (1941— 1944), p. 507— 511 ;
M. Macrea, A propos de quelques decouvertes chretiennes en Dacie, ibidem, XI—
XIII (1945— 1947), p. 283, fig. 2 ( - Idem, în De ia Burebista la Dacia romană, ClujNapoca, 1978, p. 204, fig. 16); I. I. Russu, M ateriale arheologice paleocreştine din
Transilvania, în Studii teologice, s.n., X, 1958, 5— 6, p. 314— 315, fig. 1 ; C. L. Băluţă,
Opaiţele romane de Ia Apulum (II), In Apulum, V, 1965, p. 290, tip III c, pl. VI/1, 3 ; D.
Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii. Bucu
reşti, 1966, p. 144, nr. 1, fig. 1 ; I. Barnea, Les monuments paleochretiens de Roumanie,
Cittâ-del-Vaticano, 1977, p. 250, fig. 100/2 ; Idem, Noi consideraţii privind monumen
tele creştine din Dacia, în Îndrumător pastoral, I, Alba-Iulia, 1977, p. 111 ; Al. Popa,
Urme creştine Ia Apulum în epoca post-romană (sec. IV — V I), ibidem, p. 114, fig. 1;
I. Barnea, Arta creştină în România, I : Secolele I I I — V I, Bucureşti, 1979, p. 254— 255,
pl. 109/2; K. Horedt, Die stădtischen Siedlungen Siebenbiirgens in spatromischer Zeit,
în Sargetia, XIV, 1979, p. 209, fig. 6/3; Idem, Siebenbiirgen..., p. 167, lista 14, C. 1,
pl. 60/3.
5. C. L. Băluţă, O lampă paleocreştină de la Apulum, în Apulum, IX, 1971, p.
701— 704, fig. 1 ; I. Barnea, Les monuments..., p. 251, fig. 101/2a-bj K. Horedt, D/e stădtischen..., p. 207, fig. 6/4; Idem, Siebenbiirgen..., p. 165, lista 14, B. 1, pl. 60/4; N. Dănilă, Consideraţii..., p. 734, nr. 3.
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corul discului constă în granule şi volute ; în centru se află orificiul de
alimentare ; bordura opaiţului prezintă ca ornamente striuri radiare aşe
zate n ere g u la t; baza este inelară ; produs de import (Fig. 3).
S ecolul V I. Muzeul judeţean-Tg. Jiu, jud. Gorj, inv. nr. 415 6.
C elei (S U C ID A V A ), jud. O lt
4. Opaiţ, dim. : 10 X 8,8 cm ; lut roşietic, aspect piriform, ansa ruptă ;
rostrum — întreg, cu un orificiu mare de ardere ,• discul este ornamentat
cu o rozetă dublă interpunctată, care ar putea fi o cruce ,* m otivul floral
este perforat de orificiul de alimentare ,* bordura prezintă un dublu de
cor de benzi ondulatorii (lin ii sinuoase în r e lie f)7 (Fig. 4).
5. Opaiţ, dim. : L - 8 c m ; lut roşietic ; păstrat fragmentar (bazi
nul şi o parte din rostrum — rupte) ,• cordiform, ansa în formă de cruce
bizantină, decorată la capete şi în m ijloc cu cîte un cerculeţ în r e lie f;
bordura este ornamentată cu o serie de i n c i z i i î n centrul discului (păs
trat fragmentar) se găseşte un orificiu mare pentru alimentare ,* desco
perit în 1946— 1947 printre ruinele basilicii paleocreştine ; produs de im
port 8 (Fig. 5).
6. Opaiţ, dim. : 10 X 0,7 c m ; lut g ă lb u i; descoperit în «fîntîn a se
cretă» (1940) ,- aspect piriform, corpul lat, uşor a lu n g it; rostrum -hagm entar, ansa — în formă de cruce bizantină, cu capetele lăţite şi terminate
cu cîte un cerculeţ ,• discul este ornamentat cu linii curbe în relief, convergînd spre orificiul de alimentare, care se află în centru ; alături de
lin iile curbe, discul mai prezintă ca decor două m otive sem ilunare; bor
dura este ornamentată cu incizii simple ; orificiul de ardere-fragmentar ;
produs de im p o rt9 (Fig. 6).
7. Opaiţ, d im .: 10,7 X 10,7 c m ; lut roşietic ; păstrat fragmentar
( ansa şi rostrum — rupte) ,• aspect piriform ,• discul este ornamentat cu
un m otiv floral dublu (rozetă) în formă de cruce, perforat de orificiul
pentru alimentare ; bordura lată (m a rgo) prezintă incizii simple în re
lie f ; ansa, fragmentară, este în formă de cruce bizantină, cu un cerculeţ
în centru şi cu partea superioară ruptă ; produs de im p o rt10 (Fig. 7).
6. O. Toropu, O. Stoica, D escoperiri arheologice şi numismatice din Oltenia, în
M ateriale şi cercetări arheologice, IX, 1970, p. 494, fig. 3 ; O. Toropu, Romanitatea...,
p. 71, 73, 109, fig. 21/13; D. Gh. Teodor, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul Jn
secolele V — X I, Iaşi, 1981, p. 29, fig. 3/4; opaiţul este prezentat ca «suspect descoperit
la Bumbeşti» d e : D. Tudor, op. cit., p. 465; I. Bamea, op. cit., p. 264.
7. D. Tudor, Sucidava III, în Dacia, XI— XII (1945— 1947), p. 168, nr. 8, fig. 20/8;
Idem, Sucidava, Bruxelles, 1965, p. 114, fig. 29/3; Idem, Sucidava, Bucureşti, 1966, fig.
25/3; O. Toropu, op. cit., fig. 21 9; D. Gh. Teodor, op. cit., fig. 3/2.
8. D. Tudor, Prima basilică creştină din Dacia Traiană, Iaşi, 1948, p. 11— 12,
fig. 3/4; Idem, Sucidava IV , în Materiale..., I, 1953, p. 712, nr. 6. Idem, Sucidava —
1965, loc. cit., fig. 29/6; Idem, Sucidava, Craiova, 1974, p. 136, fig. 39/3; Idem, Oltenia...,
loc. cit., fig. 148/3; O. Toropu, N o i descoperiri arheologice la Sucidava-Celei, în
A rhivele O lteniei, s.n., I, Bucureşti, 1981, p. 67.
9. D. Tudor, Sucidava II, în Dacia, V II— VIII (1937— 1940), p. 381, nr. 3, fig.
21/a; Idem, Sucidava — 1965, loc. cit., fig. 29/4; Idem. Sucidava — 1966,
fig. 24/2, 25/4; Idem, Sucidava — 1974, Ioc. cit., fig. 29/4; O. Toropu, loc. cit,,
p. 71, 109, fig. 21/10; D. Tudor, Oltenia..., loc. cit., fig. 25/6; D. Gh. Teodor, op. cit.,
p. 36, fig. 3/3.
10. D. Tudor, Sucidava III, Ioc. cit., nr. 7, fig. 20/5; O. Toropu, op. cit., fig. 21/8.
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Dej, jud. Cluj
8. Opaiţ, d im .: 7,7 X 7,9 cm, turnat din bronz ; descoperit in îm 
prejurim ile D e ju lu i; aspect piriform, disc circular, prevăzut în centru
cu orificiul pentru alimentare ? rostrum — alungit, cu orificiul pentru
ardere ; ansa — în formă de ve rigă rotundă; deasupra acesteia se gă
seşte o cruce executată ă jou r, încadrată într-un romb prevăzut cu doi
butoni la te ra li; deasupra crucii se distinge un porumbel cu aripile în
tinse ; produs de import (Fig. 8).
S ecolele V — V I. Muzeul de istorie R.S.R. — Bucureşti, inv. nr.
40669
Drobeta— Turnu-Severin, jud. M ehedinţi
9. Opaiţ, confecţionat din lut g ă lb u i; păstrat fragmentar ; aspect
cordiform ; disc circular şi uşor adîncit, ornamentat cu linii incizate
«parcă prinse într-un v îr t e j» ; bordura, lată, prezintă un decor p erlat;
ansa este cruciformă (varianta bizantină a crucii) : braţul superior al
simbolului creştin este rupt ; fiecare braţ, exceptînd pe cel inferior, se
termină cu cîte un c e rc u le ţ; acelaşi decor se observă în centrul c r u c ii;
orificiul de alimentare se află în centrul discului, iar cel de ardere este
rupt împreună cu rostrum -ul ? produs de import. (Fig. 9).
S ecolul V I. Institutul de arh eologie-Bucureşti v2.
Insula Banului, jud. Mehedinţi
10. O paiţ, din lut, descoperit în cetatea romano-bizantină. Prezenta
o ansă în formă de cruce bizantină. Pînă în 1970— 1972 se păstra în
11. J. Novâk, Kereszteny bronzmecses a volt desi muzeumbâl, In Kozlemenyek,
IV, 1944, p. 89— 91 } K. Horedt, Ein christliches Denkmal aus Polaissa, în M itteilungen..., XI, 1946, p. 13; C. Daicoviciu, A u sujât des monuments chr&tiens de Ia Dacie
Trajane, în Mtlanges oiierts ă J. Marouzeau, Paris, 1948, p. 121, nr. 9 ( — Idem,
Dacica, Cluj, 1969, p. 519, 9 ); M. Macrea, A propos..., p. 295— 299, nr. 3, fig. 4 ( - Idem,
In De Ia Burebista..., p. 219— 223, nr. 3, fig. 18) ; I. I. Russu, op. cit., p. 323— 324,
I. 9, fig. 9; Istoria României, I, Bucureşti, 1960, p. 636, fig. 162 ; Rdmer in Rumănien,
Koln, 1969, H 54, pl. 22 ; C iviită romana in Romania, Roma, 1970, p. 269, H 5, pl. 68 ;
D. Berciu, Dacoromania, Geneva, 1976, 128; I. Barnea, Les monuments..,, p. 248, fig.
100/1 ; Idem, Noi consideraţii..., Ioc. cit., pl. 1/4; Idem, Arta..., p. 254, pl. 109/1 ;
C. L. Bălută, Les lampes antiques en bronze de la Dacie Superleure. Classitication
et chronologie, In Bronzes h&llenistiques et romaines. Tradition et renouveau. Actes
du V -e C oIIoque International sur les bronzes antiques, Lausanne, 8— 13 mai, 1978,
Lausanne, 1979, p. 207, pl. 117/10 ( - Idem, în Sargetia, XIV, 1979, p. 170, pl. V / l);
I. Miclea, R. Florescu, Dacoromanii. V es tig ii milenare de cultură şi artă, II, Bucu
reşti, 1980, p. 209, nr. 762; D. Gh. Teodor, op. cit., p. 30, fig. 4/5; K. Horedt, Siebenbiirgen..,, p. 170, nr. E 1 ; H. Daicoviciu, în Istoria antică şi medie a României, Bucu
reşti, 1982, p. 74, 83 (foto); M. Bărbulescu, V ech i urme creştine, in Monumente isto
rice şi de artă religioasă din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi C lujului, Cluj-Na
poca, 1982, p. 61— 62, fig. 2.
12. Semnalat de I. Barnea, Vasile Pârvan şl problema creştinismului în Dacia
Traiană, în Studii teologice, X (1958), 1— 2, p. 103; Monumente de artă creştină des
coperite pe teritoriul R. P. Române, ibidem, 5— 6, p. 297 ; Idem, Monumenti paleocristiani della Dacia Traiana, în Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina, XVIII,
Ravenna, 1971, p. 60— 61.
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Muzeul Regiunii «P orţilor-d e-F ier» — D robeta-Turnu-Severin, jud. M e 
hedinţi. A stăzi p ie rd u t; datat în secolul V I 13.
M oigrad (POROLISSU M ), jud. Sălaj
11. Opaiţ, dim. : 8,5 X 7 X 5 c m ; turnat din bronz ; patină verdeinchisă ? are forma unui porumbel, redat în zbor, cu aripile întinse şi
cu detalii anatomice corecte ; penajul sugerat prin incizii mărunte ;
ochii printr-un cerculeţ în r e lie f; picioarele sînt unite printr-un posta
ment de formă cilin d rică ; orificiul de alimentare se găseşte pe coada
porumbelului, iar cel de ardere în creştetul ca p u lu i; alte două orificii,
mult mai mici, se observă pe spatele păsării (pe disc), folosite pentru
suspendarea opaiţului ,■produs de import (F ig . 10).
Secolele V — V/. Muzeul de istorie şi artă-Zafdu, inv. nr. 1871 14.
Reşca (R O M U LA ), jud. Olt
12. Opaiţ, d im .: 8,7 X 6,5 X 3,3 cm ,• lut ro şietic-g ălb u i; formă cir
culară ; discul-idem, mărginit de două cercuri concentrice ; în al doilea
cerc se distinge o c ru x gemmata, realizată prin trei linii paralele ?
braţele crucii prezintă 36 de perle ; simbolul creştin este perforat de
orificiul pentru alimentare ; bordura este decorată în dreptul rostrum ului pe care se găseşte orificiul de ardere ; descoperit în 1931 [F ig. 11).
Secolele II I— IV u
13. Opaiţ, descoperit re c e n t; lu t : formă circulară ,• discul mărginit
de 3 cercuri concentrice ; al treilea încadrează o cru x gemmata, formată
din cîte două linii paralele perlate braţele prezintă 20 de m otive per
late ,• crucea este perforată de orificiul de alimentare ; ansa — rotundă;
rostrum -ul are în centru orificiul de ardere ; bordura este deco
rată cu 17 perle, iar în dreptul rostrum -ului cu 4 linii m ici [F ig. 12).
S ecolele II I— TV 16.
13. Semnalat de M. Davidescu, Monumente medievale din Turnu-Severin, Bucu
reşti, 1969, p. 34; Idem, Drobeta In secolele I — V II, Craiova, 1980, p. 212, 226.
14. A fost semnalat de : C. Pop, A l. Matei, Bronzuri romane în Muzeul de is
torie şi artă Zalău, In Acta Musei Porolissensis, II, 1978, p. 82, nr. 23, pl. IV/12;
A l. Matei, Repertoriul de aşezări şi descoperiri aparţinînd secolelor I V — IX de pe
teritoriu l judeţului Sălaj, ibidem, III, 1979, p. 479, nr. 5 f, pl. IX/l— 2 ; C. L. Băluţă,
loc. cit., pl. 117/11 ( — Idem, în Sargetia, loc. cit., pl. IV/4). Prezentarea în mod
special a opaiţului îi revine lui N. Vlassa, Piese paleocreştine inedite din Dacia in 
tracarpatică, în Acta M usei Napocensis, X V II, 1979, p. 171— 175, 178— 179, fig. 1/a-d;
despre acelaşi o b ie c t: N. Dănilă, op. cit., p. 738— 739, nr. 2 0 ; I. Bamea, Continuitatea...,
p. 261, nr. 3.
15. D. Tudor, A n tichităţile creştine de la Romula, în A rh ivele O lten iei, X II, 1933,
nr. 67— 68, p. 216— 217, nr. 3/r, fig. 4— 5 ; Idem, Antichităţile preistorice şi romane
din judeţul Romanaţi, în Buletinul Comisiunii M onum entelor istorice, X X V I, 1933, p. 6,
fig. 7/15; C. Daicoviciu, Există monumente creştine în Dacia din secolele II— III ?
în Anuarul..., II (1933— 1935), p. 201— 202, nr. 8 ( - Idem, Dacica, op. cit., p. 511,
nr. 8 ) ; I. Barnea, Monumenti..., p. 55— 6 0; O. Toropu, op. cit., p. 51, 58, 109, fig.
16/19; D. Tudor, Oltenia..., loc. cit., fig. 148/7.
16. Semnalat de O. Toropu, Ioc. cit., fig. 16/18.
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Sarmizegetusa (U LP IA T R A IA N A ), jud. Hunedoara
14. Opaiţ, d im .: 9,5 X 6 X 3,3 cm ,• lut cărămiziu-cenuşiu ; lucrat ne
îngrijit ; aspect piriform ; discul este ornamentat cu o cruce în relief,
formată din 4 triunghiuri aşezate în jurul a două cercuri concentrice,
care se găsesc în centru ; deasupra braţelor laterale se găsesc două orificii pentru alimentare ; cel de ardere se păstrează pe rostrum ; ansa
este supraînălţată, în formă de buton ,• marginea prezintă un decor al
cătuit din linii oblice ,- baza este ornamentată cu un cerc, din care por
nesc trei linii incizate ; produs local. (Fig. 23).
S ecolul IV . Muzeul judeţean-Deva, jud. Hunedoara, inv. nr. 935 17.
Transilvania (loc necunoscut)
15. Opaiţ, dim .: 11 X 7,5 X 3,5 cm? lut roşietic ,• aspect oval-piriform, alungit la ex trem ită ţi; discul, rotund, prezintă ca ornament chrismon-ul, adică literele X şi P în ligatură, prescurtarea pentru : XpioxoC
— Hristos ; între braţele laterale ale literei X se găsesc două orificii
pentru alimentare ; ansa — ieşită puţin în afară rostrum prevăzut cu
un orificiu mare de ardere ; bordura este decorată cu un cerc în relief,
din care pornesc 15 ove, înconjurîndu-1 (Fig. 14).
S ecolele I V — V . Muzeul «Ţ ă rii Crişurilor»-Oradea, inv. nr. 1245 18.
16. O p a iţ, d im .: 10,2 X 6,3 X 3,5 cm ; lut roşu ; aspect piriform ;
extrem ităţi mai alungite decît ale opaiţului a n te rio r; disc circular, măr
ginit de două cercuri concentrice ,* în m ijloc se distinge o «cru x immissa»,
cu capetele uşor lă ţ it e ; sub braţele laterale ale crucii se găsesc două
orificii pentru alimentare ,- ansa — ieşită mult în afară ; rostrum — ru p t;
bordura este ornamentată cu 4 rozete care alternează cu 4 triunghiuri
avînd în centru cîte o «crux gem m ata». (Fig. 15).
S ecolele I V — V . Pînă în 1976— 1977 se afla în Muzeul «Ţ ă rii Crişur ilo r »-Oradea, inv. nr. 1243 19. A stăzi — p ie rd u t20.

La acest repertoriu al lucernelor paleocreştine din Dacia mai adău
găm alte două exem plare, descoperite pe teritoriul Munteniei, care, deşi
nu a fost inclusă în întregim e în provincia traiană, a cunoscut intens
influenţa romană şi romano-bizantină.
17. C. L. Băluţă, O lucerna paleocreştină din Dacia, in Apulum , VI, 1967, p. 619—
624, pl. I ; I. Barnea, M onumentl..., p. 57; Idem, Les monuments..., p. 250—251, fig.
101/1 ; Idem, N o i consideraţii..., loc. cit., pl. 1/5; Idem, Arta..., p. 256— 257, pl. 110/1 ;
K. Horedt, D/e stădtischen..., p. 206, pl. 6/1 ; Idem, Siebenburgen..., p, 167, 219, nr.
E 9, fig. 60/1 ; N. Dănilă, op. cit., p. 735, nr. 8; H. Daicoviciu, D. Alicu, Colonia Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, Bucureşti, 1984, p. 38, fig. 13.
18. I. I. Russu, op. cit., p. 327— 328, II. 13, fig. 13; D. Protase, op. cit., p. 149,
nr. 6, fig. 53; I. Barnea, Les monuments..., p. 252, fig. 102/1; D. Gh.
Teodor, op.
cit., p. 29, fig. 4/2.
19. I. I. Russu, op. cit., p. 328— 329, II. 14, fig. 14; D. Protase, loc. cit., nr. 7,
fig. 54; I. Barnea, Ioc. cit., fig. 102/2 ; D. Gh. Teodor, loc. cit., fig. 4/3.
20. Informaţie C. L. Băluţă, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
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Luciu, jud. Ialom iţa
17.
Opaiţ, d im .: 16,5 X 10 cm ; turnat din bronz aspect piriform ;
rostrum — prelungit în formă de ventuză (orificiu l pentru ardere) ; dis
cul este prevăzut cu orificiul pentru alimentare, avînd un capac în formă
de scoică,- ansa — inelară (verigă ), suprapusă de o cruce bizantină;
baza inelară ; provenienţă coptă ( F ig . 16).
S ecolul V I. Muzeul de istorie R.S.R. — Bucureşti, inv. nr. 17466 2l.
Ploieşti, jud. Prahova
18.
Opaiţ, d im .: 7,4 X 5,2, cm lut fin, de culoare cărămiziu-portocaliu-roşcată ; aspect oval-cordiform ; discul este uşor b o m b at; ros
trum — scurt, avînd ca ornament o cruce greacă în relie f cu capetele
barate ; ansa : formată dintr-un buton mic ; bordura prezintă un decor
radial, format din linii în relief dispersate ? provenienţă siro-palestiniană
[Fig- 17).

S ecolul V . M uzeul de istorie şi arh eologie-PIoieşti, inv. nr. IV/95672.
*
Nu am inclus în acest repertoriu alte 13 opaiţe, provenind de pe
teritoriul fostei provincii Dacia şi cărora, pe nedrept, li s-a atribuit ca
racter creştin. A cesta este contestabil prin faptul că lucernele respec
tive nu prezintă nici un semn creştin sau presupusul semn este mai de
grabă o marcă de olar. A stfel de opaiţe s-au descoperit la : A lb a -Iu lia —
4 buc. (cu «Păstorul cel bun» pe disc — sec. III 23l nord-african — sec.
IV 24( piriform — sec. IV ^ coptic — sec. V — V I 26, toate trei fără vreun
21. V. Pârvan, Ştiri nouă din Dacia Malvensis, în Analele Academ iei Române.
M em oriile secţiei istorice, t. 36, 1913, p. 68, nr. 33, pl. IX/2; I. Barnea, Les monuments..., p. 254, fig. 103/1; Idem, Arta..., p. 260— 261, pl. 112; I. Miclea, R. Florescu,
op. cit., p. 209, nr. 764; I. Catrinoiu, Rolul Bizanţului în viaţa religioasă din Muntenia
în secolele I V — V I, în lumina izvoarelor literare şi arheologice, în BOR, CI, 1983,
7— 8, p. 599; N. Dănilă, M ateriale arheologice paleocreştine din Muntenia, în «Glasul
Bisericii», XLIII, 1984, 7— 8.
22. I. Miclea, R. Florescu, loc. cit., nr.761 ; V. Teodorescu, Elemente paleocreştine
în tezaurele de la Şim leul Silvaniei şl Pietroasa (sec. IV ), în Spiritualitate şi istorie
la Intorsura Carpaţilor, I, Buzău, 1983, p. 92, fig. 6/11 ; I. Catrinoiu, loc. cit.
23. N. Dănilă, Consideraţii..., p. 733— 734, nr. 3; personajul care apare pe disc
nu este «Păstorul cel Bun» creştin, ci Tityrus, tăranul-fermier: cf. D. M. Bailey,
A Catalogue of the Lamps in the British Museum, I I : Roman Lamps made in Italy,
London, 1980, p. 162, nr. Q 869, pl. 11, 94. Pentru «Păstorul cel Bun» în iconografia:
secolelor II— IV, a se vedea poziţia critică la : W . N. Schumacher, Hirt und *Guter
H irt», Freiburg-im-Breisgau, 1977, passim.
24. K. Horedt, Funde..., op. cit., p. 166, pl. 1, 5 ; Idem, Die vorgeschlchtliche...,
loc. cit., pl. V I I I ; I. I. Russu, op. cit., p. 315, nr. II 1 a ; C. L. Bălută, Opaiţele..., loc.
cit., pl. VI/2. Pentru caracterul necreştin al opaiţului, a se v ed ea: M. Macrea, op.
cit., p. 293 ( — Idem, în De la Burebista..., p. 216). Al. Popa, Materiale din perioada
de trecere la feudalism, în zona oraşului Alba-Iulia, în Apulum , IV, 1961, p. 222,
nr. 2; I. Barnea, N o i consideraţii..., p. 112; K. Horedt, Die stădtischen..., loc. cit.,
fig. 6/2; Idem, Siebenbiirgen..., loc. cit., lista 11, nr. 1 e, fig. 60/2.
25. I. Mitrofan, O biecte romane de la Apulum în tr-o colecţie Ia Bistriţa, în
Apulum, IX, 1971, p. 337, nr. 4, fig. 4/a-b (nu se pronunţă asupra caracterului creştin);
considerată creştină d e : I. I. Russu, Un relief roman din Potaisa, în Studii şi cer
cetări de istorie veche şi arheologie, t. 27, 1976, 3, p. 411, nota 11.
26. I. I. Russu, Materiale..., p. 315— 316, nr. II 2, fig. 2; pentru caracterul creştin
îndoielnic: Al. Popa, op. cit., p. 222— 224, fig. 1; D. Protase, op. cit., p. 105— 106,
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semn creştin) ; Berzovia, jud. Caraş-Severin — i ex. din metal, nedaUt
şi fără semn creştin 27, Gherla, jud. Cluj — 2 buc. (piriform din lut, f â r i
semn specific — sec. I V 28; coptic din bronz, cu reprezentare «ithy*
phallică» — sec. V — V I 29), Gornea, jud. Caraş-Severin — 1 ex. din lut
ars, cu o marcă de olar (X înscris într-un cerc) pe bază — sec. III * .
Lipova, jud. Arad — 1 ex. din bronz, pisciform, nedatat, probabil din
secolele IV — V 31, M ercheaşa, jud. Braşov — 1 ex. din lut, cu o marcâ
de olar (o cruce asimetrică înscrisă intr-un cerc) pe bază — sec. IV 52,
Răscari, jud. Dolj — 1 ex. din lut, cu o marcă de olar (o cruce în forma
literei T înscrisă într-un cerc) pe bază — sec. IV — V 33; Reşca, jud. Olt
fig. 31; I. Barnea, loc. c it.; Al. Popa, U rm e creştine..., p. 115, fig. 2; K. Horedt,
D/e stădtischen..., loc. cit., fig. 6/5.
27. I. D. Suciu, Monogralia M itrop oliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 27; I. Stratan, Pristornic paleocreştin descoperit la Jabăr, în M itropolia Banatului, XXX, 1980,
10— 12, p. 741 ; pentru caracterul necreştin al opaiţului, a se vedea: N. Dănilă,
Izvoare..., p. 157.
28. I. I. Russu, U n reliei..., loc. cit . ; Idem, Etnogeneza românilor, Bucureşti, 1981,
p. 204, nota 4; E. Chirilă, N. Gudea, op. cit., p. 140, lista VI, nr. 3.
29. N. Vlassa, op. cit., p. 185— 187, fig. 3—4 ,* Gh. D. Braica, Mărturii paleocreştine
pe teritoriul A rhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, în îndrumător bisericesc,
IV, Cluj-Napoca, 1981, p. 191; E. Chirilă, N. Gudea, loc. cit., nr. 10; pentru carac
terul necreştin, a se vedea: N. Dănilă, Consideraţii..., p. 737, nr. 16; K. Horedt,
Siebenbiirgen..., p. 220, lista 14 E, nr. 2; I. Barnea, Continuitatea, p. 263, nr. 13.
30. O. Bozu, Consideraţii pe marginea unui probabil opaiţ paleocreştin desco
perit la G ornea —«Cduniţa-de-S us», comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a
Muzeului de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 27—29 mai 1983; pentru carac
terul necreştin, a se vedea: N. Dănilă, Izvoare..., p. 158. Mulţumim şi pe această
cale D-lui Dumitru Ţeicu, de la Muzeul judeţean Reşiţa, care ne-a pus, cu multă
amabilitate, piesa la dispoziţie.
. 31. FI. Romer, M a gya r regkszeti krânika, în Archaeologiai kozlem enyek, VII, 1868,
p. 76, nr. 950; T. Ortvay, Tem esvă rm eg ye es T em esvă r tdrtenete, 1/2, Budapest, 1914,
p. 59—60 (nici unul nu se pronunţă pentru caracterul creştin); socotit paleocreştin de :
M. Macrea, op. cit. M. Păcurariu, D o v ez i arheologice despre răspîndirea creş
tinismului în Dacia, în Teiegraiul român, 116, 1968, 11— 12, p. 1 ; M. Moga, Ve stig ii
paleocreştine din Banat, în In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj-Napoca, 1974,
p. 260—261, nr. 3; Prot. I. B. Mureşianu, Mănăstiri din Banat, Timişoara, 1976, p. 9;
I. D. Suciu, Ioc. cit.; L. Mărghitan, Banatul..., p. 166; I. Stratan, op. cit., p. 740,
nr. 3; socotit necreştin de: C. Daicoviciu, Au sujât..., p. 121, nr. 11 ( — Idem, în
Dacica, p. 519, nr. II); D. Protase, op. cit., p. 152, nr. 14; I. Barnea, Les monuments...,
p. 249; Pr. prof. M. Păcurariu, Istoria Bisericii O rtod ox e Române, I, Bucureşti, 1980,
p. 90; N. Dănilă, loc. cit . ; pentru caracterul păgin al opaiţelor pisciforme, neînsoţite
de alte semne creştine (cruce, chrismon, litere apocaliptice), a se vedea: J. Engemann, Pisch, în Reallexikon iiir Antike und Christentum, VII, 1969, col. 1081, unde
se semnalează un exemplar similar, provenind de la Drobeta -Turnu-Severin, jud.
Mehedinţi.
32. K. Horedt, Funde..., p. 167, pl. 4/2 a -b ; I. Barnea, Opaiţe creştine..., p. 171 ;
C. Daicoviciu, loc. cit., nr. 7 ( - Idem, în Dacica, p. 518); E. Chirilă, N. Gudea, loc.
cit., nr. 4; pentru caracterul necreştin al piesei, a se vedea: M. Macrea, op. cit.,
p. 293—295, nr. 2 ( - Idem, în D e la Burebista..., p. 217—219, nr. 2, fig. 17); I. I. Russu,
Materiale..., p. 330—331, nr. III 1, fig. 16; D. Protase, op. cit., p. 153, nr. 15, fig. 58 ;
I. Barnea, N o i consideraţii..., loc. cit . ; Idem, Les monuments..., p. 251—252 ; crucea
asimetrică înscrisă în cerc, este socotită marcă de olar şi de specialişti străini:
cf. E. Buchi, Lucerne del M u se o di Aquileia, I : Lucerne romane con marcchio di
fabrica, Aquileia, 1975, p. 189— 190, tip X c, nr. 1239— 1243, pl. LXII/l239—1243 a-b.
33. D. Tudor, Castra Daciae Inierioris ( V I I I ) : Săpăturile lui Grigore Tocilescu
în castrul roman de la Răcari, în Apulum , V, 1965, p. 251, nr. 4, fig. 6/1 ; Idem,
Oltenia..., p. 294, fig. 24/4; piesa este socotită creştină de: Idem, Itinerarii arheo
logice şi istorice oltene, Bucureşti, 1979, p. 87.
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— 1 ex. din lut, nord-african, cu un porumbel pe disc — sec. I V — V 34;
Turda, jud. Cluj — 1 ex. din lut, fără semn creştin — sec. I V 35.
C ele mai timpurii opaiţe paleocreştine din Dacia, atît din punct de
vedere al tipologiei, cît şi al contextului arheologic în care au fost des
coperite, sînt cele două exem plare de la Reşca (rep. nr. 12— 13). Exceptînd pe cel de-al doilea, publicat recent, primul opaiţ a fost descoperit
în 1931 în inventarul unui mormînt aparţinînd unui soldat roman,- ală
turi de opaiţ se găseau monede de bronz din secolul III, ceea ce l-a
determinat pe D. Tudor să dateze, iniţial, acest exem plar în timpul stăpînirii romane în Dacia, mai precis la m ijlocul secolului amintit mai
sus36. In anul 1936 apărea studiul lui C. Daicoviciu, în care se nega
existenţa unor obiecte creştine din timpul stăpînirii romane 37, în acest
context discutînd şi opaiţul de la Reşca, fapt ce l-a determinat pe D.
Tudor să redateze piesa, fără vre o justificare, în secolul I V 38. Numeroşi
cercetători au plasat apariţia acestui tip de opaiţ, de formă rotundă şi
cu cruce greacă pe disc, în tre m ijlo c u l secolului I I I şi începutul celui
urm ător 39f încît o datare înainte de secolul I V pare probabilă. Un exem 
plar similar a fost descoperit într-o v illa rustica romană de la sud de
Dunăre, datată în secolul I I I 40. A cest tip de opaiţ este foarte frecvent
şi în secolul urm ător41, variante de-ale sale existînd şi în secolele V I —
V I I 42. Avîndu-se în vedere contextul arheologic în care a fost descoperită
lucerna de la Reşca (mormînt roman), considerăm că ea ar putea data
chiar din ju ru l anului 275. D. Tudor opina că opaiţul ar fi fost turnat
34. Idem, Romula, Bucureşti, 1968, p. 46, fig. 5/2; O. Toropu, op. c/f., p. 73, 109;
D. Tudor, Oltenia..., p. 464, fig. 25/2; pentru caracterul necreştin al opaiţelor nordafricane avînd pe disc reprezentări animaliere, a se vedea: J. Engemann, Ioc. cit.
35. I. I. Russu, op. cit., p. 321—322, nr. II 7, fig. 7; D. Protase, op. cit., p. 150—
151, nr. 9, fig. 56; M. Păcurariu, Dovezi..., loc. cit.; Idem, Istoria..., loc. cit.', Gh. D.
Rraica, Ioc. cit . ; E. Chirilă, N. Gudea, loc. cit., nr. 6; pentru caracterul necreştin, a
se vedea : I. Barnea, N o i consideraţii..., ioc. cit . ; K. Horedt, Die stădtlschen..., p. 210,
fig. 6/6; M. Bărbulescu, Potaissa după m ijlocul secolului al III-îea , In Potaissa, II,
1980, p. 172, fig. 1/2; K. Horedt, Siebenbiirgen..., p. 217, nr. 4, fig. 60/6.
36. D. Tudor, Antichităţile creştine..., loc. cit . ; Idem, Antichităţile preistorice...,
loc. cit.

37. C. Daicoviciu, Există monumente..., loc. c it.; Idem, La T ransilvanie dans
Bucureşti, 1945, p. 256, nota 3.
38. D. Tudor, Colecţia de antichităţi romane din Oltenia — Prol. Ilie Constantinescu-Caracal, extras din A rh iv ele Olteniei, XIX, 1940, nr. 107— 110, p. 22, nr. 83,
fig. 15; Idem, Oltenia..., Craiova, 1942, p. 317, nota 1, şi după el: I. Barnea şi O.
Toropu (nota 15).
39. O. Vessberg, Hellenistic and Roman Lamps in Cyprus, în Opuscula A th e niensia, I, 1953, p. 127— 128, tip 18, pl. 111/20—21 ; J. Deneauve, Lampes de Carthage,
Paris, 1969, p. 220, nr. 1111 ; L. A. Shier, Terracotta Lamps Irom Karanis, Egypt, Ann
Arbor-London, 1978, p. 141, nr. 414, pl. 7/D.1.2. 414, p. 142, nr. 418, pl. 44/418; P.
Testini, Archeologia cristiana2, Bari, 1980, p. 297, fig. 106/15 (Khirbet-el'Ain, Israel).
40. B. Sultov, Eine villa rustica bei dem Dorie Prissovo, Bezirk Tlrn ovo, în
M ittellungen des Bezirksmuseums V. Tîrnovo, II, 1964, p. 56, fig. 11/a-b.
41. H. Deringer, Rdmische Lampen aus Lauriacum, Linz, 1965, p. 116, tip III, nr.
348, pl. V II; B. Sultov, Antik e Grabesiunde im Bezirk V. T lrn ovo, în Mittellungen...,
IV, 1968, p. 41, pl. IV/5 (Butovo, R. P. Bulgară); B. Viki6-Belanci6, A n tilk e svje tilje
u arheoloskom Muze/u u Zagrebu, în V jesnik arheoloskog m uzeju u Zagrebu, seria
a 3-a, V, 1971, p. 160, nr. 225, pl. XV/l, XXIII/9 (Salonae, R. S. F. Jugoslavia).
42. Staatliche Museen zu Berlin, Friihchristlich-BYzantinische Sammlung, Berlin,
1964, p. 60, fig. 10 (Egipt).
l'antiquitG,
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local, ceea ce, evident, i-ar spori valoarea documentară, însă, se pare că
ea este un obiect de import, provenit din mediul oriental (g r e c )43.
într-o a doua categorie se înscriu aşa-numitele opaiţe de tip nordairican, caracteristice mai ales secolului IV şi cu variante în cel ur
mător. Pe teritoriul Daciei ele s-au descoperit la A lb a -lu lia (rep. nr.
1— 2), Sarmizegetusa (rep. nr. 14) şi Transilvania (rep. nr. 15— 16), deci,
reţinem, numai în Transilvania. Tipului clasic îi aparţine numai unul
dintre opaiţele apulense (rep. nr. 1). Exemplare similare, ca tip, s-au
descoperit la : Adam clisi, jud. Constanţa 44, A lb a -I u lia 45, Constanţa, jud.
Constanţa A61 D in o ge tia -G arvăn, jud. Tulcea 47, Reşca, fud. O l t 48, şi mai
ales în părţile vestice ale Imperiului roman 49. A n a lo giile privind de
corul lucernei de la A lba-lu lia sînt numeroase, atît în ce priveşte mar
ginea (cerculeţe, alternînd cu cifra 3 dublată, formînd în centru un romb),
cît şi pentru crucea latină de pe disc 50.
A celu iaşi secol şi, aproxim ativ, aceluiaşi tip îi aparţine şi exem pla
rul de la Sarmisegeiusa (rep. nr. 14). Opaiţul este socotit de factură
43. Faptul că orificiul de alimentare a opaiţului romulens perforează «crux gemmata» de pe disc nu constituie o impietate, cum afirma C. Daicoviciu, deoarece
acest model se regăseşte la numeroase lucerne din secolele IV—VI. A se vedea astfel
de exemple, la N. Dănilă, Viaţa creştină..., p. 339, notele 221—226.
44. I. Barnea, ş.a., Tropaeum Traiani, I: Cetatea , Bucureşti, 1979, p. 188, fia.
164/9,2.
45. A se vedea nota 24.
46. C. Iconomu, op. cit., p. 26, 138— 139, tip XXIX, nr. 715—722 ; Gh. Papuc, loc.
cit., nr. 1— 14, fig. 1—6j I. Barnea, Les monuments..., p. 74, nr. 42, fig. 19, p. 240—241,
fig. 95/1—2 ; Idem, Arta..., p. 92, pl. 28,2, p. 246, pl. 105/1.
47. I. Barnea, Les monuments..., p. 241, fig. 95/3; Idem, Arta..., p. 250, pl. 107/1.
48. A se vedea nota 34.
49. F. Alvarez-Ossero, Lucernas o lampadas antiguas, de barro cocido, del M useo
arqueologico nacional, in A rch ivo espaiiol de arqueologia, 1942, nr. 46, p. 283—285,
tip. IV 2, nr. 1—3, 7. 10— 11, fig. 5/1— 3, 7, 10—11 ; O. Vessberg, op. cit., p. 128, tip 19,
pl. III 24; H. Menzel, Antike Lampen im Romisch-Germanischen Museum zu Mainz,
Mainz, 1954 (ediţia a 2-a, Mainz, 1969, ne-a fost inaccesibilă), p. 91—93, pl. 77—78 ;
M. Ponsich, Les lampes romaines en terre cuite de la Maur&tanie tingitane, Rabat,
1961, p. 107, tip. IV c, nr. 364—365, 382—383, fig. 21/364—365, 382—383, pl. XXVII,
XXVIII j D. M. Bailei, Lamps in the V ictoria and A lbert Museum, în Opuscula A theniensia, VI, 1965, p. 73, nr. 258, pl. XI; F. Reyniers, Lampes inâdites de Tunisie, în
Revue archkologique du Centre, IV, 1965, 3— 4, p. 222—228, tip IV c, nr. 35—53,
pl. VII— V III ; A. Jodin, M. Ponsich, N ou velles observatians sur la ctram ique 6fa/np6e
du M aroc romain, în Bulletin d'archeologie marocaine, VII, 1967, p. 536, fig. 15/a-c;
B. Viktf-Belancid, op. cit., p. 168, nr. 294, pl. XVII/3, XXIV/l 1 ; Z. Subic, Rimske oljenke
v S loveniji, în Arheoloski Vestnik, XXVI, 1975, p. 83, pl. 5/19; A. Provoost, Les
lampes antiques en terre cuite, în L'antiquite classique, XLV, 1976, 2, p. 575, tip 9,
var. 2; A. M. Ramicri, Gruppo di lucerne tardoantiche din S. Prisca, în Rivista di
archeologia cristiana, LIV, 1978, 3— 4, p. 306—311, nr. 2—4, fig. 2—4; D. M. Bailey,
A Catalogue..., voi. cit., p. 385, Q 1431 MLA, pl. 87.
50. M. Ponsich, Ioc. cit., nr. 365, 382, pl. XXVII/365, XXVIII/382 (cerculeţe);
F. Reyniers, op. cit., p. 214, tip III A, nr. 12, pl. IX, nr. 64, 66, tip. IV c, pl. IX
(cerculeţe); A. Podin, M. Ponsich, loc. cit., fig. 15/a, b, d (cerculeţe şi cifra 3 dublată);
C. Iconomu, Ioc. cit., nr. 719—720, fig. 52, 161 (cerculeţe); T. Szentteleky, Ioc. cit.-,
Z. Subic, 7oc. cit. (cerculeţe); Gh. Papuc, op. cit., nr. 7, fig. 4/1 (cifra 3 întoarsă),
nr. 9, fig. 5/1 (cerculeţe); A. M. Ramieri,Ioc. cit., nr. 2 (cerculeţe şi 3 înters), nr. 3
(idem). Pentru acest gen de cruce latină (immissa), a se vedea tiparul de turnat
cruciuliţe de la Izvorul-Dulce, jud. Buzău (I. Miclea, R. Florescu, op. cit., p. 209,
nr. 760) şi o cruciuliţă de aur descoperită la Mariana, Corsica ; G. Moracchini-Mazel,
Les monuments pafeochretiens de Ia Corse,
Paris, 1967, p. 76, fig. 93).
B. O. R. — 6
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locală, atît datorită confecţionării sale grosolane, cît şi a crucii de pe
disc, fără analogie, după C. L. Băluţă 5l. Totuşi unele asemănări privind,
atît crucea formată din triu nghiu ri52, cît şi ornamentul de pe baza opa
iţului 53, există în arta paleocreştină.
Exem plarele de la Oradea (rep. nr. 15— 16) aparţin aceluiaşi tip,
Insă puţin evoluat faţă de nr. 1, încît datarea lor în sec. IV — V pare
verosim ilă. Ele nu mai sînt perfect piriforme, ci mai mult ovale, cu
discul mai lat, ornamentat cu un cerc concentric. Opaiţul nr. 15 îşi gă
seşte analogii, atît pentru cercul concentric avînd deasupra un decor
format din ove, cît şi pentru «chrism on»-ul sau monogramul constantinian, pe numeroase lucerne paleocreştine M. C elălalt exemplar, nr. 16,
este înrudit tipologic cu p reced en tu l: analogiile sînt puţine, atît pentru
decorul care înconjoară cercul concentric 55, cît şi pentru tipul de cruce
latină, cu braţele uşor lăţite spre capete, deci tinzînd spre varianta bi
zantină 5C. Datorită analogiilor, opaiţul de la Alba-Iu lia şi cele aflate la
Oradea au provenienţă italică, indicînd strînse legături ale populaţiei
autohtone transilvane cu Imperiul roman de apus 57.
O importanţă deosebită, datorită caracterului său local, o prezintă
lucerna de la A lb a -Iu lia (rep. nr. 2). Tipologic, exem plarul aparţine unei
51. C. L. Băluţă, O lampă..., p. 624.
52. S. Aurigemma, L'*area» cem eteriale cristiana di Âin Zăra presso T rip o li di
Barberia, Roma, 1932, p. 157, fig. 122 (pe o placă funerară — sec. V—VI) ; R. Canova,
Iscrizioni c monumenti protocristiani del paese di Moab, Cittâ-del-Vaticano, 1954,
p. CXXIV— CXXVI, pl. 111/36, 39 (pe plăci funerare — sec. V—V I ); T. Szentl61eky,
op. cit., p. 127, nr. 242 a-b.
53. A. Ferrua, Nuova reglone catacombale presso S. Calissto, în Rivista..., voi.
cit., p. 204, fig. 30/e (Roma).
54. D. M. Robinson, The excavations at Olynthus, II, Baltimore, 1930, p. 144,
fig. 307/91 (chrismon); D. Ivânyi, op. cit., p. 107, nr. 994, pl. XLVI/13 (chrismon în
cerc cu ove); F. Alvarez-Ossero, op. cit., p. 283, tip 2, nr. 1—2, fig. 5/1—2 (chrismon);
R. Noii, Friihes Christentum in Osterrelch von den Aniăngen bis um 600 n.Chr., Wien,
1054, p. 82, fig. 9 (chrismon în cerc); J. Perlzweig, The Athenian Agora, VII; Lamps
o l the Roman Period, Princeton, 1961, p. 101,nr. 359, pl. 11, p. 135, nr. 1138— 1139,
pl. 12, 24,p. 178, nr. 2444, pl. 39 (chrismon); M.Ponsich,
op. cit., p. 107, tip IV c,
nr. 362, fig. 21/362, pl. XXVII/362 (identic cu ex. de la Oradea); H. Deringer, op. cit.,
p. 116, tip III c, nr. 347, pl. VII, fig. 34 (chrismon în 2 cercuri concentrice); F. Reyniers,
op. cit., p. 222, tip IV B, nr. 32—33, pl. IX, p. 223, tip IV c, nr. 43, pl. IX (identic
cu ex. de la Oradea); C. Iconomu, op. cit., p. 139, nr. 719, fig. 161 (chrismon în
cerc); G. Moracchini-Mazel, op. cit., p. 77—78, fig. 98, p. 125 (chrismon); G. Agnello,
Recenţi scoperte di monumenti paleocristiani nel siracusano, în Akten des. V II. In ternationalen Kongresses iilr christliche Archăologie, Trier, 5— 11 September 1965, Cittâdel-Vaticano— Berlin, 1969, p. 315, fig. 4 (chrismon); B. Vikic-BelanCid, op. cit., p. 170,
nr> 303—304, pl. XVII/7—8, XXIV/16—17 (chrismon); R. Noii, V om A ltertum zum
M itte la lte r 2, Wien, 1974, p. 39, nr. 32; Z. Subic, op. cit., p. 82, pl. 5, fig. 21 (identic
cu ex. de la Oradea); Gh. Papuc, op. cit., p. 203, nr. 2, fig. 2 (chrismon), nr. 3,
fig. 3/1 (ove), p. 204, nr. 10, fig. 6/2 (chrismon); I. Bamea, loc. cit., fig. 95/1 (chris
mon), 95/4 (chrismon în cerc); A. M. Ramieri, op. cit., p. 312—314, nr. 3, fig. 3 (iden
tic cu ex. de la Oradea); D.
M.Bailey, op.cit., p.
385,Q 1431 MLA, pl. 87; La
civilisation romaine de la M oselle ă Ia Sarre, Paris, 1983, p. 348—349, nr. 315 (chrismon
în cerc concentric).
55. F. Rayniers, op. cit., p. 227, nr. 62, pl. IX (cruce bizantină în cerc), nr. 67,
pl. IX (rozetă); Gh. Papuc, op. cit., p. 204, nr. 10, fig. 6/2.
56. Ibidem, p. 222, tip IV c, nr. 35, pl. VII/35 (cruce latino-bizantină); D. M.
Bailey, Lamps..., p. 73, nr. 258, pl. XI.
57 N Branga, Clnd şi de unde pătrunde creştinismul In Dacia, în Mitropolia
Ardealului, XVI (1971), 11— 12, p. 882—885.
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forme derivate din opaiţele nord-africane, însă lucrat neîngrijit. Pe bază
se observă o «cru x immissa», care indică caracterul creştin al piesei.
Din lumea creştină sînt cunoscute şi alte opaiţe, avînd baza decorată
cu diferite c r u c i: «im m issa» 58, «gem m ata» 59, «m onogram m atica» 60, şi
chiar chrismonul*61.
O variantă tîrzie (sec. V — V I) a lucernelor nord-africane o repre
zintă exemplarul de la Bumbeşti (rep. nr. 3), care are cele mai multe
analogii în Dobrogea, de unde s-ar putea să provină 62.
într-o a treia categorie poate fi inclusă lucerna de la Ploieşti (rep.
nr. 18), care prezintă particularităţi aparte. Ea aparţine tipului siro-palestinian, frecvent mai ales în Orient. C aracteristicile acestui tip, pe lîn 
gă forma ovoidal-cordiform ă, discul bombat şi înălţimea considerabilă,
este ornamentul de pe rostrum, de obicei o cruce cu braţele barate.
A n alogii provin din : Siria, Palestina şi E g ip t63.
A patra categorie o form ează aşa numitele opaiţe bizantine, des
coperite la : C elei (rep. nr. 4— 7), D robeta-Tr. Severin (rep. nr. 9) şi
Insula Banului (rep. nr. 10). Ele se încadrează cron ologic în secolele
V — V I, mai ales în ultimul, prezentînd ca p articu larităţi: corp alungit
şi plat, bordură lată (rep. nr. 4, 6— 7, 9— 10) şi, respectiv, corp cordiform
(rep. nr. 5). A m b ele tipuri, înrudite unul cu celălalt, prezintă, de obicei,
o ansă cruciformă, mai ales varianta bizantină a crucii (rep. nr. 5— 7,
9— 10). De asemenea, unele din aceste opaiţe au pe disc cîte o «crux
florida», perforată de orificiul de alimentare (rep. nr. 4, 7). A n a lo giile
cele mai apropiate provin, atît din ţară (D o b ro g e a )64, cît şi din sudul
Dunării ®.
58. H. Denringer, op. cit., p. 114, tip I, nr. 335, fig. 9; Th. Spyropoulos, în
'Ap^aioXoltx6v AeXtîov, t. 28, 1973, fasc. B/l, p. 272, pl. 225.
59. L. A. Shier, op. cit., p. 97, tip A.5.3, nr. 221.
60. Exemplar descoperit în necropola paleocreştină de la Tomis. Informaţie V.
Lungu de la Muzeul de istorie naţională şi arheologie-Constanţa, căruia îi mulţumim
şi pe această cale.
61. J. Wiseman, The Fountain ol the Lamps, în A rchaeoiog y, t. 23, 1970, 2, p. 136
(Corinth — sec. V).
62. C. Iconomu, op. cit., p. 27—28, tip XXX, fig. 53—56, p. 139—144, nr. 723—755,
mai ales nr. 726, fig. 164; I. Barnea, op. cit., p. 242—245, fig. 96/1, 2, 6; 97/1—5;
98/1—4, 7—8.
63. T. Szentlâleky, op. cit., p. 129— 130, tip siro-palestinian, nr. 244—250; L. A.
Shier, op. cit., passim, pl. 8/450, 453, 489, pl. 46/437— 440, pl. 47/448, pl. 48/450—453,
460, pl. 49/461— 464; B. Bagati, A iie origini della Chiesa, I : Le comunită g iudeocristiane, Cittâ-del-Vaticano, 1981, p. 155— 156, fig. 7/13— 15, 21; p. 167, fig. 8/24;
p. 188, fig. 10/6—7; p. 211, fig. 13/5; p. 220, 222, fig. 13/5, 9— 12; p. 246, 254, fig.
15/3, 10, 17.
64. C Iconomu, op. cit., p. 28, tip XXXII, fig. 57 (identic cu nr. 7 din reper
toriu), p. 146—147, nr. 758—763, fig. 175— 178; p. 29, tip XXXIII, fig. 58—59 (identic
cu nr. 5 din rep.), p. 147— 150, nr. 764—799, fig. 179—188; I. Barnea, loc. cit., fig.
96/3 (identic cu nr. 5 din rep.), 5 (identic cu ex. de la Drobeta, rep. nr. 9).
65. Pentru opaiţul cu «crux florida,» : B. Kallopolitis, B. Petrakos, în ’ApxaioXofnc&v
AeXtîov t. 18, 1963, fasc. B/l, xpcmx.® p. 51—52, pl. 58 b (Egina, Grecia); K. Majewski;
ş.a. în Izvestia, XXVII, 1964, p. 199, fig. 7 a (Novae, R. P. Bulgară); G. Gomolka,
lat rus. Katalog der Kleinlunde, în Klio, t. 47, 1866, p. 295, nr. 23, pl. IV/23 (Iatrus,
R.P.B.); B. Viki£-Belan£id, op. cit., p. 168, nr. 294, pl. XVII/3, XXIV/l 1 (Siscia, R.S.F.J.);
J. C. Rubright, Lamps Irom Sirmium in the M u seum ol Sremska M itrovlca , în Sirmium,
1973, p. 59, tip XII, nr. 61, pl. V (Veliki Gradac, R.S.F.J.); K. Majewski, ş.a., N o v a e sektor Zachodni 1975, în Arheologhia, XXVIII, 1977, p. 160, fig. 116 (Novae, R.P.B.).
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Ultima categorie, a cincea, o constituie lucernele din metal, de obi
cei turnate din bronz, de provenienţă coptă, adică din Egipt. Pe teri
toriul României s-au descoperit trei astfel de exemplare, la : D e j (rep.
nr. 8), M o ig ia d (rep. nr. 11) şi Luciu (rep. nr. 17). Ele sînt unanim datate
in secolul VI, deşi două din ele (nr. 8 şi 11) ar putea data şi de la
sfîrşitul celui anterior.
Exemplarul de la M oigrad (rep. nr. 11) prezintă un corp în formă
de porumbel, simbol al Sfîntului Duh. A nalogii, deşi puţine, se cunosc
din arta paleocreştină de factură coptă, aparţinînd categoriei «Taubenlampen» 66.
Ultim ele două opaiţe, de la D e j (rep. nr. 8) şi Luciu (rep. nr. 17) au
disc de formă circulară şi rostrum mult alungit. Ansa, în formă de verigă,
este suprapusă de : o cruce încadrată într-un romb, executată ă jour,
şi de un porumbel redat în zbor (D e j) şi, respectiv, de o cruce bizan
tină, aparţinînd tipului latin cu braţele lăţite spre extrem ităţi (Luciu).
Pentru ambele exem plare există numeroase analogii, provenite mai ales
din mediul oriental coptic, însă şi din sudul Dunării sau Ita lia 67. La
unele exem plare crucea este înlocuită cu «chrism on»-ul sau monogramul
constantinian68.
Pentru opaiţele cu ansa cruciformă: G. A. Sotirou, în Ilpaxxtxa
4v ’A^vatC
’ApXaioXo7i%ij<: 'Exepeîac xoo exooC 1958, 1961, p. 114, pl. 41/a (Nea Anchialos, Grecia);
N. Angelov, Fouilles de sauvetage â Carevec en 1961, în Archeologhia, IV, 1962, 4,
p. 25, fig. 10 (Carevec, R.P.B.); G. Bass, Underwcter excavations at Yassl Ada, în
T iirk arheoloji dergisi, XIII, 1964, 1, p. 43, fig. 13 (Yassi Ada, Turcia); D. D. Dimitrov,
in Izvestia, voi. cit., p. 233, fig. 18 (Novae, R.P.B.); G. Gomolka, ioc. c i t . ; K. Majewski, N ovae-sektor zachodnî 1971, în Arheologhia, XXIV, 1973, p. 125, fig. 55;
Idem, S. Parmicki-Pudelko, Recherches arch&ologiques de 1967— 1969 de Novae-secteur
ouest, în Izvestia. XXXIV, 1974, p. 189, fig. 18.
66. H. Menzel, Die romlschen Bronzen aus Deutschland, I : Speyer, Mainz, 1960,
p. 24—25, nr. 37, pl. 35/b ; R. Noii, op. cit., p. 39, nr. 31 ; A. Effenberger, Koptische
Kunst, Leipzig, 1975, p. 98, pl. 88; pentru o lucernă tot în formă de pasăre, însă nu
porumbel, a se vedea : E. C. de la Fert6, L'antiquitt chrătienne au Musâe du Louvre,
Paris, 1958, p. 99, nr. 28 (foto).
67. Pentru opaiţul de la Dej: H. Deringer, op. cit., p. 126, tip III, nr. 401, pl. XIII
(formă identică ,fără rombul cu cruce şi pasăre); E. C. de la Fert6, loc. cit., nr. 29
(pe ansă : cruce de Malta cu un porumbel deasupra); A. M. Falico, Lucerne in bionzo
del Museo dl Palermo, în Rivista..., XLVII, 1971, 1—2, p. 133, nr. 1, fig. 1 a (Bologna — formă identică ; pe ansă : semilună); R. Noii, loc. cit., nr. 29; V. H. Elbern,
Ober die liturgische Kunst im irilhbyzantinischen Altarraum, în Das M ilnster, t. 31,
1978, 1, p. 9, fig. 12 (cădelniţă de bronz; pe capac: o cruce de Malta cu porumbel
deasupra); L. Bertacchi, Lampadario paleocristiano rinvenuto ad Aquileia, în A tti del
IX Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, Roma, 21—27 settembre 1975,
II, Cittâ-del-Vaticano, 1978, p. 71—87, mai ales 84, fig. 4, 7 (candelabru de bronz —
coroana ornamentată, printre altele, cu o cruce avînd deasupra un porumbel, executaţi
â jour). Pentru opaiţul de la Luciu : J. Perlzweig op. cit., nr. 2948—2949 (Atena, Grecia);
Bildwerke der christlichen Epochen, Miinchen, 1966, p. 39, nr. 72; M. A. Falico, op.
cit., p. 140— 143, nr. 8— 11, fig. 8— 11 (identice ca formă, scoica de pe orificiul de
ardere, ansa cruciformă); R. Noii, loc. cit., nr. 30 (Parythimia, Grecia — ansa cru
ciformă); Byzantinische Kostbarkeiten, Berlin, 1977, p. 53, nr. 99, fig. 26 (Siria —
identic); M. Gramatopol, Dacia antiqua. Bucureşti, 1982, p. 264, nr. 118, pl. XXVIII/20
(identic), nr. 119, pl. XXV/17 (Tomis — ansă cruciformă ruptă de la un opaiţ identic
cu cel de la Luciu).
68. R. Noii, op. cit., p. 38—39, nr. 28, fig. 24; M. Gramatopol, loc. cit., nr. 117,
pl. XXVIII.
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Despre aceste ultime trei exem plare se afirmă că au funcţional to
edificii de c u lt69, sporindu-le astfel valoarea documentară.
O paiţele paleocreştine descoperite pe teritoriul fostei provincii Oft*
cia Traiana, la care se adaugă celelalte două din Muntenia, prezintă •
valoare documentară deosebită. Unele din ele (nr. 2, 12, 13 şi 14) sttt
lucrate local, atestînd prezenţa unei populaţii sedentare, romanice *t
creştine, care le folosea. Un exem plar (nr. 3), susceptibil ca provenind
din Dobrogea, a fost lucrat local, acolo, avîndu-se în vedere cîtev »
tipare de turnat opaiţe, descoperite în localităţi de pe teritoriul dintre
Dunăre şi m a re70. Lucernele nr. 1, 15— 16, provin din părţile vestice
ale Imperiului roman, foarte probabil din Italia, atestînd legături comer
ciale ale autohtonilor cu lumea romană tîrzie 71. A celeiaşi sfere comer
ciale îi aparţin opaiţele cu nr. 4— 7, 9— 10, 12— 13, care demonstrează
că Dunărea nu a constituit o graniţă între romanitatea nord-dunăreană
şi cea din sud, ci dim potrivă o punte de legătură trainică. Nr. 8, 11,
17— 18 sînt exem plare de provenienţă orientală : nr. 18 este originar din
Palestina sau Siria, adică chiar din locurile unde a apărut şi s-a dez
voltat creştinismul, indicînd legături cu teritoriul Bisericii Mame. Ce- \
lelalte lucerne, nr. 8, 11 şi 17, aparţin lumii copte, a cărei artă este
inegalabilă în lumea paleocreştină. Posibilitatea ca ele să fi funcţionat
în locaşuri de cult le sporeşte însemnătatea, atestînd, indirect, existenţa
unor basilici şi, implicit, a unui cler deservent.
A ceste lucerne (18 la număr) au aparţinut, fie populaţiei autohtone,
fie unor m ilitari creştini, cantonaţi în cetăţile romano-bizantine de la
nord de Dunăre. Ele se adaugă celorlalte materiale paleocreştine des
coperite pe teritoriul României, contribuind la includerea romanităţii
carpato-danubiano-pontice printre realităţile etnice şi culturale, care
şi-au adus o contribuţie deosebită la răspîndirea creştinismului în păr
ţile nordice ale Imperiului roman.

69. I. Barnea, Continuitatea..., p. 261.
70. A. Rădulescu, D/e lokale Herstellung der Deleuchtungsgegenstănde-Lucernae,
In Pontica , XIV, 1981, p. 181— 209, pl. X— XI.
71. A se vedea în acest sens: I. Barnea, Relazioni culturali tra Ia regione dell
Basso Danubio e Tltaiia all'epoca del tardo impero, în L 'A driatico tra M editeraneo e
perdsola balcanica nell'antichită, Taranto, 1983, p. 275— 283.

♦nNiveBsniu-mcnRi*
EPISCOPUL NICOLAE IV A N AL CLUJULUI
— 50 de ani de la moartea sa —
1

JUSTINIAN MARAMUREŞANUL

Pentru a zugrăvi în cuvinte chipul unui om ales, care, în timpul
vie ţii sale, şi-a justificat cu prisosinţă calitatea de om şi de «ch ip » al lui
Dumnezeu, în mod firesc trebuie să vorbeşti mai întîi de poporul din care
s-a născut şi a făcut parte, pentru că oamenii aleşi nu sînt altceva decît
pirga, rodul cel mai frumos, mai curat şi mai de preţ al acelui popor.
C alităţile acestor oameni, nu sînt altceva decît cristalizarea a tot ce are
mai bun, mai frumos, mai sfînt poporul respectiv. Aşa după cum dia
mantul nu este altceva decît lacrima cea mai de preţ, răsărită din frămîntările măruntaielor pămîntului, tot aşa se poate spune şi despre oamenii
cei aleşi şi poporul din care au răs ă rit,• în acest chip, putem vo rb i şi
despre Episcopul N ic o la e îvan, care a avut — între alte calităţi specifice
poporului român — şi vocaţia de ctitor, vocaţia de creator de cultură
şi ziditor de opere nemuritoare, care să poată sta în faţa lumii ca măr
turii luminoase ale forţelor spirituale cu care este înzestrat poporul
nostru.
De-a lungul istoriei sale zbuciumate poporul român a dovedit cu
prisosinţă vocaţia sa de ctitor, vocaţia de creator, de ziditor, de con
structor, cu toate că, «ceea ce ziua zidea — după cum se spune în le
gendă — de multe ori noaptea se surpa». A dică ceea ce cu multă trudă
construia în clipele senine de linişte şi pace, era spulberat de valurile
întunecate ale năvălitorilor, în urma cărora nu rămîneau decît ruine şi
cenuşă.
A stfel, neamurile care au năvălit peste vatra acestui popor, au căutat
cu orice preţ să şteargă, în primul rînd, de pe faţa pămîntului orice urmă
materială, să-i spulbere ctitoriile. A cest lucru s-a întîmplat începînd cu
cetăţile dacilor, edificii măreţe care nu erau cu nimic mai prejos decît
sanctuarele Eladei, după cum vedem atunci cînd cercetăm urmele Sarm isegetuzei, care a fost arsă şi dărîmată pînă la temelii.
De asemenea, despre acest lucru ne stau mărturii vestig iile mult
grăitoare din Dobrogea şi pînă la cele de la cetatea de pe Someş, a lui
Gelu, Dăbîca, care ne vorbeşte şi ea, prin urmele celor trei biserici —
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despre vocaţia de ctitor a poporului nostru, a fiilor săi, care, deşi trebuiau
să înfrunte valu rile năvălitorilor, veniţi să le răpească munca, pă
mîntul, ţara şi viaţa, ei — străbunii noştri — nu se descurajau, ci cu stă
ruinţă rămîneau neclintiţi pe vatra lor şi zideau din nou ceea ce valul
avarilor, cumanilor, hunilor, tătarilor şi al tuturor celorlalţi năvălitori,
a prefăcut în cenuşă.
Tot despre acest adevăr, dureros pentru noi, ne vorbesc şi zecile de
mînăstiri şi schituri din toată Transilvania, arse sau distruse cu tunul,
pustiite, fără cruţare, în a doua jumătate a secolului al X V III-lea , din
ordinul generalului Bukow, care zicea : «M în ăstirile ortodoxe, din lemn,
din Transilvania, să fie arse pretutindeni, cele de piatră să se distrugă cu
tunurile, iar cine s-ar opune să fie pedepsit cu moartea prin spînzurare
sau prin pierderea capului»
Dar, cu toate măsurile drastice luate în sinodul ţinut la Buda în anul
1299, prin care se interzicea poporului român «să-şi zidească biserici
sau alte locaşuri de rugăciune, sau să ia parte la slujba religioasă o fi
ciată în bisericile ortodoxe existente» 2, acest popor va înălţa ctitorii
monumentale, cum sînt bisericile de la Ieud şi altele asemenea lor, care
sînt strălucite mărturii ce vorbesc de vechim ea, continuitatea şi stator
nicia în dreapta credinţă a strămoşilor noştri 3.
Despre Ştefan cel M are se spune că după fiecare bătălie zidea cîte
o biserică, fapt care dovedeşte vocaţia sa de ctitor ,* asemenea lui au
ctitorit toţi vo ievo zii, toţi fiii luminaţi născuţi şi crescuţi din seminţia
curată a neamului nostru românesc. Iar rodurile minunate ale acestei
vocaţii sfinte luminează şi astăzi peste tot pămîntul românesc, de la
Biserica Domnească din Curtea de A rg eş şi ctitoria lui N icodim de la
Tismana, pînă la V oron eţ şi Suceviţa, de la Hurezi şi pînă la strălucita
ctitorie a lui N eagoe, de la acele catedrale din ţinutul Maramureşului
vo ievo d a l şi pînă la ctitoria impunătoare de la Rohia, unde un bărbat din
neamul nostru a dovedit că şi astăzi fiii poporului român sînt dăruiţi cu
vocaţia ctitoririi, ridicînd minunata casă a Poetului, după cum însuşi
mărturiseşte : «Eram în căutarea unui loc potrivit în Maramureş, să înalţ
o umbră de pridvor, să ctitoresc şi eu cît de cît...» 4.
Dintre bărbaţii aleşi ai acestui popor cu vocaţia de ctitor, a făcut
parte şi pururea pomenitul N icola e Ivan, episcopul Clujului, de la a că
rui plecare din viaţa aceasta se împlineşte în acest an o jumătate de se
col. V ocaţia de ctitor şi-a dovedit-o N icola e Ivan cu mult înainte de a
veni în fruntea reînviatei Episcopii a Vadului, Feleacului şi Clujului. Iar
cînd spunem aceasta, ne gîndim la faptul că la Sibiu a fost unul dintre
îm plinitorii visului de aur al marelui m itropolit A ndrei Şaguna, el, N ic o 
lae Ivan, contribuind în mod substanţial la construirea catedralei din
Sibiu, ctitorie care constituie un simbol al continuităţii româneşti aici,
al continuităţii noastre şi al victo riei geniului latinităţii dreptmăritoare
1. Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal, Sibiu,
voi. II, 1930, p. 240.
2. Milton G. Lehrer, Ardealul, pâmlnt românesc — Problem a Ardealului văzută
de un american, Bucureşti, 1944, p. 30.
3. Ioan Mihaly de Apşa, Diplom e maramureşene din secolul X I V şi X V , Maramureş-Sighet, 1900, p. 110— 111.
4. Ioan Alexandru, Iubirea de patrie, voi. II, Bucureşti, 1985, p. 114.
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în Dacia. Catedrala de la Sibiu este o fiică aleasă a Bisericii Sf. Sofia dip
Constantinopol, care şi ea, la rîndul ei, nu este altceva decît un simbol
strălucit al O rtodoxiei din capitala creştină a Imperiului roman.
La edificarea catedralei din Sibiu, N icola e Ivan şi-a dovedit vocaţia
de ctitor, cu care, din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, a venit apoi la
Cluj. A ici, ctitorul N icola e Ivan a descins avînd la îndemînă doar o masă
şi două scaune, cum ne dovedeşte istoria vie ţii sale şi a acestei Eparhii,
să înceapă ctitorirea unei impresionante realizări, catedrala eparhială.
In m onografia dedicată acestui neobosit şi rîvnitor vlădică 5, apărută
de curînd, se arată în mod amănunţit activitatea sa desfăşurată în această
direcţie. N oi, doar ca un modest şi sfînt omagiu dorim să cinstim prin
aceste rînduri, memoria v ie ţii sale atît de pilduitoare, aşezîndu-1 alături
de toţi creatorii şi ctitorii de cultură rom ânească,- această cinstire o me
rită pe drept, căci şi el, ca mulţi alţi ctitori ai neamului românesc, după
marea biruinţă a poporului român — reîntregirea patriei — a înălţat aici,
în inima Transilvaniei, ctitorii nemuritoare.
Pe tot cuprinsul Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului, sub îndru
marea şi purtarea de grijă nem ijlocită a episcopului N icola e Ivan, s-au
ctitorit zeci de biserici pe tem elii străvechi de viaţă românească sau au
fost înălţate vetre noi de viaţă duhovnicească, aşa cum între altele, este
şi mînăstirea Rohia, care are ca prim ctitor şi salvator din greutăţile
care erau gata să o copleşească, pe episcopul N icola e Ivan, care şl-a pus
inima pentru ea, salvînd-o şi dăruindu-i viaţă.
Din Maramureş şi pînă la A lb a Iulia, din Bihor şi pînă pe crestele
munţilor ce îngemănează Transilvania cu M oldova, episcopul N icola e
Ivan a pus tem elie la multe altare ale credinţei strămoşeşti, care sînt tot
atîtea tem eiuri de afirmare a drepturilor poporului român, aici pe aceste
locuri străbune, leagănul întru care s-a născut şi a crescut neamul nostru
românesc 6.
Episcopul-ctitor N icola e Ivan nu şi-a uitat nici satul natal — A ciliu
— unde a înălţat un jertfelnic măreţ credinţei străbune şi conştiinţei ro
mâneşti. Dar, ca o încununare, ca o îm plinire sărbătorească a străduin
ţelor sale de ctitor, este ceea ce a realizat el aici la Cluj — cetatea a
cărei faţă trebuia împodobită şi înnobilată după marea Unire de la 1918,
cu un altar al conştiinţei româneşti care să refacă în acest municipiu
chipul autentic de viaţă românească, întreruptă de stăpînirile străine.
Palatul de reşedinţă episcopală, şcoli teologice şi case, biserica «Sf.
N ico la e», sînt tot atîtea mărturii lăsate de episcopul N icola e Ivan .în
C luj-Napoca, spre cinstea şi înălţarea neamului său, care pînă la Unirea
Transilvaniei cu patria-mamă, nu avea dreptul să ctitorească locaş de
închinare sau de viaţă românească decît extra muros.
Desigur, cel mai strălucit monument înălţat de episcopul N icola e
Ivan, rămîne Catedrala, care a devenit centrul, inima spirituală româ
nească a municipiului Cluj-N apoca şi a toată Transilvania. Prin acest
5. Episcopul N icola e Ivan, 1855— 1936, ctitorul reînviatei episcopii a Vadului,
Feleacului şi Clujului. Studii şi documente. Editată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română
a Vadului, Feleacului şi Clujului, 1985.
6. Andrei Şaguna, Istoria Bisericii O rtodoxe răsăritene universale, de la întem e
ierea ei, pînă în zilele noastre, tomul II, Sibiu, 1960, p. 59.
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măreţ locaş s-a pus pecetea definitivă asupra actului de redobîndire a
drepturilor poporului român, aici în străvechea Napoca. In trupul acestui
monument, în zidurile acestui locaş de închinare se cuprind toate aspi
raţiile unui neam, care, fără să sfideze pe cineva, s-a luptat cu demnita
te pentru drepturile sale legitim e, de libertate, de dreptate, de unitate,
de pace. Episcopul N icola e Ivan a pus în trupul acestui lăcaş o cărămidă
şi în memoria străbunilor noştri daco-romani, care au trăit aici înainte
de a se revărsa peste aceste plaiuri valu rile popoarelor migratoare, a
pus o cărămidă şi în memoria lui Gelu şi în memoria lui Horea şi a tu
turor acelora care şi-au dat viaţa pentru apărarea libertăţii neamului
românesc trăitor în acest spaţiu binecuvîntat al devenirii şi permanenţei
noastre în istorie. A pus o cărămidă şi în memoria lui Ştefan cel M are
şi Petru Rareş, care, conştienţi fiind de importanţa vitală a unităţii bise
riceşti şi spirituale a poporului român, au ctitorit Vadul şi Feleacul, întă
rind astfel această unitate peste veacuri şi peste toate vitreg iile care au
ridicat uneori între fiii neamului românesc graniţe nefireşti, dureroase
ca lanţurile robiei. A pus o cărămidă şi în memoria episcopilor de la
Feleac şi Vad, precum şi a tuturor preoţilor români ale căror nume nu
au fost trecute în cronici, dar se păstrează în Cartea V ie ţii şi în conştiinţa
poporului român, pentru că aceşti preoţi anonimi de enorie, aceşti preoţi
martiri, au rezistat de-a lungul veacurilor îm potriva tuturor asupririlor
şi încercărilor străine credinţei şi aspiraţiilor sfinte ale poporului ro
mân, apărînd şi salvînd astfel poporul dreptcredincios. în trupul măre
ţei catedrale din Cluj-Napoca, catedrală care este maica tuturor biseri
cilor din Eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului, episcopul N icola e Ivan
a pus o piatră şi în memoria lui M ihai V iteazu l — ucis m işeleşte la
Cîmpia Turzii pentru că a îndrăznit să viseze unirea tuturor rom âni
lor ; a pus o piatră şi pentru memoria duhovnicului acestuia, popa Stoica,
şi a lui Baba N ovac, care au fost arşi pe rug, pentru credinţa lor faţă de
M ihai, eroul de la Turda. A pus o piatră şi în memoria lui Sofronie de
la Cioara, care a ridicat poporul la luptă pentru drepturile lui sociale şi
spirituale şi în memoria lui Horea, Cloşca şi Crişan şi în memoria lui
A vram Iancu şi a m iilor de români care în anul 1848 s-au adunat pe
cîmpia Blajului, unde au strigat într-un glas : «N o i vrem să ne unim
cu Ţara», şi în memoria m emorandiştilor care aici la C luj-N apoca au
fost judecaţi şi condamnaţi pentru că au afirmat dreptul sfînt al poporu
lui român la libertate.
în trupul catedralei ortodoxe din Cluj-Napoca, episcopul N icola e
Ivan a aşezat pietre de lumină şi în memoria sutelor de mii de ostaşi
români eroi, care şi-au dat viaţa Iuptînd pentru eliberarea Ardealului şi
la realipirea lui la patria-mamă. în zidurile acestei catedrale au fost
puse toate gîndurile bune de înfrăţire, de unire, de iubire a tuturor oa
menilor drepţi, care, indiferent de naţie sau credinţă, doresc să trăiască
în pace şi dragoste aici pe această vatră românească, vatră care ne poate
încălzi şi ne poate hrăni la sînul ei pe toţi, ca o mamă adevărată ce
ne este.
Un om ales din timpurile acelea, zicea despre această catedrală :
«V a fi un loc de repaus al conştiinţelor, de reculegeri gînditoare, de li
niştire sufletească, dar va fi şi o poartă spre viitor... împrejurul ei v o r
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creşte flori desmierdate de soarele care chiar asupra ei se revarsă bo
gat... De acolo, din lăuntru glasuri româneşti vo r sluji înaintea m ilei
şi îndurării creştinismului celui adevărat şi vechiu, pe care instinctele
din om nu-1 vor dărîma niciodată...».
A cela şi om cu glas profetic spune mai departe : «C hiar acum ni se
năluceşte în faţa tîmplei, o figură, pe care-n viaţă încă nu am întîlnit-o :
«U n preot cu faţa de arhanghel, cu ochi cu sclipiri de pătrundere în su
flete... Catedralei trebuie să-i dorim şi astfel de predicatori — arhangheli,
cu gîndiri înaripate, aspre şi m iloase în acelaşi timp ; pentru că plină-i
lumea de azi de dorul binelui şi de călăuzirea cea mai creştinească
spre e l» 7.
Iată de ce, opera episcopului N icola e Ivan este mare şi nemuritoare ;
ea nu a fost înălţată pe ruinele nimănui, ci a fost înălţată pe cele mai
sfinte aspiraţii, pentru că ea reflectă un viito r pe care-1 vedem realizîndu-se prin tot ceea ce se face frumos şi bun în ţară la noi în timpurile
de astăzi.
C titoriile materiale ale episcopului N icola e Ivan, ca orice ctitorie
cu adevărat luminoasă şi durabilă, nu s-ar fi putut realiza însă fără o
tem elie puternică morală şi spirituală. M ai înainte de a fi un ctitor de
aşezăminte şi monumente materiale, episcopul N icola e Ivan a fost un
om care a ştiut mai întîi să form eze oameni, să-i înalţe şi să-i ajute să
trăiască marile aspiraţii ale poporului lor. Fără această calitate, de a se
înconjura de oameni vrednici, episcopul N icola e Ivan n-ar fi putut înălţa
minunatele sale ctitorii. M ai înainte de a construi în piatră şi în cără
midă, el a zidit inimi şi caractere. A trăit pentru cei mulţi şi asupriţi, a
luptat pentru dreptate şi a îndreptat gîndurile oam enilor spre culmile
luminoase ale demnităţii şi lib e r tă ţii; iar această slujire, prin care a
întrupat în viaţa sa cuvîntul Apostolului — «tuturor toate m-am făcut»,
a împlinit-o ca dascăl, ca preot, ca duhovnic al celor robiţi în temniţa
Aiudului, ca asesor consistorial, ca redactor al «Telegrafu lu i Român», ca
membru în conducerea Partidului Naţional Român sau a «A s tre i», ca mi
litant pe plan social, cultural şi naţional, şi, în mod deosebit, ca episcop
al reînviatei eparhii a Vadului, Feleacului şi Clujului, de viaţa căreia
numele său este legat pentru vecie.
De aceea, numele lui poartă pecetea ctitorului plenar, care zideşte
pentru eternitate, şi material şi spiritual.

7.
Gh. Bogdan-Duică, Catedrala, în voi. «Prinos P. S. Episcop Nicolae Ivan», Cluj,
1935, p. 14— 15.

SFlNTA SCRIPTURA IN CULTURA TEOLOGICĂ
ROMÂNEASCA
Pr. SABIN VER/AN

Cultura teologică românească, iată un concept care ar trebui să făcu
obiectul unei reflecţii aparte.
Din punct de vedere istoric, cultura teologică românească şi-ar pu
tea avea începuturile în prim ele propovăduiri ale învăţăturii evan gh e
lice pe pămîntul României. După o veche şi statornică tradiţie, creşti
nismul românesc îşi are obîrşia'în predica Sfîntului apostol Andrei, 'Ce
dintîi chemat», care s-a ostenit întru împlinirea poruncii Mîntuitorului
de a învăţa «toate neam urile» (Luca 24, 47), «pînă la marginea pamintului» (Fapte 1, 8) şi care a ajuns şi în părţile D obrogei de astăzi, Sciţia
M ică de odinioară. A p o i cultura teologică românească s-a putut contura
şi adînci în epoca postapostolică şi patristică, mai ales în Dacia Pontică,
prin predica şi operele unor Dionisie Exiguul, N iceta de Remesiana sau
Ioan Maxenţiu, prin întreaga activitate a episcopilor de Tomis şi a slu
jitorilo r bisericeşti care păstoreau aceste părţi de lume. Urm ele unei au
tentice şi închegate vie ţi creştine pe teritoriul românesc sînt date astăzi
la iveală de cercetările şi săpăturile arheologice. Prim ele două volum e din
lucrarea A rta creştină in România
o veritabilă istorie ilustrată a înce
puturilor Bisericii O rtodoxe Române, fac dovada unei înfloritoare vieţi
creştine în România, ceea ce presupune şi o cultură teologică pe mă
sură, cum rezultă şi din recentul şi m asivul studiu al I. P. S. Dr. Nestor
Vornicescu, M itropolitul Olteniei, S crieri patristice în Biserica O rtod oxă
Română pînă în sec. X V I I 2.
«Cultura patristică de la Dunărea de Jos are un merit excepţional.
Ea apare şi se dezvoltă exact în prima perioadă de formare a poporului
român (sec. I V — V I), căruia creatorii acestei literaturi i-au fost m isio
1. Voi. I (soc. III—VI), în Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Ortodoxe Române (E.I.B.), Bucureşti, 1979, 280 p .; voi. II (sec. VII—XIII),
editură, Bucureşti, 1981, 240 p. ■, ambele volume sînt tipărite şi în versiune
2. Craiova, 1983, 446 p .; Idem, Primele scrieri patristice In literatura
sec. I V — X V I , Craiova, 1984, 640 pagini.

Bisericii
aceeaşi
engleză.
noastră,
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nari şi îndrum ători» 3. La conturarea culturii teologice din epoca de fo r
mare a poporului român, a contribuit, fără îndoială, şi monahismul care
pătruns în ţara noastră pe la sfîrşitul sec. III şi începutul celui urmă
tor, mai întîi în D obrogea şi apoi în restul ţării. Sînt cunoscute puternice
centre monahale de la Constanţa (anticul Tomis), Adam clisi (Tropaeum
Traiani), M angalia (Calatis), A xiop o lis (Cernavodă), Histria 4, etc. Acum,
în această primă perioadă de form are a poporului român, s-au pus şi
bazele unei originale culturi teologice străromâne, a unei arte şi arhi
tecturi bisericeşti, a unei profunde trăiri spirituale care va iradia din
D obrogea spre toate celelalte provincii româneşti 5 şi va marca întreaga
istorie a poporului român care a dovedit o profundă vo ca ţie pentru pri
mirea, absorbirea şi aprofundarea culturii creştine. In epoca imediat ur
mătoare (sec. V I I — X III), aceleaşi centre de sihăstrie continuă şi menţin
în condiţiile grele ale trecerii popoarelor migratoare pe teritoriul R o
mâniei, cultura teologică românească.
Cultura teologică din Ţările Române îşi caută, în secolele urmă
toare, un făgaş propriu în lupta care se dă pentru introducerea lim bii
române în Biserică. A ceastă lucrare de însemnătate covîrşitoare pentru
destinul O rtodoxiei de expresie românească este încheiată către sfîrşi
tul sec. X V II, culminînd cu tipărirea Bibliei de la Bucureşti (1688), prima
traducere integrală a Sfintei Scripturi în limba română.
In continuare se desfăşoară un proces de perfecţionare a graiului
bisericesc şi a term inologiei teologice româneşti, care va culmina cu
marile sinteze teologice ale zilelor noastre, cu traducerea integrală a
literaturii filocalice şi a principalelor opere patristice în limba română
sub îndrumarea şi din iniţiativa marelui teolog şi cărturar al Bisericii
noastre care este Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin.
O componentă de mare însemnătate şi de o tulburătoare originali
tate a culturii teologice de expresie românească este creaţia populară,
folclorul religios, colindele, cîntecele de stea, bocetele etc., care uimesc
prin profunzimea sentimentelor şi trăirilor religioase, prin ortodoxia,
puritatea şi profunzimea conţinutului de idei teologice. A ceste creaţii
teologice în cel mai deplin înţeles al cuvîntului se adaugă teolog iei
scrise şi trăite de ierarhii cărturari, preoţi luminaţi, călugări cu ex p e
rienţă în cele ale scrisului, profesori de teologie, care, mai ales în u l
timul secol, au preluat o mare parte a dezvoltării teolog ie i româneşti,
constituind, laolaltă, patrimoniul propriu al teolog iei de expresie româ
nească.
în paginile de faţă vom aborda problema locului şi a rolului Sfintei
Scripturi în această teologie.

a

3. Pr. prof. dr. Ioan G. Coman, Scriitori bisericeşti din epoca străromână (E.I.B.),
Bucureşti, 1979, p. 8.
4. Vezi date complete la Ierom. Ioanichie Bălan, V e tre de sihăstrie românească.
Secolele I V — X X (E.I.B.), Bucureşti, 1982, 575 p.( p. 5— 61.
5. Ibidem , p. 46. Este demnă de remarcat strădania teologilor români din ultimii
ani, de a pune în lumină viaţa creştină din România sec. III— VII. Pe lîngă lucrările
de mai sus, mai trebuie amintite: D e Ia Dunăre Ia M are. Mărturii istorice şi m onu
mente de artă creştină, Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, două ediţii,
1979, 246 p., şi 1981, 216 p .; Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii O rtodox e
Române, (E.I.B.), Bucureşti, voi. I, 1980, 644 p. etc.
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T eologia ortodoxă, în general, iar cea românească nu face excepţie
de la aceasta, afirmă şi trăieşte adevărul că scrierile Sfintei Scripturi
sînt primul izvor al credinţei ortodoxe, înţelegerea, aprofundarea şi tîlcuirea ei fiind sensul, raţiunea şi temeiul oricărei teologii.
A pariţia prim elor texte scripturistice în limba română se pierde in
negura timpurilor şi va fi, probabil, imposibil de stabilit cu exactitate
timpul cînd s-a făcut traducerea lor. Cel mai sigur este că textele scrip
turistice au ajuns pentru prima dată în limba română la urechile credin
cioşilor prin predica slujitorilor bisericeşti români şi prin slujbele re li
gioase din biserici şi din casele credincioşilor, slujbe a căror rînduială
cuprinde pericope din Sfîntă Scriptură şi învăţături biblice atît de bine
puse în valoare de textele liturgice care, şi în ce priveşte expresia lin g 
vistică românească, au ajuns la o adevărată perfecţiune. De aci forţa
şi farmecul pe care îl au pentru cunoscătorul avizat al lim bii române
textele biblice a căror expresie s-a cizelat de-a lungul secolelor de în
trebuinţare în cultul ortodox.
Sigur e faptul că prima carte biblică tradusă în limba română este
Cartea Psalmilor, cartea cea mai mult folosită în cultul ortodox, dar şi
cea mai citită de către credincioşii noştri. Psaltirea Scheiană, Psaltirea
Voroneţeană şi Psaltirea Hurmuzachi, toate mansucrise cuprinzînd te x 
tul Psalmilor, sînt cele mai vech i traduceri — cunoscute pînă acum —
în limba română şi ajunse pînă la noi. Despre vechim ea ca atare a aces
tor manuscrise nu se poate spune decît că au fost transcrise înainte de
tipăriturile coresiene, adică înainte de cea de-a doua jumătate a sec.
X V I, cel mai probabil în a sa primă jumătate. Dar cît de veche este tra
ducerea Psalmilor sau a altor texte scripturistice, cum sînt Sfintele Evan
ghelii, Faptele A postolilor, Epistolele pauline, sau cele soborniceşti nu
se ştie deocamdată. N im ic însă nu ne îm piedică să vedem în aceste ma
nuscrise ajunse pînă la noi, transcrieri ale altora mai vechi, obîrşia lor
pierzîndu-se în înseşi începuturile lim bii române, limba unui popor care
s-a format odată cu încreştinarea sa, rostirea românească fiind marcată
pentru totdeauna de acest evenim ent unic în istorie.
La acest fapt se gîndeşte desigur vizionarul preot-poet A le x ie M ateev ici cînd defineşte limba română şi capacitatea ei de a exprima ade
vărurile creştine în poezia Limba noastră :
« Limba noastră e aleasă
Să ridice siavă-n ceruri,
Să ne spue-n hram şi-n casă
V e şn ice le adevăruri.
Limba noastră-i limbă slînlă
Limba vechilor cazanii,
C a re -o plîng şl ca re-o clntă
Pe la vatra lor ţăranii».

In orice caz, printre prim ele tipărituri bisericeşti în limba română
se numără şi Evangheliarul de la Braşov (1561), şi Psaltirea (1570). Dar
acestea nu sînt traduceri din epoca lui Coresi, ci ele reproduc texte care
se întrebuinţau în cultul divin public şi particular în limba română îna
inte de Coresi şi care primiseră, prin îndelungata lor întrebuinţare şi în
vorbirea curentă a credincioşilor, o expresie românească din cea mai
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desăvîrşită 6. Deci în Biserica Ortodoxă Română, textul Sfintei Scripturi
este mai întîi rugăciune şi mărturisire, parte a slujbelor liturgice, p o 
doaba de mult preţ a Bisericii, parte dintr-un întreg viu al unei ev la v ii
trăite laolaltă de slujitorii bisericeşti şi de credincioşi. A stfel, adevăru
rile Sfintei Scripturi sînt nu numai cunoscute în toată frumuseţea şi pro
funzimea lor, ci şi curat înţelese şi trăite, fiind astfel ferite de orice
răstălmăcire sau manipulare 7.
C olindele sau cîntecele de stea atît de multe şi de răspîndite pe în
treg teritoriul locuit de români au ca subiect viaţa lui Iisus, îndeosebi
Naşterea, Botezul, Intrarea în Ierusalim, Patim ile şi învierea, dar şi pro
feţiile mesianice ale Vechiului Testament şi predica Sfîntului Ioan Bo
tezătorul. Ele sînt un argument de mare forţă pentru teza cunoaşterii de
către poporul român care le-a creat a textului biblic din care se inspiră
şi pe care, de fapt îl şi slujesc, îl propovăduiesc şi-l comentează atît
de curat. De notat că aceste colinde, deşi create de către oameni fără o
pregătire teologică, deci de credincioşi simpli, sînt ferite de orice g re
şeală doctrinară. A ceasta se datoreşte în cea mai mare măsură faptului
că substanţa adevărului biblic a fost preluată de creatorii anonimi din
cultul divin public, din cărţile liturgice în care textele scripturistice sînt
aşezate la loc de cinste.
De aceea, vasta lucrare de tălmăcire în limba română a cărţilor de
cult, din care Sfînta Evanghelie, A p o s to lu l şi Psaltirea sînt textele bi
blice împărţite în pericope sau, pentru Psaltire, în catisme, pentru ne
v o ile cultului divin public, trebuie privită ca cea mai importantă acţiune
de propovăduire şi slujire a învăţăturii Sfintei Scripturi în limba română.
Tipărirea la Bălgrad (A lb a Iulia) în 1648 a Noului Testament şi a
întregii Biblii în 1688, la Bucureşti, este un corolar al acestui îndelungat
proces de asimilare şi aprofundare a învăţăturii scripturistice de către
credincioşii ortodocşi români prin intermediul cultului divin şi al cărţilor
de slujbă. A pariţia Noului Testament de la Bălgrad şi a Bibliei de la
Bucureşti va însemna pătrunderea textului biblic în cele mai largi pături
ale cititorilor de limbă română şi va facilita accesul nem ijlocit şi liber la
cuvîntul lui Dumnezeu, ceea ce va impulsiona, desigur, folosirea textului
biblic în întreaga creaţie teologică sau literară de expresie românească.
Prim ele cărţi pe care le-am putea considera ca lucrări cu caracter
teologic sînt tot cărţi de explicare a textului scripturistic şi sînt destinate
tot cultului divin public, ele urmînd să fie citite în biserici la Sfînta
Liturghie, în duminici şi sărbători. A cestea sînt, în sec. X V I şi X V II,
Evanghelia cu învăţătură (Cazania), tipărită la 1581 de Coresi şi Cartea
românească de învăţătură supranumită şi Cazania lu i Varlaam , m itropo
litul M o ld ovei, tipărită în 1643 la Iaşi. C ele două cărţi cuprind om ilii
exegetice şi tem atice la pericopele evan gh elice din Duminici şi sărbători
şi sînt citite la Sfînta Liturghie. Circulaţia celor două cărţi a fost deose
bit de intensă pe întregul teritoriu românesc, fiind tipărite, mai ales Car
tea românească de învăţătură, în numeroase ediţii.
în sec. X V II, ca urmare, pe de o parte a propagandei protestante, în
deosebi calvine, iar, pe de alta, a încercărilor de uniaţie ale Bisericii
G. Biblia sau Sfînta Scriptură (E.I.B.), Bucureşti, 1982, C uvînt înainte , p. 4.
7. Ibidem.
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Romano-Catolice, apar importante cărţi de învăţătură din care, cea mai
importantă pentru cultura teologică românească este Mărturisirea de
credinţă din 1642 scrisă în cea mai mare parte de Petru M o vilă , m itropo
litul Kievului, român de neam. Această M ă rtu risire ortod oxă a fost de
finitivată la Sinodul de la Iaşi, ţinut în anul 1642 şi a avut un rol im por
tant în cultura teologică românească de-a lungul secolelor. Caracterizînd
această M ă rtu risire, un editor şi traducător contemporan al acesteia, no
tează : «C ît priveşte izvoarele, M ărturisirea O rtod oxă le-a căutat, în pri
mul rînd, în Sfînta Scriptură... Sub raportul citatelor scripturistice, nici
una din M ăturisirile veacului al şaptesprezecelea nu întrece ca număr
pe cele din Mărturisirea lui M ovilă . Este un adevărat florilegiu , care slu
jeşte nu numai rosturile catehetice ale lucrării, dar înseamnă şi un ne
preţuit auxiliar pentru predicator, care găseşte trim iterile la Vechiu l şi
N ou l Testament, ilustrînd şi întemeind enunţări dogmatice, grupate pe
tem e şi le poate întrebuinţa cu folos mai ales în om iliile e x eg etice » 8.
A ceeaşi însemnată însuşire în ceea ce priveşte folosirea textelor
scripturistice o are şi Răspunsul îm p o triv a Catehism ului calvinesc, al
cătuit în 1645 de teologi cărturari din M o ld ova şi Muntenia, sub îndru
marea învăţatului m itropolit Varlaam al M o ldovei. Lucrarea combate
punct cu punct învăţăturile unui Catehism calvinesc tipărit în româneşte
la Bălgrad în 1642, folosindu-se de textele scripturistice pe care le in
troduce prin cuvintele : «A p o s to lii învaţă». A ceeaşi metodă ştiinţifică
şi teologică este folosită de acelaşi m itropolit Varlaam şi în cartea sa
originală intitulată Şapte Taine a Besearicii (Iaşi, 1644), în care se arată
tem eiurile scripturistice ale Sfintelor Taine, în număr de şapte, recuno
scute şi practicate în Biserica Ortodoxă.
Odată cu alcătuirea prim elor lucrări originale teologice în limba
română se instituie regula privind obligativitatea citatului biblic pentru
susţinerea şi întărirea oricărei învăţături dogmatice. A ceastă regulă va
sta la baza oricărei lucrări teologice româneşti pînă în zilele noastre,
alături de regula tem eiului patristic care, în esenţă, este tîlcuirea corectă
a Sfintei Scripturi, primită şi păstrată ca atare de Biserică.
Un rol covîrşitor în determinarea conţinutului scripturistic al cul
turii teologice româneşti l-a avut, fără îndoială, şi pictura bisericească,
ea însăşi parte integrantă a acestei culturi şi teologii româneşti.
Chiar înainte de perioada din care ni se păstrează prim ele texte r o 
mâneşti ale unor cărţi biblice, îndeosebi Psaltirea, înainte de prim ele
tipărituri bisericeşti în limba română, pictura bisericească a adus în faţa
ochilor credincioşilor, în imagini de o mare forţă evocatoare şi puritate,
Sfînta Scriptură, începînd cu Cartea Facerii şi sfîrşind cu Judecata de
A p oi, căci conţinutul acestei picturi este eminamente scripturistic. Iisus
cel istoric, cel întrupat, este subiectul acestei teologii în imagini. Dacă
ne gîndim la m înăstirile din nordul M o ld ov ei pe ai căror pereţi exteriori
şi interiori sînt zugrăviţi, cu atîta măiestrie, dar şi cu atîta forţă şi cu
noaştere teologică, scene din Vechiul şi N ou l Testament, ne putem da
seama cît de bine cunoşteau textul Sfintei Scripturi şi dogm ele orto
doxe pictorii anonimi care le-au zugrăvit încă în sec. X V I, la Voroneţ,
8.
Mărturisirea de credinţă a Bisericii Ortodoxe J642, trad. şi Cuvînt înainte de
Alexandru Elian, (E.I.B.), Bucureşti, 1981, p. 13.
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Suceviţa, M oldoviţa, Humor, A rb ore etc., sau chiar mai devrem e, la Tis
mana sau Cozia. De aceea, s-a şi spus că pictura ortodoxă din biserici
nu este decît o Biblie în imagini, o Biblie care, odinioară, era cea mai
bună cateheză şi călăuză în textul Sfintei Scripturi şi în învăţătura Bise
ricii pentru cei ce nu aveau la îndemînă textul Sfintei Scripturi sau pen
tru cei ce nu ştiau să citească. Biserica devine astfel o «Casă a B ibliei»,
Biblia fiind de fapt zestrea ei cea mai de preţ. Atunci cînd pictura biseri
cească este expresia unei trăiri duhovniceşti ca urmare a citirii Sfintei
Scripturi şi a unor reflexiuni teologice, aceasta devine o cale de d e zv o l
tare a teologiei, contribuind la adîncirea înţelesurilor lucrării lui Iisus 9.
In pictura bizantină, predominantă la iconarii care au zugrăvit bisericile
şi mînăstirile din sec. X V — X V II este reprezentarea «m arilor evenim ente
ale mîntuirii din Vechiul şi N ou l Testam ent», care au conturat chipul şi
lucrarea lui Hristos 10 şi care descriu în im agini întreaga istorie a mîn
tuirii începînd cu Protoevanghelia din Facere 3, 15 şi sfîrşind cu Jude
cata din urmă 11. Cartea despre rolul şi locul picturii bisericeşti în cul
tura teologică românească urmează să fie scrisă.
Sfînta Scriptură a fost, aşadar, substanţa prim elor texte teologice în
limba română, sursa din care au izvorît acele gingaşe creaţii ale credin
cioşilor ortodocşi români care sînt colindele sau cîntecele de stea ale
căror începuturi se pierd în negura timpului ca şi a neîntrecutelor picturi
româneşti care împodobesc prim ele biserici şi mînăstiri care s-au zidit
pe pămînt românesc.
Nu este deci de mirare că, pe lîngă textele scripturistice traduse şi
transcrise în manuscrise pentru n e voile serviciului divin, s-au tipărit, de
la 1648 cînd apare N ou l Testament de la Bălgrad (A lb a Iulia) şi de la
prima traducere integrală a Bibliei de la 1688, numeroase traduceri şi
ediţii care au stat la îndemînă teologilor, clericilor şi credincioşilor or
todocşi români pentru n evoile lor de studiu sau de lectură 12.
Tot aşa, prim ele şcoli româneşti care au funcţionat în cadrul mînăstirilor şi bisericilor sau pe lîngă acestea, au contribuit la cunoaşterea
Sfintei Scripturi, deoarece, în cea mai mare parte, textele pe care se în
văţa cititul în limba română erau cele biblice. Un astfel de text este
Psaltirea slavo-rom ână din 1577 a lui Coresi. Cartea este destinată de
însuşi autorul său dascălilor de şcoală, acelor oameni care predau limba
9. V ezi Pr. prof. D. Stăniloae, O pictură bisericească contemporană. U n comentar
îmbogăţit al dogm elor ortodoxe, In «Biserica Ortodoxă Română», nr. 3—4, 1983, p.
178— 179.
10. V ezi W ilhelm Nyssen, Pămînt cîntînd în imagini. Frescele exterioare ale m înăstirilor din M o ld o va , trad. şi prefaţă de Pr. prof. dr. D. Stăniloae, E.I.B., 1978, p. 21.
11. lbidem, p. 12.
12. Biblia de la Blaj (1775), Biblia de la Buzău (1854— 1856), Biblia de la Sibiu,
(1856— 1858), Biblia de la Iaşi (1865, 1871, 1874), ca şi alte traduceri ale Bibliei mai noi
(de la Pesta, 1873, Bucureşti, 1893, 1906, 1909, 1912), Biblia Sfîntului Sinod (1914), Biblia
Institutului Biblic din 1936 în traducerea Pr. prof. Gala Galaction, Pr. prof. V. Radu
şi a episcopului Nicodim, devenit mai tîrziu patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, care
cu unele îmbunătăţiri s-a tipărit şi în 1968, 1975 şi 1982, Biblia Fundaţiilor, tradusă
de Gala Galaction şi V. Radu, pentru Vechiul Testament după originalul ebraic din
1938. V ezi o listă a traducerilor şi ediţiilor Noului Testament la Dr. Antonie Plămă
deală, Dascăli de cuget ţ^ s im ţire românească, (E.I.B.), Bucureşti, 1981, p. 441, nota 58.
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română e le vilo r din Braşov 13. Şcoala este deci încă un m ijloc de pătrun
dere a învăţăturii scripturistice în sufletele tinerilor credincioşi care o
frecventau. Faptul este important deoarece din rîndul acestor e le v i se
vo r alege, mai tîrziu, slujitori bisericeşti care vo r învăţa, la rîndul lor,
pe alţi e le v i şi credincioşi aceeaşi Sfîntă Scriptură pe care ei înşişi o deprinseseră în şcoală. A ceste şcoli erau numeroase, ca şi mînăstirile şi
bisericile din principalele localităţi ale celor trei provincii româneşti.
Sfîntă Scriptură va fi, şi în sec. X V III şi X IX , principala sursă a teo
lo g iei ortodoxe din Ţările Române, textul scripturistic fiind din ce în ce
mai mult la îndemîna clericilor şi a credincioşilor, nu numai prin Lecţionarii — Apostol, Evangheliar — , ci şi prin traduceri ale întregii Biblii
sau numai ale N oului Testam en t14. în sec. X V III are loc vasta acţiune de
traducere şi tipărire integrală a cărţilor liturgice 15: M in e iele , Triodul,
Penlicostarul, O ro log iu l, M o litfe ln ic u l, O ctoih u l, Catavasierul etc.( lu
crare în care se disting marii episcopi ai Rîmnicului, Damaschin, Chesarie şi Filaret. A ceastă importantă lucrare de traducere a tuturor cărţilor
de cult în limba română a fost posibilă şi pentru faptul că Biblia de la
1688 a deschis o astfel de posibilitate prin aceea că a dat, dacă ne putem
exprima aşa, un certificat de maturitate lim bii române şi a cîştigat astfel
dreptul de a fi folosită fără nici o rezervă în Biserică. A ceasta a dus
ipso ia cto la înlăturarea din cult a altor limbi, necunoscute şi neînţelese
de credincioşi şi chiar de cea mai mare parte a clericilor.
Traducerea integrală a cărţilor de cult, un act de cultură teologică
cu cele mai profunde implicaţii, în acest secol al X V III-lea , după tra
ducerea integrală a Bibliei, pune în lumină legătura intimă, indestruc
tibilă pe care O rtodoxia o afirmă şi o trăieşte între Sfîntă Scriptură şi
cultul ortodox pe care-1 cuprind cărţile liturgice. De aceea, tipărirea în
limba poporului a cărţilor de cult constituie un evenim ent cu largi im 
plicaţii în înţelegerea Sfintei Scripturi, a adevărului biblic aşa cum a
fost şi este acesta trăit şi aprofundat de Biserică prin cultul său. Căci
ce sînt cărţile de slujbă dacă nu cel mai autorizat, mai teologic şi mai
aprofundat comentar al adevărului scripturistic, al lucrării şi vie ţii lui
Iisus ? Ce este Triodul, dacă nu o aprofundare teologică şi spirituală a
lucrării şi predicii Mîntuitorului premergătoare Patimilor şi Răstignirii
Sale ? Sau Penticostarul ce este dacă nu expresia profundei trăiri de
către Biserică a deplinei bucurii a în vierii Domnului ? Sau cele 12 M ineie,
dacă nu reflectarea în viaţa şi istoria Bisericii a principalelor momente
din viaţa şi activitatea M în tu ito ru lu i: Naşterea, Întîmpinarea la templu,
Botezul, Ieşirea la propovăduire, Schimbarea la Faţă etc., etc. ?
De aceea trebuie să considerăm inlroducerea lim bii române în bi
serică, « naţionalizarea cu ltu lu i», cum se exprimă în mod fericit un avizat
cercetător 16 ca un moment cu cele mai largi rezonanţe pentru procesul
de înţelegere corectă şi aprofundată a adevărului scripturistic, căci căr13. Dr. Antonie Plămădeală, op. cit., p. 71, 113 şi passim.
14. V ezi nota 12.
15. După cum se ştie, acestea numără peste 25 titluri, avînd peste 12.000 de pa
gini tipărite.
16. N. A. Ursu, în Dosoftei, Dumnezăiasca Liturghie, 1679, In Editura M itropoliei
M oldovei şi Sucevei, Iaşi, 1980, p. LI.
B. O. R. — 7
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tile de slujbă traduse în limba română devin cel mai accesibil comen
tariu pentru cercurile de credincioşi care frecventau şi frecventează sluj
bele bisericeşti al căror centru îl constituie pericopele biblice, ex p li
carea şi trăirea lor de către Biserică şi în Biserică.
O menţiune specială necesită prim ele predici originale rostite în
limba română şi ajunse pînă la noi, acelea ale marelui m itropolit al
U ngrovlahiei, Antim Ivireanul. A ceste predici, rostite la Bucureşti în
faţa credincioşilor din acest oraş ţin seama de starea religioasă, de viaţa
creştină şi de situaţia din acea vrem e a Bisericii O rtodoxe în Muntenia,
una din cele trei provincii româneşti. M ai importantă este această lu
crare a mitropolitului Antim Ivireanul pentru că ne arată cît de bine
era cunoscut şi înţeles textul Sfintei Scripturi care este citat la tot pasul
în această lucrare — în epoca la care au fost scrise aceste predici — în
ceputul sec. X V III. A ceste predici constituie o admirabilă ţesătură de
texte biblice, întreaga substanţă a cărţii fiind învăţătura pe care o
cuprinde Sfînta Scriptură.
In sec. X IX au loc evenim ente istorice cu o largă rezonanţă şi în
viaţa Bisericii : înlăturarea dom nitorilor fanarioţi şi înlocuirea lor cu
domnitori români după revoluţia lui Tudor Vladim irescu (1821), şi Unirea
Principatelor Române (1859). In urma acestor evenim ente de importanţă
crucială pentru poporul nostru, Biserica Ortodoxă Română îşi dobîndeşte autocefalia în 1885.
Acum se pun bazele învăţămîntului teologic modern, înfiinţîndu-se
numeroase seminarii cu patru şi opt ani de studii în principalele centre
bisericeşti şi prim ele facultăţi de teologie 17. Introducerea în cărţile bi
blice, istoria şi arheologia biblică sau geografia Ţării Sfinte devin obiect
de studiu obligatoriu în şcolile teologice de toate gradele.
Este firesc, deci, ca acum să apară prim ele introduceri în cărţile
Sfintei Scripturi, prim ele comentarii şi prim ele manuale de ermineutică biblică l8, în cele mai multe cazuri traduceri sau prelucrări după
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17. Seminarii la Iaşi (Socola în 1803), la Bucureşti (Central în 1836 şi Nifon M i
tropolitul în 1872), la Buzău şi Argeş în 1836, la Rîmnicul V îlcii, in 1837, la Huşi
în 1853, la Roman în 1858, la Mînăstirea Neamtu, în 1856 şi Facultăţi de teologie
la Cernăuţi în 1827 şi, apoi, în cadrul Universităţii din 1875 şi la Bucureşti 1881 ;
şi la Sibiu, unde funcţionează din iniţiativa mitropolitului Andrei Şaguna un Institut
teologic universitar,
începînd din 1850. Tot in sec. X IX au luat fiinţă
Institutele
teologice din Arad (1822) şi Caransebeş (1865).
18. M itropolitul Veniamin Costachi, Istoria S cripturii V ech iu lu i Testament , Iaşi,
1824; Chiriacodrom ionul la Apostolii duminicilor de peste an (Neamţu, 1810— 1811),
Istoria S cripturii ce ii nouă (2 volume, Iaşi, 1824); Tîlcuirea Psaltirii, de Eutimie Zigabenul (2 voi., Iaşi, 1850— 1862), Cele 14 trim iteri ale Si. A postol Pavel, de Teofilact
al Ohridei (3 voi., Bucureşti, 1904— 1906). Tot Veniamin Costachi a lăsat în manuscris
traducerea O m iliilor Si. Ioan Gură de A u r la Faptele A postolilor şi la Epistolele St.
A postol Pavel (7 volum e) şi a Com entariilor la cărţile Siintei Scripturi ale Fericitului
Teodoret al Cirului etc., putînd fi numit pe drept cuvînt ctitorul învăţămîntului biblic
modem în Biserica Ortodoxă Română. Tot acum se tipăresc Tîlcuirea la cele patru
Evanghelii, de Teofilact al Ohridei (Iaşi, 1805), Chiriacodrom ionul la Evangheliile
duminicale ale lui Nichifor Teotochi (2 voi., Iaşi, 1840— 1841), Silnta Scriptură pe
scurt, prima mică Biblie românească, Buzău, 1836, A fericitului Teodor episcopul C hi
rului, tîlm ăciri la cef o sută cincizeci de psalmi ai Proorocului David, 746 p., Buzău,
1839; Geografia siîntă cu harta Palestinei, Buzău, înainte de 1858, de Dionisie Ro
mano, Ermeneutica siîntă, de acela şi; Isagoghi sau Introducere în cărţile Sfintei Scrip
turi a Vechiului şi Noului Testament, Bucureşti, 1858, de Nifon Bălăşescu, Ştiinţa

grad
(Sibi
Bise
med
soru
trad
corn

peri'
Buci
cialc

volţi
doxi
scur
stud
bibli

X IX
gice
tindi
mod
laic,

în ti
văţă
teoli

cărţ;

SfinU
şi N.
din î
1878)
ment
chiul
critic
neuti
Studi

sorilt
tame:

D O C U M EN TA R E

99

manuale din Biserica Rusă sau din cea Greacă. Cum am arătat mai
înainte, în acest secol apar noi traduceri ale Bibliei de exemplu ed iţiile
de la Buzău, 1854— 1856 şi Sibiu, 1856— 185819, şi numeroase ediţii ale
Noului Testament (1818, 1829, 1834, 1846, 1857, 1897) în diferite oraşe.
Este de notat că textul de bază pentru toate traducerile în limba ro
mână ale Vechiului Testament a fost întotdeauna cel al Septuagintei,
considerată ca al doilea original al Vechiului Testament, versiunea fo lo 
sită cu precădere în Biserica apostolică şi în epoca patristică 20.
Către sfîrşitul sec. X IX se tipăresc şi unele lucrări cu un mai înalt
grad de originalitate ca : Geneza E va ngh eliilor, de Pr. Simion Popescu
(Sibiu, 1880); Septuaginta şi textul evreesc al Testamentului V e c h i în
Biserica Ortodoxă. Studiu biblic, de acelaşi (Bucureşti, 1908) ? N o te şi
m editaţiuni asupra Psalm ilor (3 voi., 1896), de Gherasim Timuş ; Profe
sorul Emilian Voiutschi de la Cernăuţi ne-a lăsat lucrări ca : P rofetu l Io il,
traducere şi comentariu (1882) şi Prov erb e le lu i Solom on, tradijcere şi
comentar (1901).
M ulte studii de teolog ie biblică sînt publicate, în această epocă, în
periodicele bisericeşti care iau fiinţă la Buzău (V es tito ru l bisericesc),
Bucureşti (Pred ica toru l, V oce a B isericii), la Iaşi (P reo tu l şi Foaia o fi
cială bisericească a S fintei M itro p o lii a M o ld o v e i).
Dar revista bisericească de cea mai mare importanţă pentru dez
voltarea culturii teologice româneşti este, fără îndoială, Biserica O rto 
doxă Română, care apare de la 1 octom brie 1874 pînă azi cu foarte
scurte întreruperi. în paginile acestei publicaţii, au apărut importante
studii biblice cu caracter ştiinţific sub semnătura profesorilor de studiu
biblic din Bucureşti şi din alte centre teologice ale ţării.
Desigur, înflorirea studiilor biblice în cea de-a doua jumătate a sec.
X IX s-a făcut în contextul unei dezvoltări generale a culturii teo lo 
gice româneşti în aceeaşi epocă în care învăţămîntul bisericesc se e x 
tinde în toate regiunile ţării şi se organizează pe cele mai noi şi mai
moderne principii, fiind influenţat, în această direcţie, de învăţămîntul
laic, care, la rîndul lui, cunoaşte o dezvoltare fără precedent.
De aceea, în secolul nostru, studiul Sfintei Scripturi rămîne, ca şi
în trecut, prioritar pentru orice teolog care doreşte să aprofundeze în
văţăturile ortodoxe, temeiul biblic fiind obligatoriu oricărei preocupări
teologice.
Preotul şi teologu l român au acum acces la moderne introduceri în
cărţile Sfintei Scripturi scrise de profesori de teologie cu studii la uni
Sfintei Scripturi, Blaj, 1854, de Timotci Cipariu, Introducere în sfinţitele cărţi a V.
şi N. Aşezămînt, (2 voi., Iaşi, 1860), de Arhim. Melchiscdec, rector al Seminarului
din H u şi; Isagoghia adică Introducere în cunoştinţa cărţilor Sfintei Scripturi, (Sibiu,
1878), de Dr. Puşcariu, Prof. Onciul, Manual de introducere în Sf. cărţi ale Testa
mentului V echi, Cernăuţi, 1889; Ioan Constantinescu, Manual de istoria sfîntă a V e 
chiului şi a N ou lu i Testament (2 voi., Bucureşti, 1873— 1874); Critica verbală sau
critica textuală a cărţilor N ou lu i Testament, Cernăuţi, 1878, dc V. Ianoviciu, Ermineutica biblică. Bucureşti, 1895, de Const. Chiricescu (V ezi o listă mai completă In
Studiul N ou lu i Testament pentru Institutele Teologice, Bucureşti, 1984, p. 51— 57) etc.
19. V ezi nota 12.
20. Numai în 1938, într-o editură laică, se va tipări Biblia în traducerea profe
sorilor de Vechiul Testament Gala Galaction şi V asile Radu în care pentru V. Tes
tament traducerea a fost făcută după originalul ebraic.
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versităţi din ţară şi străinătate, cum sînt Ioan Cornoiu, Pr. V a sile Gheorghiu, Pr. Vasile Tarnavschi, Pr. G rigorie Marcu, Diac. N. Nicolaescu,
Pr. Vladim ir Prelipcean, Pr. N. N eaga, Pr. Haralambie Rovenţa, Prof.
Iustin Moisescu, mai apoi patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, Pr. Sofron V lad şi alţii. Tot acum apar şi comentarii la mai toate cărţile bi
blice. Se traduc C om entariile Sfîntului Ioan Gură de A u r la epistolele
Sf. A p o s to l Pavel (9 voi., Bucureşti, 1901— 1912) ; C om entariile lu i Teofilact al O hridei, la aceleaşi epistole pauline (3 voi., 1904— 1906). în
anul 1914 apare Biblia Sfîntului Sinod, singura ediţie a Sfintei Scrip
turi care poartă acest titlu ,- în 1936 apare Biblia supranumită a patri
arhului Miron, tradusă de profesorii de teologie Gala Galaction şi V asile
Radu şi episcopul de atunci, N icodim Munteanu. în anii de după cel
de-al doilea război mondial, se tipăresc trei ediţii ale aceleiaşi Sfinte
Scripturi (1968, 1975, 1982), în sute de mii de exemplare, ca şi Psaltirea,
Noul Testament cu Psalmii, şi M ica Biblie din care s-au tipărit nume
roase ediţii între 1970— 1984, toate cu sprijin din partea Societăţilor
Biblice Unite.
De o mare importanţă pentru prom ovarea studiilor biblice şi a răspîndirii Sfintei Scripturi în ţara noastră este înfiinţarea Patriarhiei R o
mâne în 1925 şi, ca urmare, a Institutului Biblic şi de Misiune al Bise
ricii O rtodoxe Române care a preluat, prin sectorul său de Editură şi
Tipografie, întreaga lucrare de răspîndire a cuvîntului lui Dumnezeu
pentru credincioşii ortodocşi din ţara noastră.
•
Sub egida acestui prestigios aşezămînt de cultură biblică şi teolo
gică ortodoxă care este Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii O r
todoxe Române, se tipăresc neîncetat texte biblice, comentarii la căr
ţile Sfintei Scripturi, Concordanţe biblice, Introduceri în cărţile V e 
chiului şi Noului Testament, pentru e le v ii seminarişti şi pentru studenţii
teologi, pentru preoţi sau pentru credincioşii care doresc să aprofundeze
teologia biblică 21.
După cum este îndeobşte cunoscut, cel ce doreşte să studieze Sfînta
Scriptură nu se poate dispensa de operele patristice, îndeosebi de co
mentariile apărute în prim ele secole de existenţă a Bisericii. Pînă în pre
zent, cititorul român, cu puţine excepţii, nu a avut acces la scrierile
Sfinţilor Părinţi şi ale scriitorilor bisericeşti întrucît operele acestora
nu erau decît într-o foarte mică măsură traduse în limba română, iar
vech ile ediţii ale acestora, din care unele au fost citate chiar în această
prezentare, erau prea rare pentru a fi la îndemîna cititorului interesat.
Din iniţiativa Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, Institutul Bi
blic şi de Misiune a înscris în planul său de lucru editarea şi tipărirea
în limba română a 90 de volum e din scrierile patristice, începînd cu
21.
In 1956 şi 1973 s-au publicat Studiul N ou lu i Testament şi Studiul Vechiului
Testament, pentru Institutele teologice, cărţi redactate de profesorii de specialitate
de Ia aceste institute. In 1978, s-a tipărit Studiul V ech iu lu i Testament, de Pr. prof. dr.
Nicolae Ciudin, iar în 1981 Studiul N ou lu i Testament, de Pr. prof. dr. I. Constantinescu,
ambele pentru Seminariile teologice.
S-a tipărit şi un Dicţionar al N ou lu i Testament. De asemenea s-au publicat două
călăuze biblice, una în 1977, la Timişoara, de Prof. Teodor Şerb, îndeosebi pentru
teologi, iar alta, Călăuza bunului creştin în Sfînta Scriptură, în 1983, la Institutul
Biblic, îndeosebi pentru credincioşi etc.
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Părinţii apostolici şi terminînd cu scrierile Sfîntului Ioan Damaschinul.
între acestea sînt numeroase comentarii patristice la cărţile Sfintei Scrip
turi ca de exemplu cele ale lui Origen la Scrierile Vechiului Testament
şi la Evanghelii care s-au tipărit în 1980— 1983. A ceastă vastă lucrare
va impulsiona mult studiile biblice în Biserica noastră, va deschide un
orizont mai larg cercetătorului biblic şi exegetului ortodox român care-şi
va aşeza ostenelile sale pe tem elia fermă pusă la înţelegerea corectă
a învăţăturilor scripturistice de Părinţii şi scriitorii bisericeşti. De no
tat că, pînă în prezent, au văzut lumina tiparului deja 17 volum e din
colecţia «Părinţi şi scriitori bisericeşti», cuprinzînd scrieri ale Părinţi
lor A postolici, ale apologeţilor de limbă greacă şi latină, ale lui Origen,
ale lui Clement Alexandrinul, ale Sf. G rigorie de Nyssa, ale Sf. Maxim
Mărturisitorul etc.
De mare folos pentru aprofundarea şi trăirea autentica a adevăru
lui biblic este, de asemenea, tipărirea celor 10 volum e din colecţia de
scrieri cu caracter spiritual, «care arată cum se poate omul curaţi, lu
mina şi desăvîrşi», intitulată Filocalia, din care şase volum e au apărut
în ultimii 7 ani, în traducerea binecunoscutului Preot profesor Dumitru
Stăniloae. în această colecţie, credinciosul află scrieri fundamentale pen
tru susţinerea nevoinţelor spre desăvîrşire cum sînt cele ale lui Petru
Damaschin, Simeon Metafrastul, Simeon N ou l Teolog, Nichita Stithatul,
Calist Patriarhul, Sf. Ioan Scărarul, Sf. Isaac Şirul etc. A ceste scrieri
sînt un comentariu îm bogăţit printr-o experienţă duhovnicească de cea
mai pură esenţă biblică şi creştină a adevărului evanghelic.
,
Continuă, în acelaşi timp, tipărirea cărţilor liturgice care, prin larga
şi neîntrerupta lor întrebuinţare în Biserică, contribuie, ca şi în trecut,
la propovăduirea adevărului scripturistic, deoarece acest adevăr şi tră
irea lui de către credincioşii aleşi ai Bisericii este însăşi substanţa aces
tor cărţi.
Ca şi în trecut, predica, parte integrantă a cultului divin public,
ca şi citirea Cazaniei duminicale este un admirabil m ijloc de propovăduire şi explicare a adevărului evanghelic. Se tipăresc în prezent
numeroase şi valoroase materiale om iletice în revistele centrale şi în
cele cinci reviste m itropolitane, care însumează mii de pagini anual sau
în îndrumătoarele pastorale care apar prin grija celor 13 centre epar
hiale din Patriarhia Română. A ceste materiale ajută lucrarea o m ile lic ă .
a preoţilor de pe tot întinsul Bisericii O rtodoxe Române şi constituie
o altă cale de pătrundere a învăţăturii scripturistice în sufletele credin
cioşilor. A cela şi rol îl au şi cărţile de predici propriu-zise ca şi alte
m ateriale om iletice care apar neîncetat în editurile din Patriarhia R o
mână 22, care, de fapt, sînt comentarii pentru credincioşi ale textului
Sfintei Scripturi.
22.
Cităm lucrările Preot dr. Şt. Slevoacă, Predici, pentru toate duminicile şi
sărbătorile anului bisericesc, Bucureşti, 1979} Nicolae, M itropolitul Ardealului, Iisus
Hristos, viata noastră, Cuvlntări, tîlcuiri şi îndrumări, Sibiu, 1973; Arhid. Gheorghe
Papuc, întru înnoirea v ieţii. Sibiu, 1978; Episcop Dr. Vasile Coman al Oradiei, Slu
jind lui Dumnezeu, slujim oamenilor. Cuvântări la duminicile şi sărbătorile anului,
Oradea, 1980, 712 p., etc.
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Cărţile de învăţătură 23 sau Catehismele care se tipăresc de către
Institutul Biblic şi de Misiune sau de unele centre eparhiale sînt, la
rîndul lor, un alt m ijloc de a propovădui cuvîntul lui Dumnezeu între
credincioşi, căci aceste cărţi de învăţătură nu sînt altceva decît ex p li
carea pe înţelesul tuturor creştinilor a adevărului revelat în Sfînta
Scriptură.
De fapt, întreaga bibliografie teologică românească actuală, ca de
altfel şi cea din trecut, este într-un fel sau altul, în slujba adevărului
Sfintei Scripturi, fie că e vorba de modestul catehism care apare ca o
a doua parte a Cărţii de rugăciuni, fie că e vorba de tratatul teologic
ştiinţific, care se adresează teologilor, preoţilor sau altor cunoscători.
Spirala ducînd mereu spre înălţimi pe care a evolu at cunoaşterea
Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă Română prin m ijloace şi metode
ca cele evocate în aceste pagini, a condus, astăzi, în ţara noastră la o
profundă şi mereu nesatisfăcută dorinţă de cunoaştere a cuvîntului lui
Dumnezeu, Sfînta Scriptură fiind, desigur, una din cele mai aşteptate
şi mai dorite cărţi. A ceasta se datorează, desigur, faptului ea astăzi toţi
credincioşii ortodocşi din Biserica noastră sînt cunoscători de carte, dar
şi marilor strădanii făcute de-a lungul veacurilor de ierarhii şi clericii
ortodocşi români de a şti să înfăţişeze cu stăruinţă, cu măiestrie şi cu
un înalt simţ al răspunderii pastorale, la timp şi cu tact, negrăitele fru
museţi spirituale cuprinse în paginile Cărţii Sfinte.
A devăru l scripturistic şi-a pus pecetea pe toate creaţiile care con
stituie ceea ce am numit cultura teologică românească, fie că e vorba de
cultura afirmată prin scrierile bisericeşti şi teologice, fie că e vorba de
creaţia credincioşilor anonimi care poartă numele de poezie religioasă
populară sau de picturile nenumărate care împodobesc sfintele locaşuri
de închinare.

SFÎNTUL BIZANTIN
Pr. dr. VASILE M U N TE A N

N o îă prelim inară. Precizăm dintru început că în această expunere
vom folosi epitetul de «bizantin» în sens foarte larg, cvasisinonim cu
acela de «ortod o x». Altm interi, omiţînd antecedentele, am fi fost ne
v o iţi să fixăm ca limită temporală inferioară — în privinţa comentariu
lui — veacul V II cînd, după opinia unor reputaţi bizantinişti, Imperiul
roman de răsărit (bizantin timpuriu, în unele studii) se grecizează real
mente devenind bizantin în înţelesul strict al termenului. Relevăm apoi
că însuşi titlul articolului de faţă ne-a fost sugerat de volum ul «T h e
Byzantine Saint» apărut la Londra în 1981, în urma celui de-al X IV -lea
Simpozion de studii bizantine organizat de U niversitatea din Birmingham
23.
Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă , Bucureşti, Iaşi, Craiova, 1952; în 
văţătura creştină ortodoxă, Timişoara, 1971 ; Carte de învăţătură creştină ortodoxă,
Bucureşti, 1978; Mărturisirea de credinţă a Bisericii Ortodoxe (reeditare a celei din
1642, care-şi păstrează întreaga actualitate), Bucureşti, 1981 etc.
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în anul 1980 1. Com unicările susţinute acolo prezintă un interes deose
bit, deşi nu putem fi de acord cu unele concluzii.
Provenienţa. Referitor la aşa-zisele «surse elenistice şi orien tale» 2
s-a afirmat unilateral că «om ul cuvios care a creat idealul sfîntului în
societate a purces din Siria» 3. Se susţine că «d in clipa în care ascetis
mul sirian nu mai era doar o frămîntare rurală, ci îşi avea puternice
rădăcini în oraşe şi cetăţi, impactul filosofic pînă şi asupra începutu
rilor sale nu poate fi contestat a p rio ri» 4. La fel de exagerată ni se pare
aserţiunea dintr-un subtitlu in titu la t: De la filo s ofie la apatie, pretinzîndu-se că Iisus a avut unele contacte cu platonismul m ijlociu, ducînd
o viaţă «filo so fică » 5. Se subliniază, în fine, rolul ascezei şi se invocă,
pe lingă altele, exem plul lui A lexie-om u l lui Dumnezeu, originar din
Roma şi trăitor la Edesa ,- sfîntul în genere este considerat un alter
C h ristu s6. însuşi Hristos e prezentat ca monachos (sic ! ) 7. A lt specialist
a conexat ideea de sfinţenie numai de numele lui Pahomie din Egipt 8,
ceea ce iarăşi este inacceptabil.
M ai întîi, o remarcă de principiu. E stabilit că toate popoarele
antice, cît de cît evoluate, au urmărit şi ţeluri religios-m orale, estetice
ş.a.m.d. 9. în al doilea rind, apreciem că nu este necesar să ieşim tot
deauna din cadrul creştinismului spre a-i explica situaţii sau evenim ente
specifice. V om observa că însăşi obîrşia traiului monastic s-a încercat
a se justifica, între altele, printr-o eventuală influenţă a îndepărtatului
budism 10. A devăru l este că, în N ou l Testament mai cu seamă, se gă 
sesc suficiente temeiuri pentru adoptarea unei vieţu iri «a n g elic e» prin
abstinenţă şi refuzul proprietăţii n . Recunoaştem că monahul Pahomie
înfăptuieşte cîteva obiective creştine ca : identificarea cu cel sărman,
reprimarea setei de stăpînire, ascultarea superiorului, com unitarism 12,
1. The Byzantine Saint : Fourteenth Spring Symposium of Byzantine
Studies,
edited by Sorgei Hackel, London 1981, p. 246. Tomul însumează următoarele capitole:
Origini, Sfîntul şi societatea, Viaţa sfinţilor ca gen literar, Sfîntul în cult şi artă
(a b revia t: B.S.). Un florilegiu hagiografic a întocmit G. Poulos, Orthodox Saints, I— II,
Brookline, Massachusetts, 1976, 1978.
2. Cf. Han J. W . Drijvers, Hellenistic and Oriental Origins, în B.S., p. 25.
3. Ibidem.
4. Ibidem, p. 31, n. 22.
5. Ibidem, p. 33.
6. Ibidem, p. 26, 27. Pentru punctul de vedere pur ortodox, a se vedea I.P.S.
M itropolit Dr. Antonie Plămădeală, Tradiţie şi libertate în spiritualitatea ortodoxă,
Sibiu, 1983, p. 90— 91; Pr. Prof. Ioan I. Ică, Duminica tuturor sfinţilor, în «îndrumă
tor bisericesc», Sibiu, 1975, p. 96— 100? A. Plămădeală, Ideea de sacru la R. O tto din
punct de vedere catolic şi ortodox, în «O rtodoxia», X (1958), nr. 3, p. 430— 440.
7. H. Drijvers, op. cit., p. 27 şi 32.
8. Henry Chadwick, Pachomios and the Idea of Sanctity, în B.S., p. 11— 24.
9. O. Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, voi. I, Bucureşti, 1984, p. 5 ; Cotiso
Vasilescu, *Summum bonum» în gîndirea greco-romană şi jn morala creştină, în «O rto 
doxia», X II (1960), nr. 4, p. 597.
10. Ultima tentativă aparţine lui Sam Lieu (W a r w ic k ); cf. B.S., p. 5. Pentru
alte explicaţii, vezi H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen
Reich, Munchen, 1959, p. 122. Reputatul bizantinolog german subliniază că acei
felahi egipteni care, la predica preoţilor «săteşti, vindeau puţinul lor avut retrăgîndu-se în pustiu, cu greu ar fi putut cunoaşte ataraxia şi concepţia purităţii greceşti.
11. K. Heussi, Der Ursprung des Monchtums. Tubingen 1936, p.
7,
19,
55
şi passim.
12. H. Chadwick, art. cit., p. 24.
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Insă a corela apariţia «sfîntulu i» de practica ascetică este un lucru exa
cerbat. După cercetările noastre, mucenicii şi mărturisitorii deţin pon
derea şi vechim ea în rîndurile sfinţilor cunoscuţi. Nu tăgăduim, fireşte,
aportul monahismului la dezvoltarea conceptului de sfint. Despre viaţa
monahală — adevărata «filo s o fie », adică meditaţia asupra celor înalte,
mîntuitoare, s-a publicat suficient m a teria l13; de aceea nu mai stăruim
aici, ci vom reda exclu siv constatarea unui competent istoric, E. Gibbon,
privind «această filo sofie divină (mistică, n.n.) care depăşea fără aju
torul ştiinţei sau naturii, virtuţile şcolilor greceşti, (şi) era privită cu
unanimă adm iraţie» 14. C ît despre unele vocabule aparţinînd diverselor
aşezăminte de gîndire, clasice şi post-clasice (asceză, apatie 15 etc.), ele
se pot lămuri prin faptul că au devenit pe parcurs bunuri ori locuri
comune, primind — prin calchiere — o nouă semnificaţie. De pildă,
i-M z ia
— «nepătim ire», expresie utilizată şi de către cugetători bise
riceşti, potrivit convingerii lui O rigen (O m ilia la I Regi 4), înapoiază
omului unitatea primordială pierdută şi astfel îl face asemenea lui
Dumnezeu 16.
De remarcat că nu puţine descrieri privitoare la martiraj, conţin
echivalente ale curăţeniei sufleteşti şi înseşi form ulările : sfînt, sfinţi,
sfin ţen ie 17. Din astfel de însemnări s-au constituit «m artirologiile şi
calendarul creştin»
Investigaţii minuţioase au conchis just că «a ctele
m artirice ne arată (...) cum a luat naştere cultul Sfinţilor şi al sfintelor
m oaşte» 19. Bunăoară, Tertulian ne informează că anual se făceau rugă
ciuni pentru anumiţi răposaţi cu prilejul comem orării «z ile i lor de naş
tere» (spirituală) — momentul m artirizării20. Cultul m artirilor posedă
un element nou, necunoscut în societăţile necreştine, încît compararea
cu cultul eroilor nu se im pu ne21. M artirii transcend condiţia umană.
R elicvele lor încorporau sacrul, trupurile lor fiind sfinţite prin moartea
exemplară, autentică im ita tio C h ris ti22. De vrem e ce Dumnezeu s-a
întrupat în Iisus, orice mucenic, torturat şi ucis pentru Domnul, era
consacrat în propriul său c o rp 23. In acest context, imediat după martir
trebuie menţionaţi mărturisitorii
(oîAoXoŢ^-ceî) care au îndurat nenu
mărate suplicii tot «în numele Domnului» 2A. De reţinut că după term i
narea perioadei eroice a martiriului, călugării — prin renunţările lor —
13. Să se vadă şi bibliografia indicată de Dictionnaire de S p iritu a lii, t. X,
Paris 1979, p. 1555— 1557.
14. E. Gibbon, Istoria declinului şi a prăbuşirii Im periului roman, trad. rom.,
voi. II, Bucureşti 1976, p. 222.
15. M ic dicţionar iilozoiiQ, ed. II, Bucureşti 1973, sub voce.
16. In «Die griechischen christlichen Schriftstcller», VIII, Leipzig 1925, p. 6.
17. A ctele m artirice, studiu, traducere şi comentarii de Pr. Prof. Ioan Rămureanu,
Bucureşti, 1982, passim.
18. Ibidem, p. 15.
19. Ibidem, p. 13.
20. Ibidem, p. 15.
21. M. Eliade, H istoire des croyances et des idees religieuses,
III,
Paris,
1983. p. 60.
22. Ibidem.
23. Ibidem. Se poate consulta cu folos şi Chateaubriand, Les Martyrs, tomul I
reeditat la Paris în 1925.
24. Pr. Prof. Petru Rezuş, A ghiologia ortodoxă, Caransebeş, 1940, p. 73 şi urm.
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au fost înfăţişaţi celorlalţi ca noi martiri 25, dar fără să fie calificaţi
în mod ritos sfinţi, cu toate că mulţi din cinul lor vo r ajunge «oam eni
ai lui Dumnezeu» ce provocau fervoarea populară, unii ca sfinţi reali.
S fîntul în Biserică şi cult. A m anticipat că cinstirea sfinţilor s-a
iv it în intervalul tulbure al persecuţiilor. «Cultul martirilor, opinează
M. Eliade, era practicat — şi acceptat de Biserică — de la fin ele seco
lului II» 26. După părerea noastră, el este mai vechi, dată fiind anterio
ritatea prigoanelor faţă de sfîrşitul veacului II 27. Pentru a înţelege mai
bine problema sfinţeniei, vom aduce mărturia Sfintei Scripturi şi a «c u 
vântătorilor de Dumnezeu».
Noţiunea â*)fio<; — sanctus (corespondentul ebraic e kadoş) în
seamnă «neprihănit», derivînd din radicalul oq — (a fi pur) 28. în
Vechiul Testament, lui Iahve i s-a acordat în exclusivitate
întreitul
atribut de «s fîn t» (Isaia 6, 3), adică Preasfînt 29. în ce priveşte persoa
nele omeneşti, ele pot fi denumite sfinte prin derivare, prin «îm părtă
şire», pe cînd obiectele neînsufleţite, prin extrapolare. Proaspăta co 
munitate creştină, conform concepţiei Testamentului Nou, tindea spre
desăvîrşire (cf. M atei 5, 48), «spre sfinţire» : ei? oqixa|i.6v — în sanctificationem (Rom., 6, 22) 30. După întrupare, Biserica este
«plină
de
Treim e» (O rigen), după Rusalii e «plină de sfinţi» 31. însăşi Biserica e
sfîntă şi sfinţitoare, pentru că Duhul sălăşluieşte în ea, deoarece Iisus
este capul ei (Efes., 5, 23), iar ea — trupul tainic al Lui, măcar că în
sînul ei se includ şi mădulare păcătoase32. Hristos este izvoru l taine
lor, al sanctificării. Sacramental, nou-botezaţii se chemau sfinţi, desigur
într-o accepţiune generală, în timp ce sub raport etic insul trebuie să
obţină individual starea de sfinţenie prin nevoinţe, prin «lupta
cea
bună». în aceste condiţii, sfinţenia personală e metamorfoza credincio
sului, desăvîrşirea sa întru Hristos prin comunicarea harică, în hotarele
Bisericii. Numai în Ecclesie poate avea loc acest proces sau progres sa
cral. Adaptînd zicerea din vechim e : extra Ecclesiam nulla salus33, vom
spune : extra Ecclesiam nullus sanctus. E vorba de o înduhovnicire per25. «Patrologia Gracca» (în continuare P.G.), 58, 643.
26. M. Eliade, op. cit., p. 59.
27. Pr. Prof. I. Rămureanu (op. cil., p. 13) adnotează fără rezervă că acest cult
era obişnuit «chiar de Ia începuturile creştinismului».
28. Dictionnaire grec-Irangais (ed. NL A. Bailly), XI ed., Paris 1928, p. 10 şi
2201. Pentru £aioc p. 1411; literatură tematică se oferă în La notion du sacre, în
«Archives de Sciences Sociales des Rcligions», nr. 44/1, Paris 1977, p. 119 şi urm.
29. I.P.S. Mitropolit Dr. Nicolae Corneanu, învăţătura ortodoxă despre mîntuire,
Timişoara, 1983, p. 32; Pr. Teodor Şerb, Călăuză biblică, în «Mitropolia Banatului»,
XXVI (1976), nr. 9— 12, p. 414; Pr. dr. Ioan Mircea, Dicţionar al N ou lu i Testament,
Bucureşti, 1984, sub voce (p. 438— 441).
30. N ovum Testamentum Graece et Latine (ed. 22), Londra, 1969, p. 403.
31. P. Evdokimov, Sfinţii în tradiţia Bisericii O rtodoxe, trad. rom., în «Mitropolia
Banatului», X X V (1975), nr. 10— 12. p. 574. «Ortodoxia — scrie S. Bulgakov (Ortodoxia,
trad. rom., Sibiu 1933, p. 152 şi 153) nu crede în meritele speciale ale sfinţilor în fala
lui Dumnezeu — merite prisositoare sau merite necesare», concepţie ce ar aşeza pe
sfinţi în «rangul semizeilor». Vezi şi Dr. Antonie Plămădeală, Ideea de sacru Ia
R. Otto..., p. 440 : protestanţii solafideişti au ajuns să nu mai aibă sfinţi şi să vadă
sfinţenia lui Dumnezeu ca ceva cu totul exterior şi inaccesibil.
32. Să se vadă şi bibliografia indicată de Pr. Prof. I. Bria, Dicţionar de teologie
ortodoxă, Bucureşti 1981, p. 65— 66.
33. Patrologia Latină, 3, 1123.
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manentâ a pnevm atoforilor 34I care — totuşi — nicicînd nu se va sfîrşi.
După Sfinţii Părinţi, cele trei etape principale ale urcuşului celest s în t :
purificarea, iluminarea şi perfecţionarea prin îndumnezeire (theosis) ;
înscrisurile vrem ii confirmă reflecţia recentă că «sfinţenia şi sfinţirea
fac parte din structura sufletului răsăritean ortodox» 35.
Dacă un om a cîştigat puritatea — proclamă Apophtegm ata Patrum — 36 atunci toate îi sînt subordonate...». Sf. V a sile cel M are învaţă
* că supremul scop, asemănarea cu Dumnezeu, atît cît e posibil firii om e
neşti, se realizează cu ajutorul v ir tu ţilo r 37. Sf. Simeon N ou l T e o lo g 38
cugetă că fiinţa umană nu poate vedea lumina necreată înainte de
curăţire şi nici nu i se comunică înainte de contemplarea ei. De altfel
palamismul încheie importanta elaborare pnevm atologică
a evului
mediu bizantin, întrucît după Palamas, energia necreată nu e separată
de Sfîntul Duh şi abia aşa este cu putinţă deificarea s fin ţilo r39. C er
cetători o b ie c t iv i40 reliefează că isihaştii au avut ca predecesori pe Sf.
Vasile, pe Sf. G rigorie de Nisa, pe Dionisie Areopagitul, pe M axim
Mărturisitorul ş.a.41, în privinţa distincţiei dintre esenţă şi «lu crare».
«Părinţii — declara în 1962 teologul Y ves Congar 42, genii sub aspec
tul culturii şi gîndirii, sfinţi din punct de vedere al vie ţii eclesiale
(deseori trecuţi prin mînăstire) au avut menirea istorică şi darul spe
cial de (...) a menţine Eclesiei neprihănirea învăţăturii şi a existenţei
sale».
Ca «stîlp şi tem elie a A devăru lu i» (I Tim., 3, 15), Biserica a ştiut
să deosebească pseudo-sfinţenia de cea autentică.
M ai mult, ea o
respectă pe M aica Domnului oferindu-i o hiperdulie
(preavenerare),
sfinţilor — SooXeta (venerare, slujire), iar m oaştelor şi icoanelor —
cinstire. Totodată recunoaşte felurite categorii
de s fin ţi: patriarhi,
profeţi, apostoli, martiri, episcopi, taumaturgi, teologi, cuvioşi şi cu
vioase, medici anarghiri, cîrmuitori, mireni evla vioşi şi alţii care s-au
«împărtăşit de sfinţenia lui Dumnezeu» (Evr., 12, IO )43. De notat că
nu toate aceste «g ra d e» de sfinţenie se regăsesc în Ţările R om âne44,
34. S. Bulgakov, op. cit., p. 190.
35. Pr. Prof. D. Stăniloae, Teologia morală ortodoxă, voi. III, Bucureşti 1981.
p. 55, 157 şi 254.
36. P.G. 65, 381.
37. P.G. 44, 273 ; 29, 208.
38. Traites theologiques ethiques, ed. J. Darrouzds, t. II, «Sources Chretiennes»,
nr. 129, Paris 1967, p. 297. Pr. Prof. D. Stăniloae scrie (op. c/f* p. 291) că vederea
acestei lumini nu se poate încadra nicidecum în concepţia idealismului
panteist
(Platon, Plotin, Hegel).
39. Pr. Prof. D. Stăniloae, Siîntul Duh în revelaţie şi în Biserică, în «Ortodoxia»,
X XVI (1974), nr. 2, p. 224 j Idem, Filocalia, voi. VII, Bucureşti 1977, p. 376.
40. Ph. Sherrard, The Greek East and Ihe Latin W est, Oxford 1959, p. 36.
41. P.G., 32, 869 ; 45. 960 ; 3, 640 ; 90, 1084.
42. La Foi et la T h to lo g ie , Paris— Tournai, 1962, p.
219.
43. P. Evdokimov, op. cit., p. 583. Sf. Chirii al
Ierusalimului(P. G., 34, 1116)
stabileşte o ordine onorifică, relativă la pomenirea sfinţilor la Liturghie: patriarhi,
prooroci, apostoli, martiri, episcopi etc.
44. L. Stan, S iinţii români, Sibiu, 1945. Pr. Prof. P. Rezuş (op. cit., p. 320— 321,
n. 2) dă o listă de relicve aflătoare în patria noastră, cu încheierea că «nu toate aceste
moaşte sînt autentificate sau vor putea fi autentificate*».
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unde însă ne întîmpină unele particularităţi. Cu siguranţă, două excen
tricităţi din Bizanţ, sfinţii stiliţi şi cei «nebuni» de dragul lui Hristos
(s a lo i)45 nu-şi află analogii în ţinuturile nord-dunărene.
Adesea, în Răsărit, nu autoritatea eclesiastică, ci ev la v ia popo
rului «sim ţea» prima oară sfinţenia, canonizarea oficială fiind doar în
tărirea preţuirii spontane (uneori chiar şi-n viaţă) aduse celui trecut
la veşnicie, de către en oriaşi46. In consecinţă, foarte multor sfinţi nu
le este sigură data recunoaşterii «le g a le » (poate că nici n-a fost), alţii
— necanonizaţi — sînt însă apreciaţi ca sfinţi şi invocaţi 47.
In vederea canonizării obişnu ite48, se enumeră urm ătoarele îm 
prejurări : suportarea muceniciei (neobligatorie), mărturisirea dreptei
credinţe încheiată adeseori şi cu moartea, trai îmbunătăţit, săvîrşirea
de m inuni; sub dinastia Paleologilor (1261— 1453) se insista asupra
probei m inunilor49. Condiţii de fond : ortodoxie, proslăvirea de Dom
nul, cult public. Unii sfinţi se bucură de cult general, alţii de un cult
local. A cest cult se exprimă prin : dedicarea de sărbători, alcătuirea
de sinaxare şi panegirice, pomenirea numelui, cinstirea rămăşiţelor pămînteşti, zidirea de lăcaşuri în onoarea lor, confecţionarea de icoane.
navYfopic
semnifică nu numai «cuvînt de laudă» la adresa sfîntului,
ci şi hramul bisericii închinate lui, cînd oameni cucernici din depăr
tări se trasformau în p e le r in i50. Toate aceste manifestări «cu vioase»
au determinat îm bogăţirea cultului creştin.
Revenind la mucenici, vom accentua că «m artiriul apare ca
o
formă strălucită a sfinţeniei creştine» (Apoc., 7, 13— 14) 51. De aceea,
parte din osem intele lor au fost aşezate din veacul II pe sfînta masă,
«e le făcînd legătura între jertfa lui Iisus Hristos pe cruce, jertfa mar
tirilor şi jertfa nesîngeroasă euharistică» 52. De amintit că încă la în
ceputul sec. V s-au înregistrat excese ; sinodul local din Cartagina
ridicîndu-se îm potriva mormintelor şi rămăşiţelor neautentice, rezultat
al «visu rilor şi deşartelor rev ela ţii», «nu îngăduie nici o pomenire a
martirilor în chip presupus, afară de cazul unde se află trupul, fie oare
care moaşte, sau măcar s-a transmis de la început în modul cel mai
exact (că ar fi fost acolo) locul de naştere (al mucenicului), ori al bu
nurilor, ori al pătimirii sale» a .
De evidenţiat, în sfîrşit, că fragmentarea nelimitată a moaştelor
şi translaţia lor (tra nslatio) de la un un capăt la altul al Imperiului bi
45. I.ennart Rydcn, The H oly Fool, în B.S., p. 106 şi urm.
46. Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală, Tradiţie şi libertate..j, p. 90.
47. Ibidem, p. 91.
48. P. Evdokimov, op. cit., p. 581— 582; Pr. magistrand Gh. Iordăchescu, Sfinţii
ca obiect al cultului creştin-ortodox, în «Studii Teologice», X (1958), nr. 9— 10, p.
615— 616; Pr. Prof. P. Rezuş, op. cit., p. 253— 365. Despre o «Sclf-Canonisation», in
B S„ p. 164.
49. Ruth Macrides, Saints and Sainthood in thq Early Palaiologan Period, în
B.S. p. 86.
50. Speros Vryonis, The Panegyris oi tbe Byzantine Saint, în B.S. p. 196 şi
urm. ; rădăcini clasice (p. 206); atitudinea Părinţilor bisericeşti (p. 210); asimilarea
de către Biserică (p. 212 şi 223). Pr. Rezuş, op. cit., p. 257.
51. A ctele martirice, ed. cit., p. 13.
5°.. Ibidem.
53.
Am tradus versiunea latinească din B.S., p. 175, n. 25 (E. D. Hunt, The
Trafic In Relics : som$ Late Roman Evidence, p. 171— 180).
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zantin au contribuit la răspîndirea creştinismului şi la unitatea de ex 
perienţă creştină c o le c tiv ă 54. Comuniunea (xoivama— communio) sfin
ţilor, totalitatea rugăciunilor de interm ediere (A p oc .f 5, 8), formînd forţa
de fascinare a comunităţii creştine, avea rostul bine hotărît în opera mîntuirii ^
S fin ţii şi obştea. Maniheismul — spre exem plificare — în compa
raţie cu creştinismul, niciodată n-a devenit o mişcare so cia lă 56. Sfinţii
— şi în viaţă şi postum — erau intercesori, protectori, păzitori, patroni,
diriguitori de conştiinţe, constituind pilde de urmat pentru cei care le
adoptau numele. Poporul mai ales îl onora pe sfînt pentru puritatea sa
asociată cu calităţile de vindecător, de vizionar, de abstinent. I. Moshu 57
revelează ajutorul dat de sfinţi cu ocazia unor calamităţi, de asemenea
ostenelile lor în răstimpul crizelor spirituale pentru învingerea credin
ţei nemincinoase. Sf. Vasile, Sf. M a x im 58 — şi alţii — scot în lumină
însemnătatea muncii în sprijinirea aproapelui şi în dobîndirea mîntuirii.
Ca şi mulţi Sfinţi Părinţi, Sf. Luca Stilitul sau S tîlpn icu l59 şi-a împărţit
averea săracilor, «fra ţilor întru Hristos». Unii sfinţi au depus o vădită
activitate comună (^oXiteia). Este inadmisibil a se discuta despre «p o 
litizarea» sfîntului bizantin 60, ci mai degrabă a se analiza dimensiunea
cetăţenească a sfinţeniei ortodoxe, deşi nu puţini sfinţi, înainte de a
se retrage defin itiv din lume, au urcat scara obştească a timpului. De
exemplu, vie ţile a trei sfinţi din secolul X I acoperă aria geografică a
Constantinopolului (plus îm prejurim ile lui), Tracia şi vestul A siei M i c i ;
îi numim : Sf. Simeon N oul Teolog, Sf. Lazăr Galesiotul din muntele
Galesion (la nord de Efes) şi Sf. Chirii Phileotes 61. Pătrunderea acestei
triade de sfinţi în treburile de stat s-a petrecut lent. Sf. Simeon şi-a
desăvîrşit la Constantinopol cultura profană intrînd în serviciul împă
rătesc. Lazăr, probabil, în aceeaşi Capitală a urmat o pregătire teo lo 
gică şi notarială. C hirii a mers mai departe, vieţuind mulţi ani drept
cîrmaci pe M area Neagră, avînd familie. A n ei Dalassena, mama v iito 
rului basileu A lex io s Comnenul (1081— 1118), care ceru Sf. Chirii Phi
leotes un «cu vîn t de mîntuire», i se răspunde cu o serie de sentinţe
duhovniceşti (apophtegmata) ,- în plus i se prooroceşte că fiul său va
împărăţi. Cuviosul Christodoulos din acelaşi veac întreţinea legături atît
cu împăratul, cît şi cu patriarhul. Unii împăraţi aveau o devoţiune deo
sebită pentru sfinţi. N e gîndim la N ich ifor Phocas (sec. X ) care nutrea
54. M. Eliade, op. cit., p. 62.
55. Pr. Prof. P. Rezuş, op. cit., p. 113, 135 şi urm.; Pr. Prof. I. Bria, op. cit..
p. 101— 105. Sfînta Scriptură ne învaţă să cerem de ]a sfinţii care sînt încă în viaţă
mijlociri şi rugăciuni către Dumnezeu (...); cinstirea care se dă sfinţilor se îndreaptă
şi străbate pînă la măreţia lui Dumnezeu». Am citat din M ărturisirea de credinţă a
Bisericii Ortodoxe — 1642 (trad. de Prof. Al. Elian, Bucureşti 1981, p. 167— 168), căci
real concordă cu doctrina tradiţională a Bisericii noastre.
56. H. Drijvers, op. cit., p. 31.
57. S. A. Harvey, The Politicisation o l the Byzantin Saints, în B.S., p. 41.
58. P.G. 31, 1021; 90, 440; 91, 601. A se vedea şi teza Arhid. Prof. Constantin
Voicu, Teologia m uncii la Sf. Ioan Gură de A u r şi actualitatea ei. Sibiu, 1975.
59. Robert Browning, The <Lo\v L e v e l» Saint’s Life in the Early Byzantine W orld,
în B.S., p. 126— 127.
60. Supra, n. 57.
61. R. Morris,. The Politica l Saint o i the Eleventh Century, în B.S., p. 44— 56 (pen
tru informaţiile celelalte, acelaşi volum B.S., passim).

DO C U M EN TA R E

109

o mare consideraţie faţă de Sf. Atanasie care nu o dată îl încuraja în
virtute şi-n bătălii. A lt sfînt sfătuieşte pe Constantin V II în anul 949 să
nu întreprindă o expediţie militară în Creta, care se soldă într-adevăr
cu un dezastru. Pe urmă, icoana Preacuratei (Theotokos) era purtată în
războaie, ne înştiinţează şi M. Psellos 62. In 15 august 1261 M ih ail V III
Paleologul, precedat de icoana Fecioarei, a intrat triumfal în Constantinopolul recîştigat de la latini.
în ciuda ipoteticului «d eclin hagiografic şi spiritual» 63 din secolul
X II bizantin, după ce în veacul anterior asistăm la redactarea clasicu
lui M enologiu al lui Simeon Metafrastul, izvoru l sfinţeniei n-a dispă
rut nicicînd din Biserica Orientală ; şi în perioada următoare ne întîmpină figuri de sfinţi, între care se înşiră împăratul «m ilo s tiv » Ioan III
Vatatzes (1222— 1254) ®4, patriarhul Arsenie, G rigorie Palamas (ultimul
din sec. X IV ) ş.a. Zugrăvind cîteva chipuri feminine, celebrul bizantinist Ch. D ie h l65 remarcă cu drept c u v în t: «tim p de cîţiva ani aceste
sfinte fem ei au condus lum ea» bizantină.
S fîntul în artă şi literatură. Adm iraţia cu care erau înconjuraţi sfin
ţii, a pricinuit şi ea «închipuirea» lor nu numai în icoane anumite —
minunată este Aeyaiţ înfăţişînd, alături dc Iisus, pe Fecioara M aria şi
pe Sf. Ioan B otezătoru l66 — , ci şi pe m edalioane translucide,
sau
o p a c e 87, la fel în miniaturi etc. Există o întreagă teologie a icoanei
ortodoxe, ea dezvăluindu-ne trupul transfigurat, eliberat de corupţia pă
catului cinstirea sfîntului şi a icoanei sale ilustrează impresionanta în 
noire a materiei ^
Desigur, un «zu g ra v» de vie ţi sfinte este hagiograful. A m amintit
deja pe Simeon Metafrastul ce a întocmit circa 149 v ie ţi de sfinţi. Pînă
azi au fost identificate peste 700 copii manuscrise conţinînd aceste min ologii 69. Repetăm că biografia sfîntului are la bază actele martirice,
din sec. IV impunîndu-se ca specie literară. U nele vitae sanctorum sînt
redactate într-un stil nepretenţios, de exemplu aceea a Sf. Luca Stilitul 70.
C e relatează aceşti hagiografi ? Despre traiul simplu, somnul puţin,
despre puteri extraordinare, tămăduiri de boli grave, în vieri din morţi,
longevitate, vedenii etc. componente spectaculare ce ar putea oferi
imaginea — pentru cei de azi — a unui supraom 71, în pofida unor d e
62. In Chronographie, III, 10, 11 (ed. E. Ronaud, Paris 1926).
63. P. Magdalino, The Byz. H oly Man in the Tw elllh Century, în B.S. p. 52 şi 55.
64. R. Macrides, op. cil., p. 69.
65. In Figuri bizantine, trad. rom., I, Bucureşti 1969, p. 284.
66. V. Lazarev, Istoria pictu rii bizantine, trad. rom., voi. III, Bucureşti, 1980, p.
274— 275 (indice tematic).
67. D. Buckton, The mass-produced Byz. Saint, în B.S., p. 187 etc.
68. L. Uspensky, Essai sur Ia theologie de I'icone dans I'Eglise orthodoxe. Paris
1960, p. 209; M. Eliade, op. cit., p. 63; P. Evdokimov, L'art de l'Icone. Thkologie de
la Beaute, Paris 1970; V. Volodarski, La Galerie Tretiakov— Moscou, Leningrad 1984,
figurile 1— 11.
69. Pr. Prof. T. Bodogae, Istoria Bisericească Universală, ed. 2, voi. I, Bucureşti,
1975, p. 385.
70. P.G. 111, 441. Vezi şi R. Browning, stud. cit., p. 117.
71. R. Browning, op. cit., p. 126.
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naturări operate cu «ştiinţă şi neştiinţă». Ca regulă m etodologică, s-a
recomandat o «critică sănătoasă» a textelor 72.
între V ie ţile respective, evaluate ca gen literar, distingem : acta
proconsularia, m artirologii, documente arheologice, epigrafice şi lite
rare, panegirice. Bunăoară, invocaţiile din inscripţii se îndreaptă spre
M aica Domnului, Sfîntă Treime, îngeri, s fin ţi73. Unele «le g e n d e » hagio
grafice tipice, încărcate cu un simbolism radical, au fost încadrate în
aşa-numitele «Passions £piques» 74.
*
înainte de a încheia, se cade a sublinia faptul că istorigrafia a su
ferit influenţa h a g io g ra fie i75. De necrezut, dar înseşi scrierile cu pri
vire la sfinţi posedă ştiri valoroase de natură istorică, social-economică,
ştiri ce le descoperă cercetătorii tocmai în M artiriul Sf. Sava Gotul 76,
în ceea ce ne priveşte.
In finalul — dacă nu în cuprinsul acestei prezentări — se cuvenea
să creionăm unele tipuri de sfinţenie românească. Sfinţii noştri însă
merită un studiu aparte, de este posibil comparativ cu cqiot — sancti
din statul bizantin, studiu ce ar releva notele caracteristice ale sfinţeniei
(dqto3uv7])
rom ân eşti11. Documentarul prezent este o invitaţie făcută
specialiştilor, teologilor de la noi, de a aborda chestiunea
sfinţilor
români sub toate laturile.

DESPRE ACTIVITATEA MUZICALA
A LUI ANTO N PAN N
Arhim. GRIGORIE BÂBUŞ

P rivit în perspectiva istoriei, de la cei peste 130 de ani trecuţi de
la moartea sa, Anton Pann apare cercetătorului îndrăgostit de opera
literară sau muzicală ca o figură curajoasă, plină de avînt, ca un mare
cîntăreţ inspirat, ca un mare deschizător de drumuri, în domeniul în
care a lucrat.
Scriitorul şi folcloristul era dublat de muzicianul priceput şi plin de
artă care ştia că ceea ce dă viaţă cîntecului bisericesc sau popular, îl
face plăcut şi lesne de învăţat, este m elodia pe care el o scria cu multă
grijă, în notaţia veche psaltică.
72. F. Ommeslaeghe, The *A cta Sanctorum» and Bollandist M ethodology, în
B.S. p. 162.
73. Prof. Emilian Popescu, Credinţa vie a creştinilor din Im periul bizantin tim pu
riu, în lumina inscripţiilor, In «Biserica Ortodoxă Română», CUI (1985), nr. 1— 2,
p. 150— 151.
74. Cf. voi. B.S., p. 158, 160— 162, 128, 140 (articole diferite).
75. E. Patlagean, Saintete et Pouvoir, în B.S., p. 104— 105j.
76. Cercetătorul Şt. Olteanu (Bucureşti) a alcătuit un studiu pe această temă.
Bibliografia completă la I.P.S. Mitropolit Dr. Nestor, Prim ele scrieri patristice în lite 
ratura noastră, sec. IV — XV/, Craiova 1984, p. 34 şi urm.
77. Să se vadă şi studiul I.P.S. Mitropolit Antonie Plămădeală, Un episod im 
portant din lupta pentru limba română (Ortodoxia, XXX (1978), nr. 3) legat de
mucenicii ardeleni care au pătimit pentru legea şi cultura românească. Un sfînt mai
puţin cunoscut este Ieremia Românul (1556— 1625);
A. Armbruster,
Romanitatea
românilor. Istoria unei idei, Bucureşti, 1972, p. 164.
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Prin opera lui, Anton Pann aparţine poporului, producţiile sale ar
tistice, «d e la lume adunate şi iarăşi la lume date», fiind un argument
îndestulător şi semnificativ.
In perspectiva istoriei literare Pann apare ca un premergător izolat
al lui Ion Creangă şi al lui Petre Ispirescu, iar în perspectiva istoriei
m uzicale (m uzicologiei), ca un reformator şi popularizator neîntrecut,
anticipînd cu peste o sută de ani opera de adevărată revalorificare a
cîntării bisericeşti în comun, operă patronată de Sfîntul Sinod al Bise
ricii O rtodoxe Române, în frunte cu regretatul patriarh Justinian, şi
susţinută din toate puterile de valorosul maestru al baghetei româneşti,
profesorul N icola e Lungu.
C îteva teze de licenţă prezentate la Institutul T e olog ic Universitar
din Bucureşti, sau cîteva studii apărute sporadic în diferite reviste, păs
trează încă în memoria cititorilor figura caldă şi luminoasă a marelui
A nton Pann. N o i înşine am prezentat o asemenea lucrare în anul 1947.
Ea se intitula «B ibliografia lucrărilor psaltice ale lui Anton Pann».
«C în tecele lui A nton Pann» este titlul unei ultime lucrări dedicată
valorosului protopsalt de către Conf. Gh. Ciobanu, şi ea îşi aşteaptă im 
primarea.
Vasta şi importanta sa activitate muzicală — peste 100 de broşuri
şi volum e — merită o atenţie ceva mai mare, şi nădăjduim că se va găsi
cel care să-şi asume această nobilă misiune.
în rindurile următoare, ocazionate de îm plinirea a 130 de ani de la
moartea sa, vom încerca să reliefăm activitatea sa pe tărîmul muzicii
psaltice, aşa cum reiese ea din prefeţele, scrise de însuşi Anton Pann,
operelor sale.
*
I.
Datorită unui întreg concurs de împrejurări, şi mai cu seamă da
torită unor mari maeştri ai psaltichiei, Bucureştii devin în prima jumă
tate a secolului X IX centrul cel mai important de înflorire şi cultivare,
de tipărire şi răspîndire a m uzicii tradiţionale bisericeşti în întreaga
lume creştină ortodoxă.
La dezvoltarea muzicii psaltice în toate cele trei ţări româneşti
A nton Pann a avut o contribuţie de prim ordin. De aceea vom schiţa
în cele ce urmează momentele principale din viaţa lui, momente tot
deauna marcate de activitatea neobosită a maestrului pe tărîmul mu
zical, literar sau didactic.
De cînd a ven it pentru prima oară la Bucureşti (1812) şi pînă la
moartea sa, pribeagul rapsod «lucrează necontenit...adeseori
între
rupea vorba ca să noteze o im provizare, un subiect, o glumă sau o arie
nouă».
Muzica îi era foarte apropiată de suflet. De aceea, după ce a în
văţat «canoanele şi ortografia», ajungînd desăvîrşit în meşteşugul ei,
s-a apucat de «rom ânit» şi de lucrat pe note cărţile cele mai trebu
incioase pentru slujbă, pe care le înşiră chiar e l : «Anastasimatarul serdarului Dionisie Fotino, Doxastarul dimpreună cu Triodul şi Penticostarul, Heruvico-Chinonicarul, Catavasierul şi altele multe, care nedîndu-mi mîna să le tipăresc», şed pe fundul lăzii de vreo douăzeci de ani
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şi nu vo r ieşi la lumină pînă nu se va găsi un patriot care să ştie preţui
asemenea osteneli şi să jertfească un ce pentru tipărirea lor. «Ia r după
ce am isprăvit cărţile de mai sus numite, — continuă Anton Pann — ,
şi văzînd că osteneala îmi este zadarnică, m-am apucat a aduna şi a
iace cîte o carte din cele politiceşti, încet, încet, învăţîndu-mă singur :
una, ca să-mi treacă de urît, şi al doilea socotind ca să trăiesc».
Aşadar, din lipsă de m ijloace, nu poate tipări cărţile de muzică.
«C a să-i treacă însă de urît şi ca să trăiască», între 1829— 1840, Pann
compune şi tipăreşte mai multe broşuri şi cărţi laice, precum : Versuri
muziceşti (1830), Poezii deosebite sau Cîntece de lume (1831), îndrepta
rul beţivilor (1832), Christomaţia sau Şcoala moralului (1834), cinci to
muri din Erotocrit (1837), Calendar pe anul 1838, Calendar pe 1839, P o
vestire arabică (1839), şi Fabule şi Istorioare (1839 şi 1841).
La 1841, cu mari greutăţi şi cu înţelegerea largă a m itropolitului
N eo fit al U ngrovlahiei, Anton Pann scoate de sub tipar Doxastarul care
aştepta de ani de zile.
De la 1842 şi pînă la 1854, viaţa lui Anton Pann este mai puţin zbu
ciumată şi mai rodnică. La 26 iunie 1842, printr-o jalbă adresată m itro
politului N eofit, cere să fie numit profesor, în locul rămas vacant prin
decesul lui Const. Chiosa, fostul profesor de cîntări de la Seminarul
Sfintei M itropolii. Pentru a putea lucra cu mai mult folos în acest post,
pentru care se simţea destul de bine pregătit, cere să i se «orînduiască»
şi o leafă potrivită cu cheltuielile acestui mare oraş, ca să nu fie ocu
pat cu g riji şi silit a alerga după multe speculaţii din afară la vrem e de
neajungere.
Anton Pann este numit în acest post însă cu îndatorirea ca pînă
la începerea cursurilor de toamnă «să paradosească psaltirea copiilor de
la Sfîntă M itrop o lie».
Deşi era bucuros că poate forma «cîntăreţi români buni şi adevăraţi»,
totuşi adesea era nemulţumit din cauza lipsei, deoarece cheltuielile cu
tipărirea Doxastarului îl aduseseră într-o aşa stare, că nu-i ajungea «nici
pentru pîinea de toate zilele».
N orocu l lui a fost însă că apelînd cînd la unii, cînd la alţii, a întîlnit
şi bunăvoinţă.
în anul 1843 îşi înjghebează şi el o mică tipografie în una din chi
liile bisericii «O ltulu i». înfiinţarea şi înzestrarea ei s-a făcut «cu mari
iconom ii şi cu ajutorul multor prea cuvioşi arhimandriţi, igumeni şi sta
reţi ai osebitelor mînăstiri».
A ic i îşi va tipări el cea mai însemnată dintre lucrările sale de psaltichie : «Bazul teoretic şi practic», rodul ostenelilor lui ca dascăl la Se
minarul Sfintei M itropolii.
în anul 1846 va tipări Catavasierul şi Epitaful sau Prohodul Dom 
nului, iar la 1847, Rînduiala Sfintei Liturghii, Prescurtare din Bazul teo
retic, Păresimier şi Heruvico-Chinonicar, tomurile I şi II.
La 23 martie 1847, în ziua de Paşti, m arele incendiu întîmplat în
Bucureşti, îi mistuie şi casa unde era tipografia de la care n-a putut
salva decît teascurile.
Anton Pann însă nu dezarmează. îşi înjghebează o nouă tipografie
în casele cumpărate pe numele soţiei sale, Ecaterina, în str. Taurului
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nr. 12 (azi strada A nton Pann) ; dar din cauza revolu ţiei de la 1848
îşi va începe activitatea abia peste doi a n i,• o nouă serie de cărţi de
muzică vo r vedea lumina tiparului, mai ales că după 1851 Anton Pann,
nemaifiind profesor la Seminar, putea să se ocupe mai mult de tipări
turile sale. Paralel cu activitatea de dascăl şi tipograf, el a activat şi
ca psalt la Curtea Veche. Pe la 1848 îl întîlnim prim cîntăreţ la biserica
«Creţulescu», unde are şi un cor de tineri, plătiţi cu 20 lei pe lună. După
aceasta cîntă un an şi jumătate la biserica «Lucaci», fără plată, după
cum reiese dintr-un act de donaţie pentru acest locaş de cult (este vorba
de două rînduri de cărţi de muzică bisericească).
In 1849 fiind bolnav şi gîndindu-se că poate i s-a apropiat şi lui
obştescul sfîrşit, îşi scrie în versuri prima sa viaţă, pe placul soţiei sale
Ecaterina.
La 20 august 1854 scrie al doilea testament, în care cere să fie
îngropat nu la Viforîta, ci la Roşioara, schit de maici din munţii Prahovei.
Nu i se va îndeplini dorinţa, întrucît sfîrşitul său s-a întîmplat iarna şi
condiţiile de transport erau dintre cele mai grele. îşi doarme somnul
de ve ci în curtea bisericii «Lu caci».
Preţuit şi apreciat în viaţă, neuitat nici după moartea sa, Anton
Pann trăieşte în amintirea urmaşilor atît prin vioiciu nea lăsată în pro
verbele şi în scrierile sale «d e prin lume adunate şi iarăşi la lume date»,
cît şi prin tot ce a izbutit să facă în domeniul muzicii bisericeşti, pentru
care din fragedă copilărie a muncit cu rîvnă şi cu dragoste, cîntînd, scri
ind, tălmăcind şi tipărind.
II.
Viaţa lui Anton Pann a fost o dăruire totală pe altarul muzicii
bisericeşti. înzestrat de la Dumnezeu cu alese însuşiri muzicale, Anton
Pann a depăşit cadrul epocii în care a trăit prin spiritul său progresist.
Cît de sem nificative sînt cuvintele lui de mulţumire din «H eru vico-C hinonicarul: tipărit în 1847, adresat Părintelui Veniam in de la mînăstirea
Bistriţa, de unde reiese preocuparea de căpetenie : răspîndirea cărţilor
de muzică psaltică şi tălmăcirea lor în limba naţională. Iată ce spune
el : «A ţ i îm plinit o lipsă ce era de neapărată trebuinţă într-o eparhie
în care toate ştiinţele au luat înainte şi numai aceasta (psaltichia ro
mânească) rămăsese înapoiată, din pricina lipsei de cărţi în limba na
ţională».
într-adevăr, opera lui de tipăritor, de popularizator, de folclorist, ră
mîne în umbră pe lîngă opera lui de «rum ânizator», de «traducător» în
limba naţională a cîntărilor bisericeşti din limba greacă.
Cu toate acestea, opera sa muzicală închinată muzicii bisericeşti,
dacă n-a fost totdeauna privită cu indiferenţă, a fost în schimb întîmpinată cu răceală şi de cele mai multe ori cu un dezinteres total, chiar
din partea cîntăreţilor de strană. Ştim aceasta din prefeţele tipăriturilor
psaltice ale lui Anton Pann, unde acesta foloseşte toate m ijloacele po
sibile, chiar şi ironia şi satira, pentru a stîrni interesul pentru muzică.
Cercetînd lucrările psaltice ale lui A nton Pann, ne dăm seama numaidecît că în ele trăieşte duhul unui mare şi desăvîrşit muzicant. Prima
sa carte de cîntări tipărită este intitulată «V ersuri muziceşti, versuri
care se cîntă la N aşterea Domnului, cu indicaţia glasului respectiv».
Precuvîntarea care însoţeşte această carte tipărită la Bucureşti în 1830,
B. o .
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exprim ă ceea ce l-a determinat pe autor să tipărească aceste v e r s u ri:
<...pe aceste într-acest chip eu văzîndu-le, m-am îndemnat, şi pe cît am
putut culegîndu-le, le-am îndreptat. Şi ca să nu rămînă puţina mea os
teneală în deşert, le-am dat în tipar împreună cu glasurile lor, alcătuindu-le pe meşteşugul muzichiei, alăturînd şi cîteva versuri polit^eşti--.».
Prefaţa N oului Doxastar (1841) cuprinde un interesant cuvînt aaresat
«către cei ce îmbrăţişează această carte cu dragoste şi flăm înzesc a glăsui Dumnezeieştile laude, cu meşteşugire întocm ite».
A nton Pann îndeamnă pe cei ce au cunoştinţă de meşteşugul mu
zichiei, ca şi pe cei ce au rîvnă să caute slo vele ce se cuprind în Doxastar
şi să se veselească în Domnul şi în sfinţii Lui. Doxastarul este al serdarului Dionisie Fotino, şi pentru ca românii să nu fie lipsiţi de o asemenea
trebuinciosă carte, Anton Pann se sîrguieşte de a o «rom âni». îndeamnă
şi sfătuieşte pe cîntăreţi să se nevoiască a deveni cîntăreţi desăvîrşiţi şi
să nu fie ca pruncii care «învaţă numai să citească şi zic Tatăl nostru
în m onoton», să-şi potrivească glasul, cum să urce şi cum să coboare în
cîntare, şi cum să dea expresie m elodiei în care trebuie o «rostire ritoricească», pentru că întîmpină tot felul de tesuri precum : de umilinţă,
de rugăciune, de plîngere, de întristare, etc. în versurile ce sînt în con
tinuarea precuvîntării spune aceleaşi lucruri de mai sus, însă în versuri.
«Bazul teoretic şi practic al M u zicii bisericeşti» este cursul pe care
A nton Pann l-a predat e le vilo r săi din Seminarul Sfintei M itropolii şi pe
care l-a tipărit în Tipografia sa de Muzică Bisericească din Bucureşti, în
anul 1845. El face această lucrare în calitate de fiu credincios şi iubit al
Sfintei Biserici Ortodoxe. Prefaţa acestei lucrări este de o importanţă
covîrşitoare pentru conturarea personalităţii psihologice a marelui cîntăreţ, care-şi dezvălu ie aici crezul şi concepţia sa despre muzica psaltică,
dorurile şi îndemnurile sale călduroase pentru propăşirea muzicii stră
bune. A ceastă prefaţă marchează totodată pentru Anton Pann trecerea
de la «m etodul cel v e ch i» al muzicii psaltice, la «sistema cea nouă», pe
care el o popularizează în Principate. A ceastă prefaţă este în acelaşi timp
şi un fel de mărturisire de credinţă pentru meşteşugul său muzical. Fără a
părăsi făgaşul tradiţiei ortodoxe, el este totuşi preocupat de o anumită
perfecţionare nu numai a tehnicii muzicale adoptate la textul românesc
al imnurilor, dar şi a modului de tălmăcire. Din toate cuvintele lui se
desprinde ardoarea de a aduce noi îmbunătăţiri pe această arie a artei
psaltice.
Anton Pann recunoaşte că a fost un timp în care el însuşi era adep
tul «m etodului celui vech i», în calitate de conlucrător al lui Macarie,
însă pe cît era de entuziasmat atunci pentru ceea ce lucra, pe atît este
de în dîrjit acum să muncească la perfecţionarea noilor metode. El ţine
seamă de un proces ev o lu tiv al muzicii bisericeşti : «atunci metodul mu
zicii noi abia se arătase la lumină şi regula tălm ăcirii nu ne era cu
noscută ,• acum această sistemă este cu mult mai înaintată». Pentru a-şi
îndreptăţi activitatea de înnoitor, el aduce exem plul — cu grijă ales — al
Bisericii Răsăritene, care prin dascălii ei mai de seamă şi-a îmbunătăţit
tot m ai mult meşteşugul muzical şi form ele gramaticale.
Faptul că Valahia rămăsese în urmă faţă de aceste progrese ale Or
todoxiei, este pentru A nton Pann nu numai o mustrare, ci şi un îndemn.
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Autorul caută să reliefeze necesitatea acestei cărţi, alcătuită după ritmul
vrem urilor noi, mai ales pentru Seminariile Teologice.
în presupusa întîmpinare că preoţilor nu le este de trebuinţă atîta
psaltichie, A nton Pann răspunde cu frumoase dovezi, arătînd rolul preo
tului nu numai ca slujitor al Altarului, în care calitate trebuie să ştie
a cînta corect, ci şi ca dascăl.
Autorul pune deosebit preţ pe gramatica limbii, de care atîrnă «g lă 
suirea propoziţiilor, cu păzirea tonurilor ultime, penultime şi antipenuLtim e».
La sfîrşitul prefeţei anunţă cuprinsul general al cărţii, adică regulile
gram aticale ce trebuie să stea la tem elia m uzicii psaltice. în cuvîntul
adresat către iubitorii de muze. Anton Pann face o introducere în mate
ria muzicii, arătînd că ea e de origine dumnezeiască şi înăscută în firea
omului.
El ajunge la concluzia că orice om este în felul său un muzicant.
Muzica este o «plînso-cuvîntare», prin care omul îşi exprim ă toată pa
tima sufletului şi a trupului. Adam, probabil, a fost primul care, în du
rerea nenorocirii sale a simţit nevoia întrebuinţării acestei plînso-cuvîntări. De atunci «ea încadrează viaţa omului de la naştere pînă la moarte,
atît la tristeţe cît şi la bucurie, fie în societate, fie în pustie». D iferitele
moduri de cîntare sînt de la natură evolu tive.
Biserica a primit în cursul ei muzica vocală şi a dezvoltat-o, ţinînd
seamă tocmai de faptul că ea îşi are rădăcinile în sufletul omului, asupra
căruia are şi o putere deosebită. Muzicanţii, mîndri şi dornici de o rig i
nalitate, încarcă modurile primare de scriere muzicală cu o mulţime de
semne noi, încît «nu-i ajunge omului toată viaţa ca să înveţe cu desăvîrşire meşteşugul m uzicii».
Văzîndu-se în acest impas, muzicanţii mai noi au lăsat la o parte
acest balast, revenind la vechiul mod de scriere muzicală pe care îl fo 
loseşte şi Anton Pann. El adună ideile tuturor muzicanţilor «d esă vîrşiţi»
şi prin confruntare scoate reguli complete 'după afirmaţia sa, de cîntare
şi «o rto g ra fie» muzicală, pe care le dă tuturor spre învăţare, pentru « fo 
losul omului», ca nu numai în cele politiceşti să înflorim, ci şi în cele
bisericeşti să înaintăm, ca să ne putem lăuda întru toate.
Lucrarea sa «Bazul teoretic» şi-a găsit întrebuinţare vrem e îndelun
gată. însă abia în 1951 ea a fost desăvîrşită şi completată de Gramatica
M u zicii Psaltice a D-lui profesor N icola e Lungu, manual care foloseşte în
demonstraţiile sale din plin valoroasa carte a lui A nton Pann.
Prefaţa Catavasierului din 1846 sfătuieşte pe cîntăreţi «cum trebuie
să păstreze măsura în cîntare şi cum un «m u zic» trebuie să cunoască şi
teorie şi practică, primind catavasierul care s-a întocmit în româneşte
cu «destule ameţeli şi pierdere de odihnă şi de somn, din îngrijirea m i
tropolitului N eo fit».
în prefeţele ediţiilor ulterioare ale tipăriturilor psaltice, Anton Pann
întregeşte şi completează cu îndemnuri noi vech ile sfaturi, sau mulţu
meşte celor care l-au ajutat la tipărirea şi răspîndirea lor.
Prefaţa «P rivigh ieru lu i» tipărit la 1848 este concludentă în această
privinţă. Ea oglindeşte în chip minunat personalitatea marelui m itropolit
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N eo fit al Ungrovlahiei, care a sprijinit cu atîta osîrdie cultura noastră
naţională.
Imbinînd talentul de muzicant cu cel de poet, Anton Pann a reuşit
să ne lase o operă care trăieşte şi astăzi. In multe biserici se mai cîntă
încă A xioanele, Heruvicele, Slavosloviile, sau frumoasele podobii ale lui
Anton Pann, redate de el din greceşte în româneşte.
M odest şi întreprinzător, isteţ şi inovator, Anton Pann reprezintă
figura cca mai progresistă a secolului trecut în domeniul muzical.
Concluzionînd cele spuse pînă aici, constatăm cu satisfacţie că do
rinţa cea mare a lui Anton Pann de a împărtăşi la toată suflarea româ
nească frumoasele m elodii psaltice şi bisericeşti s-a realizat.
Paralel cu muzica psaltică, Anton Pann s-a ocupat şi de muzica li
niară sau europeană. La sfîrşitul cărţii «C u legere de povestiri şi anec
dote», din 1854, întîlnim aria I : «în zadar apune, în zadar răsare...» aşe
zată pe note liniare, iar la sfîrşit «înştiinţarea» : «A c e s t tipar pe note eu
ropene se află în tipografia subscrisului, şi-l recomandează către cei ce
vor avea cînturi de tipărit, atît voca le cît şi instrumentale, A . Pann».
Că era bine deprins cu muzica europeană, ne dovedesc unii termeni
ce-i foloseşte în muzica psaltică. In multe din paginile Anastasimatarului
întîlnim termeni muzicali ca : allegro, andante, allegretto, etc.
A nton Pann a fost unul dintre marii nedreptăţiţi ai scrisului şi artei
româneşti din secolul trecut.
Poate că originea sa umilă, şi din punct de vedere etnic controver
sata, ca şi modestia vie ţii lui, au contribuit în egală măsură la această
nedreptăţire, deoarece i s-ar fi cuvenit un alt loc în rîndul creatorilor
noştri de frumos. Zic în rîndul creatorilor noştri, pentru că, în ciuda ori
ginii sale, el ne aparţine. Dacă ne izbeşte ceva cu osebire în întreaga
sa operă muzicală, este tocmai acest simţămînt pentru arta românească
în special.
In afară de preocupările materiale, pe care omul sărac nu le poate
da uitării, grija lui de căpetenie a fost aceea de a difuza lumina muzicii
pînă în cele mai îndepărtate colţuri ale ţării, şi în felul acesta să fie cît
mai mulţi cunoscători ai cîntărilor bisericeşti.
Anton Pann este însă preocupat în egală măsură şi de perfecţionarea
artei muzicale. îndemnurile sale către «iu bitorii de m uzichie» sau «către
cei ce cu dragoste îmbrăţişează ştiinţa m uzicii» sînt făclii călăuzitoare
pe care psaltul le-a împlîntat în slo vele prefeţelor sale.
Grija de a îndrepta greşelile traducerilor din greceşte, de a modela
cuvîntul potrivit intonaţiei, de a da silabelor cît mai multă expresivitate
muzicală, de a îndrepta gramatica românească pe făgaşul adevărat al
limbii, toate acestea dovedesc iubire de frumos şi o simţire naţională
cum puţine se pot întîlni.
O lucrare bibliografică de amploare se impune. Nădăjduim ca ea să
facă lumină şi dreptate acestui atît de «rum ânit» Anton Pann, a cărui
valoroasă operă muzicală constituie încă un viu şi prim izvor de inspi
raţie.
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C R E A Ţ IA C O R A L A BISERICEASCĂ L A R O M Â N I
ÎN SECOLUL A L X X -LE A
Partea a Il-a *
Diac. conf. N ICU M O LDOVEANU

A . PR INC IPATE LE U NITE
Dacă în ce priveşte cîntarea bisericească monodică, fie ea psaltică
sau mai puţin psaltică, se simte în secolul al XX -lea, o reducere a canti
tăţii (cu excepţia Banatului, unde de abia acum încep masiv tipăriturile
de cîntări bisericeşti) şi o accentuare a calităţii, nu tot aşa putem spune
despre cîntarea corală bisericească, fie psaltică, fie în stil psaltic sau
liber.
Dimpotrivă, acum (şi mai ales în a doua jumătate a veacului nostru)
creşte vertiginos numărul lucrărilor corale, numărul com pozitorilor şi
mai ales se accentuează creaţia autohtonă, bazată pe m elodiile noastre
tradiţionale de strană. Şi aceasta în toate provinciile româneşti.
Curentul acesta tradiţionalist a trezit un viu interes în rîndul com 
pozitorilor încă de la sfîrşitul secolului trecut prin Teodor Georgescu,
G eorge Ionescu şi G avriil Musicescu (perioada de început), atingînd
culmi din ce în ce mai înalte prin com pozitorii care au activat (nu nea
părat în biserică) sau încă activează în sec. XX.
Chiar de la începutul secolului nostru se remarcă puternica persona
litate muzicală a ilustrului profesor, dirijor şi compozitor, deschizător de
noi orizonturi şi însufleţitor statornic al creaţiei corale bisericeşti în
stilul curentului tradiţionalist autohton.
Dim itrie Georgescu-Kiriac (Bucureşti, 6 martie 1866 — 8 ianuarie
1928).
Absolven t al Conservatorului din Bucureşti (1880— 1885), ca şi al
celui din Paris şi al Scholei Cantorum (1892— 1897), fondator al Socie
tăţii corale «C arm en» în 1901, dirijor de coruri bisericeşti la capela ro 
mână din Paris, la Sf. Spiridon şi Domniţa Bălaşa, profesor eminent şi,
o vreme, conducătorul Conservatorului bucureştean, D. G. Kiriac s-a
manifestat net îm potriva m uzicii corale de împrumut în bisericile noas
tre, indicînd că «singurul leac ar fi întoarcerea la cîntarea moştenită,
pentru că orice altă muzică decît vechea m elodie bisericească nu va fi
la locul ei în Biserică». Şi a fost consecvent crezului său. M ărturie în
sensul acesta este Liturghia psaltică pentru cor bărbătesc, la început şi
apoi pentru cor mixt, bazată pe cîntarea tradiţională de strană, practicată
în Biserica românească.
A ceastă lucrare a fost executată în primă audiţie la capela română
din Paris, în 1899, unde compozitorul era dirijor şi cîntăreţ, şi apoi în
1900 la Bucureşti de către corul studenţilor teologi şi al seminariştilor,
sub conducerea autorului.
Liturghia psaltică pentru cor m ixt a fost tipărită postum, prin grija
m uzicienilor Gheorghe Cucu, Constantin Brăiloiu şi Paul Constantinescu
* Partea I a fost publicată în «B.O.R.», CUI (1985), nr. 7— 8, p. 615— 636.
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şi a constituit un adevărat ghid pentru com pozitorii de mai tîrziu, care
la rîndul lor vo r ilustra excelent creaţia corală bisericească autohtonă40.
Ion Popescu-Pasărea (1871— 1943) a fost un înflăcărat prom otor al
uniform izării şi propagării în rîndul maselor largi ale credincioşilor a
cîntărilor liturgice tradiţionale. Şi pentru a le face şi mai atrăgătoare
le-a armonizat simplu pentru două şi trei voci, aşa încît să poată fi ac
cesibile modestelor form aţii corale de pe lîngă bisericile rurale, formaţii
alcătuite cel mai adesea din şcolari. în sensul acesta se remarcă mai ales
C întă rile S fintei L itu rg h ii, ed iţiile 1908, 1909, 1930 şi multe alte cîntări
bisericeşti şi patriotice, armonizate pentru 2— 3 vo ci şi tipărite în diverse
colecţii. Muzicianul era conştient că «le ge a progresului şi geniului mu
zical al poporului roman vo r împodobi pe viito r cultul Bisericii noastre
cu cîntări mai pompoase şi mai artistice. Totuşi, prin simplitatea şi vech i
mea lor, aceste cîntări vo r rămîne în Biserica noastră ca un monument
nepieritor al ev la v ie i străbune şi chiar v o r putea servi ca punct de orien
tare pentru com pozitorii muzicali de mai tîrziu » (v e zi Capitolul I).
Teodor Teodorescu-Iaşi (Iaşi, 21.11.1876— 20.IX.1920) a creat ve ri
tabile lucrări corale bisericeşti care constituie rodul muncii, al pregă
tirii şi al talentului său muzical deosebit. A compus o Liturghie pentru
trei v o c i egale, una pentru patru v o c i bărbăteşti (1911) şi două pentru
co r m ix t (1912), dintre care una în stil liber, iar alta — cea mai intere
santă — bazată pe m elodiile psaltice tradiţionale b iserice şti41.
Cu un orizont cultural-muzical larg, de form aţie românească (C on
servatorul din Iaşi, 1894— 1896) şi pariziană (Schola Cantorum, 1909—
1911), ca şi Dim itrie Kiriac, reuşeşte să îmbine cele mai reprezentative
stiluri, dar totodată să şi fundamenteze un stil românesc propriu.
Rem arcabile sînt lucrările sale corale pentru form aţii mixte, de o
frumuseţe rară şi o ţinută artistică impecabilă, în care îmbină excelent
armonia şi contrapunctul: H e ru v icu l pe glasul 5, Ca pre împăratul, pe
glasurile 5 şi 8, Răspunsurile mari, Pre Tine Te lăudăm, după m elodia lui
A n to n Pann, A x io n u l pe glasul 5, după m elodia lu i I. Popescu-Pasărea,
Crezul, pe glasul 5, după m elodia lui A . Pann, Fericit bărbatul pe glasul
8, Cîntarea IX -a de la Catavasiile In tlm pin ării Dom nului, pe glasul 3 ş.a.
Preotul M ih ail B erezovschl (1868— 1941, Chişinău) a armonizat
pentru cor m ixt (bărbătesc şi vo ci egale — era dirijorul corului m itropo
litan din Chişinău), aproape toate cîntările psaltice sau compuse în stil,
necesare la vecernie, utrenie şi Sf. Liturghie, pe care le-a tipărit la 1
martie 1921, la Chişinău (circa 500 p.). A re foarte multe com poziţii pro
prii c a : H eruvice, Răspunsuri mari, A x io a n e praznicale şi duminicale
(chiar şi al lui Pasărea pe glasul 5, Tatăl nostru, după A . Pann).
Făcînd abstracţie de unele scăpări inerente, putem afirma cu toată
convingerea că acest com pozitor bucovinean şi-a adus contribuţia sa
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40. Viorel Cosma, op. cit., p. 266—268 ; Doru Popovici, Muz/ca corală românească
Bucureşti, 1966, p. 81— 91 ; Zeno Vancea, Creaţia muzicală românească, Bucureşti, 1968,
voi. I, p. 177— 188; Drd. Nicu Moldoveanu, Cîntarea corală In Biserica Ortodoxă Ro
mână In secolul al X X -lea, în «Studii Teologice» XX (1968), nr. 3—-4, p. 273.
41. Viorel Cosma, op. cit., p. 421— 422; Doru Popovici, op. cit., p. 70— 73; Zeno
Vancea, op. cit., p. 131— 133; N. Lungu, Cîntările Sfintei Liturghii pe m elodii psaltice
pentru cor m ixt de Teodor Teodorescu, în «BOR» LXXXV (1967), nr. 3— 4, p. 289— 479.
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preţioasă la îm bogăţirea substanţială a repertoriului coral religios în
Biserica O rtodoxă Română.
M elod iile psaltice sînt cele după transcrierile lui G. Musicescu, iar
altele sînt aranjate după com pozitori ruşi. Remarcabile sînt chinonicele
creaţie proprie : Gata este inima mea şi Spune-mi, Doamne, sfîrşitul meu.
Gheorghe Popescu-Brăneşti (16.IV.1876, Brăneşti, Ilfo v — 4.IV.1959,
Bucureşti), de form aţie seminarist şi absolvent al Conservatorului bucureştean (1904), a reuşit să-şi creeze un stil propriu, dar cu rădăcini adînc
înfipte în izvoru l psaltic, evitînd cu desăvîrşire elem entele laice şi rămînînd permanent în lim itele unui stil religios prin excelenţă. A compus
o litu rg h ie pentru co r bărbătesc, alta pentru cor m ixt, troparele în v ie rii
şi ale unor sfinţi, axioane dum inicale şi praznicale. Se remarcă în special
concertele sale religioase pentru Postul M are : Spune, Doamne, spune
n o u ă ; V e n iţi la M in e ,* De ziua aceea nim eni nu ş t ie ; Privegh eaţi şi vă
rugaţi, Ghetsimani şi altele, adevărate perle corale bisericeşti străbătute
de ideea eshatologică.
G heorghe Cucu (11.11.1882, Pueşti-Tîrg, jud. Vaslui — 24.VIII.1932,
Bucureşti), absolvent al Conservatorului din Bucureşti şi al Scholei Cantorum din Paris, a contribuit din plin la fixarea şi îm bogăţirea reperto
riului coral pur bisericesc, fie prin prelucrarea şi armonizarea atîtor cîntări psaltice bisericeşti de o frumuseţe inegalabilă, fie prin compunerea
altora într-un stil quasi-bisericesc, foarte personal şi inconfundabil. A
compus C întă rile Sfintei L itu rg h ii42 pentru trei vo c i egale şi pentru cor
mixt — pe m elodiile psaltice tradiţionale, iar altele în stil liber ,• a armo
nizat P rip elile cîn tă rii a IX -a de la întîm pinarea D om nului (N u pricep,
Curată...), La rîu l Babilonului, De frumuseţea fe cio rie i tale, Fecioara
astăzi, toate pe glasul 3 ; a compus concertul religios pentru trei vo c i
egale pe cîteva versete din psalmul 50 (M iluieşte-m ă, Dum nezeule), Cîntări la Te-Deum, la cununie, la înmormîntare etc. De la Gh. Cucu ne-a ră
mas Im nul patriarhal, neegalat pînă astăzi.
Creaţia lui Gh. Cucu poate fi clasificată a s t fe l: lucrări corale biseri
ceşti pe teme psaltice şi m otive libere ,• lucrări corale populare pe teme
strict populare şi m otive libere ; colinde, aproape toate culese de la e le 
v ii seminarişti, deci în perioada 1920— 1932. Numai în anul 1924 a cules
175 de colinde.
în 1936 va vedea lumina tiparului colecţia sa de 200 colinde, prin
grija muzicianului Constantin Brăiloiu. Creaţia corală a lui Gh. Cucu
constituie cea mai frumoasă cucerire a geniului coral bisericesc româ
nesc 43.
G avriil Galinescu (15.XII.1883, Hangu, jud. N eam ţ — 10.VII.1960).
A studiat la Conservatorul din Bucureşti, între 1905— 1909, la C onserva
torul din L eipzig şi Collegium musicum de pe lîngă U niversitatea de aici,
între anii 1910— 1913, cu vestitul istoriograf şi enciclopedist muzical
H ugo Riemann, iar mai tîrziu, între anii 1930— 1931, şi-a continuat spe
42. N. Lungu, Cîntările Sfintei Liturghii pe m elodii psaltice tradiţionale de G heor
ghe Cucu, în «BOR» LXXXVIII (1970), nr. 3— 4. Diac. conf. dr. Nicu Moldoveanu, P ro 
fesorul, d irijoru l şi com pozitorul Gheorghe Cucu — o sută de ani de Ia naştere, în
«Studii Teologice», XX X IV (1982), 9— 10, p. 712— 719 (vezi şi bibliografia menţionată).
43. Vezi pe larg la N. Moldoveanu, art. cit.
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cializarea muzicală la U niversitatea din Vien a cu eminentul muzician
bizantinist Egon W ellesz.
Este şi licenţiat al Facultăţii de Drept din Bucureşti (1905— 1909).
A funcţionat, din 1913, ca profesor de muzică la Şcoala norm ală din
Buiău, iar după un an s-a transferat la Gimnaziul de băieţi din comuna
natală, unde a predat timp de zece ani. De aici se stabileşte pentru un
timp la Iaşi ca profesor la Gimnaziul «A lexandru cel Bun», ca apoi între
anii 1931— 1935 să predea teoria şi solfegiul la Conservatorul din C er
năuţi, după care se reîntoarce la Iaşi la Conservatorul de aici (1935—>
1941 şi 1945— 1948).
Şi-a manifestat talentul în toate compartimentele muzicale : profesor,
dirijor, muzicolog, istoriograf şi compozitor. Cu aceste calităţi a dominat
o vrem e întreagă viaţa muzicală a Iaşilor.
Pe lîngă muzica de teatru, vocal-sim fonică, simfonică, corală laică,
a compus şi muzică pentru biserică, aşa cum sînt cele cîteva liturghii
pentru o singură voce, două şi trei vo ci egale, patru vo ci mixte, colinde
şi cîntece de stea.
S-a remarcat mai ales în domeniul istoriei m uzicii bisericeşti. A scris
cîteva studii documentate : «M uzica noastră bisericească în comparaţie
cu cîntecul gregorian al Bisericii ca tolice» (revista «Cultura», nr. 10— 12/
1939) ; «Cîntarea bisericească», Iaşi, 1941, extras conţinînd seria studiilor
de cîte 15 pagini publicate în «M itrop olia M o ld o v ei», pe 1940 (începînd
cu nr. 3) şi pînă la nr. 3 pe 1941, unde autorul îşi expune corect şi pe
bază de documente punctul de vedere în ceea ce priveşte istoria muzicii
bisericeşti, în special la rom ân i44.
Iată cum îl caracteriza un raport semnat de profesorii universitari
Dimitrie Cuclin, Constantin Nottara şi Ştefan Popescu : «A ctivita tea şco
lară : profesor de merit, adînc cunoscător şi cu studii superioare materiei
ce predă — T eorie şi S olfegii — limpede în metodă, entuziast, muncitor ;
b) autor de manuale didactice pentru cursul secundar ; c) activitate extraşcolară : a) m uzicolog m igălos şi întemeiat ? b) vechi şi pasionat fo l
clorist ,* c) critic muzical competent şi cinstit ,• d) com pozitor încă de pe
băncile şcolii de muzică corală religioasă şi profană — de muzică instru
mentală şi armonizator de muzică religioasă şi populară» 45.
In 1937, un juriu compus din Gheorghe Cucu, D. Georgescu-Kiriac
şi I. D. Chirescu acordă compozitorului G avriil Galinescu premiul I la
Concursul de muzică bisericească, ceea ce dovedeşte că se simţea în lar
gul lui în domeniul creaţiei corale bisericeşti. Păcat că Liturghiile sale
nu s-au impus în repertoriul coral religios.
Ioana Ghika-Comâneşti (5 noiem brie 1883, Bolintin, jud. Giurgiu — ?,
Lausanne, Elveţia). A studiat muzica particular cu D. G. Kiriak şi C. Brăiloiu. Era din familia Bălenilor, căsătorită cu Nicu Ghika şi stabiliţi multă
44. Viorel Cosma, op. cit., p. 208—210; Vasilo Vasile, G a vriil Galinescu, în «Stu
dii de muzicologie», voi. XII, Bucureşti, 1976, p. 244—260; Diac. conf. dr. Nicu Moldoveanu, Muzicianul G a vriil Galinescu — o sută de ani de la naştere, în «Studii Teo-.
logice» XX X VI (1984), nr. 1—2, p. 127—137 (152); Idem, Preocupări de muzică şi mu
zicologie In Biserica Ortodoxă Română în ultim ii cincizeci de ani (1925— 1975), în «Stu
dii Teologice» XXIX (1977), nr. 3—4, p. 280—282.
45. Vasile Vasile, art. cit., p. 249— 250.
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vrem e la conacul de la Comăneşti (jud. Bacău), unde ea organiza, din
pură pasiune, coruri în districtul Comăneşti, cu scop instructiv, educativ,
naţional şi religios.
Era prietenă cu mulţi muzicieni români ai vremii, dar mai ales cu Dimitrie G eorgescu-Kiriac, care a încurajat-o să scrie muzică pentru bise
rică. Ea a compus o litu rg h ie pentru cor mixt, tipărită sub îngrijirea lui
Kiriac, şi cîteva concerte religioase care se bucură şi astăzi de execuţii
măiestrite.
De altfel cel mai frecvent cîntate sînt lucrările : A ntifoa nele, H eru 
v im i, Pre Tine Te lăudăm, Tatăl nostru şi concertele : V e n iţi să ne bu
curăm Dom nului şi Lăsaţi prun cii să v ie la Mine..., toate concepute în
stil liber, cu o m elodicitate excelentă şi un veşm înt polifonic destul de
accesibil oricărei form aţii corale.
Nu ştim cînd a murit Ioana Ghika-Comăneşti, fiindcă prin anii 1938—
39, din m otive pe care nu le cunoaştem, s-a stabilit la Lausanne, în El
veţia 46.
Ştefan Popescu (9 noiem brie 1884, comuna Lunca Cetăţii — Galata,
judeţul Iaşi — 7 decem brie 1956, Bucureşti).
A studiat la Conservatorul din Bucureşti (1906— 1911) şi la Schola
Cantorum din Paris (1912— 1922). Este şi licenţiat al Facultăţii de T e o lo 
gie din Bucureşti (1911).
Şi-a început cariera muzicală în calitate de cîntăreţ la Biserica Schitu
Măgureanu din Bucureşti (1907— 1912) ; aflîndu-se la studii în Paris a
funcţionat şi ca dirijor şi cîntăreţ la capela română de acolo, urmîndu-i
lui G heorghe Cucu.
întors în ţară va ocupa pe rînd postul de profesor de com poziţie bise
ricească, ansamblul coral şi dirijat coral la Conservatorul din Bucureşti
(1922— 1949), inspector al corurilor bisericeşti din Eparhia Bucureştilor
(1925— 1927) şi profesor la Academ ia de M uzică religioasă din Bucureşti
(1928— 1929).
Pe lîngă alte genuri de muzică a compus şi pentru biserică, aşa cum
sînt de pildă : Liturghia m ixtă în stil bizantin, Liturghia nr. 2 pentru cor
mixt, Liturghia catolică în fa m ajor, pentru cor mixt, Liturghia psaltică
pe glasul 7 (Craiova, 1935), cîteva mari concerte religioase ca : G loria in
excelsis Deo, pentru cor m ixt şi orchestră, A v e M aria, pentru vo ce şi
pian, Psalmul 3 şi altele 47.
Creaţia corală a lui Ştefan Popescu nu s-a impus în repertoriul ro
mânesc.
Ioan Cristu Danielescu (Ploieşti, 28 decembrie 1884 — 28 septem
brie 1966), absolvent al Conservatorului din Bucureşti (1900— 1903), fost
profesor de muzică la liceele din Ploieşti (1904— 1945), cu excepţia anilor
1916— 1918, cînd s-a refugiat la Roman.
în ceea ce priveşte creaţia corală bisericească, I. Danielescu a com 
pus o Liturghie pentru cor m ixt, în stil liber, tipărită la Buzău, în 1930,
care pe de o parte dezvălu ie pregătirea muzicală temeinică a autorului,
46. N. Moldoveanu, Cîntarea corală..., p. 282; Viorel Cosma, op. cit., p. 220.
47. Viorel Cosma, op. cit., p. 361— 362; Mihail Jora, Anuarul Conservatorului din
Bucureşti pe anul 1941— 1942, Bucureşti, 1943, p. 142— 144.
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iar pe de alta lipsa de fam iliarizare cu stilul bisericesc psaltic tradiţional.
N ici nu avea de unde şi nimeni nu are pretenţia aceasta.
In tot cazul, I. Danielescu a creat o puternică tradiţie muzicală în
oraşul sau natal, fiind timp de aproape jumătate de veac fermentul în
tregii mişcări cultural-muzicale de aici
Ion Croitoru (11.111.1884, comuna Bogza, judeţul Buzău — 1972,
Bucureşti). A învăţat la Şcoala de cîntăreţi din Buzău (1896— 1899), la
Conservatorul din Bucureşti (1901— 1909) şi la Facultatea de Drept, al
cărei licenţiat a devenit în 1921.
După terminarea Conservatorului a fost numit profesor de muzică la
liceul «Sf. A postoli Petru şi P a ve l» din Ploieşti şi tot în acest orăşel con
ducea corul ceremonial (1909— 1926).
în 1926 se stabileşte în Bucureşti, unde va preda muzica la liceul
Mihai Viteazul (1926— 1944), iar între anii 1933— 1939 şi la Academ ia de
muzică religioasă. Intre 1941— 1945 a condus corul Radiodifuziunii —
Bucureşti.
A compus o Liturghie omoiorxă pentru popor (Bucureşti, 1940) pentru
care a obţinut premiul Sfintei Patriarhii şi o Liturghie psaltică pentru cor
mixt 49. Ţinem să precizăm că aproape toate m elodiile psaltice din acea
stă Liturghie sînt com poziţii proprii, practicate probabil de autor însuşi
pe vremea cînd era cîntăreţ la biserica Brezoianu din Bucureşti.
Intre anii 1950— 1953, I. Croitoru a făcut parte din Comisia de unifi
care şi uniformizare a cîntărilor psaltice de strană din Biserica Ortodoxă
Română.
Dimitrie Cuclin (5 aprilie 1885, oraşul Galaţi — 7 februarie 1978,
Bucureşti).
A studiat la Conservatorul din Bucureşti (1903— 1907), Ia C onserva
torul din Paris (1907— 1908) şi la Schola Cantorum (1908— 1914) din Paris.
A funcţionat ca profesor la Conservatorul bucureştean (1918— 1948),
cu excepţia anilor 1922— 1930, cînd a activat la Conservatorul şi la C o
legiul muzical din N e w York.
S-a afirmat de timpuriu ca mare compozitor, filozof, literat, şi estet
muzical, înzestrat cu o cultură vastă. Este unul din cei mai prodigioşi
şi profunzi com pozitori români.
N-a neglijat nici creaţia corală bisericească, deşi lucrările sale de
tipul acesta sînt destul de dificile în execuţie. Dintre acestea amintim :
Psalmul 36 pentru cor mixt (1936), Liturghia in fa m ajor pentru cor mixt
(1936), Liturghia in m i m inor pentru două v o ci egale (1938), Liturghia in
la m ajor pentru cor mixt (1939), Liturghia in sol m ajor (1940), cantata
Iisus inaintea m orţii şi cele inserate în Simfonia a V-a, Hristos a învia t
(în 40 de variante), A lilu ia , Crezul şi multe alte coruri şi imne reli
gioase 50.
Creaţia sa corală religioasă, bazată pe filonul folcloric, degajă «un
puternic umanism, datorită melosului generos, cantabil, totdeauna de
bună calitate şi a sonorităţilor luminoase, optim iste» 5l.
48. Viorel Cosraa, op. cit., p. 154— 155; N. Moldoveanu, art. cit., p. 282— 283.
49. Viorel Cosma, op. cit., p. 144— 145; Doru Popovici, op. cit., p. 59— 160; N. M ol
doveanu, Cîntarea corală în Biserica Ortodoxă Română în secolul al X X -lea, p. 283.
50. Viorel Cosma, op. cit., p. 146— 149; Mihail Jora, Anuarul Conservatorului...,
p. 101— 104; N. Moldoveanu, Cîntarea corală..., p. 284; Doru Popovici, op. cit., p.
141— 147.
51. Doru Popovici, op. cit., p. 146.
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Simeon N icolescu (Bucurcşti, 31.VII. 1888— 21.1.1941) ; după c * M
iniţiat în tainele psaltichiei cu tatăl său, arhiereul N ifon Nicolescu-FI**
ieşteanul, şi cu episcopul Evghenie Humulescu-Piteşteanul, ambii e x o ^
lenţi protopsalţi şi compozitori de muzică psaltică, şi-a aprofundat cu a *»
ştinţele muzicale la Conservatorul din Bucureşti, iar concomitent a
diat şi la Facultatea de drept, obţinînd licenţa.
Profesor de muzică în Bucureşti, dirijor de cor la biserica Zlătari 01
Domniţa Bălaşa, fondator şi conducător al unor societăţi muzicale In C a
pitală, compozitor de muzică simfonică, vocal-sim fonică, de teatru, co 
rală, vocală etc., a tipărit în 1913 şi 1929 C întă rile St. Liturghii pentru
cor mixt, în care armonizează unele m elodii psaltice pe care nimeni d o
le-a abordat. A şa sînt de pildă : Sfinte Dumnezeule, pe glasul 6 (croma
tic), Răspunsurile m ari şi Pre Tine Te lăudăm pe acelaşi glas, compuse
de preotul Ioniţă Năpîrca, în secolul trecut.
M eritu l lui S. Nicolescu stă tocmai în faptul că a avut curajul la
vrem ea aceea, cînd de abia glasurile diatonice îşi puteau găsi un veşmint
polifonic oarecum adecvat, potrivit specificului lor, să abordeze glasurile
cromatice păstrîndu-le caracterul şi construcţia lor specială, lucru mai
puţin sati deloc obişnuit la începutul secolului nostru.
A mai compus cîteva piese religioase, cum s în t : M ilueşte-m ă Dum 
nezeule (1915), Credo, pentru solo, cor şi orgă, F ericirile, pentru bari
ton, celo şi pian, A d m ajorem D ei gloriam , pentru solişti, cor şi orchestră
(1933) 52.
Ioan D. Chirescu (5 ianuarie 1889, Cernavodă — 25 martie 1980,
Bucureşti). Şi-a făcut studiile la Seminarul Central din Bucureşti (1902—
1910), la Conservatorul de aici (1910— 1914) şi la Schola Cantorum din
Paris (1922— 1927), unde dirija şi corul capelei române.
Pînă să fie trimis la Paris a suplinit la Conservatorul din Bucureşti
şi la cel din Iaşi, iar cînd s-a întors a fost titularizat, urmîndu-i, atît la
catedră, cît şi la conducerea coralei «Carm en», maestrului său, D. G. K i
riac ( t 1928). A funcţionat la catedră pînă în 1962.
Formaţia sa teologică, mai bine spus fam iliarizarea din copilărie cu
muzica psaltică, se va întrezări în toată creaţia sa corală bisericească,
fiindcă nu a părăsit nici o clipă acest filon de aur, mai ales că el însuşi
era un interpret desăvîrşit şi dirijorul corului bisericii Domniţa Bălaşa,
unde activau carmeniştii în special.
Profesor universitar emerit, compozitor, dirijor şi artist al poporului,
urmaş la catedră şi la pupitru al lui D. G. Kiriac, I. D. Chirescu şi-a adu
nat într-un volum aproape toată opera muzicală bisericească, reuşind,
cu binecuvîntarea vrednicului de pomenire patriarhul Justinian, s-o ti
părească în revista «Glasul B isericii» (nr. 3— 12/1972) şi în extras, sub
t itlu l: C întările Sfintei Liturghii după v e ch ile m elodii tradiţionale psal
tice, ce se cintă la strană în Biserica O rtod oxă Română, transpuse şi ar
monizate pentru cor mixt. Lucrarea cuprinde, în cele 307 pagini, cîntările
Sfintei Liturghii pe glasul 5 psaltic (p. 1— 97), cele pe glasul 8 (p. 99—
172), precum şi o anexă cu axioanele praznicale, chinonice (concerte du
52.
Viorcl Cosma, op. cit., p.
Moldoveanu, art. cit., p. 284—285.

328—329; Doru Popovici, op. cit., p. 128—129; Nicu
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minicale) şi multe alte cîntări bisericeşti necesare tuturor slujbelor reli
gioase.
Intr-un scurt cuvînt de la începutul lucrării, autorul îşi exprimă «v ie
recunoştinţa înaintaşilor noştri, atît celor care s-au străduit să adapteze
în dulcea limbă românească şi să compună neîntrecutele m elodii psaltice,
cît şi celor care, în decursul vrem ii, le-au înveşmîntat în minunata haină
arm onico-polifonică, urmînd calea deschisă, la începutul veacului, de
neuitatul nostru maestru, profesorul D. G. K iria c». Stilul coral al lui I. D.
Chirescu, «este un rezultat al unei originale sinteze dintre modalismul lui
Kiriac şi paralelismul m ajor-m inor specific lui Cucu şi V id u » 53. «Spre
deosebire de Kiriac şi Cucu, care au avut afinităţi cu contrapunctul de
cristal al lui Palestrina, Ioan D. Kirescu s-a simţit atras în mai mare mă
sură de polifonia barocă. Ceea ce-1 aseamănă cu cei doi înaintaşi ai mu
zicii corale româneşti sînt simplitatea şi eficienţa scriiturii corale, dato
rită cărora a dobîndit încă de la începuturile carierei sale componistice o
bine meritată popularitate» 54.
In 1932, I. Popescu-Pasărea semnala, în legătură cu un concert de
muzică liturgică corală, susţinut la Biserica Popa Rusu din Bucureşti, ur
mătoarele : «U n progres frumos se remarcă la tinerii profesori : Ştefan
Popescu, Cucu, Lungu şi mai ales C h irescu». M ai tîrziu, la 20 aprilie 1940,
într-un concert de muzică psaltică bisericească, susţinut la A teneu l R o
mân de corala «C arm en» sub conducerea lui I. D. Chirescu, au fost e x e 
cutate cîteva din lucrările sale corale psaltice rep rezen tative56.
N icola e C. Lungu. S-a născut la 2 martie 1900 în comuna Dobridor,
din judeţul Dolj. După ce a absolvit Seminarul Central din Bucureşti, s-a
înscris la Conservator în 1920, continuînd concomitent şi Teologia. In
1925 termină studiile de la Conservator, iar în 1927 îşi va susţine licenţa
în Teologie.
Profesor la cîteva licee din Bucureşti, mai apoi profesor universitar
la catedra de M uzică bisericească şi ritual de la Institutul T eolog ic de
grad universitar din Bucureşti (1949— 1975), excelent dirijor de cor la
coralele «C arm en» şi «Rom ânia», la biserica A m zei, la Sf. Spiridon Nou
şi, din 1947, la corala Patriarhiei Române, a prom ovat lucrări corale b i
sericeşti de o autentică valoare artistică. A fost întotdeauna adeptul ex e 
cutării pieselor corale pur româneşti, fie ele laice sau bisericeşti, şi mai
ales al celor bazate pe cîntările noastre de strană tradiţionale.
A compus un număr mare de piese corale â capella sau cu acompa
niament, populare, patriotice, religioase, lucrări didactice, studii şi ar
ticole 58.
Pe noi ne interesează, în acest studiu, creaţia corală bisericească ;
de aceea vom aminti lucrările principale de acest gen.
Liturghia psaltică pe vech ile m elodii bisericeşti tradiţionale, tran
scrise pe notaţia liniară şi armonizate pentru cor mixt, Bucureşti, 1957.
53. Doru Popovici, op. cit., p. 141.
54. lbidem.
55. I. Popescu-Pasărea, Liturghia corală în stil bizantin, in «Cultura™, 1932, nr. 4,
p. 7— 8.
56. Liviu Rusu, Ioan D. Chirescu în slujba muzicii corale, Bucureşti, 1959,- N.
Moldoveanu, art. cit., p. 286.
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în afară de cele două Liturghii complete pe glasurile 5 şi 8, această carte
mai cuprinde un adaos cu axioane praznicale, cîntări din slujba parasta
sului, a hirotoniei şi chinonice ca : Stihira a IlI-a de la vecern ia glasului 6,
pentru cor mixt cu solo bass ; Cu noi este Dumnezeu pe glasul 8, cu sti
huri alese ,- Cămara Ta, Mîntuitorul meu, pe glasul 8 ,- Hristos a înviat,
pe glasul 2 ,• Cine este Dumnezeu, pe glasul 7, Ziua învierii, pe glasul 5,
toate pentru cor mixt, şi cîteva coruri bisericeşti compuse de com pozi
torii D. G. Kiriac, Gh. Cucu, T. Teodorescu şi alţii.
A lte cîn tă ri litu rg ice : Heruvicul şi Răspunsurile mari pe glasul 3 ;
Răspunsuri mari pe glasul 4 (leghetos), axion duminical, pe glasul 5 (după
m elodia lui Ştefanache Popescu) cu solo tenor ; toate axioanele prazni
celor împărăteşti prelucrate după m elodiile lui M acarie şi Varlaam ,- tro
parele în vierii pe cele opt g la s u ri; tropare şi condace de la unele praz
nice împărăteşti şi sfinţi mari.
C întări din perioada T r io d u lu i: Heruvicul Cinei Tale pe glasul 6 şi
axionul Din ospăţul Stăpînului..., pe glasul 5 din Joia M are A lilu ia şi
troparele deniilor, pe glasul 8, Prohodul Domnului, ş.a.
C h in o n ic e : Pre Tine, Dum nezeule, pe glasul 8 M are minune (stihiră de la vecernia glasului 5) ,• Dogmatica glasului 5, Voscreasna a X l-a
pe glasul 8, cu solo bariton ; Să se îndrepteze rugăciunea mea, pe glasul
1, cu solo tenor ; Lumină lină, pe glasul 8 ; Cîntarea a IV -a din Polieleul
Sf. Trei Ierarhi, pe glasul 1, pentru cor bărbătesc,- Doamne auzi glasul
meu (în stil psaltic) ,- Laudă suflete al meu, pe glasul 5 ; Priveghere (pen
tru cor bărbătesc, toacă şi clopote (pian) ,- Către Tine Doamne (în stil
liber) şi multe altele.
Colinde : Trei crai de la Răsărit, O ce veste minunată, La Vitleem
colo-n jos, Mărire-ntru cele-nalte, Şi ne lasă gazdă-n casă, Pluguşorul ş.a.
Din 1949 pînă de curînd a condus o comisie pentru uniformizarea şi
unificarea cîntărilor psaltice de strană. A stfel, împreună cu prof. Ion
Croitoru, preot prof. G rigore Costea, preot prof. univ. dr. Ene Branişte şi
prof. Chirii Popescu, a transcris pe ambele notaţii muzicale suprapuse
aproape toate cîntările necesare stranei pe care le-a tipărit în perioada
1950— 1980, nu înainte de a elabora o Gramatică a muzicii psaltice
(Bucureşti, 1951).
N icola e Lungu, ucenic al marelui Kiriac, a urmat neabătut calea
deschisă de acesta în ceea ce priveşte cîntarea corală bisericească fun
damentată pe m elodiile tradiţionale, căutînd mereu să stilizeze m elodiile
şi să le înveşm înteze într-o armonie cît mai adecvată şi cît mai acce
sibilă.
Putem afirma, fără să greşim, că profesorul, compozitorul şi dirijorul
N. Lungu lasă posterităţii cel mai volum inos şi mai variat ciclu de lucrări
corale bisericeşti, predominînd net, în a doua jumătate de veac XX , în
treaga activitate muzicală psaltică din Biserica Ortodoxă Română. Profe
57. Ibidem.
58. Vezi Viorel Cosma, op. cit., p. 281— 283 ; N. Moldoveanu, Profesorul, com po
zitorul şi dirijorul N icolae Lungu — la 75 de ani, în «BOR», XCIII (1975), nr. 5— Gr p.
694— 697.
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sorul N. Lungu este cel care a pus la îndemînă atît cîn tă re ţiîor de strană
cît şi dirijorilor de cor toată gama de cîntări necesare cultului divin.
Preotul Ion Popescu-Runcu (25.XII.1901, Runcu, Dîm boviţa —
5.XI.1975, Bucureşti) s-a făcut cunoscut în Biserica noastră, ca şi în alte
Biserici ortodoxe surori, prin lucrările sale corale bisericeşti atît pentru
cor mixt, bărbătesc, v o ci egale, cît şi pentru cor cu acompaniament de
pian sau orgă. Licenţiat în teologie, preot misionar la comunitatea ro
mână din Bulgaria timp de 25 de ani, apoi preot la biserica «Scaune» din
Bucureşti şi dirijor al C oralei preoţilor din Capitală, a creat extrem de
mult pe plan m u zica l: Rem arcabile sînt lucrările sale : C întă rile S fintei
L itu rg h ii în stil psaltic (Bucureşti, 1956), pentru toate form aţiile corale,
con certele sale religioase, toate compuse într-un stil quasi-bisericesc pe
care l-am numit de multe ori «stilul Runcu». De asemenea rămîn celebre :
fresca muzicală în formă de oratoriu «/n vrem ea aceea...», în care ni se
înfăţişează Patim ile şi învierea M în tu itoru lu i; apoi « Balada v re m iio r
străbune», colindele sale, fie culese, fie create şi multe a lte le ; Liturghia
pentru cor mixt în stil liber (în «Glasul B isericii», 5— 6 ; 7— 8/1979).
M ajoritatea concertelor sale religioase au fost adunate şi tipărite
(pentru cor mixt şi bărbătesc) în volumul «Iu bi-Te-voi, Doamne», Bucu
reşti, 1960.
Intre paginile 219— 378, volumul acesta cuprinde 12 concerte, dintre
care două pentru cor bărbătesc, iar zece atît pentru cor mixt, cît şi pen
tru bărbătesc.
Pentru co r bărbă tesc: Mîntuieşte, Doamne, poporul Tău / Doamne,
buzele m ele v e i deschide.
Pentru cor m ixt şi bărbătesc : Să în vieze Dumnezeu, Slavă întru cei
de sus, Dintru adîncul inimii mele, Hristos a înviat, Dumnezeul mîntuirii
mele, V ecern ii (concert de Crăciun), Chinonic în Postul M are (Doamne,
pe mine cel nevrednic), Priveşte din cer (m editaţie pe un m otiv din sim
fonia «N eterm inată» de Franz Schubert), Psalmul 3 (Doamne, cît de mulţi
sînt duşmanii mei), Imn de slavă.
Colinde : Triptic de Crăciun, Trei M agi, Coroniţă dalbă, Sus la
poarta raiului, Sus în deal la G alileia, M aică Preacurată, Ia sculaţi, v o i
gazde mari, M oş Crăciun, Cetiniţă cetioară ş.a. 59.
Preotul Radu Antofie (14.VII.1904 Cilibia, jud. Buzău), compozitor,
filolog, folclorist şi preot în oraşul Buzău, a scris numeroase piese corale
bisericeşti şi colinde atît pentru form aţii m ixte cît şi pentru bărbăteşti.
Unele sînt tipărite în revistele noastre b isericeşti60, iar altele (foarte
multe) îşi aşteaptă rîndul. C ele mai interesante dintre ultim ele s în t :
D oxologia în stil psaltic, pentru cor bărbătesc, Pre Tine Dumnezeule,
pentru cor m ixt şi bărbătesc cu solişti, 15 concerte pe texte din psalmi,
o liturghie pentru cor mixt, axioane etc.
Gheorghe Danga (Bucureşti, 1.X.1905— 5.IX.1959), absolvent al Con
servatorului şi al A cadem iei Com erciale din Bucureşti, fost dirijor al
59. Diac. conf. dr. Nicu Moldoveanu, Preotul, com pozitorul şi d irijoru l Ion Popescu Runcu (studiu dactilografiat, în curs de apariţie).
60. Vezi «Glasul Bisericii», XXVIII (1969), nr. 5— 6, p. I— X i XXXII (1973), 9—
10, p. I— I V , Idem, 11— 12, p. I— X V I ; XXXIII (1974), nr. 11— 12, p. I— I I I ; X XXIV
(1975), nr. 11— 12, p. X— XIV, X X X V (1976), 1— 2, p. I— IX ş.*.
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corului Radiodifuziunii Române (1941— 1949) şi al altor societăţi corale,
prin muncă şi talent deosebit şi-a creat un nume binecunoscut în lumea
muzicii 61.
Pe lîngă celebrele sale coruri pe teme populare — Ca la Breaza, Sîrba-n căruţă, Zamfira şi multe altele, Gh. Danga a compus şi cîteva lucrări
corale pentru biserică. C ele mai multe se află în posesia corului bărbă
tesc de la bierica A lb ă din Bucureşti. Dintre acestea amintim : Liturghia
pentru cor bărbătesc, Doamne m iluieşte, întreit, V eşn ică pom enire, Sfinte
Dumnezeule, ş.a. pentru slujba înmormîntării, precum şi cîteva concerte
religioase de o rară frumuseţe.
N elu Ionescu (Bucureşti, 20.XI.1906— 2.XII.1976), absolvent al Con
servatorului bucureştean (1929), profesor la diverse licee din C raiova
şi Bucureşti, fondator al ansamblului «Cîntarea O lten ie i» şi al corului
C.F.R. din Craiova, precum şi al R evistei muzicale, a compus muzică de
teatru, de cameră, simfonică, corală, vocală, excelînd în cîntecele pentru
copii. A compus şi cîteva coruri religioase cum s în t : Rugăciune, în v ie re
şi a culs multe colind e pe care, armonizîndu-le, le-a tipărit la Craiova,
în 1942 62.
Preotul Alexandru Delcea (7.XI.1908, Ţigăneşti, Teleorm an —
Bucureşti, 1985), fost slujitor la biserica Sfîntul N icola e-V lă d ica şi diri
jor al coralei preoţilor din Bucureşti. A compus mai multe piese corale
religioase şi patriotice, a cules şi armonizat sau a aranjat pentru cor
bărbătesc numeroase colinde şi alte imne religioase. Rem arcabile sînt
piesele corale «G raiurile m ele», pentru cor bărbătesc şi solo bariton,
psalmul 27 (Domnul este luminarea mea), Imn de Paşti, Să se umple
gurile noastre, psalmul 144 şi multe altele.
Paul Constantinescu (Ploieşti, 20 iunie 1909 — Bucureşti, 20 decem
brie 1963) s-a remarcat în domeniul coral bisericesc nu atît prin L itu r
ghia bizantină, cît prin celebrele sale oratorii bizantine : Naşterea D o m 
nului şi P atim ile şi în v ie re a Dom nului, adevărate capodopere muzicale
în care autorul va lorifică la maximum melosul nostru bisericesc tradi
ţional.
în calitatea sa de dirijor al corului bisericii «Sf. V isa rion » din Bucu
reşti, Paul Constantinescu a avut ocazia să colaboreze cu eminentul mu
zician bizantinist, preotul Ioan D. Petrescu-Visarion ( t 1970), aprofundîndu-şi acum şi mai mult cunoştinţele în descifrarea manuscriselor mu
zicale vechi bizantine, folosite mai tîrziu în celebrele sale Oratorii.
Fie că prelucrează m elodii ale clasicilor n o ş tr i: M acarie, Anton
Pann, Dimitrie Suceveanu, Ştefanache Popescu, Ion Popescu-Pasărea ş.a.,
fie că scrie sau compune m elodii noi în stil psaltic, Paul Constantinescu
a păstrat cu sfinţenie caracteristicile m uzicale ale cîntării noastre b i
sericeşti psaltice pe care a îndrăgit-o încă de pe băncile şcolii, pe care
a studiat-o singur sau ajutat de alţii, pe care a stăpînit-o perfect şi pe
care a iubit-o pînă a închis ochii.
A ju tat de vaste cunoştinţe dobîndite cu trudă de-a lungul anilor,
Paul Constantinescu a compus o Liturghie în stil psaltic, pentru cor mixt,
61. Viorel Cosma, op. cit., p. 153— 154.
62. Ibidem, p. 246—247.
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şi două celebre Oratorii, care pot sta alături de cele mai reuşite lucrări
de acest gen din repertoriul universal.
Liturghia în stil psaltic pentru cor m ixt a fost terminată la 27 octom 
brie 1936 şi a fost distinsă cu Premiul Sfintei Patriarhii. A tît ca melos bi
zantin, cît şi ca înveşm întare armonică şi contrapunctică, această Litur
ghie, deşi pretenţioasă în execuţie, constituie un real exem plu pentru
vrem ea de atunci, întrucît ea se înscria în preocupările Bisericii şi ale
com pozitorilor de a se întoarce, în ceea ce priveşte cîntarea corală bi
sericească, la vech ile noastre m elodii psaltice sau creaţii în stil psaltic
pentru a se contracara influenţele străine puternic alimentate de primii
noştri com pozitori de muzică corală bisericească. Acum apare tipărită
în Editura Institutului Biblic, sub îngrijirea preoţilor d irijori Iulian
Cârstoiu şi Constantin Drăguşin.
F e ricit bărbatul este o lucrare armonizată pentru cor bărbătesc, după
melodia foarte inspirată a protopsaltului Ion Popescu-Pasărea, co leg de
profesorat cu Paul Constantinescu la A cadem ia de muzică religioasă.
C ele două O ra to rii compuse de Paul Constantinescu (Patim ile şi în 
vierea Domnului — 1943, revizu it în 1948, şi N aşterea Domnului, în 1947),
se înscriu în circuitul m uzicii universale încă de la elaborarea lor.
T e xtele recitate, ca şi cîntările folosite, au fost selecţionate în strînsă
colaborare cu Preotul Ioan D. Petrescu-Visarion. O ratoriile acestea se
situează dincolo de lim itele oricărui curent, înscriindu-se pe linia celor
mai inspirate lucrări m uzicale religioase din întreaga lume o rto d o x ă 63.
Gheorghe Dumitrescu (15 decembrie 1914, comuna Oteşani, judeţul
V îlcea). A învăţat la Seminarul T e olog ic din Rîm nicu-Vîlcea şi la C on
servatorul din Bucureşti (1934— 1941).
V iolonist, com pozitor şi dirijor la Teatrul naţional din Bucureşti
(1935— 1946), compozitor al Ansamblului artistic al armatei (1947— 1957)
şi profesor de armonie la Conservatorul din Bucureşti (din 1951), crea
tor al unor opere cu caracter istoric, al multor cantate şi oratorii,
Gheorghe Dumitrescu nu a neglijat nici muzica de biserică.
El a compus o Liturghie modală pentru cor mixt, executată în primă
audiţie de către corala Sf. Patriarhii, sub conducerea profesorului şi
compozitorului N icola e Lungu, în prezenţa patriarhului Justinian, în C a
tedrala patriarhală, în toamna anului 1968. Atunci regretatul patriarh a
asemănat această Liturghie cu Missa solemnis. Nu ştim de ce nu s-a
publicat.
A mai compus un imn festiv dedicat patriarhului la împlinirea vîrstei
de 70 de ani, publicat în «B O R », L X X X IX (1971), nr. 1— 2, p. I— I V (text
pr. C. Stăn escu)64.
M ai pot fi menţionaţi la loc de cinste com pozitorii : Barbu Anastasescu (1852— 1922) ,* Io n B oh ociu (1874— 1944), cu cele cîteva piese co
rale religioase ,- H eruvic în re major, altul în mi minor, Pre Tine T e lău
dăm, chinonicul «Doamne, auzi-mă», colinde ş .a .; Io n el Gh. Brătianu
63.
Vasile Tomescu, Paul
corală românească, Bucureşti, 1966,
xicon, Bucureşti, 1970, p. 131— 133 j
Constantinescu — 20 de ani de la
9— 10, p. 714— 28.

Constantinescu, Bucureşti, 1967 j Doru Popovici, M u zica
p. 161— 166; Viorel Cosma, M u zicieni români, L e 
Diac. conf. dr. N. Moldoveanu, Com pozitorul Paul
moartea sa, în «Studii Teologiceţ» X X X V (1983),
64. Viorel Cosma, op. cit., p. 178— 181.
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(1885— 1921) cu ale sale două Liturghii, una pentru cor mixt şi alta pen
tru trei vo ci b ărbăteşti; M ih a il Bârcâ (1888— 1973), cu Liturghia pe teme
psaltice pentru cor mixt, cinci cîntări bisericeşti, colinde e t c .; Corist. I.
Baciu (1889— 1959), cu Liturghia în la bemol major pentru cor m ix t ,•
A lexa nd ru Za v u lo v ic i (1888), cu im nele Sfintei Liturghii, axionul F lo
riilor, Troparul N a ş te r ii; doxologia, axionul De tine se bucură, toate
pentru to r m ix t ; V a s ile I. P o p o v ic i (1900— 1973), Constantin Constantinescu (1903), L iv iu Rusu (1908), A ch im Stoia (1910— 1973), Emanuel Elenescu (1911), Ioan Cristescu (t 1966), fost profesor de muzică biseri
cească la Seminarul teologic din Bucureşti, între 1957— 1963, Boris Chelaru ; C. V . S im io n e s c u ; A rhid ia con ul E vghenie Dascălul (1911), eclesiarhul Catedralei patriarhale, a compus şi publicat C în tă rile Sfintei L i
turgh ii pentru cor m ixt în («G lasu l B isericii», nr. 11— 12, 1974). Răspun
suri m ari pe glasul 5 (G.B., X X X II (1978), 1— 2, p. I— V III) ,• C întări spe
cia le la V oh o d u l praznicelor îm părăteşti (ms.), Rînduiala înm orm întării
d ia con ilor şi p re o ţilo r de m ir cînd slujeşte un arhiereu (ms.), Rînduiala
înm orm în tă rii în ziua de Paşti (ms.), Rînduiala s fin ţirii b ise ricilor noi
(ms.), ş.a.
Preotul Iulian Cârstoiu (Buciumeni, jud. Dîmboviţa, 2.II.1927), fost
dirijor al Corului Episcopiei de Oradea (1953— 1968), actualmente d iri
jorul Coralei Sfintei Patriarhii, a compus în stil psaltic o L itu rg h ie c om 
pletă pentru cor m ixt, publicată în «B O R », nr. 5— 6, şi 11— 12/1972, pre
cum şi alte piese corale liturgice : H eruvic, glas 1, Antifoane, glas 4, Pre
Tine te lăudăm, glas 4, concertul festiv «M a re eşti, .Doam ne», pentru cor
bărbătesc, D o xo lo g ia lu i Ghelasie Basarabeanul, pe glasul 5, (stihuri
alese), armonizări de podobii, concertul Lăudaţi pe Dom nul, colinde, cîn tece de stea, pluguşorul şi multe a lte le 65.
Preotul Constantin Drăguşin (Bascovele-Cotm eana, jud. Argeş,
24.VII.1931), licenţiat şi absolvent al cursurilor de doctorat în Teologie,
precum şi al Conservatorului din Bucureşti, fost profesor de muzică în
învăţămîntul teologic şi cel laic, aproape un sfert de veac, actualmente
şef serviciu la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii O r
todoxe Române şi d irijor al C oralei Sfintei Patriarhii, a compus nume
roase cîntări corale bisericeşti pentru cor mixt şi bărbătesc.
A publicat în «Glasul B isericii» Liturghia în stil psaltic pentru cor
mixt (glas 1, 4, 5, 6, 8) colind e (1966), Im n festiv (1971), Răspunsuri finale
pe glasul 2 (ms.), Concertul Lăudaţi pe D om nul (glas 5, ms.), iar în R e
pertoriul coral apărut în 1983 sub îngrijirea subsemnatului i s-au tipărit
urm ătoarele piese corale b ărbăteşti: Rugăciune, Pre învăţătorii cei mari
(cîntare psaltică pe glasul 2), Răspunsurile mari, Cuvine-se cu adevărat,
colindele : La Betleem în noapte şi Astăzi se naşte Hristos, precum şi
aranjamente pentru cor bărbătesc ale capodoperelor beethoveniene : Oda
bucuriei din Simfonia a IX -a şi fantezia «C întare păcii» 65.
65. Vezi şi «BOR», nr. 6/1973, nr. 11— 12/1974 şi 1977.
66. Vezi şi «Studii Teologice», XX X IV (1982), 1— 2, p. 110.
B. O. R. — 9
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Diaconul M arin V ele a (17.VII.1937, întorsura, jud. Dolj), licenţiat şi
absolvent al cursurilor de doctorat în T eologie, precum şi al C onservato
rului din Bucureşti, profesor de muzică la Seminarul T e olog ic din Bucu
reşti, din 1970 şi dirijor al corului de la biserica Sf. Elefterie, a compus
şi armonizat diverse cîntări corale, fie pentru form aţii mixte, fie bărbă
teşti sau pentru vo c i egale : Liturghia în stil psaltic pentru cor m ixt, ti
părită în «Glasul Bisericii», nr. 1— 2, 5/1977 ; 6— 9 1980 şi în extras (1981),
şi alte piese liturgice separate : Pre Tine Te lăudăm, Sfinte Dumnezeule,
pe glasul 3, A x io n dum inical, pe glasul 5 (în «Studii T e o lo g ice », nr. 1— 2/
1967) ,• Pre Tine Te lăudăm (în «Glasul Bisericii», nr. 9— 10/1975), M u lţi
ani trăiască («G lasu l B isericii», nr. 7— 8/1976), a armonizat pentru cor mixt
Tatăl nostru, de C. Porumbescu, Cu trupul adormind, C ercetatu-ne-a pe
noi, troparul Sf. Îm păraţi Constantin şi Elena, M ă rtu ris iţi-v ă Domnului,
după A . Pann, A x io n u l dum inical pe glasul 8, după I. Popescu-Pasărea,
Fecioara astăzi, colindele : F lo ri dalbe, flo ri de măr, A z i în Betleem, In
oraşul Betleem ş.a. Este autorul mai multor articole, studii şi recenzii
de specialitate 67.
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Diaconul N icu M oldoveanu (20.X.1940, Scînteia, jud. Ialomiţa), li
cenţiat şi doctor în T e o lo g ie (1974), specialitatea M uzică bisericească şi
ritual ? a făcut şi cursuri de perfecţionare la Academ ia de muzică din
V ien a (1980— 1981), conferenţiar la Institutul T e olog ic U niversitar din
Bucureşti pentru catedra de M uzică bisericească şi ritual. Diac. N. M o l
doveanu a compus, armonizat şi aranjat pentru cor bărbătesc numeroase
piese corale liturgice, chinonice, toate după m elodii psaltice tradiţionale
sau create în stil psaltic, colinde din diferite regiuni ale ţării. A scris
studii, articole, recenzii de specialitate.
Fără să le enumerăm pe toate, amintim doar că a tipărit cîteva b ro 
şuri conţinînd coruri religioase, patriotice, colinde etc. în Editura Insti
tutului Biblic şi de M isiune al Bisericii O rtodoxe Române, în 1968, 1975,
1976, 1980.
în 1983 a tipărit un Repertoriu cora l pentru form aţii bărbăteşti şi
vo ci egale (556 p.), care este de fapt o antologie corală cuprinzînd cre
aţia mai multor compozitori. A fost împărţit în patru mari capitole : 1)
C întă rile S fintei L iturghii, după mai mulţi autori (două Liturghii com
plete pe glasul 1 şi pe glasul 7 şi alte piese liturgice separate sînt opera
autorului) ; 2) C on certe religioase din perioada octoihului, a triodului şi
a penticostarului după diferiţi a u to ri; 3) C olinde şi cîn tece de stea de
Crăciun, A nul N ou şi F lo r ii; 4) C oru ri laice — patriotice şi populare şi
coruri clasice din repertoriul românesc şi universal 68.
67. Vezi şi Diac. conf. Nicu Moldoveanu, Preocupări de muzică şi muzicologie
în B O R în ultimii cincizeci de ani (1925— 1975), în «Studii Teologice», XXIX (1977),
nr. 3— 4, p. 275 şi 296; Drd. Vasile Stanciu, M uzică şi muzicologie bisericească în re
vistele noastre centrale şi mitropolitane în perioada 1975— 1983 (studiu dactilografiat),
Bucureşti, 1984, litera V.
68. Vezi şi «Studii Teologice», X XXIV (1982), nr. 1— 2, p. 115— 116; XXIX (1977),
nr. 3— 4, p. 273, 283, 284; Drd. Vasile Stanciu, art. cit., litera M.
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A re gata de tipar : Slujba praznicelor împărăteşti şi a s lin ţilo r mari
(Idioraelarul), după D. Suceveanu, M acarie, A . Pann, Ştefanache P o 
pescu, I. Popescu-Pasărea, Chirii Popescu şi alţii, pe ambele notaţii mu
zicale.

B. T R A N S IL V A N IA ŞI B A N A T
Şi în aceste provincii româneşti de peste munţi, com pozitorii conti
nuă drumul trasat de înaintaşii lor în secolul precedent, prelucrînd şi armonizînd m elodiile bisericeşti practicate aici, dar şi compunînd în stil
liber piese religioase de o reală valoare artistică.
Ion V idu (17.XII.1863, Minerău, A rad — 1931, Lugoj), a studiat la
A rad şi Caransebeş, specializîndu-se, în 1890— 1891, la Conservatorul
din Iaşi cu G avriil Musicescu. A fost dirijor şi cîntăreţ bisericesc, profe
sor de muzică la Institutul teologic-pedagogic din A rad (1884— 1888),
profesor la Şcoala confesională şi la liceul «C oriolan Brediceanu», diri
jo r al Reuniunii de muzică şi cîntări din Lugoj (1888— 1927), inspector
muzical etc.
Pe lîngă cu legerile sale de m elodii populare şi crearea multora în
stil popular, devenite de multă vrem e clasice, I. Vidu în calitatea sa de
profesor la o şcoală bisericească, a compus foarte multe cîntări corale
religioase, atît pentru cor bărbătesc sau mixt, cît şi pentru voci egale,
unele tipărite, altele (cele mai multe) rămase în manuscris.
Lucrări publicate : Liturghia Sf. Ioan Chrisostom în si bem ol major
pentru cor bărbătesc, Leipzig, 1895; Liturghia Sf. Ioan Chrisostom pen
tru v o ci egale, Leipzig, 1896 ; C întări funebrale şi Hristos a înviat, Caran
sebeş, 1904 ; Liturghia Sf. Ioan Chrisostom pentru cor mixt, Lugoj, 1930 ,Liturghia Sf. Ioan Chrisostom în fa major, transpusă pe notaţie psaltică
de arhidiaconul prof. Ion Mardale, Rm. V îlcea, 1930 ;
Manuscrise : 12 colinde pentru cor bărbătesc şi pentru cor m ix t ; axioane, pricesne, psalmi etc., pentru cor bărbătesc ; tropare, condace, ir
moase, pricesne pentru cor m ixt ş.a.69.
Din păcate, creaţia bisericească a lui I. Vidu stă la antipodul celei
de factură folclorică, adică pe cît de îndrăgită şi mult practicată este ul
tima categorie, pe atît de puţin accesibilă este prima. Şi aceasta din
cauza stilului neunitar, cu influenţe străine specificului bisericesc.
Un oarecare interes prezintă «Liturghia Sfîntului Ioan Chrisostom »
pentru centrele parohiale şi popor, cîntată prin Biserica din Banat şi Crişana, sub denumirea de «Liturghia pe mare (pe larg, solemn n.n.) aranjată
şi armonizată pentru patru vo ci bărbăteşti de I. Vidu-Lugoj, transpusă pe
muzica orientală de Arhidiacon I. Mardale, Râmnicul V â lcii, sub călă
uzirea şi binecuvîntarea P. S. Episcop Vartolom eu, R. V âlcii, Tipografia
Cozia a Sf. Episcopii, 1930».
69.
Viorel Cosma, Lexicon, p. 451— 453; Idem, Ion Vidu, Bucureşti, 1956, Zeno
Vancea, op. cit., p. 167— 177.
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I. M ardale a aranjat-o pe glasul 3, deşi aceste cîntări folosesc aproa
pe integral formule de glasul 8 mai ales 4, plagalul sau derivatul aces
tuia.
A ntonia Sequens (17.XII. 1865 — 2.VI.1938 Caransebeş), absolvent
al Scholii Cantorum din Praga (1880— 1885), apoi organist şi cantor al ca
tedralei din Cattaro-Dalmaţia (1885— 1887), dirijor al Societăţii Filarm o
nice din Maccarsca— Italia şi, în sfîrşit, profesor de muzică la Institutul
T eolog ic din Caransebeş (1888— 1938), unde a profesat pînă în anul m orţii
sale. Concomitent era şi dirijorul Reuniunii române de muzică şi cîn
tări din acelaşi oraş bănăţean.
A scris muzică simfonică, corală, pentru pian, lucrări didactice, pre
cum şi muzică corală pentru biserică. Din această ultimă categorie amin
tim Liturghia în sol m ajor pentru cor mixt la şase vo ci (Caransebeş,
1903), aceeaşi Liturghie pentru cor bărbătesc, C întări funebrale (Caran
sebeş, 1929), chinonicul Lăudaţi pre Dom nul (Buc., 1937), axionul Paşti
lor « în ge ru l a s triga t» pentru cor mixt la şase vo ci şi altele 70.
în Repertoriul form aţiilor corale bisericeşti s-au impus frumoasele
Răspunsuri mari modale.
Preotul Tim otei P opovici (20.V I I I.1870, Tincova, Caraş-Severin —
11. V I I .1950). A bsolven t al Institutului T eolog ic din Caransebeş, s-a spe
cializat în armonie şi dirijat coral cu G avriil Musicescu la Conservatorul
din Iaşi, între 1893— 1895. După o scurtă activitate la Caransebeş, Iaşi,
Lugoj şi Braşov a fost numit, în 1900, profesor de muzică la Seminarul
«A n d reian » din Sibiu, unde a activat pînă în 1945. Concomitent a fost
şi dirijorul corului M itropoliei din Sibiu (1907— 1945), afirmîndu-se ca
foarte bun dirijor, compozitor, profesor şi publicist.
Creaţia corală religioasă este alcătuită din multe lucrări, între care
amintim : C intâ rile S fintei Litu rg h ii pentru cor mixt, bărbătesc şi voci
egale, tipărite la Sibiu în mai multe ediţii (1902, 1912, 1923, 1932, 1933,
1943) ,• tropare, irmoase, chinonice, precum şi o colecţie de colinde pentru
cor mixt şi bărbătesc (vo i. I, Craiova, 1928; voi. II, Sibiu, 1945) 7l.
Lucrările sale corale bisericeşti au la bază, în cea mai mare parte,
melosul cîntărilor de strană practicate în Transilvania şi Banat, dar nu
lipseşte nici cel psaltic ( v e z i : împărate ceresc, pe glasul 6 ş.a.).
Să nu uităm că T. Popovici se formase din punct de vedere muzical,
atît în Banat şi Transilvania, cît şi în M oldova şi păstra legături strînse
cu mişcarea muzicală prosperă ce avea loc în Muntenia, în special în
capitala ţării, Bucureşti.
Părintele Tim otei a reuşit să îngem ăneze stilul polifonic apusean cu
cel specific melosului modal-popular şi bisericesc.
A fost o figură luminoasă a muzicii noastre corale. A tît ca dirijor al
corului mitropolitan, timp de aproape patruzeci de ani, cît şi ca profesor
70. Viorii Cosma, op. cit., p. 396— 397.
71. Alexandru Levy Ivela, Dicţionar muzical ilustrat, Bucureşti, 1927, p. 160— 161 j
Viorel Cosma, op. cit., p. 368— 369.
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de muzică bisericească la Academ ia Teologică Andreiană din Sibiu, timp
de aproape jumătate de veac, a lăsat posterităţii lucrări corale de refe
rinţă 72.
Preotul Francisc Hubic (21.X.1883, Abram — ?.XI.1947, Oradea,) a
studiat la Beiuş, Oradea şi Budapesta. La Beiuş şi-a făcut liceul, la O ra
dea teologia, iar la Budapesta, Academ ia de muzică. A funcţionat ca
profesor de muzică la liceul din Beiuş (1912— 1924), şi apoi la Oradea
(1924— 1947).
Pe lîngă creaţiile sale simfonice sau vocal-sim fonice, Fr. Hubic a
compus şi muzică pentru biserică în gen coral şi chiar coral-simfonic,
lucrările sale depăşind liniştitul stil bisericesc ortodox.
Enumerăm cîteva din com poziţiile sale religioase : Liturghia Sfîntulu i Ioan Gură dc A u r pentru cor mixt şi bărbătesc (cea pentru cor mixt
este dedicată episcopului greco-catolic Demetriu Radu de Oradea-M are),
Beiuş, 1912; Liturghia Sf. V a sile cel M a re pentru cor m ixt şi orchestră,
Psalmul 93, D oxologia , V ece rn ia şi im nele sacre ; Lăudaţi pre D om nul ;
V ecern ia s o le m n ă ; Slujba patim ilor ; Prohodul D o m n u lu i; în ge ru l a s tri
gat pentru solo sopran, cor şi orchestră ş.a. A cules şi armonizat colinde.
C el mai cunoscut colind al său este «F loricica». M înuieşte cu m ăiestrie
armonia şi contrapunctul, dar com poziţiile sale sînt mult prea d e zv o l
tate pentru slujbele noastre b is erice şti73.
C ornel Givulescu (6 septembrie 1893, Săvîrşin, judeţul A rad — 20
februarie 1969, Cluj).
A studiat muzica la Budapesta şi Viena şi filo zofia şi estetica la U ni
versitatea din capitala ungară.
între anii 1924 şi 1948 a funcţionat ca profesor de cîntare biseri
cească la A cadem ia T eologică din Oradea, apoi la A rad şi Timişoara.
După ce a notat C întă rile c e lo r opt glasuri de la V e c e rn ie şi Utrenie,
după varianta în uz pe la A rad şi Oradea, pe care le-a publicat la Oradea,
în 1929, Cornel Givulescu a scris şi muzică corală religioasă.
Menţionăm urm ătoarele lu c r ă r i: în v ie re , pentru cor m ixt (1924), trei
L itu rg h ii pentru co r de bărbaţi, Arad, 1934 ,- 30 colinde pentru cor băr
bătesc, Timişoara, 1935; Liturghia pentru co p ii (1940) ; Liturghia pentru
cor m ixt (1943) ; Liturghia pentru cor bărbătesc la trei vo ci (1945) ; Şase
scene din N o u l Testament pentru cor mixt, precum şi oratoriul G olgota,
pentru solişti, cor şi orchestră 74.
N icodim Ganea (14.VII.1878, Bistra, jud. A lba — 24.X.1949), absol
vent al Şcolii pedagogice din Blaj (1900— 1904) şi al Conservatorului din
Bucureşti (1904— 1908), a studiat şi la Academ ia de muzică din Buda
pesta (1908— 1910).
72. Nicu Moldoveanu, Cîntarea corală..., p. 287— 288; Gh. C. Zamfirescu, Tim otet
P op ovlci în cultura românească, în «BOR», XCII (1974), nr. 7— 8, p. 956— 962.
73. Viorel Cosma, op. cit., p. 239; Nicu Moldoveanu, art. cit., p. 290.
74. Viorel Cosma, op. cit., p. 223—224.
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A funcţionat între 1910— 1917 ca profesor de muzică şi dirijor la
Blaj, Aiud, Sard, Bistra, Bucium, Cîmpeni, Abrud şi Roşia-Montană, pre
cum şi la Bucureşti şi Sibiu (1918— 1938).
A scris, pe lîngă muzica de teatru, vocal-sim fonică, simfonică, şi lu
crări corale pentru serviciul divin, ca : Liturghia pentru cor mixt, Cîntări litu rg ic e pentru 4 vo ci bărbăteşti, La riu l V a v ilo n u lu i pentru două
voci şi pian ş.a.75.
Augustin Bena (29.X.1880, Pianu de Jos, jud. A lb a — 10.1.1962,
Cluj) a studiat la Braşov, Sibiu, Berlin, Bucureşti şi Cluj (aici şi-a susţi
nut şi doctoratul în filo lo g ie în 1924). A funcţionat ca profesor de muzică
la Seminarul pedagogic-teologic «A n d reian » din Sibiu (1906— 1909), la
liceul din Năsăud (1909— 1919) apoi din 1919 pînă în 1941 ca profesor, di
rector (1925— 1929) şi chiar rector (1932— 1941) la Conservatorul din
Cluj.
A compus şi piese corale b is erice şti: Liturghia I In fa m ajor, pentru
cor m ixt (1912), Liturghia I I (1914) pentru vo ci egale (1915, 1919, 1938) ;
pricesne, împărate ceresc ş.a.76.
In general, toate piesele sale corale liturgice sînt bine conturate din
punct de vedere m elodic şi armonic, menţinîndu-se pe linia unei cîntări
dacă nu psaltice, cel puţin cu caracter bisericesc accentuat. Astfel,
A . Bena a reuşit să alcătuiască lucrări corale religioase pe cît de simple,
pe atît de interesante.
Pot fi evidenţiate piesele următoare : H eruvicu l, Răspunsurile mari,
chinonicul Lăudaţi pe D om nul, cîntarea Să se um ple gu rile noastre ş.a.,
care dovedesc cu prisosinţă că autorul stăpînea o tehnică muzicală te
meinică şi că şi-a dat seama de faptul că prelucrarea şi armonizarea me
lod iilor bisericeşti comportă un stil aparte. A şa stînd lucrurile A . Bena
foloseşte deopotrivă tehnica armoniei şi a contrapunctului, isonul, dubla
rea vocilor, excluderea din acord, în anumite cazuri, a cvintei, ferindu-se, în conlurarea liniei m elodice, de salturile prea mari 77.
V a sile Ijac (11 februarie 1899, Caransebeş — ?) a studiat la Şcoala
N orm ală din Caransebeş (1913— 1917), cu Antoniu Sequens, apoi la Con
servatorul din Cluj (1922— 1928), şi la Schola Cantorum din Paris.
Şi-a început cariera muzicală în calitate de corist la Opera Română
din Cluj, apoi profesor de muzică la diverse şcoli, precum şi la Conser
vatorul din Cluj, ca şi la A cadem ia Teologică din Tim işoara şi la alte
şcoli şi instituţii muzicale.
A compus o Liturghie în la m ajor pentru cor mixt şi a armonizat co
linde pentru cor mixt şi bărbătesc 7S.
75.
76.
77.
78.

Ibidem, p. 210.
Ibidem, p. 242— 243.
Ibidem, p. 59— 60.
N. Moldoveanu, art. cit., p. 288— 289.
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Liviu Tempea (? — Cluj — ? 1946), fost profesor la Coservatorul
din Cluj pînă în 1940, s-a stabilit în ultimii ani ai vie ţii la Timişoara,
unde a continuat să predea la Academ ia de muzică de a ic i79.
A scris puţine lucrări corale, dar interesante : Liturghia pentru cor
mixt, compusă după m elodiile vechi bisericeşti din Transilvania, notate
de Dim itrie Cunţan şi tipărită la Cluj, în iunie 1933, cultivă cu precădere
un stil apropiat de cel psaltic. Rem arcabile sînt Răspunsurile mari pe
glasul 5, unde autorul păstrează m elodia tradiţională şi creează în stil
psaltic formule m elodice interesante şi cantabile, plasîndu-le cînd la o
voce, cînd la alta.
Liviu Tem pea are, după părerea noastră, un merit tot atît de mare în
prelucrarea sau armonizarea melosului tradiţional de strană, ca şi Dimi
trie Kiriac, Tim otei Popovici şi ceilalţi 80.
Sabin V. Drăgoi (Sălişte— Arad, 6.VI.1894 — Bucureşti, 31.XII.1968),
a studiat la Conservatorul din Iaşi (1918— 1919), la cel din Cluj (1919—
1920) precum şi la cel din Fraga (1920— 1922).
A fost profesor de muzică la Deva, Timişoara, Cluj şi, din 1950, la
Bucureşti (profesor la Conservator şi directorul Institutului de fo lc lo r )81.
A compus Liturghia în m i m in or pentru co r bărbătesc, Timişoara,
1926 ,* Liturghia solem nă în fa m ajor pentru cor mixt, Timişoara, 1937 ;
Concertul A cestea zice D o m n u l82, pe glasul 8, pentru cor m ixt şi solo
bariton ,• chinonicele Doamne, buzele m ele v e i deschide, Să se umple
gu rile noastre, tipărite în Repertoriul coral, «Iu b i-te -v o i, Doam ne», Bucu
reşti, 1960.
Liturghia în mi minor pentru cor bărbătesc, multiplicată ceva mai
tîrziu la Seminarul de la Curtea de A rg eş şi închinată patriarhului M i
ron Cristea, este o lucrare mare care se remarcă prin melosul bogat,
cursiv, doinit, de factură transilvăneană şi printr-o mare variaţie m elo
dică şi polifonică ^
Dar, ca şi în cazul înaintaşului său Ion Vidu, creaţia corală biseri
cească (ne referim mai ales la Liturghie), nu s-a impus în repertoriul
form aţiilor corale bisericeşti, probabil din cauza gradului ridicat de di
ficultate interpretativă.
Zeno Vancea (8.X.1900, Bocşa-Vasiovei, jud. Timiş), şi-a făcut stu
diile m uzicale la Lugoj (1915— 1917), la Cluj (1919— 1921) şi la Conser
vatorul din Viena (1921— 1926; 1930— 1931). Şi-a început cariera muzi
cală la liceul militar din Tîrgu-M ureş (1926— 1929), apoi a funcţionat ca
profesor la Conservatorul din Tîrgu Mureş (1929— 1940), la cel din T i
mişoara (1940— 1945) şi la cel din Bucureşti (1940— 1968) îndeplinind
concomitent şi alte funcţii în viaţa muzicală a Capitalei.
79. Doru Popovici, op. cit., p. 131— 132.
80. N. Moldoveanu, art. cit., p. 289.
81. Viorel Cosma, op. cit., p. 173— 176; Doru Popovici, op. cit., p. 152— 156.
82. Pentru cor bărbătesc cu solo tenor este aranjat de N. Moldoveanu şi tipărit
in Repertoriu coral (Buc., 1983).
83. N. Moldoveanu, art. cit., p. 291.
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In ceea ce priveşte creaţia corală bisericească Z. Vancea a compus
Psalmul 127 (1927), pentru cor mixt, un Requiem şi două L itu r g h ii: nr. 1,
pe m elodiile de strană din Banat (1928) şi nr. 2, pe m elodiile de strană
din A rd ea l (1936), ambele pentru cor m ix t 84. In aceste lucrări autorul se
dovedeşte un subtil melodist şi un maestru al polifoniei modale în cel
mai înalt sens al noţiunii 85.
Vădim Şumschi (Chişinău, 26.11.1900 — Timişoara, 24.IV. 1956), a
studiat la H arcov (1926— 1928) şi la Timişoara (1924— 1928). Şi-a înce'put
activitatea muzicală la Tim işoara ca şef de muzică militară, dirijor de
coruri, de orchestră şi fanfară, iar între 1949— 1956 ca profesor la Insti
tutul de artă şi la Liceul de muzică din acelaşi oraş 86.
A scris o L iturghie pentru cor m ixt în care autorul încadrează m elo
diile în măsuri de preferinţă ternare, iar în unele piese liturgice ca : Fe
ricirile, Crezul şi altele utilizează recitativul de factură rusească.
Diaconul Petru Gherman (Săliştea Sibiului, 3 octom brie 1907 — Si
biu, 1 iulie 1941). A învăţat la Şcoala Norm ală «A n d rei Şaguna» din Si
biu, iar în 1925 este primit la A cadem ia T eologică «A n d reian ă » din ace
laşi oraş, aflîndu-se pe tabloul de prom oţie din 1928, împreună cu viitorul
prof. univ. N . Balca şi alţii.
Pentru m eritele şi talentul său, m itropolitul N icola e Bălan l-a trimis
ca bursier la Conservatorul din Bucureşti, studiind cu străluciţii profesori
care activau atunci, între 1932— 1936.
A fost numit profesor la A cadem ia T eolog ică din Sibiu, urmînd lui
Candid Popa, unde a activat doar patru ani (1937— 1941). Concomitent,
dirija corul Reuniunii de muzică şi cîntări «Gh. Dima», corul M itropoliei,
corul studenţilor teologi, corul Şcolii N orm ale ş.a.
A compus concertele religioase « Către Tine, Doamne, am ridicat su
fle tu l m eu », pe glasul 8, Cu noi este Dumnezeu, pe glasul 8, Rugăciune,
toate pentru cor bărbătesc, Psalmul 129, Hristos a Înviat ş,a. A mai com
pus cîntece religioase pentru copii şi a armonizat o serie de m elodii re
ligioase din Transilvania.
în 1941 a tipărit, la Sibiu, o broşură ce cuprinde patru colind e armo
nizate de P. Gherman (Ziurel de zi, Trei Crai, Bună veste şi Domn b u n )87.
Sigismund Toduţă (17 iunie 1908, Simeria) a studiat la Conserva
torul din Cluj (1931— 1933) şi la A cadem ia Santa C ecilia din Roma
(1936— 1938), unde în 1938 îşi susţine şi doctoratul în m uzicologie la
Instituto pontificio di musica sacra.
Din 1949 funcţionează ca profesor la Conservatorul din Cluj, unde
în anii 1962— 1964 a fost şi rector.
84. Viorel Cosma, op. cit., p. 437— 438.
85. Doru Popovici, op. cit., p. 343.
86. Viorel Cosma, op. cit., p. 419— 420.
87. Diac. lector Ion Popescu, Profesorul Petru Gherman, în «Mitropolia Ardealu
lui» X X IV (1979), nr. 10— 12, p. 900.
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Din bogata sa creaţie muzicală ( i e teatru, vocal-sim fonică, sim fo
nică, de cameră, vocală, corală «te.) fac parte : o Liturghie pentru 4
v o c i egale (1938) şi o suită de colinde în colecţia 15 coru ri (1969), dintre
care menţionăm : Dimineaţa lui Crăciun, Dai, Doamne, Ziori, ziori, V elerim, Doamne, C olo sus, Pogorît-a pogorît ş.a.88.
Preotul Gheorghe Şoima (13 februarie 1911 — 24.XI.1985, Sibiu). A ic i
şi-a făcut studiile de cultură generală şi a urmat cursurile Academ iei
T e olog ice între 1928— 1932, fiind declarat, în 1932, licenţiat în Teologie,
între anii 1934— 1938 şi-a completat studiile muzicale la Conservatorul
din Bucureşti, ca bursier al M itropoliei sibiene.
A predat la Şcoala Norm ală din Sibiu (1938— 1941), cînd a fost numit
conferenţiar la catedra de muzică bisericească şi ritual de la Institutul
T e olog ic de grad U niversitar din acelaşi oraş urmîndu-i diaconului Pe
tru Gherman ( f 1941). A ic i a funcţionat pînă în 1976. Concom itent a fost
dirijoru l corului M itropoliei ortodoxe din Sibiu (1940— 1976), profesor
de armonie la Şcoala populară de artă (1946— 1959), dirijor al corului
Reuniunii meseriaşilor (1939— 1949), al corului întreprinderii poligrafice
şi responsabil al Cenaclului Uniunii Com pozitorilor din Sibiu 89.
Profesorul Gh. Şoima a compus muzică simfonică, de cameră şi co
rală (laică şi religioasă).
Din creaţia corală bisericească amintim principalele sale lu c r ă r i:
Liturghia pentru cor bărbătesc, H e ru v icu l pentru cor mixt, A x io n dum i
nical, Răspunsuri finale şi Răspunsuri la ectenii, pentru cor mixt, Psalmul
1 şi 4 5 ; concertul Doamne, iubit-am podoaba casei Tale, pentru cor băr
bătesc, colind e pentru cor m ixt şi bărbătesc (opt au fost tipărite în 1940).
Mînuieşte cu abilitate atît tehnica armoniei cît şi pe cea a contra
punctului, continuînd cu cinste şi pricepere tradiţia înaintaşilor arde
leni 90.
Diaconul Ion Gh. Popescu (9 iulie 1925, comuna Orleşti, jud. V îlcea).
A absolvit Seminarul T eolog ic din Rîmnicu V îlce a în 1946. A studiat la
Facultatea de T e o lo g ie din Bucureşti, între anii 1946— 1948 (anii I şi II)
şi la Institutul T e olog ic de grad U niversitar din Sibiu între 1948— 1950,
(anii III şi IV ).
La 1 septembrie 1950 a fost angajat la Institutul T eolog ic din Sibiu
în funcţie administrativă, iar din 1 noiem brie 1971 a fost numitasistent
universitar la acelaşi Institut, predînd lim bile clasice (greaca şi latina).
In 1976 a fost prom ovat lector la conferinţa de M uzică bisericească
şi ritual la acelaşi Institut, funcţie didactică pe care o deţine şi astăzi.
Funcţionează din 1954 ca dirijor al corului Catedralei ortodoxe din Si
biu (pînă în 1976 alături de preotul şi compozitorul Gheorghe Şoima, ti
tularul de pînă atunci al conferinţei sus-amintite).
88. Viorel Cosma, op. cit., p. 426—427.
89. Viorel Cosma, op. cit., p. 417—418.
90. Drd. Nicu Moldoveanu, art. cit., p. 289—290;

Diac. Lector Ion Popescu,
Preotul Profesor Gheorghe Şoima, în «Mitropolia Ardealului», XXX (1985), 11— 12,
p. 798—802.
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Diaconul I. Gh. Popescu a absolvit şi cursurile de doctorat în T e o 
logie, în 1970, iar la 25 iunie 1971, şi-a susţinut examenul oral aprofun
dat de admisibilitate. îşi pregăteşte teza de doctorat, tratînd su biectu l:
- Biserica Sfîntul N icola e din Şcheii Braşovului — centru de cultivare a
muzicii bisericeşti bizantine tradiţionale», pe care o aşteptăm cu interes.
A publicat în revistele noastre bisericeşti numeroase articole, studii
şi com poziţii muzicale, dintre care amintim :
Răspunsuri mari şi A x io n u l dum inical, pe glasul 3 (în «BOR»,
L X X X V III (1970), nr. 7— 8, p. 846— 856) ,• compoziţii, prelucrări şi arm o
nizări de cîntări bisericeşti pentru cor mixt (F e ric irile , pe glasul 5 după
I. Popescu-Pasărea, Lum inînda la A d orm irea M a ic ii Dom nului, pe glasul
3 şi Troparul Naşterii Domnului, pe glasul 4) în «B O R», 1970, nr. 7— 8,
p. 837— 846 ş.a.
Diaconul Ioan Brie (1919), fost profesor de muzică la Seminarul T e o 
logic din oraşul Cluj-Napoca, a tipărit cîteva colecţii de cîntări liturgice
şi colinde pentru uzul e le vilo r seminarişti.
.M enţionăm : C întă rile Sfintei Liturghii, după diferiţi autori, tipărită
la Cluj-N apoca în 1980 şi colecţia 73 de colin zi (ed. I, 1981 ; ed. II, 1983),
tipărite tot la Cluj-Napoca, cu binecuvîntarea înalt Prea Sfinţitului A rh i
episcop T e o fil Herineanu.
Preotul Ioan Teodorovici, fost profesor de muzică la Seminarul
T e olog ic din Caransebeş, a în grijit mai multe colecţii de cîntări re li
gioase, colinde etc., apărute în revista «M itrop olia Banatului» sau în e x 
tras şi a compus cîntări liturgice pentru cor bărbătesc.
Nicolae Firu a tipărit la Timişoara, în 1943, Cîntări bisericeşti, răs
punsurile Sfintei Liturghii, pricesne şi alte cîntări pentru sărbătorile de
peste an, pe cele opt glasuri.
♦

Aşadar, parcurgînd creaţia corală bisericească din acest secol, se
poate observa clar o treptată, dar continuă dezvoltare a ei în Biserica
O rtodoxă Română.
Secolul al X lX -lea a fost o perioadă de tatonare, cînd com pozitorii au
lucrat, cu mici excepţii, sub influenţa unor curente muzicale străine
de spiritul Bisericii noastre ; secolul al X X -lea constituie epoca de c i
mentare a unui stil autohton. Acum se depun eforturi în vederea unei
direcţionări spre adevărata cale a prelucrării şi armonizării cîntărilor
psaltice moştenite din vechime, prin filieră bizantină, de către toată
suflarea românească.
C om pozitorii veacului nostru au înţeles pe deplin importanţa exploa
tării la maximum a melosului pur bisericesc ,• de aceea creaţia lor co
rală religioasă este străbătută, ca de un fir roşu, de specificul cîntării de
strană pur româneşti, fie că-i vorba de Muntenia, M oldova şi O ltenia sau
Transilvania şi Banat. Răspunsurile de la Şfînta Liturghie, aşa cum io
avem şi astăzi, nu sînt traduceri sau adaptări din muzica neo-greacă, ci
sînt creaţii pur româneşti ale lui Anton Pann, Iosif Naniescu şi alţii,
creaţii care, fără a se desprinde total de specificul melosului bizantin, au
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un iz naţional destul de accentuat, fiindcă muzica bisericească româ
nească nu s-a depărtat total de cea neo-bizantină cum s-a întîmplat Ja
unele popoare vecine, dar nici n-a rămas încorsetată în tiparele acesteia,
ci are un pronunţat specific autohton.
M elod iile noastre de strană au fost foarte mult utilizate atît în prelu
crările şi arm onizările corale bisericeşti, cît şi în cele vocal-instrumentale sau numai instrumentale ( v e z i : Paul Constantinescu, Doru Popo*
viei şi alţii).
Preocuparea aceasta de a compune, de a prelucra sau de a armoniza
cîntări bisericeşti au avut-o, cum am văzut, destul de mulţi compozitori,
fie că erau profesori de Conservator, la Şcoli de muzică sau la Seminarii
şi Facultăţi, A cadem ii sau Institute T eologice. De ce ? Oare numai pentru
a se delecta sau a-şi încerca talentul şi în acest domeniu destul de diricil ? Nu. Sîntem convinşi că toţi aceştia erau animaţi de dorinţa sinceră
ca românii să aibă cîntarea lor corală şi în Biserică. Că n-a fost deloc
uşor este adevărat, dar principalul este că întreaga creaţie corală biseri
cească de la noi a făcut mari progrese. Şi cel mai mare cîştig este aceia
că şi acest gen de muzică a fost orientat corect către un stil autohton,
bazat pe m elodiile noastre bisericeşti tradiţionale practicate de multă
vrem e în Biserica Ortodoxă Română. Credem că este o mare realizare.
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Tahsin G e m i 1, R ela ţiile Ţ ă rilor Române cu Poarta Otomană, în docu
mente turceşti (1602— 1712), Editura Direcţiei G enerale a A rh ivelo r
Statului, Bucureşti, 1984.
A apărut de curînd, în editura Direcţiei Generale a Arhivelor Statului, volumul
intitulat «Relaţiile Ţărilor Române cu Poarta Otomană în documente turceşti (1602—
1712)», Bucureşti, 1984, de Tahsin Gemil, cercetător la Institutul de Istorie «N. Iorga»
din Bucureşti.
Cele 236 de documente turceşti, necunoscute pînă acum şi cuprinse în acest vo
lum, sînt deosebit de valoroase, mai ales că ele se referă la o perioadă plină de frămîntări privitoare atît la autonomia (suzeranitatea) internă a Ţărilor Române, cît şi la
conflictele de interese ale puterilor care rivneau la poziţia geografico-strategică şi bo
găţiile acestor ţări.
In timp ce Poarta dădea semne tot mai evidente de decădere, ceilalţi doi coloşi —
Imperiul ţarist şi cel austriac, din ce în ce mai puternice — tindeau să acapareze pumîntul Ţărilor Române. Relaţiile românilor cu suzeranii lor otomani se bazau pe cu
noscutele «capitulaţii» — la care se referă peste 40 din documentele inserate în această
lucrare şi din care reiese că Poarta nu le nesocotea. Un exemplu grăitor este cuprins
în documentul nr. 164, privitor la statutul vamal al portului Galaţi. Deoarece emir,ii
(intendenţi, căpitanii de port) portului Galaţi încasau taxele vamale care reveneau de
drept Moldovei, voievodul Gheorghe Duca se plînge sultanului Mehmed al IV-lea.
Acesta poruncea la 6 octombrie 1679 cadiilor din Măcin şi Brăila ca ingerinţele eminilor
să înceteze imediat, fiind «potrivnice regulamentelor (capitulaţiilor) şi tradiţiei».
Pe timpul domniei lui Alexandru Coconul, unii din neguţătorii musulmani din
Bucureşti refuzau a mai plăti «badj-ul» (impozitul pe circulaţia mărfurilor). Acelaşi
sultan, fiind sesizat, a poruncit ca şi tagma neguţătorilor musulmani să dea «cantitatea
de badj ce s-a obişnuit a se lua» (Documentul nr. 81).
Chiar autonomia (autocefalia) Bisericii Ortodoxe Române era apărată prin ordinele
Porţii de ingerinţele externe. Un exemplu în acest sens este oferit de Documentul
nr. 68. Probabil că în prima domnie a lui Radu Mihnea în Moldova (1616— 1619) se ,
produseseră asemenea ingerinţe din partea Patriarhiei de Constantinopol. Astfel se
explică porunca repetată a sultanului Ahmed I din 1617, că treburile bisericeşti locale
să fie rezolvate de «vlădica mitropolitul şi ceilalţi preoţi din pomenita ţară, potrivit
obiceiului (capitulaţiilor)».
Este interesant de reţinut că în timp ce în unele documente turceşti populaţia
Ţărilor Române era numită «necredincioşii» (Documentul nr. 56), in raport cu ma
homedanismul, sau «populaţia nemahomedană» (Documentul nr. 202), ori «neamul va
lahilor» (Documentul nr. 213), în altele este amintită ca «naţia lui Mesia» (Documentele
nr. 76 şi 91) sau «neamul lui Iisus» (Documentele nr. 77, 94, 212), iar domnul ţării este
numit «emirul lui Iisus» (Documentul nr. 201).
în ceea ce priveşte relaţiile româno-tătare, istoriografia românească este destul
de săracă. în unele dintre documentele acestei culegeri se cuprind însă unele infor
maţii.
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Ieremia Movilă se plîngea în 1609 că cetele de tătari jefuiseră ţinuturile Tigheci
Trotuş, Fălciu, Covurlui, Bîrlad şi Putna. «Kîrîm Kodja şi cei stabiliţi în stepa Chiliei
au făcut una cu pămîntul şase ţinuturi (cadiate)... Aceşti nelegiuiţi să fie aspru pedep
siţi... dacă nu, ţara va fi pierdută» (Documentul nr. 89).
Din cauza unor astfel de nelegiuri, la 18 martie 1608, sultanul Ahmet I poruncc.*a
bcilerbeiului de Tighina să mute pe cei 50.000 tătari crimeeni şi nogai din Bugeac în
vechile lor locuri, deoarece făceau prădăciuni şi jafuri, incendiau satele Moldovei, ro
beau feciorii şi fetele populaţiei, luau cu silnicie vitele locuitorilor, tot atîtea pricini
pentru care ţara nu mai putea plăti haraciul şi celelalte havaieturi (Documentul nr. 123).
După şase luni (19 noiembrie 1608) acelaşi sultan atenţiona pe prinţul tătar Sahin
Ghiray să interzică tătarilor a mai săvîrşi vreo tîlhărie neamul tătăresc, în raiaua
Moldovei (Documentul nr. 127). Aceleaşi dispoziţii se dădeau şi către cadiul Tighinei.
ai cărui supuşi robiseră peste o sută de moldoveni (Documentul nr. 136).
La 10 ianuarie 1610, acelaşi sultan amintea lui Selamet Ghiray, fratele hanului, că
tătarii lui trec în satele Moldovei, răspîndind tulburare prin năpăstuirile şi silniciile
ce le săvîrşeau. Să nu izgoniţi toţi cei din neamul tătar, chiar dacă sînt propriii lui oa
meni (Documentul nr. 154). Despre jafurile de nedescris amintesc şi documentele nr.
206, 208, 222 şi 246.
In 1643, sultanul Ibrahim I repeta porunca de alungare a tătarilor de către cadiii
din Basarabia. Tătarii aşezaţi în număr mare în Bugeac, săvîrşeau tot felul de jafuri,
motiv pentru care sultanul cerea ca ei să fie conduşi în vilaetul Crimeei (Documentul
nr. 253). Cu toate aceste avertismente, la întoarcerea din expediţiile pe care le întreprindeau împotriva cazacilor sau a polonilor, tătarii se abăteau asupra Moldovei,
jefuind, robind, ucigînd şi incendiind (Documentul nr. 275 şi 276).
Din numărul mare al documentelor fiscale şi economice se citează cele referitoare
la evoluţia crescîndă a haraciului pe care l-au plătit Ţările Române în acest secol.
In ianuarie 1609, voievodul Radu Şerban trebuia să trimită grabnic cele 72 de
poveri acte (aspri) - 7.200.000 aspri (Documentele nr. 37 şi 51). In acelaşi an, Constan
tin Vodă Movilă era invitat să trimită şi el cei 3.200.000 de aspri haraciul Moldovei
(Documentul nr. 38). In februarie acelaşi an, Moldovei i se adăugase alţi 200.000 de
aspri, fiindcă trecuse în stăpînirea ei şase? sate din apropierea Nistrului (Documentul
nr. 41).
In 1613, i se cerea lui Radu Mihnea să trimită haraciul care consta din 30 de
poveri akţe (Documentul nr. 56).
Unele documente amintesc insă şi de reducerile şi ummările pe care însăşi Poarta
fusese nevoită să le facă din cauza jafurilor din partea tătarilor, a cazacilor şi a polo
nezilor (Documentele nr. 206 şi 208).
Volumul, apărut în condiţii graficc superioare, este însoţit de indicele onomastic
şi de toponimie, indieîndu-se numărul documentului unde se află inserate. Lucrarea este
însoţită şi de un glosar de cuvinte turceşti, iar la sfîrşit, pe ultimele 18 file, sînt redate
facsimile foto de pe unele texte turceşti, expuse spre exemplificare. De remarcat şi
cele 9 imagini reprezentînd desene cu aspectul unor cetăţi româneşti din secolul XVII
(Bucureşti, Tîrgovişte, Cluj, Oradea, Timişoara, Orşova, Iaşi, Chilia şi Tighina).
In aceeaşi idee a fost întocmită în limba franceză şi lista în ordine cronologică
a regestelor celor 236 documente turceşti. Tot in limba franceză a fost adăugat şi re
zumatul introducerii foarte cuprinzătoare a autorului, aşa fel îneît volumul să poată
fi folosit şi de cercetătorii străini.
Toate aceste realizări arată neîndoielnic că lucrarea cercetătorului Tahsin Gemi»
este un instrument de lucru excelent, in care cercetătorul avizat şi cititorul iubitor al
istoriei româneşti îl pot folosi cu succes.
G IO N D. IONESCU

Preot dr. Gh. P a s c h i a, E pitafuri româneşti, mss. Biblioteca A cadem iei
R. S. R., 322 p.
Intre numeroasele şi valoroasele documente şi lucrări pe care le adăposteste Bi
blioteca Academiei R. S. România se numără şi un manuscris a cărui originalitate îţi
trezeşte o îndreptăţită curiozitate. Este vorba de manuscrisul Epitafuri româneşti
opera unui vrednic slujitor al Altarului strămoşesc, astăzi în vîrsta octogenară *, Părin
tele dr. Gheorghe Paschia.
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Fără să insistăm prea mult asupra "biografiei autorului vom aminti că este licenţiat
»i doctor în Teologie, că a desfăşurat o meritorie activitate pastoral-misionară, precum
>i una literar-pubîicistică (15 cărţi şi peste 250 de studii şi articole publicate prin di
versele publicaţii ale Eparhiilor din ţară).
In cele ce urmează ne vom ocupa de volumul Epitaluri româneşti, depus în ma
nuscris la Biblioteca Academiei R. S. R., in cursul anului 1985 (un exemplar se află
*i la Biblioteca Centrală M. Eminescu din Iaşi şi un altul la Biblioteca Patriarhiei
Române).
Subliniem dintru început că Părintele Paschia este printre primii cercetători, dacă
nu primul, al acestei specii literare, preocupare care-1 aşează atît în rîndul folclorişti
lor cît şi în cel al epigrafiştilor. Cercetînd cimitirele din ţară, Părintele Paschia a se
lectat peste 100.000 de versuri pe care le-a rînduit într-un volum care este însoţit
şi de referatele unor specialişti ca Victor Eftimiu, MironRadu Paraschivescu,
Prof.
dr. V. Dogaru, Ovidiu Papadima şi D. Micu.
Victor Eftimiu opinează că şi în privinţa epitafurilor se poate vorbi de mai multe
feluri, mai ales sub aspectul conţinutului. Intr-adevăr, unele au conţinut tragic, altele
mai degrabă vesel. Referind asupra lor, Miron Radu Paraschivescu apreciază că epi
tafurile sînt «ori reflecţii populare, despre viaţă şi moarte», ori «împrumuturi din ope
rele diferiţilor scriitori români cu privire la sfîrşitul omului.
«Volumul de Epitafuri româneşti interesează atît pe folcloriştii din prezent cit şi
pe cei care vor încerca să aprecieze atitudinea poporului faţă de cele două mari feno
mene care sînt viata şi moartea», conchidea Prof. dr. Vladimir Dogaru. Iar Virgil Carianopol scria : «Mulţi vizităm aceste locuri de linişte şi verdeaţă — cimitirele — dar
puţini întîrziem lîngă crucile şi monumentele de la căpatîiul morţilor, care poartă pe
ele modele dc simţire şi de sfîrşietor adevăr».
Părintele Paschia însuşi a scris despre valoarea si însemnătatea acestor epitafuri,
studii publicate în revistele «Mitropolia Banatului» şi «Biserica Ortodoxă Română^>.
Arătînd că «epitaful este scrierea în versuri sau în proză de pe o cruce ori lespede
de piatră pusă la un mormînt în amintirea unei persoane», autorul afirmă că primul
epitaf creştin este cel al Mîntuitorului: «Iisus Nazarineanul, regele Iudeilor». El cu
prinde numai numele său şi titulatura pe care i-a dat-o Pillat. Dintre scriitorii români,
Anton Pann este primul care şi-a scris epitaful. Şi Eminescu are un epitaf la mormînt,
dar acesta nu este un autoepitaf, ci una din poeziile sale, pe care prietenii au socotit-o
potrivită pentru acest scop. Mulţi cetăţeni fac din versurile lui Eminescu sau din cele
ale lui Coşbuc, epitafuri. «Că epitafurile se scriu din iubire pentru cei morţi şi pentru
mîngîierea celor în viaţă, din familie, o dovedesc, mai ales cei ce neavînd posibilităţi
să ridice o cruce de piatră sau de marmoră, în care să se sape literele epitafului, cum
se face de obicei, scriu ce simt pe seînduri de lemn sau pe cartoane învelite în celofan
pe care le fixează pe cruci de lemn» (p. 28). «In timpul nostru, oamenii de toate pro
fesiile, cu mai multă sau mai putină ştiinţă de carte, de la oraşe sau de la sate, pun
epitafuri la căpătîiul celor decedaţi» (p. 28). Epitafurile sînt înrudite cu bocetele. Ambele
sînt creaţii literare şi au ca scop mîngîierea unei familii care pierde pe un membru al
ei. Amîndouă iau naştere din sentimentul de iubire şi durere. Bocetele se cîntă lîngă
răposat acasă sau pe drum către cimitir, ori la groapă. Epitafurile sînt scurte, se scriu
la mormînt, după un timp oarecare, şi sînt menite a fi citite, nu spre a fi cîntate. Prin
ele se urmăreşte păstrarea amintirii răposatului.
Primii care şi-au dat seama de importanţa epitafurilor au fost arheologii. Astfel,
Vasile Pârvan studiind inscripţia funerară de la Cluj-Napoca spune că ea demonstrează
In chip categoric existenţa creştinismului în Dacia-Traiană, în prima jumătate a seco
lului al III-iea. Pe baza unei inscripţii de pe o tăbliţă găsită în comuna Biertan, la
sud do Dumbrăveni, profesorul C. Daicoviciu spune că ea dovedeşte continuitatea ele
mentului daco-roman în Dacia de după Aurelian.
Cel care a atras atenţia asupra importanţei epitafurilor pentru istoria patriei a
fost N. lorga. El a cules odată cu textele inscripţiilor din biserici epitafurile celor inmormîntaţi în interiorul lor (p. 36/XXII). O caracteristică a epitafurilor din secolul
trecut este «amintirea iubirii de patrie», «împlinirea datoriei de bun român» şi de
«trăire a virtuţilor», «datoriile sociale», «cîntece», «munca».
Interesantă, în final, este întrebarea pe care şi-o pune autorul: «Unde se află
cele mai multe şi mai valoroase epitafuri, luînd în considerare întreaga suprafaţă a
ţării noastre ?». Răspunsul, pornind de la date concrete, este acestaî: «între provinciile
istorice şi în raport cu suprafaţa, Oltenia ocupă primul loc. Tîrgu-Jiu are mai multe
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epitafuri decît oraşul Iaşi. Craiova ocupă locul al doilea după Bucureşti. In Oltenia
sînt sate care au mai multe epitafuri decît unele oraşe din Moldova sau din Transil
vania. Cum se explică această situaţie ? Explicaţia este aceasta : Oltenia moşteneşte
tradiţia romană a epitafurilor şi este normal să o continue mai mult dccît alte provincii.
Concluzia acestui studiu introductiv este, de asemenea, vrednică de reţinut: «Stu
dierea literaturii epitafurilor româneşti cu ideile lor filozofice, religioase, morale şi so
ciale, cu frumuseţile literare ce le posedă, va contribui la o mai completă cunoaştere
şi caracterizare a poporului nostru şi va adeveri că nu sîntem cu nimic mai prejos
decît alte neamuri cu o civilizaţie şi o literatură de acest gen mai veche decît a
noastră».
Uimit de conţinutul literar al epitafurilor culese, P. Philippe Labbe (1666) şi-a in
titulat culegerea «comoară» (Thesaurus epitaphiorum,..).
Nu greşim dacă şi noi numim comoară culegerea de epitafuri a Părintelui Gh.
Paschia pentru conţinutul lor bogat şi variat, începînd cu cel mai vechi epitaf, al lui
Matei fiul lui Matei Basarab, pînă la cele din timpul nostru, inclusiv ale culegătorului,
căci el este şi autor de epitafuri scrise în cimitirele din Bucureşti şi din provincie.
A fi autor de epitafuri, după ce ai citit şi cules zeci de mii, poate nu este o
noutate. Noutate ni se pare la Părintele Paschia ţinerea de predici în biserică pe teme
de epitafuri.
Spre a se vedea interesantele teme moral-religioase, filozofice etc. ale epitafurilor,
reproducem din cele 11 capitole ale Culegerii, ele înseşi tematice, unele epitafuri sau
fragmente, fără a arăta numele decedatului şi cimitirul unde se află (pentru economie
de spaţiu), aşa cum sînt trecute în volum.
I — Pentru oricine se poate scrie ceva la mormînt
(p. 47)
— Fapte bune fă cît poţi
In mormînt ca aceşti morţi
Rînd pe rînd ne ducem toţi.
— Pămînt avar, pămînt avar
E aşa de puţin din tine în noi
Ş-aşa de curînd ne ceri
puţinul înapoi.
— Aşa curînd, pămînt avar !
Ţi-1 dăm sfinţit de suferinţi
Transfigurat de vis
De fericiri, de paradis
De prăbuşiri şi năzuinţi,
Doborît de sfîşieri
Ş-atît amar
Ţi-1 dăm, căci tu mereu ni-1 cori
Pămînt a v a r!
— Munca i-a fost dragă
Prieten nedespărţit
Nu i-a fost povară
Căci pentru cei dragi a muncit.
— De laudă e vrednică femeia
Ce-n mîndre flori grădina împodobeşte
Dar înzecit de vrednică-i aceea
Care crescînd oameni pe sine se
jertfeşte.

— Acel ce doarme în ăst mormînt
N -a fost geniu, nici un sfînt
Insă a fost cît a trăit
Un bun român ş-un om cinstit.
Omul e o taină, viaţa lui un vis
Sufletelor blînde cerul e deschis.
— Dacă ai făcut bine
Doar atît e al tău
Căci faptele merg cu tine
Cînd te duci la Dumnezeu.
— Rugăciunea curată
Munca ordonată
Conştiinţa împăcată
Făuresc caracterul
Şi călăuzesc sufletul.
— îndureraţi la crucea ta
îngenunchind rugăm pe Domnul
Lumina raiului să-ţi dea
Şi liniştit să-ţi fie somnul I
— O, Doamne, fă ca lumea cu sori
Să fie un lanţ de erori,
La socoteală să fi greşit un pic
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Şi Galilei şi Copenric
Şi sătui de vedenii, solemn
Să ne întoarcem iar în Eden.

Pentru el am suferit, am pllns
Dar n-am pierdut speranţa
ş-am învins.

• Doamne,
Talantul ce mi l-ai hărăzit
Cu drag şi trudă l-am înmulţit

Mîngîiere mi-a fost fapta bună
Iar credinţa sprijin şi cunună.

II — Iubirea familiilor pentru răposaţii lo r :
(P- 93)
- Soţ, copii şi părinţi
La al meu mormînt veniţi
Pe el îngenuncheaţi
Şi pentru mine vă rugaţi!
- Te-ai stins în floarea vieţii,
suflet bun şi dulce
Ce-ai adorat frumosul şi
cartea ai iubit
In veci te pllnge mama,
te plînge a ta soră
Te plîngem toţi cu care în
lume ai trăit.
• Cînd voi muri eu...
Să vii la mormîntul meu
Să te razimi de-a mea cruce
Şi să-mi spui o vorbă dulce,
Eu din ceruri te-oi vedea
Şi te-oi binecuvînta. Tatăl.

- V-am lăsat pe voi copii
A munci cu hărnicie
Intre voi unire fie
Dumnezeu să vă mîngîie
Cu minte şi omenie!
- La umbra crucii şi sub glie,
Să-ţi fie somnul liniştit 1
Surori şi mamă îndurerate
La tine vor gîndi mereu
Şi pentru tine rugi curate
Vor înălţa lui Dumnezeu.
• Copiii mei nu plîngeţi!
Respectaţi, munciţi şi rîdeţi I
Priviţi îngerul deasupra-mi
El nu plînge că vă las
Ci priveşte cu durere
La voi care aţi rămas.

III — Recunoştinţă pentru părinţi :
(p. 184)
- Tată mult iubit şi scump
Fii, fiice, împreună cu nepoţi
In genunchi plecaţi cu toţi
Noi te plîngem pe pămînt.
Zilnic însă ne vom ruga
Pentru mîntuirea ta
Pînă Domnul ne-o aduce
Şi pe noi aici sub cruce.

- Multe uită omul-n lume
Multe am uitat şi eu
Dar ca să te uit pe tine
Scumpă mamă,
Mi se pare lucru greu.
Iubiţi părinţi,
După strămoşeasca credinţă
In semn de vie recunoştinţă
Amintire veşnică, dulce
V ă punem la cap această cruce.

IV — Mărturisiri ale soţilor ce nu se uită curînd:
(p. 193)
■ Din dragoste ne-am unit
In dragoste am trăit
Rugăm şi mai departe
De dragoste să avem parte.

Dumnezeu ce ne desparte,
iară ne va împreuna
Chiar dacă usuc lacrimi zilnic
în amintirea mea.
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__ Dar nu vom înceta, Stăpîne,
A Te ruga eu şi băieţii
(Nemîngîiaţi rămaşi în lume),
Aşeaz-o, Doamne-n Rai cu drepţii...
Soţul
V — Neţărmurita dragoste pentru iiii decedaţi:
(p. 229)

.

un glas

^ •

,.cintnr

— Şi era una la părinţi

9

duios sf.,ietor
Iubiţii me., vă cheamă
Nu-i vlntul pllngător

mIndră
toate cele
# pedoara t n f n Sfin(i

şi luna !ntre stele.

Ci glasul meu de mamă.

«

- Drag copilaş îndepărtat
Spre veşnica ta amintire
Un monument ţi-am înălţat
Din piatră, lacrimi şi iubire.
V I — Pentru fraţi:
rP• 267)

- A avea frate, soră e ceva omenesc

-

Tu S,il

A ti fi si Drieteni e dar dumnezeiesc.

Fratele adevărat 1,1 es.e 51 prieten

La sinul unei mame crescut-am

Prietenul adevărat îţi este ca un frate.

amînd
Şi n-a fost o gîndire să nu fie
împărtăşită
Cu dragoste frăţească şi sinceră
între noi.

VII
Eroii patriei nu se plîng, ci se cinstesc:
(P- 270)
— Trişti sînt părinţii şi fraţii I
- Scumpă mamă, dulce tată,
Dar şi mîndri sînt de e l :
Dintre voi eu am plecat
A murit luptînd eroic
Să-mi apăr ţara iubită
Pentru ţară şi drapel.
De duşmanul neîmpăcat
şi pentru scriitori la mormînt:
V in — Grăiri ale scriitorilor
(P- 276)
. __ îţi mulţumesc Divine Creator,
- Bogdan Petriceicu-Haşdeu, fiul lui A le
Că m-ai ales să-Ţi fiu slujitor.
xandru, nepotul lui Tadeu, tatăl Juliei.
Ca fie-sa, ca tată-său, ca bunicul-seu
credea cu tărie în solia omenirii, în
dreptatea lui Dumnezeu, în nemurirea
sufletului.
A muncit, a suferit, a iubit.
Trecut prin încercare şi călit
prin ispită, se ridică zîmbind
de unde se pogorîse plîngînd :
la ai sei.
Nu-1 uitaţi aici, căci el nu
vă uită acolo.

Enoriaşilor ce mi i-ai dat
Cu drag sfinţenia le-am predicat
Cununa ei şi loc în rai
Ca răsplată numai Tu le dai.
Orice vîrstos poate să le ia
Pe drept, dar şi din iubirea Ta.
Aşa am spus, fiii mei o ştiu,
învăţătura asta o au,
Aşa spus ş-acum cînd la Tine viu
Pentru preoţie seamă să dau.
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In vorbă, gesturi, purtare,
De eşti mic, oricît de mare,
Arată întîi bunăcuviinţă,
Apoi cultură şi multă ştiinţă.
(Ultimele două epitafuri aparţin Preo
tului dr. Gheorghe Paschia).
IX — Despre citeva personalităţi ale neamului :
(P- 298)

— Vreun act de caritate
Sau credinţa-n Dumnezeu,
Sper că în eternitate
V-nsoţi sufletul meu.

Dreptul naţiunii române e de a fi li
berată, îl recunoaşte lumea întreagă, tl
rccunosc
acum şi duşmanii
noştri de
veacuri. Dar odată scăpată din robie, ea
aleargă în braţele dulcei sale mame. N i
mic mai firesc în lume. Libertatea aces
tei naţiuni înseamnă unirea ei cu Ţara
Românească.

— Precum Hristos pe Lazăr
din morţi a înviat
Aşa şi tu România din somn
ai deşteptat.

Vasile Goldiş
X — Citate din diferite cărţi:
( p. 305)

— Buzele preotului cuprind
_ La Cel după asemănare mă ridică cu
ştiinţa şi din gura lui
frumuseţea cea dintîi iarăşi
căutăm să iasă învăţătura,
împodobindu-mă.
căci el e îngerul Domnului Savaot
’
Slujba înmormîntării.
(Maleahi, II, 7).
— Sit tibi terra levis !

XI — Inscripţii funerare in proză :
(P- 311)
— Ne frămîntăm, ne luptăm cu minciuna,
ipocrizia, ne îngropăm unul pe altul şi
rîndul spre veşnicie ne va fi cu atît mai
repede cu cît ne zbuciumăm mai mult.

— Nu înjura 1 Nu învrăjbi! Nu b îrfi!
Vrajba însă, nu doarme. Cu invidia sfre
deleşte

sufletul.

Bîrfeşte şi ucide cre

dinţa, mila, armonia. Toarnă Ia loc lăco
mie, viclenie, ură, răzbunare. Şi... iată-1

— Speranţa şi credinţa sînt două legăminte prin care tot omul ţine de cer şi
de pămînt.

pe om... lup. înjurătura, alt păcat groaz

— Lacrimile noastre se vor sfîrşi atunci
cînd ne vom întîlni în viaţa de veci.

— EI nu e mort. Trăieşte în veci, e
numai dus.

nic, aduce nenoroc celui ce înjură.

—
De încheiere amintim că, epitafurile citate, cele din culegere şi în general toate
epitafurile creştine de la morminte sînt o formă de manifestare a cultului m orţilor.
Moştenim această tradiţie de la primii creştini, nu de la romani, căci ei crezînd că
sufletele tuturor oamenilor la moarte devin zei, nu aveau un cult deosebit al morţilor,
ci numai un cult al zeilor. De aici dictonul: «De mortuis nil nisi bene» - Despre
m orţi să vorbeşti numai de bine !
Prof. I. D. LĂUDAT

RECENZII
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Ioan D. P e t r e s c u , Studii de paleografie m uzicală bizantină, voi. II,
Editura muzicală, Bucureşti, 1984, 316 p.
Este prea bine cunoscut specialiştilor şi oamenilor de cultura din tara noastră,
că interesul pentru cultura muzicală medievală este din ce în ce mai mare în ţară si
peste hotare, fiind considerată ca un patrimoniu cc aparţine întregii omeniri.
Viabilitatea creaţiei muzicale bizantine pe pămîntul românesc se întinde pe o
perioadă îndelungată, iar ca sistem de scriere a constituit, începînd cu şcoala lui
Eustatie de la Putna (1493) şi pînă la înfiinţarea şcolilor filarmonice din Bucureşti
(1834) şi Iaşi (1836), singurul mijloc prin care se putea nota muzica de toate ge
nurile.
Practicarea acestei muzici pe teritoriul României, explică existenţa celor peste
1000 de manuscrise de acest fel care se află în diferite biblioteci şi muzee din ţară
şi care atestă originalitatea şi continuitatea vieţii noastre spirituale de-a lungul
veacurilor.
In contextul acestor realităţi istorice, Uniunea Compozitorilor din R. S. România
a publicat o serie de studii de specialitate al căror scop este de a răspunde preocu
părilor pentru cunoaşterea şi preţuirea înfăptuirilor muzicale şi punerea în lumină
a realizărilor trecutului nostru muzical, indispensabil pentru înţelegerea valorilor con
temporane.
Intre lucrările referitoare la muzica veche românească pe care Editura Muzicală
le-a tipărit în ultimul timp, cartea intitulată «Studii de paleografie muzicală bizan
tină» voi. II, ocupă un loc cu totul deosebit. Aceasta se datoreşte mai întîi pentru
faptul că este semnată de muzicologul de renume mondial Ioan D. Petrescu, care
«a pus bazele şcolii muzicale româneşti» (Notă asupra Ediţiei, p. 20) şi apoi pentru
faptul că drama liturgică muzicală cunoscută sub denumirea de Patimile Domnului
ce se desfăşoară pe o perioadă de 6 zile din ultima săptămînă a Postului Mare pe
care o prezintă în acest volum, se înscrie în seria marilor înfăptuiri artistice pre
zente în capodoperele majorităţii compozitorilor occidentali.
Totodată, această realizare artistică a bizantinistului Ioan D. Petrescu constituie
o contribuţie românească deosebită pentru cunoaşterea artei vechi bizantine «care de
păşeşte graniţele unui interes naţional» (Idem, p. 22).
Cartea este alcătuită din cele două manuscrise muzicale în transcriere liniaroccidentală existente în Biblioteca Naţională din Paris : Ancien f. grec 261, din se
colul al XlII-lea (1829) şi Coislin 41, din secolul al XlV-lea şi conţine minunate
exemple de recitative muzicale care, fără a-i altera sensul textului prin pasaje melo
dice obositoare, îl susţine senin, expresiv, logic şi natural, fără izbucniri violente,
fără căutări forţate, cu o linişte desăvîrşită.
Diversele mijloace şi procedee de crealie ale autorului medieval anonim, au
darul de a sugera tabloul impresionant al Patimilor Domnului.
In transcrieri, autorul a urmărit cu asiduitate litera manuscriselor şi conţinutul
doctrinar al acestora, fapt care măreşte valoarea ştiinţifică a acestei lucrări. Aşezate
pe trei portative în cheia Sol şi uneori în cheia Fa, transcrierile paralele, comparate
din aceste două manuscrise, sînt rînduite, concentrat, într-o acţiune liturgică de mare
importanţă pentru istoria întregii învăţături creştine, la care adaugă o singură cîntare ce aparţine sec. XVIII. Ele sînt în număr de 153 şi sînt prezentate cu deosebită
luare aminte, îmbrăcate în forme potrivite fără să încetinească mersul progresiv al
acţiunii dramatice.
O
altă problemă ce măreşte importanţa artistică a acestui volum este varietatea
ritmică şi melodică a întregului ansamblu de cintări, care ne duce la concluzia sigură
că autorul anonim era posesor al unor Vaste cunoştinţe teoretice în domeniul muzicii
bizantine.
Autorul transcrierilor acestor cintări insistă mai mult asupra serviciului religios
din Joia Sfintelor Patimi, sursă de inspiraţie şi pentru creatorii muzicali de mai tîrziu
şi totodată, minunat model.
Linia melodică a cîntărilor — care nu folosesc intervale ascendente sau descen
dente mai mari de cvintă — este variată, expresivă, plină de duioşie şi uneori dra
matism care cuceresc auditoriul prin bogăţia imaginilor muzicale de certă şi impu
nătoare autenticitate. Ea se desfăşoară în condiţii extrem de favorabile artei în ge
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nere pe un text a cărui netăgăduită acţiune dramatică sînt punctate accente metrice,
a căror influenţă psihologică şi religioasă asupra iubitorilor de artă este de neegalat.
Cît priveşte textul acestor cîntări care nu este altceva decît textul celor 12
Evanghelii împletit cu cel al celor 15 antifoane — răspunde întru totul exigenţelor
impuse de creatorul muzical medieval, care l-a îmbrăcat într-o haină de aleasă no
bleţe artistică şi profundă inspiraţie melodică.
Atît prin această lucrare cît şi prin cea intitulată «Les modes et Ies signes
musicaux byzantins» publicată la Bucureşti de Editura muzicală în anul 1967, autorul
aduce noi argumente în susţinerea adevărului că muzica bizantină este strîns legată
atît de muzica Bisericii noastre Ortodoxe, cît şi de cea populară.
Alături ca tipărire, dar în fruntea celorlalte contribuţii de acelaşi fel, cel de-al
doilea volum de Studii de paleografie muzicală bizantină al cercetătorului Ioan D.
Petrescu, lărgeşte şi, totodată, îmbogăţeşte tabloul lucrărilor referitoare la muzica
veche românească apărute prin grija Editurii muzicale. Mergînd deci pe firul acestei
realităţi, sîntem siguri că şi această noutate editorială muzicală de probitate ştiinţi
fică incontestabilă, se înscrie în acţiunea de valorificare a moştenirii noastre culturale
şi va suscita un viu interes în rîndul muzicologilor, compozitorilor şi tuturor iubito
rilor de artă din întreaga lume.
Apărut în condiţii grafice excepţionale şi însoţit de o notă asupra ediţiei sem
nată de binecunoscutul bizantinist Titus Moisescu, acest volum se recomandă de
la sine şi pentru faptul că, fiind scos 'de sub haina notaţiei medio-bizantine — prea
puţin cunoscută muzicienilor din ţară şi de peste hotare — şi redată în notaţia
liniar-occidentală pe portativ, accesibilă tuturor muzicienilcrr din întreaga lume, el
rămîne un monument muzical românesc de importanţă hotărîtoare.
Volumul reprezintă, totodată, şi o contribuţie originală a poporului nostru pe
care a adus-o culturii şi creaţiei muzicale medievale şi pe care a adăpostit-o timp
de cinci sute de ani pe teritoriul său.
N-am putea încheia însă succinta prezentare a acestui volum de interes şti
inţific şi artistic internaţional, fără a menţiona faptul că şi această realizare culturalartistică ca atîtea altele, este opera unui vrednic slujitor al Bisericii Ortodoxe Române,
Preotul Ioan D. Petrescu.
Diac. prof. M ARIN VELEA
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T R Ă IR E A C R E Ş T IN Ă Ş I IU B IR E A D E Ţ A R Ă

1.
Viaţa este un dar de la Dumnezeu (Fac., 2, 7 ; Io v 10, 12) cu un con
ţinut şi cu form e de realizare din partea fiecăruia în perspectiva mîn
tuirii cu ajutorul lui Dumnezeu însuşi. Ea are deci o ţintă, adică o fina
litate, de care omul trebuie să fie conştient pentru a o manifesta concret
în propria sa fiinţă, precum şi în comuniunea semenilor săi. Pentru
creştin, finalitatea v ie ţii umane îşi are suportul şi puterea în relaţia omu
lui cu Dumnezeu dată în însuşi chipul dumnezeiesc din el (Fac., 1, 26,
27), susţinută de harul dumnezeiesc. A stfel înţeleasă, viaţa omului are
nu numai o dimensiune pămîntească, ci şi una eshatologică. Căci, ca fi
inţă spirituală, omul trăieşte în timp şi spaţiu, dar nu numai pentru acest
veac, ci şi pentru cei viitor, pentru Dumnezeu, şi anume pentru comu
niune plenară cu El, iar refuzînd aceasta, pentru osîndă veşnică.
Prin urmare, viaţa este pentru om nu numai un dar dumnezeiesc,
ci şi o misiune de realizat dar nu oricum, ci în spiritul finalităţii ei g e
nuine.
Există o trăire biologică, a cărei preocupare principală o constituie
nutriţia, plăcerile legate de viaţa omului în trup, precum şi perpetuarea
speciei, cu o durată de la naştere pînă la moarte. Dar există şi o trăire
spirituală, specifică omului, cu o finalitate a ei legată de calitatea omu
lui de chip şi asemănare a lui Dumnezeu (Fac., 1, 26), adică de fiinţă spi
rituală personală, în trup, înzestrată cu raţiune, simţire şi voinţă liberă,
purtătoare de valori şi creatoare de valori materiale şi spirituale.
Trupul este condiţia vieţuirii omului în timp şi spaţiu, în lumea
aceasta pămîntească. De aceea, trăirea spirituală a omului nu poate face
abstracţie de întreaga fiinţă psihofizică a acestuia. Ea implică aici viaţa
biologică, adică sănătatea şi condiţiile materiale necesare şi chiar bună
starea materială, ca suport al desfăşurării şi îm plinirii ei. De altfel, mîntuirea însăşi, adică viaţa veşnică de împreună comuniune cu Dumnezeii
se agoniseşte sau se pierde în stadiul vie ţii pămînteşti a omului.
V iaţa spirituală, pe lîngă cele două laturi principale ale ei, in d ivi
duală şi socială sau mai exact comunitar-socială, are mai multe com
ponente şi implicaţii. Intre acestea, nu poate fi ignorată decît arbitrar
componenta ei filosofico-religioasă, care primeşte, la rîndul ei un anumit
colorit religios şi chiar naţional. Potrivit acesteia se poate vorbi, deci,
de o viaţă spirituală religioasă în general, precum şi de o trăire creştină
in special, individuală şi comunitară, de o spiritualitate creştina orto
doxă sau occidentală : catolică, protestantă, anglicană etc. In cadrul fie
căreia dintre acestea, se poate vorb i în continuare de spiritualităţi
creştine diferenţiate nu numai confesional, ci şi naţional.
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Trăirea creştină ortodoxă românească este una dintre aceste spiri
tualităţi diferenţiate, cu relieful şi contribuţia ei la marea spiritualitate
şi trăire creştină ortodoxă şi ecumenică.
2.
Trăirea creştină în general are două dimensiuni esenţiale : dimen
R
siunea verticală şi cea orizontală sau de mărturie concretă. Pe verticală,
W
trăirea creştină im plică relaţia omului cu Dumnezeu, iar pe orizontală
I
relaţia cu semenii, cu creaţia, cu lumea, în cadrul comunităţii larg umane.
Această îndoită relaţie a omului ţine de însăşi constituţia sa ontologică,
căci în calitate de chip al lui Dumnezeu, omul este deschis atît lui Dum
nezeu cît şi semenilor, cu care împreună poartă şi dezvoltă acelaşi chip
dumnezeiesc pe drumul unei asemănări tot mai mari cu Dumnezeu. T ră 
irea creştină are deci loc între Dumnezeu şi semenii noştri, implicîndu-i
deopotrivă, dar fără să rupă cumva pe om de comuniunea şi neamul care
îl cuprinde şi de la care aşteaptă contribuţia şi sporul lui de umanitate.
Omul credincios are o deosebită sensibilitate şi transparenţă la p re
;
zenţa şi lucrarea lui Dumnezeu în el şi în semenii săi, şi este stăpînit de
|
prezenţa lui Dumnezeu în el. Sensibilitatea aceasta pentru lucrarea lui
j
Dumnezeu în noi este aprinsă şi dezvoltată de Hristos însuşi în Duhul
Sfînt care ne cheamă la comuniune cu Sine şi ne dă puterea în acest sens,
j
odată cu sălăşluirea Sa în adîncul omului prin Har, în apele Tainei Bo
tezului, aşteptînd ca omul să-L descopere, cum subliniază Diadoh al FoI
t ic e e i: «H arul se ascunde... din însăşi clipa în care ne-am botezat în
adîncul minţii. Dar îşi acoperă prezenţa faţă de simţirea minţii. Din m o
ment ce începe însă cin eva să iubească pe Dumnezeu cu toată hotărîrea,
o parte din bunătăţile harului intră într-un chip negrăit în comunicare cu
sufletul prin simţirea m inţii» l .
Răspunsul omului la această prezenţă a lui Dumnezeu în sufletul său,
îl constituie credinţa, ca act de cunoaştere a lui Dumnezeu şi virtute.
Creştinul este om al credinţei în Dumnezeu, şi anume al credinţei ca bun
concentrat, de care vorbeşte Sfîntul M axim M ă rtu risitoru l: «credinţa,
fiind prin fire începutul virtuţilor, are ca sfîrşit îm plinirea binelui prin
ele, iar binele prin fire, ca sfîrşit al virtuţilor, avînd credinţă ca început,
e concentrat înăuntrul ei. Căci credinţa este binele concentrat înăuntru,
iar binele este credinţa actualizată» 2.
De fapt, credinţa este începutul relaţiei omului cu Dumnezeu ca
răspuns la chemarea lui Dumnezeu adresată tuturor spre comuniune cu
Sine. Fiind aprinsă de harul lui Dumnezeu în om şi susţinută de har, cre
dinţa este, pe bună dreptate, şi un dar dumnezeiesc (Efes., 2 ,8; I Cor.,
2, 5), căruia îi vin e întru întîmpinare omul, care se hotărăşte pentru cre
dinţă, în totală libertate şi decizie personală. Căci nu vin e la Hristos şi
nu rămîne la Biserica Lui, decît cel ce are credinţă. A stfel, credinţa ade
vărată care mîntuieşte este credinţa ca totală libertate şi decizie pentru
Hristos şi Biserica Sa. Trăirea creştină este deci, în primul rînd o chesti
une de credinţă trăită în Hristos, ca mădular al Trupului Său, Biserica.
Sfîntul A postol Pavel precizează : «Fără credinţă, dar, nu este cu putinţă
1. Diadoh al Foticeei, Cuvlnt ascetic, 77; Filocalia românească, voi. 1, cd. a Il-a,
Sibiu, 1947, p. 369.
2. Sfîntul Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie, 55, 13; Filocalia ro 
mânească, voi. III, Sibiu, 1948, p. 277.
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plăcuţi lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie
creadă că El există şi că se face răsplătitor celor care îl caută» (Evr.,
11,6).
Nu se poate porni sistematic, de altfel, la nici o acţiune îm potriva
patimilor care asaltează pe om şi nu se poate pune începutul nici unei v ir 
tuţi, dacă nu este prezentă credinţa ca imbold. Înfrînarea însăşi, ca efort
statornic, are nevoie de o legitim are prin credinţă, iar frica de Dumnezeu
şi urcuşul spre Dumnezeu presupun credinţa în Dumnezeu. M ai înainte
de orice virtute, de orice efort uman, trebuie să căpătăm în noi credinţa.
Intrucît credinţa o avem prin harul dumnezeiesc în apele Botezului, a
trebuit ca harul să premeargă oricărui bine la care pornim. De aceea,
toată viaţa virtuoasă şi toată trăirea creştină nu sînt decît o desfăşurare
a acestui început pus de Dumnezeu însuşi în noi. Dar prin aceasta nu este
vorba de o desfăşurare automată, fără noi, ci de o desfăşurare vo ită şi
ajutată de noi, prin toată încordarea noastră 3.
In începuturile ei, credinţa este un dar dumnezeiesc la care este ch e
mat omul să răspundă. Pe parcurs, ea este împreună lucrare a omului cu
Dumnezeu. Eficacitatea ei depinde tocmai de colaborarea noastră cu ha
rul dumnezeiesc, ca să înaintăm pe drumul virtuţilor spre desăvîrşire.
Trăirea creştină privită prin prisma credinţei, este credinţa în desfăşu
rarea şi afirmarea ei în viaţa creştinului, fiind pe verticală relaţie cu
Dumnezeu şi permanenţă în această relaţie, iar pe orizontală mărturie a
acestei relaţii împreună cu cei ce împărtăşesc această credinţă din pu
terea lui Hristos care este în ei, ca membri ai B isericii Lui.
Legată de credinţă, este nădejdea ca virtute teologică care dă o di
mensiune eshatologică credinţei şi trăirii creştine. Ea ţine de condiţia
omului care nu trăieşte numai în trecut sau în prezent, ci orientat spre
viitor, în care îşi proiectează el năzuinţele sale. N ădejd ea creştină este
o năzuinţă plină de încredere spre un bun v iito r posibil de dobîndit, pe
care i-1 descoperă omului însăşi credinţa. A c e l bine sau bun viito r spre
care tinde, cu încredere, creştinul este Dumnezeu însuşi, adică petrecerea
cu Dumnezeu în viaţa vjeşnică. Dobîndirea fericirii veşnice de împreună
comuniune cu Dumnezeu, naşte în sufletul creştinului dorul fierbinte după
ea. Garantul ajungerii noastre la aceasta, în viaţa viitoare, este Dumne
zeu însuşi, care rămîne credincios făgăduinţelor făcute omului încă de la
început, îndată după căderea lui în păcat (Fac., 3, 15), trimiţînd în lume,
din iubire pentru om pe Unicul Său Fiu, ca să o răscumpere din robia
păcatului şi a morţii împăcînd-o cu El şi înnoind-o (Ioan 3, 16— 17).
Tem eiul nădejdii este Hristos însuşi, cum spune Sfîntul A postol P a v e l:
«El, care pe însuşi Fiul Său nu L-a cruţat, ci L-a dat m orţii, pentru noi
toţi, cum nu ne va da, oare, toate împreună cu E l» ? (Rom. 8, 32). în
Hristos avem nu numai făgăduinţa, ci şi arvuna vie ţii veşnice, spre care
este proiectată întreaga trăire creştină (Rom., 5, 5 ? 8, 23). De aici şi cer
titudinea : «C ăci prin nădejde ne-am mîntuit» (Rom., 8, 24).
Prin prisma nădejdii, ca virtute teologică, trăirea creştină este'o ten
siune plină de încredere după Dumnezeu şi iubirea lui Dumnezeu revăr3.
K-61, p. 95.
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sată în inim ile noastre încă de aici şi trăită plenar pe celălalt tărîm al
existenţei noastre.
Sufletul credinţei şi al nădejdii creştine, precum şi al întregii trăiri
creştine este iubirea de Dumnezeu arătată concret în iubirea semenilor,
a creaţiei şi a lumii. Num ai prin iubire, credinţa şi nădejdea primesc v a 
loare şi consistenţă, iar subiectul lor puterea de a se dărui lui Dumnezeu.
Căci oricîtă credinţă v e i avea, dacă nu ai iubire nimic nu eşti (I Cor.,
13, 2) ; credinţa trebuie să lucreze prin iubire (Gal., 5, 6) şi se face în
sufleţită de iubire. «Dar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui
Dumnezeu s-a revărsat în inim ile noastre, prin Duhul Sfînt, C el dăruit
nouă» (Rom., 5, 5). Num ai cel ce are iubire «toa te le crede, toate le nă
dăjduieşte» (I Cor., 13, 7).
Iubirea de Dumnezeu este răspunsul omului la iubirea lui Dumnezeu
care îl agrăieşte, dar tot din puterea lui Dumnezeu pe care o primeşte
omul odată cu revărsarea iubirii lui Dumnezeu asupra noastră. Căci «în 
tru aceasta este iubirea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă
noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi mai întîi, trimiţînd pe Fiul Său .jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre». De aceea,
«dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi şi noi datori sîntem să ne iu
bim unul pe altul» (I Ioan, 4, 10, 11 şi 19). Omul are deci capacitatea de
a deveni subiect al iubirii divine şi într-o măsură oarecare tinde şi el
spre aceasta. Posibilitatea iubirii de Dumnezeu, ca răspuns la iubirea lui
Dumnezeu este dată în chipul dum nezeiesc» din om (Fac., 1, 26— 27), în
calitate de subiect sau persoană a omului în relaţie cu Dumnezeu, ca
Treim e de persoane absolute într-o deschidere nu numai a uneia faţă de
celelalte, ci şi a fiecăreia şi a tuturor celor Trei faţă de om şi de lume.
Iisus Hristos este puntea întinsă de la Dumnezeu pînă pe tărîmul
umanităţii noastre, prin ipostasul Său cel Unul care uneşte în Sine fără
să confunde sau să amestece, păstrîndu-le într-o perihoreză perfectă, fi
rea dumnezeiască şi pe cea omenească, ca să rămînă Dumnezeu adevărat
şi să fie şi om adevărat afară de păcat. Hristos este sursa şi puterea iu
birii noastre faţă de Dumnezeu.
Trăirea creştină este mărturia credinţei şi expresia nădejdii în lu
crarea iubirii faţă de Dumnezeu, care se exprimă în afară în iubirea se
menilor şi a creaţiei întregi. Căci «iubirea dumnezeiască ce se coboară
în om presupune o vic to rie asupra egoismului manifestat prin patimi şi,
fiind o ieşire pozitivă a omului din sine, este în acelaşi timp iubire de
Dumnezeu şi iubire de sem eni» 4.
«C el ce iubeşte pe Dumnezeu nu poate să nu iubească şi pe tot omul
ca pe sine însuşi, zice Sfîntul M axim Mărturisitorul, deşi nu are plăcere
de patim ile cele necurăţite ale aproapelui» 5. Iubirea de Dumnezeu nu
admite nici cea mai mică umbră în iubirea faţă de semeni, căci, «c e l ce
vede în inima sa vre o urmă de ură faţă de vreun om oarecare din cauza
vreunei greşeli, este cu totul străin de iubirea de Dumnezeu, deoarece
iubirea de Dumnezeu nu suferă cîtuşi de puţin faţă de om » 6.
4. Ibidem, p. 258.
5. Capete despre dragoste, I, 13; Filocalia românească, voi. II, Sibiu, 1947, p. 39.
6. Ibidem, I, 15; op. cit., p. 39.
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Omul nu poate cuprinde în sine toată iubirea lui Dumnezeu. Dar nu
• mai puţin adevărat că, avînd-o în sine, o simte ca neavînd margini.
Ea creşte prin exerciţiu şi voinţa de a o intensifica. Căci în măsura în
care îşi deschide inima faţă de oameni, o lărgeşte pentru oceanul iubirii
du m nezeieşti7.
Posibilitatea şi forţa iubirii semenului este dată tot în Hristos, căci
El fiind «Ipostasul dumnezeiesc al umanităţii, nu pune nici o barieră iu
birii Sale faţă de toată umanitatea pe care o are ca propria Sa umanitate ;
iar în El, ca ipostas deschis tuturor, toţi se pot iubi şi cunoaşte ca pe ei
înşişi. E necesar numai ca nici noi să nu punem o astfel de barieră între
noi şi Dumnezeu. El e ca un fel de ipostas— cap al nostru» 8.
In Hristos avem şi puntea ontologică către toţi semenii noştri, prerum sursa de putere de a ne dărui acelora în fapte ale slujirii. Căci pe
E! 51 întîlnim atît în noi înşine, cît şi în semenii noştri, prin umanitatea
Lui îndumnezeită şi lucrarea Duhului Sfînt din El în toţi cei încorporaţi
in Trupul Său, Biserica.
Iubirea semenului trebuie să se concretizeze în fapte : «Să ne iubim
unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte
este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu» (I Ioan, 4, 7), dar :
«să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevăru l» (I Ioan
3, 18). Dar nu orice fapte sînt semnele concrete ale iubirii, ci numai acelea
care izvorăsc din credinţa în Hristos şi din iubirea faţă de El şi Biserica
Sa. Aşa cum faptele care nu sînt din credinţa în Hristos nu au valoare
pentru mîntuire, tot aşa nici credinţa care nu e lucrătoare prin iubire
nu e credinţă adevărată.
Dar iubirea din care izvorăsc faptele şi pe care e le o sporesc, nu
poate atinge niciodată o limită peste care să nu mai poată creşte, pentru
că nici iubirea lui Hristos din care ea se alimentează nu are o lim ită şi
nici persoana noastră pe care Hristos vrea s-o sporească în iubire nu
atinge niciodată o lim ită a creşterii ei. Din cauza iubirii pe care ţin să o
concretizeze, nici faptele bune nu au un hotar al săvîrşirii lor, adică nu
ating un cuantum peste care nu mai sînt necesare m întuirii şi desăvîrşirii.
3.
Iubirea de neam este o formă şi o prelungire a iubirii fată de
aproapele, componentă şi ea a trăirii creştine, cu tem eiuri în însăşi în
văţătura de credinţă a Bisericii.
O rice om apare şi trăieşte în sînul unei colectivităţi umane şi anume
în sînul unei familii, al unei societăţi şi al unei mari societăţi, care este
neamul şi poporul cărora le aparţin toate celela lte colectivităţi umane
mai mici. Omenirea întreagă cuprinde neamurile şi popoarele lumii în
tregi, fiecare dintre acestea avîndu-şi voinţa şi zestrea sa m aterială şi
spirituală. De altfel şi într-o fam ilie, fiecare membru îşi are o anumită
vocaţie şi zestre naturală, cu misiunea de a le manifesta şi creşte în
slujba sa şi în slujba celor din jurul său cu care form ează familia şi nea
mul respectiv şi de care se simte legat existenţial. Psalmistul însuşi arată
binefacerile trăirii fraţilor laolaltă : «Iată cît este de bine şi cît este de
7. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 259.
8. Idem, T eologia dogmatică ortodoxă, voi. 1, Bucureşti. Ed. Institutului Biblic şi
de Misiune al B.O.R., 1978, p. 242— 243.
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frumos să locuiască fraţii împreună» (Ps. 132, 1). Iubirea de neam şi de
patrie este, de fapt, o prelungire a iubirii de părinţi (porunca a V -a a
Decalogului).
Evanghelia lui Hristos se adresează lumii întregi (Marcu 16, 15),
dar recunoaşte împărţirea omenirii pe neamuri, atunci cînd trim ite pe
A postoli la propovăduire : «învăţaţi toate neam urile» (M atei 28, 19 ,•
Luca 24, 47 ; Efes., 3, 8).
A pariţia neamurilor, ca colectivităţi umane fireşti, constituite prin
legături de rudenie şi de limbă, de credinţă şi de spiritualitate într-un
anumit spaţiu geografic şi cu o istorie comună, nu este o consecinţă a
păcatului, întrucît ele au existat înainte de Turnul lui Babei (Fac., 10,
32). La Turnul lui Babei, prin amestecarea limbilor, s-a rupt însă conglasuirea neamurilor (Fac., 11, 7), cum spune Sfîntul G rigorie de Nyssa.
Refacerea acestei conglăsuiri a neamurilor a avut loc la Cincizecim e,
cînd neamurile adunate la Ierusalim ascultau şi înţelegeau cuvîntul lui
Dumnezeu din predica A postolilor, fiecare în limba sa (Fapte 2, 5 şi urm.).
Căci se cuvenea ca cei care spărseseră limbajul comun la Turnul Ba
bei, să ajungă din nou la acest limbaj prin edificarea Bisericii de către
Duhul Sfînt, venit acum în lume pentru aceasta, cum spune Sfîntul G ri
gorie de Nazianz. «Este vorba acum de naşterea unei gîndiri comune la
cei care vin spre credinţă şi prin Duhul Sfînt, intră în comuniune existen
ţială cu Hristos. Fără ca diversitatea lim bilor să fie absolută, prin ele
erau vehiculate acelaşi conţinut şi aceeaşi sensibilitate ; fără ca varietatea
naţiunilor, ca elem ente particulare să fie absolută, ele sînt reunite în
aceeaşi sensibilitate şi duh universal al lui Hristos» 9.
Recunoaşterea existenţei diferitelor popoare şi neamuri se dovedeşte
şi prin faptul că Evanghelia a fost predicată în limba fiecărui popor, po
trivit cuvintelor Sfîntului A postol P a v e l: «Dar în Biserică vreau să gră
iesc cinci cuvinte pe înţeles ca să-i învăţ şi pe alţii, decît zeci de mii de
cuvinte în lim bi» (I Cor., 14, 19). N eam urile să fie lăsate să meargă în
căile lor, spune Sfîntul A postol Pavel (Fapte 14, 16). De asemenea, în faţa
tronului de judecată de la sfîrşitul veacurilor, se vo r înfăţişa în faţa îm 
păratului M iel, spre judecată toate neamurile (M atei 25, 32) şi fiecare
neam va veni cu slava sa (Apoc., 21, 24 şi 26).
Mîntuitorul Hristos şi-a iubit poporul căruia aparţinea ca om şi în
m ijlocul căruia venea să mîntuiască întregul neam omenesc. El însuşi
se simte trimis, în primul rînd la oile cele pierdute ale casei lui Israel
(M atei 15, 24). De aceea, El îi trimite şi pe Sfinţii Săi A postoli «m ai de
grabă către oile cele pierdute ale casei lui Israel» (M atei 10, 7). Dar prin
aceasta, Mîntuitorul nu restrînge aria propovăduirii Evangheliei şi mîntuirii, căci tot El a zis : «A m şi alte oi care nu sînt din staulul acesta. Şi
pe acestea trebuie să le aduc şi vo r auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un
păstor» (Ioan 10, 16), iar A postolilor, trimiţîndu-i la propovăduire, le-a
p o ru n cit: «M ergînd, învăţaţi toate neamurile botezîndu-i în numele T a 
tălui şi al Fiului, şi al Sfîntului Duh şi învăţîndu-i să păzească toate cîte
9.
Mitropolitul Antonie Plămădeală, Catholicite et ethnicite, în Proces-Verbaux
du Deuxibme Congres de theologie orthodoxe ă Athknes (19— 29 aout 1976), Athânes,
1978, p. 495.

TRĂIREA CREŞTINĂ ŞI IUBIREA DE ŢARĂ

Eu v-am poruncit vouă...» (M atei 28, 19— 20) şi : «M erg eţi în toată lumea
şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura» (Ma,rcu 16, 15).
Iar A postolii, ieşind la propovăduire au început de la Ierusalim,
adică de la cei din casă spre cei din afara casei lor. Iar din manifestarea
durerii pentru necredinţa Ierusalimului (M atei 23, 37) şi din anunţarea
judecăţii grele care va cădea peste oraş (Luca 19, 41— 44), rezultă nu
numai mîhnirea profundă a Mîntuitorului pentru cei care resping mîntuirea, ci şi glasul îndurerat pentru soarta poporului Său.
Sfîntul A postol P a vel ar v o i să se jertfească pentru binele celor de
un neam cu el (Rom., 9, 2— 3). El îşi apără neamul chiar şi cînd este per
secutat de el (Fapte 28, 19).
Sfinţii Părinţi, de asemenea, au trăit şi ei sentimentul iubirii de neam
şi au lucrat pentru binele acestora. Fericitul Augustin defineşte patria
astfel : «C etatea căreia aparţinem este ţara noastră, este mama noastră»
(D e Iib. arb. I, X V , 32 ; P. L. X X X II, 238).
A trăi pentru neam şi ţară şi a naşte copii este, pentru Fer. Augustin
«o virtute creştină» (D e civ ita te Dei, X IX , 1). Sfîntul Ioan Gură de Aur
exclamă : «N im ic nu-i mai plăcut decît patria !» (Ennar. în Ps. C X IV , 3 ;
P. G., 49, 35).
Sfîntul Isidor Pelusiotul aprobă războiul de apărare a ţării şi dreptăţii,
ca fiind legitim şi necesar (Epist. C C C L X X X V I, V ; P. G., 78, 1557). Prudenţiu, scriitor bisericesc şi preot creştin, spaniol de origine, iubea cu
pasiune neamul său şi Spania. Tertulian apără pe creştini de acuzaţia de
a nu fi buni cetăţeni, argumentînd că ei sînt chiar cei mai buni, cei mai
corecţi şi cei mai devotaţi cetăţeni. Părinţii combat energic abaterile de
la îndatoririle faţă de neam şi faţă de patrie. A stfel, pentru Fer. Augustin,
care a avut o comportare cu totul patriotică îm potriva celor care asediau
oraşul său Hippo, spune : «crim a îm potriva patriei cuprinde în ea singură
pe toate celela lte» (C ontra academicos, III, X V I, 36).
îm prejurările istorice în, care s-a născut poporul român prin ameste
cul geto-dacilor autohtoni cu romanii cuceritori şi colonizaţi în Dacia şi
în ţinuturile înconjurătoare ei din sudul Dunării şi de pe malul Pontului
Euxin (D obrogea de mai tîrziu) şi în care a avut loc devenirea lui isto
rică, au impus şi o legătură foarte strînsă între credinţa creştină de Ră
sărit, Ortodoxia, şi iubirea de neam, românii apărînd în istorie ca popor
romanic creştin.
Astfel, întreaga istorie a poporului nostru este o mărturie bogată şi
concludentă a slu jirii lui de către ierarhii şi preoţii Bisericii, în care ei
— cum sublinia Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin — «îngemănau cre
dinţa cu dragostea de glia românească, rugăciunea cu munca şi drepturile
fireşti cu datoriile obşteşti» (din Cuvîntarea la Congresul I al F.U.S.,
1974).
în pridvorul şi sub cupola Bisericii O rtodoxe Române s-a plămădit şi
cultivat artistic limba română literară veche, cum zicea M ih ail Eminescu : «o limbă ieratică şi de stat», prin tipăriturile româneşti ale dia
conului Coresi în Scheii Braşovului, ale m itropoliţilor Varlaam şi Dosoftei ai M o ld ovei, ale m itropoliţilor T eofil, Ştefan şi Teodosie Veştemeanu ai Ţării Româneşti, ale mitropolitului Simion Ştefan al Transilva
niei, ale mitropolitului Antim Ivireanul al U ngrovlahiei şi ale episcopi-
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lor cărturari de la Rîmnic, continuate de cărturarii : Veniam in Costachi,
mitropolitul M o ld o v ei şi G rigorie IV Dascălul, m itropolitul Ţării Româ
neşti. Biserica a fost prezentă în continuare în ogorul culturii româneşti,
prin personalităţi şi opere de seamă, de interes nu numai teologic ci şi
cultural-artistic naţional.
Prin aceste tipărituri în româneşte, Biserica noastră a contribuit şi
prom ovat conştiinţa de sine, şi mai apoi conştiinţa naţională a poporului
romanic din geto-dacii băştinaşi şi romanii cuceritori. Pentru prima dată
numele de român s-a grafiat român şi nu rumân, în «P alia de la O răştie»
(1582), iar tipăriturile româneşti apărute într-un ţinut au circulat îndată
după apariţie in toate ţinuturile româneşti.
însufleţiţi de iubirea de neam şi de pămîntul strămoşesc, preoţi şi
ierarhi ai Bisericii au fost prezenţi în m arile lupte pentru dreptate şi li
bertate naţională : Preotul V îlcu din Rîşnov, într-o răscoală din ţinutul
Haţegului (1435); preoţii Laurenţiu şi Barabas în războiul ţărănesc con
dus de Gh. Doja (1514) ; Popa Stoica din Fărcaş şi Popa Tudor în armata
lui M ihai V ite a z u l; m itropolitul Sava B rancovici (1656— 1680), călugărul
Sofronie de la C ioara şi Oprea Miclăuş au fost luptători energici pentru
păstrarea O rtodoxiei, primul în faţa ofensivei prozelitiste calvine, iar ul
timii doi îm potriva uniaţiei şi pentru eliberarea rom ânilor transilvăneni
din iob ăgie ,* preotul N icola e Raţiu în Revolu ţia lui Horia, scriind testa
mentul acestuia ,• Popa Şapcă, preotul Alexandru Puşcariu, preotul Gh.
Bodescu-Bîrlad, preotul Neagu Benescu, Popa Tun (A m b rozie) şi alţi
mulţi luptători în Revoluţia de la 1848 ; monahul Cozma, luptător în răz
boiul pentru independenţă de la 1877 ? preoţii Toma Săvescu-Flămînzi şi
Alexandru Popescu din M ehedinţi, participanţi la răscoalele ţărăneşti din
1907, iar în campania din 1916—-J918 au însoţit şi însufleţit în luptă pe
ostaşi mulţi preoţi, călăuziţi de distinsul şi energicul profesor de teologie,
preotul Constantin Nazarie, unii dintre aceştia căzînd la datorie alături
de ostaşi.
Pe linia acestor tradiţii de slujire naţională şi socială a poporului şi
a patriei, după 1944, ierarhii şi preoţii Bisericii noastre şi-au adus contri
buţia lor la edificarea orînduirii şi vie ţii sociale noi din ţara noastră,
sprijinind transformarea socialistă a agriculturii şi modernizarea satelor
româneşti.
Ca slujitor al Bisericii şi cetăţean devotat al patriei, cinstind pe îna
intaşi, preotul are îndatorirea de a păstra şi îm bogăţi patrimoniul cul
tural-artistic naţional, curioscînd că giu vaerele artei noastre bisericeşti
sînt mărturii ale geniului creator al poporului nostru şi d ovezi ale per
manenţei şi continuităţii româneşti pe toate m eleagurile locuite de ro
mâni, de la naşterea lor ca popor pînă astăzi.
Biserica trăieşte în lume, în societatea timpului şi este solidară cu
lumea, ca creaţie a lui Dumnezeu, lucrînd în ea din porunca şi cu puterea
lui Dumnezeu dată ei de Hristos. Urmăreşte mîntuirea şi desăvîrşirea oa
menilor, dar nu indiferent de condiţiile de viaţă ale acestora. De aceea,
ea se simte implicată în tot ceea ce se iniţiază şi se întreprinde pentru
bunăstarea şi propăşirea materială şi spirituală a societăţii şi poporului
căruia ea aparţine, prin credincioşii şi lucrarea ei. Iată aici şi explicaţia
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de ce iubirea de neam îi.cere însă preotului şi credinciosului ortodox ro' mân să se angajeze cu rîvnă şi pricepere în şuvoiul de energie care făureşte viitoru l ţării şi al poporului nostru român.

I

Trăirea creştină, prin m ultiplele ei componente şi forme, este faţa
concretă a credinţei şi învăţăturii creştine, prin care Biserica cu credinl cioşii ei se legitim ează în lume, în societate şi în viaţa unui popor, şi a
i unui neam.
I
Umanul există numai în formă naţională, colorat naţional, determinat
, naţional, aşa cum există numai determinat individual. Nu se pot extrage
[ unui individ sau unei naţiuni determinantele individuale sau naţionale,
pentru a lăsa umanul pur. A r însemna să distrugi însuşi umanul. N aţio- naiul sau individualul este însuşi umanul, care are, în mod necesar, o
anumită calitate, un anumit specific, care îl diferenţiază şi cu care un
| neam întreg şi indivizii vin şi îm bogăţesc umanitatea însăşi.
Naţiunile sînt, după cuprinsul lor, eterne în Dumnezeu. Dumnezeu
le vrea în existenţă pe toate, şi în fiecare dintre ele El îşi arată o nuanţă
^ din spiritualitatea Sa nemărginită, căci fiecare îşi are vocaţia şi zestrea
, ei spirituală şi materială.
Arm onia dintre naţiuni nu este exclusă, ci este posibilă şi n e
cesară, căci ele constituie aceeaşi umanitate, stînd în diferite forme, fi, ind determinată, în mod necesar, într-un fel, într-un îoc, şi în alt fel în
alt loc.
Iubirea de neam este o prelungire a iubirii faţă de aproapele şi o
specificare a iubirii faţă de colectivitatea semenilor. Ea are temeiuri revelaţionale şi temeiuri ontologice, adică în însăşi fiinţa şi viaţa omului.
Căci, un om fără determinante naţionale este o abstracţiune, după cum
tot o abstracţiune este şi creştinul fără o apartenenţă la un neam, popor,
societate, fam ilie.
Iubirea de neam este şi ea o componentă firească a trăirii creştine
şi trebuie să fie înţeleasă şi practicată în strînsă comuniune cu iubirea
faţă de întreaga umanitate, creaţie şi lume, ca operă a aceluiaşi Dum
nezeu, prin lupta activă pentru statornicirea păcii şi apărarea vie ţii pe
întreaga noastră planetă.
.

Pr. prof. dr. DUMITRU RADU

PASTORALE

t IUSTIN
D IN M IL A L U I D U M N E Z E U
A R H IE P IS C O P A L B U C U R E Ş T IL O R
M IT R O P O L IT A L U N G R O V L A H IE I Ş I
P A T R IA R H A L B IS E R IC II O R T O D O X E R O M Â N E
IUBITU LUI N O STR U CLER, C IN U LU I M O N A H A L
ŞI DREPTCREDINCIOŞILOR CREŞTINI, H A R ŞI PACE
DE L A DUMNEZEU A T O A T E Ţ IIT O R U L ,
IA R DE L A N O I P Ă R IN T E A S C Ă B IN E C U V ÎN TA R E
«H risto s a în v ia t !»
Iu b iţi credincioşi,
După m oartea Sa, Dom nul nostru Iisus Hristos S-a înfăţişat pe Sine
«v iu apostolilor Săi prin multe semne doveditoare, făcîndu-Se văzut lor
în răstimp de patruzeci de zile şi vorbindu-le despre cele ale împărăţiei
lui Dumnezeu». Aceasta este m ărturia pe care ne-a lăsat-o S fîn tu l evan
ghelist Luca în cartea sa numită Faptele A p o s to lilo r (1, 3) despre învierea
M în tu ito ru lu i, iar Sfîntul Evanghelist Ioan, după ce săvîrşeşte descrierea
v e n irii M în tu ito ru lu i în m ijlo c u l u ce n icilor Lui, trecînd m inunat «prin
uşile încuiate» (20, 26), zice ; «Şi Iisus a făcut, de faţă cu ucenicii Săi, şi
alte minuni, multe, care nu sînt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au
scris ca să credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi crezînd, să
aveţi viaţă întru numele Lui». M ai departe, în încheierea evangheliei sale,
apostolul iubit al M în tu ito ru lu i după ce term ină d escrierile arătărilor lui
Iisus în faţa u ce n icilor în Galileia, adaugă : «Dar sînt şi alte multe lucruri
pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris, cîte unul, socotesc că
nici în lumea toată n-ar fi putut să încapă cărţile ce s-ar fi scris» (20, 30 i
21,25).
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C ă rţile bisericeşti v e ch i ne-au păstrat ştirea că M aica D om nului a puterea Sa
văzut pe Iisus «sculîndu-se prea frumos din mormînt, biruitor...», cu totul arată ca «F
«strălucit, fără asemănare în frumuseţe, ca un mire ieşind cu trupul din învierea Lu
cămara gropii...». A tu n ci «e a s-a umplut de bucurie şi a s tr ig a t: Fiul meu pus mai pre
cinste...» ( E
şi Dumnezeul meu, măresc învierea Ta cea mai presus de cu vînt».
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« A înviat Domnul. Am văzut mormîntul g o l», ziceau S fin ţii A p o s to li
Petru şi Ioan.
«A m văzut pe Domnul şi am vorb it cu El», spunea u c e n icilo i M a ria
Magdalena. M i-a porun cit să m erg la fra ţii Lui şi să le spun că El se va
sui la Tatăl Său şi la Tatăl nostru şi la Dum nezeul Său şi Dum nezeul
nostru (Ioan 20, 17— 18).
«A m văzut pe Domnul. I-am cuprins picioarele şi ne-am închinat
Lui», ziceau fem eile care veniseră în zo rii zilei de D um inică să vadă
m orm întul. Iar «E l ne-a poruncit să dăm de veste fraţilor Săi să m eargă
în G alileia şi acolo îl vo r ve d e a » (M a te i 28, 10).
«A m văzut pe Domnul». A m ers cu n o i pe cale de la Ierusalim la
Emaus şi ne-a tîlc u it S cripturile, dovedindu-ne că Hristos trebuia «să
pătimească şi să intre întru m ărirea Sa» (Luca 24, 13— 27) mărturiseau
d oi dintre u ce n icii apostolilor, Luca şi Cleopa. Ei vorbeau cu El, dar nu
ştiau că este M în tu ito ru l. La binecuvîntarea şi frîngerea p îin ii» (« li s-au
deschis însă ochii lor şi au cunoscut că este El. El însă s-a făcut nevăzut
de lîngă e i» ( Luca 24, 31).
«într-adevăr Domnul a înviat şi s-a arătat lui Sim on» m ărturiseau
! apostolii, îm preună cu cei ce se ţineau de ei, în faţa c e lo r care veniseră
de la Emaus (Lu ca 24, 33— 34).
«Pace vou ă». Acesta este c u v în tu l de urare pe care L-a adresat M în 
tuitoru l către cei care se găseau atunci adunaţi în tr-o cameră încuiată
de teama necredincioşilor, în m om entul în care pe neaşteptate a v e n it
şi a stat în m ijlo c u l lor, făcînd dovada în v ie rii Sale.
«A m văzut pe D om nu l!». A şa Qrăit-au ce ila lţi apostoli către Toma,
care nu fusese de faţă cînd M în tu ito ru l s-a arătat lor. La cu v în tu l adre
sat lui, Toma a z i s : «Dacă nu v o i vedea în palm ele Lui semnul piroanelor, dacă nu v o i pune degetul meu în semnul piroanelor şi dacă nu v o i
pune mîna mea în coasta Lui, nu v o i crede».
După o săptâmînă, Toma, văzînd m îin ile şi coasta M în tu ito ru lu i, a
dat m ărturie de credinţă nu numai în învierea dar, şi în dumnezeirea
Lui, z ic în d : «Dom nul meu şi Dumnezeul meu !» (Io a n 20, 28).
în urma acestora, zice S fîntul Evanghelist Ioan, D om nul nostru Iisus
H ristos s-a arătat din nou u ce n icilor Săi, la M area Tiberiadei, în Galileia.
A c o lo a v o rb it cu ucenicii, a m încat împreună cu ei şi a săvîrşit pentru
ei o minune. Aceasta este acum a treia oară, cînd Iisus s-a arătat u cen i
cilor, după ce s-a sculat din m orţi (Io a n 21, 14).
Iu b iţi fii duhovniceşti,
După în v ie re , la cea de a treia arătare în faţa u ce n icilo r Săi, Dom nul
nostru Iisus H ristos a m ărturisit, z ic în d : «Datu-M i-s-a toată puterea în
cer şi pe pămînt...» (M a te i 28, 18). Fără îndoială, ca Fiu al lu i Dumnezeu,
M în tu ito ru l n-a fost niciodată lipsit de putere. Dar, în vrem ea v ie ţu irii
Lui ca om, întru desăvîrşită sm erenie şi um ilinţă, El n-a dat la iveală
puterea Sa dumnezeiască. N u m a i în m om entul în v ie rii din m orţi El se
arată ca «Fiu al lui Dumnezeu întru putere, după Duhul Sfinţeniei, prin
învierea Lui din m orţi» (Rom ., 1,4). A stfel, pe C el ce scurtă vrem e a fost
pus mai prejos d ecît în gerii, pe Iisus, î l vedem «încununat cu m ărire şi
cinste...» ( E v r., 2, 9). Pe El, Dum nezeu L-a făcut şi Domn şi Hristos, stă-
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pîn şi mîntuitor (Fapte 2, 36). în num ele Lui se pleacă tot genunchiul «a l
celor cereşti şi al celor pămînteşti şi al celor de dedesubt» (F iîip ., 2,
10— 11).

în acest fel, în viin d pe Hristos din m orţi, Dumnezeu «L-a aşezat
de-a dreapta Sa întru cele cereşti, mai presus de toate... Şi toate le-a
supus sub picioarele Lui şi mai presus de toate L-a dat pe El cap al Bi
sericii» (Efes. 1, 20— 23).
Aşadar, în v iin d din m orţi, Dom nul nostru Iisus H ristos nu s-a întors
la viaţa Sa de mai înainte de moarte, în trupul Său omenesc, asemenea
fiic e i lu i Iair, fiu lu i văduvei din N a in sau a lu i Lazăr din Betania, pe
care M în tu ito ru l îi înviase din m orţi. Aceştia, după oarecare vrem e au
m urit din nou fiindcă ei îmbrăcaseră la în v ie re «trupul m orţii», adică
trupurile lo r păm înteşti supuse osîndei m orţii din pricina păcatului (R om .
7, 24). însă, Dom nul nostru Iisus Hristos «a fost dat m orţii în trup», cum
zice Sfîntul apostol Petru, dar «a fost făcut viu în duh» ( I Petru 3, 18).
M în tu ito ru l a m urit în adevăr în trup omenesc, dar a în v ia t în trup
d u m nezeiesc; a m urit în trup pămîntesc, dar a în v ia t în trup c e r e s c ; a
m urit în trup stricăcios, dar a învia t în trup nestricăcios ; a m urît în
necinste, dar a în v ia t în m ărire ; a m urit în slăbiciune, dar a în via t în
putere ; a m urit în trup sufletesc, dar a în via t în trup duhovnicesc (I Cor.,
15, 39—150).
Cu trupul Său în n o it şi desăvîrşit, deplin înd uh ovn icit, Dom nul nos
tru Iisus Hristos a trecut prin piatra m orm întului sau prin uşile încuiate
ale încăperii unde erau adunaţi S fin ţii A p ostoli. Cu acelaşi trup d uh ov
nicesc, El se arăta sau se făcea nevăzut din o ch ii oam enilor. Cu trupul
Său îndum nezeit, El s-a înălţat la cer în văzul S fin ţilor săi A postoli.
în acest fel, prin înviere, Dom nul nostru Iisus H ristos S-a descoperit
ca adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, Dom nul şi M în tu ito ru l nostru. Pe
scaunul m ăririi îm preună cu Tatăl şi cu SfîntuL Duh în ceru ri şade şi aici
cu noi este, în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului (M a te i 28, 20).
D reptm ăritori creştini.
De la m oarte la viaţă şi de pe pămînt la cer D om nul nostru Iisus
H ristos n-a trecut singur. «Bogat fiind în milă, Dumnezeu, pentru multa
Sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei ce eram morţi prin greşelile
noastre, ne-a făcut v ii împreună cu Hristos şi împreună cu El ne-a sculat
şi împreună ne-a aşezat întru cele cereşti, în Hristos Iisus» (Efes., 2,
4— 6).
în tru c ît M în tu ito ru l «a gustat moartea pentru fiecare om » (Evr., 2, 9),
oam enii toţi au fost răscumpăraţi de sub osînda m orţii. Aducîndu-Se pe
Sine înaintea lu i Dumnezeu «prinos şi jertfă întru miros de bună m i
reasmă» (Efes., 5, 2), D om nul nostru Iisus Hristos S-a înfăţişat lu i D um 
nezeu pentru sfinţirea noastră : «Sfînt, fără de răutate, fără de pată, ose
bit de păcătoşi şi mai înalt decît ceru rile» (E v re i 7, 26). Iar noi, din c u 
răţia Lui «ne-am spălat, ne-am sfinţit şi ne-am îndreptat; întru numele
Domnului Iisus Hristos şi întru Duhul Dumnezeului nostru» ( I Cor.,
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6 , 11).

A stfel, din marea Lui dragoste faţă de noi, Dumnezeu, iertîndu-ne
greşelile, ne-a dăruit şi viaţa în duhurile noastre făcîndu-ne v ii împreună
cu Hristos.
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Iar, dacă «Duhul Celui ce a înviat pe Iisus din m orţi locuieşte în
noi, El, Cel ce a înviat pe Iisus din morţi, v ii va face şi trupurile noastre
muritoare din pricina Duhului Său care sălăşluieşte în n oi» (Rom ., 8, 11).
Iu b iţi credincioşi,

1
!
1
1
'
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Sărbătoare a sărbătorilor şi praznic al praznicelor, ziua în v ie rii D om 
nului aduce bucurie în toate casele şi în toate in im ile c red in cio ş ilo r. P re 
tutindeni unde este închinat D om nul nostru Iisus Hristos, ziua în v ie rii
Lui revarsă mai m ultă lum ină în cugetele noastre, mai multă bunătate
în n o i şi prietenie în tre oameni, mai mare apropiere între popoare. Pacea
este acum în largul ei. In toate b ise ricile lacem rugăciuni pentru pacea
a toată lumea. Oam enii de ştiinţă şi de cultură, lu cră tori de pe ogoare
şi m u n cito ri din fabrici, popoarele iubitoare de viaţă şi de progres îşi
unesc gînd urile şi se îmbrăţişează frăţeşte tăgăduindu-şi să muncească
împreună şi să trăiască în pace.
’
N ic ic în d n-a existat în lum e un clim at mai favorabil păcii decît în
vrem ea noastră. îndeosebi anul acesta, care a fost proclam at A n u l inter* naţional al păcii de către O .N .U . este perioada cea mai p o triv ită pentru
intensificarea a cţiu nilor noastre de apărare a păcii, pentru realizarea
dezarmării, pentru alungarea p rim ejd iei de izbucnire a unui nou război.
Totodată nu trebuie să pierdem din vedere, nici măcar pentru o
clipă, că în tr-u n v iito r război se v o r folosi, printre altele, arm ele atom ice,
arm ele nucleare. In aceste con d iţii, este prim ejduită însăşi existenţa
om enirii, chiar viaţa pe planeta noastră. De aceea cerem să fie n im icite
toate m ijlo a ce le de distrugere, de ucidere în masă. Dezarmarea este o
necesitate în vrem ea noastră.
Ca s lu jito ri ai v ie ţii, să facem tot ceea ce stă în puterile noastre
pentru a asigura statornicia păcii în lume. Cu cu vîn tu l şi cu fapta. Cu
cuvîn tul să mărim fron tu l m ondial al păcii, iar cu fapta să determ inăm pe
conducătorii p opoarelor să stăvilească cursa înarm ărilor, să transforme
fab ricile de armament în uzine de unelte folositoare.
Ca s lu jito ri ai păcii, să propovăduim binefacerile prieteniei, ale bu nei în ţe le ge ri şi dragostei dintre oam eni şi popoare, mulţumind lu i Dumnezeu pentru darurile pe care le revarsă asupra noastră, a tuturor.
Odată cu acest cu v în t de dreaptă învăţătură creştinească şi de pă
rintească povăţuire, în ziua acestui praznic lum inat al în v ie rii Dom nului,
îm părtăşindu-vă arhiereşti binecu vîn tă ri, vă întîm pin cu vestirea :

I
*

.

«H ristos a în v ia t !»

A l tuturor de bine v o ito r şi către Dom nul pentru to ţi fierbin te
gător,

l

ru

t IUSTIN ,
ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR

?
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S C R IS O A R E A I R E N IC Ă
A P R E A F E R IC IT U L U I P A T R IA R H IU S T IN
A D R E S A T Ă ÎN T ÎIS T Ă T Â T O R IL O R BISERICILOR CREŞTINE
CU O C A Z IA PR A Z N IC U LU I ÎN V IE R II D O M N U LU I — 1986

Prea iubite frate în tru H ristos,
H RISTOS A Î N V IA T ! Aceasta este vestea cea mare pe care a dat-o
oam enilor însuşi Dumnezeu Tatăl despre Fiul Său, Domnul, Dumnezeul şi
Mintuitorul nostru Iisus Hristos, prin glasul sfinţilor Săi îngeri vestitori
ai facerilor Sale de bine pentru noi, Luînd «înfăţişare luminoasă ca fu l
gerul şi îmbrăcăminte albă ca omătul», uneori unul, alteori doi, îngerii
s-au arătat fem eilor care veniseră «să vadă morm întul» sau «să ungă cu
miresme trupul lui Iisus şi le-au spus că El a înviat din morţi. Precizînd
că vestea în vierii M întuitorului a fost dată de «în geru l Domnului», Sfîn
tul Evanghelist M a tei ne încredinţează că vestitorul în vierii era trimisul
lui Dumnezeu pentru a mărturisi în faţa oam enilor că Iisus «s-a sculat
din m orţi» (M atei X X V III, 7).

noi, ştiind ce
noi martori a
Ca slujii
O rtodoxă, m
menilor şi pe
Unindu-:
|lumii pacea :
Iîn primul rîn
(tale. O rice u
Făcîndu! învierii Dom

PR IM I

Prea Fei
H RISTOS A ÎN V IA T . A ceasta este mărturia pe care a dat-o către
M itro p o
ucenicii Săi însuşi Mîntuitorul, cînd s-a arătat în faţa lor, după înviere,
cefaie a
zicînd : «P riv iţi m îinile M e le şi picioarele M e le că Eu însumi sînt f piP re a iu b
păiţi-M ă şi priviţi... Şi a luat şi a mîncat în faţa lor...». A p oi le-a zis aşa :
şi îm pre
«A cestea sînt cuvintele pe care le-am grăit către vo i, pe cînd eram cu
Dom nul
voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre M ine în Legea
îm brăţiş
lui M o ise în prooroci şi în psalmi... Şi le-a zis că aşa este scris să păti
vă adres
mească Hristos şi să în vieze din morţi a treia z i» (Luca X X IV , 39— 46).
Iar pentru a face dovada deplină a în v ierii Sale, în faţa întregii obşti
în bucu
creştine, M întuitorul s-a arătat la o mare mulţime de credincioşi. La
urmă, pe drumul Damascului, s-a arătat şi lui Pavel. A stfel, după înviere, purtătoare d<
Domnul nostru Iisus Hristos s-a arătat fem eilor care-L «slujiseră», s-a pe cel ce a
Domnul şi I*
arătat ucenicilor Săi, s-a arătat la mulţi credincioşi.
Iui cea de a
HRISTOS A ÎN V IA T . A ceasta este mărturia pe care au dat-o fără
încetare Sfinţii A postoli în faţa tuturor celor care se adunau în jurul lor menilor, sigi
pentru a asculta cuvîntul Său în faţa celor care-i prigoneau pe ei. rile noastre :
A p ostolii «dădeau cu tărie mărturia în vierii lui Iisus H ristos» ; ei se Duhului său
înfăţişau înaintea oam enilor ca m artori ai în v ie rii. De aceea, Sfîntul tele şi urării
A postol Petru a spus, la alegerea lui M atia ca apostol, că acesta trebuie nouă şi Prea
să fie «m artor al în v ie rii» Mîntuitorului, iar Sfîntul Pavel, ca şi cei doi scrisoarea d<
sprezece, s-a doved it ca binevestitor «al lui Iisus şi al în v ierii» (Fap. Ap.
Mulţum:
X V II, 18).
prin «A d e v ă
H RISTOS A ÎN V IA T . Aceasta este mărturia pe care o dă Sfînta dăruiască di
noastră Biserică prin învăţătura ei dreaptă şi prin sfintele ei slujbe. Iar V i s-a încrei
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noi, ştiind că Hristos vieţu ieşte în noi şi că noi vieţuim în El, sîntem şi
noi martori ai în v ie rii Lui.
Ca slujitori ai Bisericii « în v ie r ii», cum este numită uneori Biserica
Ortodoxă, rnai mult decît oricine, noi avem datoria să apărăm viaţa oa
menilor şi pacea lumii, să întărim pacea pe pămînt.
Unindu-ne glasurile, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să dăruiască
lumii pacea Sa ,• cu puteri mereu sporite să cerem realizarea dezarmării,
|în primul rînd a dezarmării nucleare şi’ apoi a dezarm ării generale şi to!tale. O rice unealtă sau substanţă ucigătoare de oameni să fie nimicită.
Făcîndu-vă părtaşi ai dragostei noastre frăţeşti, la m arele praznic al
'în v ie rii Domnului, vă întîmpinăm cu vestirea «H ristos a în v ia t !»
t IUSTIN,

-

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

SCRISORI ŞI TELEGRAME DE FELICITARE
PRIMITE DE CĂTRE PREA FERICITUL PATRIARH IUSTIN,
CU PRILEJUL SFINTELOR SĂRBĂTORI
ALE ÎNVIERII D O M N U L U I — 1986
Prea F e ricite şi în a lt Prea S fin ţite A rh iep iscop al Bucureştiului,
M itr o p o lit al U n grovla h iei şi Patriarh al Bisericii O rto d ox e A u to 
cefale a României,
Prea iu b it în H ristos Dumnezeu şi prea d o rit frate
şi îm p reun ă-slujitor al Sm ereniei noastre,
D om nule Iustin,
îm brăţişînd pe V en erabila V oastră Prea F e ricire frăţeşte în D om nul,
vă adresăm cu m ultă plăcere aceste rînduri
In bucurie şi sfîntă înălţare prăznuind şi în acest an sărbătoarea
purtătoare de lumină a în v ierii Domnului — cu laude şi d o xolog ii cinstind
pe cel ce a ieşit din mormînt în lumină negrăit de strălucitoare, pe
Domnul şi M întuitorul nostru care, prin Patimile, M oartea şi în vierea
lui cea de a treia zi, biruind moartea şi iadul şi arătîndu-ne nouă, o a 
menilor, sigură nădejdea că cel care L-a ridicat pe El din morţi şi trupu
rile noastre m uritoare le va face v ii în ziua cea din urmă prin sălăşluirea
Duhului său în noi — cu dragoste şi dorire frăţească am primit cu vin
tele şi urările pe care Ven erabila Voastră Prea Fericire ni le-aţi adresat
nouă şi Prea Sfintei Biserici pe care o păstorim şi plerom ei acesteia, în
scrisoarea de felicitare a Prea F ericirii Voastre.
Mulţumind cu căldură, răspundem cu bucurie Prea F ericirii Voastre
prin «A d e v ă ra t a în viat», urîndu-Vă din inimă ca Domnul cel înviat să
dăruiască din belşug Prea Fericirii Voastre şi poporului ortodox care
V i s-a încredinţat spre păstorire cu înţelepciune m ilele sale şi pacea lui
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Prea Fer
şi să V ă umple inim ile de bucurie sfîntă şi duhovnicească, de harul său
în Hristc
atotputernic lucrător, întărind şi fortificînd pe Prea Fericirea Voastre
şi îm pre
iubită nouă, în înalta slujire pe care o aveţi ca întîistătător.
Domnuli
îmbrăţişăm iarăşi pe Prea Fericirea Voastră în Hristos cel înviat
Prea Fei
şi rămînem cu dragoste frăţească şi cinstire deosebită al Venerabilei
V oastre Prea Fericiri iubitor în Hristos frate,
.
|
Să merg
şi pironind p
t DIMITRIOS,
tele şi trupu
Patriarhul Constantinopolului
cîndu-ne cu
!ntr-una a Sî
inger : «P e I
Prea F ericite Patriarh al B isericii O rtod oxe Române,
cum a spus ;
M itro p o lit al U n grovla h iei şi A rhiepiscop al Bucureştiului,
crezînd să m
Prea iubit şi dorit frate şi îm preună-slujitor al Smereniei noastre,
auzim zicînd
Dom nule Iustin, îm brăţişîndu-V ă frăţeşte în Ilristos cel Înviat,
şi grea lucr*
ne adresăm cu m ultă plăcere Prea F e ricirii Voastre
tori ai dumn
şapte Sinoad
B u cu ra ţi-V ă !
învăţăturilor
noastră, întă
In luminoasa şi strălucitoarea zi a în vierii Dumnezeiescului Răs- pe care le-au
cumpărător ne adresăm Prea Fericirii Voastre mult dorite cu salutul cum se întîn
doxă, se află
«Bucuraţi-Vă !» vestit de Domnul cel înviat.
In lumea de astăzi, însîngerată şi sîngerîndă, propunem omului în dintre care n
vins şi celui agonizînd al epocii noastre nenorocite «bucuria cu adevărat cioşi Sfintei
Iisus Hristos,
dumnezeiască» a în v ierii lui Hristos.
Cel ce v
Participînd la luptele spirituale ale omenirii pentru supravieţuire în
pe sine va fi
libertate şi prosperitate, prin faptă şi nevoinţă făcîndu-ne părtaşi la v o 
dumnezeiasc
inţa neamului nostru cel muritor pentru eliberarea de sub tirania păca
ne va face
tului, nu uităm certitudinea pe care o avem pentru dumnezeiasca în
viere, pentru permanenta bucurie a biruinţei V ie ţii asupra stricăciunii Domnul Slav
Crezînd
morţii.
idin Lumină
N e dăm seama de agonia G olgotei celor oprimaţi, de dificultăţile
Ortodoxă, să
misiunii din cauza poverii crucii problem elor celor păstoriţi, rămînînd
de M arele A
cu nădejdea la M aica lui Dumnezeu, care depăşeşte «revărsările N ilu 
nezeu cel Ur
lu i», în bucuria în vierii. N oaptea este urmată de zi. Şi tristeţea în bucu
ţsririi Voastre
rie se v a preschimba. Din noaptea G olgotei contemporane vom trece la
rie r ii:
ziua învierii. «A ceasta este noaptea de mîntuire şi strălucitoare a zilei
«Hristos
celei purtătoare de lumină şi înainte vestitoare a în v ierii».
Un morminte
Cu acestea, îmbrăţişînd cu dor pe Prea Fericirea Voastră, cu îmbră
Cu acest
ţişarea cordială şi frăţească a învierii, împărtăşindu-ne astfel reciproc
bucuria şi, împreună cu Prea Fericirea Voastră, glăsuind : «Hristos a în are Vă înco:
v ia t», rămînem cu multă şi deosebită dragoste frăţească, al Venerabilei leşte şi salut
Prea Fericiri
V oastre Prea Fericiri, iubitor frate în Hristos,
f N IC O LA E,
Patriarhul Alexandriei
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Prea F e ricite Patriarh al B isericii O rto d ox e FOomâne,
în Hristos Dumnezeu prea iubit şi d orit frate
şi îm p reuen ă-slujitor al Sm ereniei noastre,
Domnule Iustin,'ne adresăm cu multă plăcere
Prea F e ricirii Voastre, îm brăţişîndu-V ă frăţeşte în Domnul
Să mergem toţi împreună cu Dumnezeu-Omul să urcăm pe Golgota,
şi pironind pe Cruce patimile şi neputinţele noastre şi curăţindu-ne sufle
tele şi trupurile de tot păcatul, de toată pofta şi de tot orgoliul, îmbrăcîndu-ne cu dumnezeieşti virtuţi şi cu smerenie, să mergem la mormînt
-tntr-una a Sîmbetelor cu M aria Magdalena şi cu Petru ca să auzim de la
În g er: «P e Iisus cel răstignit îl căutaţi? N u este aici, ci a înviat, după
cum a spus ; mergeţi de vedeţi locul unde a zăcut D om nu l; văzînd şi
crezînd să mergem în Galileea ca să vedem pe Domnul cel înviat şi să
auzim zicîndu-ne : Pace vouă, mergeţi, învăţaţi toate neamurile. M are
|i grea lucrare ne-a încredinţat nouă D om nu l: conducători şi păstră
tori ai dumnezeiescului depozit al Sfintei noastre O rtodoxii şi al celor
Kapte Sinoade ecumenice ne-a pus pe n o i ; ca păstrători ai tezaurului
învăţăturilor Lui, învăţînd de la El şi la rîndul nostru învăţînd turma
noastră, întărind-o în adevărata credinţă, balsam vărsînd peste rănile
(>e care le-au deschis acesteia persecuţiile, masacrele, foametea şi bolile,
cum se întîmplă în Liban, unde comunitatea creştină, în special O rto
doxă, se află de doi ani prigonită, a dat şi dă zeci de mii de neomartiri,
dintre care numeroşi au fost masacraţi în chip sălbatic, rămînînd credin
cioşi Sfintei Biserici Ortodoxe, învăţăturii acesteia şi Domnului nostru
Iisus Hristos, cel înviat din morţi.
Cel ce voieşte să fie primul sa fie în urma tuturor. C el ce se înalţă
pe sine va fi sm e rit; iar cel smerit va fi înălţat. Urmînd învăţătura Lui
dumnezeiască şi modelul dat de El nouă, ne va înălţa Domnul cel înviat,
ne va face casnici ai săi şi ne va învrednici de împărăţia cerurilor
Domnul Slavei.
Crezînd şi propovăduind pe Unul, Adevăratul Dumnezeu, Lumina
din Lumină şi pe Una, Sfîntă, Sobornicească şi Apostolească Biserică
Ortodoxă, să mergem în dragoste, pace şi smerenie pe drumul cel arătat
de M arele Arhiereu şi Domnul nostru, slăvind şi mulţumind lui Dum
nezeu cel Unul în Treime, cîntînd împreună cu cei din jurul Prea F eri
cirii Voastre şi cu poporul dreptcredincios întru mulţi ani, imnul înierii :
«Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcînd şi celor
in morminte viaţă dăruindu-le».
Cu acestea, urînd Prea Fericirii Voastre şi Prea Sfinţiţilor A rh ierei
re Vă înconjoară, sănătate şi lungă înzilire, îmbrăţişîndu-Vă iarăşi fra
t e şi salutîndu-Vă cu salutul în vierii «Hristos a înviat», rămînem al
ea Fericirii Voastre iubitor în Hristos frate şi pururea cinstitor,
t IG N A T IO S IV,
Patriarhul Antiohiei
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Prea Fericite Patriarh al B isericii O rtod oxe Române,
M itro p o lit al U n grovla hiei
şi A rh iepiscop al Bucureştiului,
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Sărutare sfîntă în Hristos Iisus cel înviat din morţi.
să strigăm :
Fiind străluminaţi de neînserata şi veşnica lumină care umple toate
în chip nelimitat, a slăvitei în vieri a Mîntuitorului nostru Hristos ne-am 6, 7).
Cu ace
adunat cu mare solemnitate, bucurîndu-ne în chip tainic de coborirea
răm pe Do:
lui dumnezeiască, de bunăvoie şi suverană pentru mîntuirea neamului
Rămînem a]
omenesc, prin care a nimicit pe Cruce blestemul lemnului, a omorît în
mormînt puterea m orţii şi, prin învierea lui, a luminat neamul omenesc
şi «fiind noi morţi prin păcat, ne-a făcut v ii împreună cu El... şi ne-a ri
dicat împreună şi ne-a aşezat împreună cu Ei în cele cereşti» (Efes., 2
5— 7).
Plină de har, după cum se cuvenea, întreaga fire a celor muritori
transformată de îndreptarea noastră reală asigurată în această naştere
din nou, de unde, într-adevăr «în v ierea lui s-a făcut în viere comună tu
turor şi privind Sfînta Cetate unde a avut loc Patima dumnezeiască şi
mai presus de fire şi de unde vestea plină de bucurie a în vierii s-a
răspîndit pe întreg pămîntul de către Sfinţii Apostoli, întreaga fire into
nează cîntarea : «Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că Slava
Domnului peste Tine a răsărit».
Fiind plini şi noi, prin urmare, de lumina care a izvo rît din fericitul
mormînt de viaţă dătător, să-l înconjurăm cu multă e v la v ie şi să-l cin
stim, păzindu-1 cu pază neîncetată şi mărturisind despre acest mormîni
gol tuturor celor ce, de la marginile pămîntului venind, i se prosterneazi
cu adîncă cinstire şi împreună cu aceştia închinîndu-I-ne şi noi să cerem
de la Hristos cel înviat să trimită de sus lumina lui, celor ce, pînă acum
stau în întuneric şi în umbra morţii, pentru ca acesta să le facă cunoscul
adevărul care să-i elibereze (Ioan, 8, 32) din întunericul păcatului şi să-:
facă să creadă în El, ca începător al V ieţii, să aibă viaţă veşnică şi se
fie înviaţi de El «în ziua cea din urmă» (Ioan 6, 40).
Această Lumină să fie dăruită din belşug căpeteniilor supraputeriloi
şi prin aceasta să fie luminate demersurile lor spre o înţelegere sinceri
şi dezinteresată pentru ca, astfel, să fie înlăturată o eventuală înfruntare
a lor, care ar putea aduce lumii consecinţe fatale, să restabileasci
fericirea cea întru Hristos care să aducă consolidarea idealuriloi
creştine, despre * care să se pronunţe mai pregnant şi Sfîntul şi Maj
rele Sinod al O rtodoxiei care urmează să se întrunească în viitor, să eli
mine sărăcia, nedreptatea şi foam etea de pe planeta noastră, iar lo c
acestora să-l ia adevărata prosperitate în Hristos, dreptatea, solidarita]
tea şi pacea lui Dumnezeu.
Purtînd, aşadar, de la Prea Sfîntul Morm înt mir de speranţă penti
viitoru l nesigur al omenirii şi ducînd Evanghelia bucurie celor care s-ai
obosit pe cărările nesigure ale oportunităţilor politice, ne grăbim întoc
mai ca M ironosiţele să vestim, în chip manifest, Morm întul gol şi Sfînl
Lumină izvorînd din el, Prea Fericirii Voastre Venerabile, nouă prea ii
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bită, Prea Sfinţiţilor A rh ierei din jurul Prea Fericirii Voastre, prea e v la 
viosului cler şi binecredincioşilor creştini ai Prea Sfintei Biserici pe care
o păstoriţi, şi cu voce dulce cîntînd :
Hristos a în v ia t !
să strigăm : «nu este aici, iată locul unde El a stat culcat» (Marcu 16,
6, 7).
Cu acestea, îmbrăţişînd frăţeşte pe Prea Fericirea Voastră, im plo
răm pe Domnul să vă dăruiască ani mulţi în sănătate şi bucurie.
Rămînem al Prea Fericirii Voastre iubitor frate în Hristos cel înviat,
t DIODOR,
Patriarhul Ierusalimului

Prea F e ricirii Sale,
Prea Fericitu lu i Iustin,
P atriarhul Bisericii O rto d ox e Române,
M itro p o lit al U n grovla hiei şi
A rhiep iscop al Bucureştiului,
Prea Fericirea Voastră, în Hristos frate iubit,
Hristos a în v ia t!
Prin aceste cuvinte scumpe fiecărui creştin, prin care se exprimă
esenţa celui mai mare evenim ent în iconomia mîntuirii nbastre, cu sen
timentul unei adînci bucurii, V ă adresăm cele mai bune urări cu prilejul
luminoasei în vieri a Domnului Hristos.
Proslăvind pe Biruitorul morţii şi al iadului, pe C el Ce a înviat din
mormînt, pe începătorul vie ţii şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, C el Ce
a binevoit ca, prin Răstignirea şi învierea sa biruitoare cea de a treia zi,
să ridice pe oameni de pe pămînt la cer şi să-i facă m oştenitori ai vie ţii
celei veşnice, V ă dorim, în rugăciunile noastre, să prăznuiţi Paştile cele
nouă de mîntuire, început al altei vieţi, veşnice, în deplină sănătate, şi
cu inimă curată spre slava lui Hristos, dătătorul de viaţă. Fie ca lumina
în vierii lui Hristos să strălumineze universul şi pe noi să ne facă purtă
tori ai luminii pascale pentru întreaga lume.
Prosternîndu-ne cu gîndul în faţa Mîntuitorului purtător de viaţă, N e
rugăm ca Domnul Iisus Hristos să dea tărie aleşilor săi şi să binecuvînteze pe oameni cu pacea sa (Ps., 28, 11), pentru ca mereu puternice să
rămînă legăturile frăţeşti între Bisericile noastre şi pentru ca ele să slu
jească preamăririi veşnice a lui Dumnezeu şi sporirii păcii pe pămîntul
acesta, a păcii pe care Hristos a vestit-o celor cu care călătorea spre
Emaus (Luca, 24, 36).
Urăm din inimă Prea Fericirii Voastre şi păstoriţilor de Dumnezeu
păziţi ai Prea Fericirii Voastre, ca în aceste zile purtătoare de lumină
să Vă dăruiască din belşug bucurie duhovnicească şi rămînem cu dra
goste în Hristos cel înviat,
t PIM EN,
Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii

24

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Prea F e ricirii Sale Iustin,
Patriarh al B isericii O rtod oxe Române,
M itro p o lit al U n grovla h iei şi A rhiepiscop al Bucureştiului
Prea Fericirea Voastră,
Prea Iu bite frate In Hristos,
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de noi, îmbi
lutul sărbătc
Hristos

Dorim (
păzească pri
Cu sufletul plin de bucurie duhovnicească, salutăm din inimă pe cire şi pe S
Prea Fericirea Voastră cu ocazia acestui praznic luminos şi plin de |şi să vă dăi
bucurie al în vierii lui Hristos.
Crucea lui.
Hristos a în v ia t !
Cu aces
Prin în vierea sa, noi participăm la Noua Viaţă şi la slava propriei rămînem al 1
noastre învieri, pentru că Sf. apostol Pavel spune : «După cum în Adam
toţi mor, la fel şi în Hristos toţi trebuie să în v ieze» (I Cor., 15, 22).
Astăzi, cînd noi prăznuim învierea, adică sărbătorim biruinţa vie ţii
asupra morţii, să ne îndreptăm gîndul la responsabilitatea p e care o
avem faţă de pace, securitate şi adevărată cooperare între popoare şi
state.
Prea Fe
Înţelegînd foarte limpede că toate problemele trebuie să fie rezol
vate numai pe cale paşnică şi nu altfel, noi credem că, prin mila lui
M itrop o
Dumnezeu, omenirea va ajunge la acest ţel, pentru că «Dumnezeu ne-a
Prea iut
chemat la pace» (I Cor., 7, 15).
îm brăţii
Urînd Prea Fericirii Voastre mulţi ani de viaţă în belşug, de sănă
ne adre.
tate deplină şi Sfintei Biserici pe care o conduceţi precum şi poporului
Hristos
dreptcredincios pace şi prosperitate, salutăm încă o dată din inimă pe
pentru noi,
Prea ‘Fericirea Voastră cu ocazia acestei mari sărbători a Paştelui.
trupurilor».
«Mulţumim lui Dumnezeu care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru
Iisus H ristos» (I Cor., 15, 57).
Saltă 05
Cu dragoste frăţească în Hristos,
mormînt a ri
de lumina I:
t IL IA II,
Catolicos — Patriarh a toată Georgia
astăzi omorî
veşnice».
Prea Fericite Patriarh al B isericii O rto d ox e Române,
Prea iubit frate în Hristos Dumnezeu
şi îm preun ă-slujitor al Sm ereniei noastre, Domnule Iustin,
îm brăţişîndu-V ă în Domnul, ne adresăm cu multă plăcere
Prea F e ricirii V oa stre
Minunată este sărbătoarea de astăzi a în vierii celei purtătoare de
lumină. Şi noi, cu inim ile pline de lumină, fiind uimiţi de slava Celui
înviat din morţi, pentru ca pe noi împreună cu El însuşi să ne ridice şi
împreună să ne slăvească, cu bucurie şi fericire vestim :
H ristos a în v ia t !
A înviat biruind pe vrăjm aşul nostru cel de la început şi călcînd
moartea de care eram ţinuţi. Drept aceea, primind ca început al elib e
rării şi răscumpărării noastre această minunată sărbătoare, cu dor fră
ţesc, ca părtaşi la această bogăţie a bunătăţii Mîntuitorului nostru faţă

Aducînc
slavă, celui
pentru mînt
Venerabila
tească V ă a<
Prea Fericir
pentru noi <
să întăreasc
Intîistătător
tătoarea de
binele Prea
Prea Fericir
rului dreptei
Rugînd
Sfinţiţilor A
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de noi, îmbrăţişîndu-Vă, cu bucurie adresăm Prea Fericirii Voastre sa
lutul sărbătoresc :
Hristos a în v ia t !
Dorim cu multă dragoste ca Atotputernicul biruitor al morţii să
păzească prin ocrotirea puterii sale şi pe Venerabila Voastră Prea Feri3 | cire şi pe Sfinţita ierarhie şi Biserica din jurul Prea Fericirii Voastre
2 | şi să vă dăruiască tuturor bucuria care vin e de sus lumii prin cinstită
Crucea lui.
Cu acestea şi îmbrăţişîndu-Vă iarăşi frăţeşte in Hristos cel înviat,
i rămînem al Prea Fericirii Voastre frate iubitor în Hristos,
i
t SERAFIM ,
i

Arhiepiscopul Atenei

Prea F ericite Patriarh al B isericii O rto d ox e Române,
M itro p o lit al U n grovla hiei şi A rhiepiscop al Bucureştiului,
Prea iub it nouă şi distins frate şi îm preun ă-slujitor, Dom nule Iustin,
îm brăţişîndu-V ă frăţeşte în Domnul,
ne adresăm cu multă plăcere V en era bilei V oastre Prea F ericiri
Hristos Fiul lui Dumnezeu celui Viu, suferind Crucea şi M oartea
pentru noi, a înviat din morţi «adeverind învierea din morţi a tuturor
trupurilor».
Saltă oştile îngerilor, se bucură şi se veselesc toţi oamenii că din
mormînt a răsărit lumină şi viaţă. Pentru aceea, şi noi, străluminaţi fiind
de lumina în vierii, împreună cu toţi creştinii de pe pămînt, «prăznuim
astăzi om orîrea morţii, nimicirea iadului şi începutul altei vieţi, a celei
veşnice».
Aducînd mărire şi mulţumită Mîntuitorului nostru cel în viat întru
slavă, celui ce a făcut aceste fapte uimitoare şi tinerilor şi bătrînilor
pentru mîntuirea noastră, după obiceiul vechi, vizitînd cu mintea pe
Venerabila Voastră Prea Fericire şi îmbrăţişîndu-Vă cu dragoste fră
ţească V ă adresăm minunatul salut al în v ie r ii: «Hristos a în viat», urînd
Prea Fericirii V oastre prin acestea, din tot sufletul, ca Hristos cel ce
pentru noi a pătimit, s-a răstignit, s-a îngropat şi a înviat, să m îngîie,
să întărească, să fortifice şi să păzească dorita Voastră Prea Fericire,
Intîistătător sănătos şi bucurîndu-se întru mulţi ani de numita şi pur
tătoarea de lumină zi a în vierii Domnului, Dătătorul de viaţă, pentru
binele Prea Sfintei Biserici de Dumnezeu încredinţată spre conducere
Prea Fericirii V oastre şi pentru sporirea în credinţă şi virtute a popo
rului dreptcredincios pe care-1 păstoriţi.
Rugind pe Venerabila Voastră Prea Fericire să transmiteţi şi Prea
Sfinţiţilor A rh ierei care înconjoară pe Prea Fericirea Voastră şi Sfîntul
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Sinod, salutul pascal, felicitările şi urările noastre sărbătoreşti, îmbră
ţişăm iarăşi pe Prea Fericirea Voastră cu îmbrăţişare în Hristos cel în 
via t şi rămînem al Venerabilei Voastre Prea Fericiri iubitor frate în
Hristos,
f HRISOSTOM ,
Arhiepiscopul Ciprului

Prea F ericite A rhiepiscop al Bucureştilor,
M itro p o lit al U n grovla hiei şi Patriarh al Bisericii O rtod oxe Române,
D o rit şi iubit în Hristos frate şi îm preună-slujitor al
Smereniei noastre, Dom nule Iustin,
Im brăţişîndu-V ă frăţeşte în Domnul,
salutăm pe Prea Fericirea V oastră din toată inima
Se apropie iarăşi anul acesta praznicul praznicelor şi sărbătoarea
sărbătorilor, în vierea Fiului lui Dumnezeu şi Mîntuitorului nostru,
Domnului Iisus Hristos. Cu acest prilej V ă adresăm din toată inima
urările noastre cele mai bune împreună cu salutul pascal plin de bucurie:
Hristos a în v ia t !
Sfîntul apostol Pavel, după ce Domnul cel înviat l-a schimbat în
chip minunat, în faţa porţilor Damascului, din Saul în Pavel şi din duş
man înverşunat al Bisericii lui Hristos în slăvit Apostol al său, a spus
«D acă este cineva în Hristos, este făptură nouă, căci, iată, tot ce a fost
vech i a trecut» (II Cor., 5, 17). Prin mila lui Dumnezeu şi prin chemarea
Domnului cel înviat noi ne simţim toţi ca făptură nouă şi experiem întîlnirea cu El plini de «teamă şi bucurie». A cea sfîntă văpaie care ardea
în inim ile apostolilor Luca şi Cleopa în drum spre Emaus (Luca 24, 32),
arde acum şi în noi şi, de asemenea, luminează sufletele copiilor cre
dincioşi ai lui Dumnezeu de-a lungul întregii istorii a Bisericii lui
Hristos.
Fie ca, faţă de semnele prevestitoare ale acestor vrem i neliniştite
ale noastre, bucuria în vierii Fiului lui Dumnezeu să umple inim ile noas
tre pentru ca să rămînem credincioşi Domnului nostru în toate strîmtorările ca şi în zilele de bucurie, avînd totdeauna în vedere 'cuvintele
lui Hristos : «Iată Eu sînt cu v o i în toate zilele pînă la sfîrşitul veacu
rilo r» (M atei 28, 20).
Cu aceste gînduri V ă salutăm încă o dată cu dragoste frăţească şi
rămînem mereu al Prea Fericirii Voastre devotat frate în Hristos Dom
nul cel înviat şi împreună slujitor,
f GH ER M AN ,
Patriarhul Serbiei
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Prea Fericirea Voastră,
Prea iub it frate în Hristos şi îm preunâ-slujitor,
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Trecînd, cu ajutorul lui Dumnezeu, binecuvîntata «Prim ăvară spi
rituală» a Postului Mare, însoţind cu credincioşie — prin slujbele Bise
ricii — pe Dumnezeiescul Pătimitor în jertfa Sa mîntuitoare de pe Golgota şi ajungînd la zorii strălucitori ai zilei de biruinţă Sfîntă Biserică
Ortodoxă ne aduce acum, iarăşi, cel mai plăcut dintre toate saluturile,
acela al Paştelui D om nului: «Hristos a în v ia t !» — «C u adevărat a în
viat», Paşte pe care «întreaga lume, cea văzută şi cea nevăzută, trebuie
să-l prăznuiască pentru că Hristos a înviat, bucuria cea v e ş n ic ă !» (Din
Canonul Paştelui).
Cît de mare este bunătatea lui Dumnezeu prin care ne-a făcut părtaşi
la veşnica şi inepuizabila bucurie a acestei sărbători, despre care dum
nezeiescul Hrisostom se exprimă cu prilejul zilei preaslăvitei în vieri a
lui Hristos : «în g e rii acum se veselesc, arhanghelii se bucură, heruvi
mii şi serafimii prăznuiesc împreună cu noi această sărbătoare. Deşi noi
cei de pe pămînt am primit binecuvîntatul dar al vie ţii de la Hristos
Mîntuitorul, ne bucurăm .totuşi împreună cu ei pentru că, dacă se face
mai înaltă bucurie în ceruri pentru un păcătos care se pocăieşte (Luca
15, 7), cu cît mai multă bucurie şi glorie este pentru mîntuirea lumii,
a tuturor creaturilor ! «U nde-ţi este moarte boldul ? Unde-ţi este, iadule,
biruinţa ?». Hristos a înviat şi vo i aţi fost n im iciţi! Hristos a înviat şi
viaţa s-a a ră ta t!
Şi cum să nu ne tresalte inima de bucurie în această zi pe care
Domnul a făcut-o să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa (Ps., 118, 24),
cînd Hristos, Domnul însuşi a înviat prin propria sa putere din mormîfit
şi ne întîmpină şi pe noi cum a întîmpinat pe Ucenicii săi, cu : «Pace
vo u ă ! Bucuraţi-vă !» (Luca, 24, 30; Ioan, 20, 19; M atei 28, 9).
Iată de ce, noi, din zorii zilei Paştelui Domnului cel dătător de viaţă,
ca smeriţi împreună propovăduitori cu A postolii care am venit să ne
arătăm dragostea faţă de «Domnul Păcii» (Isaia 9, 5), anunţăm din amvoanele ortodoxe vestea plină de bufcurie despre viaţa cea înnoită şi
pacea adusă în numele său.
In comuniunea sfintei noastre credinţe ortodoxe, cîntînd în inimile
noastre : «A ceasta este ziua învierii, să ne luminăm cu prăznuirea şi
unii pe alţii să ne îmbrăţişăm», îmbrăţişăm şi noi pe Prea Fericirea
Voastră cu îmbrăţişare pascală şi cu dragoste frăţească dorim în rugăciunile noastre ca Domnul cel înviat şi Dătător de viaţă să reverse bi
necuvîntarea sa cerească peste Frea Fericirea Voastră nouă mult iubită
şi peste de Dumnezeu păzitul popor credincios pe care-1 păstoriţi şi să
V ă dăruiască bucurie duhovnicească, sănătate deplină şi o rodnică şi
îndelungată viaţă
fie ca El să instaureze în lume pacea durabilă şi
prosperitatea.
Încredinţîndu-ne sfintelor rugăciuni ale Prea Fericirii Voastre, rămînem frate iubitor în Hristos cel înviat din morţi şi împreună slujitor,

t M A X IM ,
Patriarhul Bulgariei

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

28

Prea Fericirea Voastră,
«In această numită şi sfintă z i», a sărbătorii luminoase a în vierii
lui Hristos, cînd cerul se bucură şi pămîntul se veseleşte, cînd bună
tatea îmbelşugată a lui Dumnezeu umple fiecare inimă credincioasă de
bucurie negrăită, adresăm Prea Fericirii Voastre, iubitorilor de Dumne
zeu Arhipăstori, clerului şi poporului dreptcredincios, salutul pascal
s fîn t :
/
Hristos a în v ia t !
Dătătorul tuturor bunătăţilor, al păcii şi al v ie ţii veşnice Hristos,
care a vestit U cenicilor Săi şi lumii pacea cerească pe pămînt şi prin
în vierea sa a repurtat biruinţa vie ţii asupra m orţii să sporească pute
rile Prea Fericirii Voastre cu lungime de mulţi şi binecuvîntaţi ani de
viaţă spre arhipăstorire de mult folos pentru binele Sfintei O rtodoxii şi
întărirea păcii.
împreună cu Prea Fericirea Voastră rugăm pe Hristos cel înviat să
aducă linişte în lumea frămîntată de azi, împreună înţelegere pentru
smerirea oam enilor răi care se străduiesc să exterm ine neamul omenesc.
Fie ca Dumnezeu să aşeze în lume iubire frăţească sinceră şi credinţă
mîntuitoare în adevărul dumnezeiesc.
Rămînînd faţă de Prea Fericirea Voastră cu dragoste fiască în H ris
tos, V ă rog să ne primiţi şi pe noi în comuniunea bucuriei pascale, care
a cuprins pe poporul dreptcredincios pe care-1 păstoriţi.
Cu adevărat Hristos a în v ia t !
t DOROTEI,
Mitropolit de Praga
şi a toată Cehoslovacia

Prea F e ricirii Sale Iustin,
Patriarh al B isericii O rto d o x e Române, M itro p o lit al U n grovla h iei şt
A rh ie p is co p al Bucureştiului
Prea Fericirea Voastră, Prea Iu bit în D om nul frate
Hristos a înviat !
«A stă z i toate s-au umplut de lumină, şi cerul şi pămîntul şi cele de
dedesubt. Deci, să prăznuiască toată făptura învierea lui Hristos întru
care ne-am întărit».(tropar în Canonul Paştelui).
In acest spirit de bucurie în Domnul cel înviat, dorim în rugăciu
nile noastre ca Prea Fericirea Voastră şi poporul credincios pe care-1
păstoriţi să sărbătoriţi şi să Vă întăriţi în adevărul în v ierii celei pur
tătoare de lumină a lui Hristos, şi să V ă desfătaţi din belşug de daru
rile sale.

IP
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Pămîntul, adăpat din abundenţă de lacrim i şi sînge, doreşte cu ar
doare pacea. Oamenii, însă, la instigaţia diavolului, totuşi doresc sînge
şi dominaţie peste lume. F ie ca, în acest impas să strălucească peste
noi lumina lui Hristos din mormîntul cel purtător de lumină spre bucu
ria v ie ţii şi a păcii.
Cu adevărat Hristos a în v ia t !
A l Prea Fericirii V oastre smerit în Hristos frate şi rugător,
t V A SILE,
Mitropolit al Varşoviei
şi al întregii Polonii

Prea F e ricirii Sale Iustin,
Patriarhul B isericii O rtod oxe Române
•Eu sînt învierea şi V ia ţa » (Ioan 11, 25).

Prea Fericirea Voastră, '

.

*

M ai întîi de toate, dorindu-Vă sănătate deplină şi arhipăstorire în
pace, iubire şi în unitatea de credinţă a tuturor credincioşilor români,
sub conducerea spirituală a Prea Fericirii Voastre, V ă adresez din toată
inima salutul meu în Hristos, care a nimicit biruitor moartea.
Hristos cel înviat este într-adevăr «în v ierea şi V ia ţa » tuturor fiin 
ţelor umane.
Hristos cel înviat — Dătătorul de Viaţă, care. este Cuvîntul Tatălui
a luat trup omenesc în pîntecele Sfintei Fecioare. Hristos cel înviat,
care a pătimit ân chip real, a fost răstignit, a murit şi a fost îngropat
pentru a răscumpăra omul întreg şi, după cum s-a spus prin profeţi şi
El însuşi a prevestit, a treia zi El a înviat din morţi fiind «primul născut
dintre morţi...» (Col., 1, 18).
în vierea din morţi a marcat primirea Jertfei Sfîntului M întuitor pe
Cruce.
în vierea lui Hristos este privită ca o garanţie a în vierii oam enilor
(I Cor., 15, 12; Rom., 8, 11 ; II Tim., 2, 18), ca o asigurare prin' care
Iisus Hristos adevereşte mîntuirea noastră şi noi credem că în vierea
Domnului nostru este într-adevăr o garanţie a propriei noastre învieri.
A şa cum, în I Cor., 15, 3— 4 Sfîntul apostol Pavel afirmă că «H ristos
a murit pentru păcatele noastre ... şi că El a fost îngropat şi a înviat
a treia zi din m orţi», M oartea, îngroparea şi în vierea lui Hristos cer să
fie socotite împreună drept cadru al credinţei creştine.
în vierea lui Iisus Hristos ne asigură că întreaga noastră fiiAţă este
răscumpărată şi aptă de a fi răscumpărată.
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Hristos cel înviat este capul Bisericii şi centrul vie ţii şi învăţăturii
ei. A şa cum A postolii au fost aleşi să fie martori ai în vierii (Fapte 1, 8;
3, 15 ; 4, 2 ; 33 ; 10, 41), şi noi toţi sîntem răspunzători de a fi martori
ai în vierii unei noi vieţi.
Este o mare plăcere pentru mine să V ă asigur de cele mai bune
doriri în rugăciunea mea pentru Prea Fericirea Voastră cu ocazia acestui
Sfînt Paşte — 1986.
Fie ca Hristos cel înviat să vă binecuvînteze pe toţi cu prezenţa Sa.

t A B B A TE K LE -H A IM A N O T,
Patriarhul Etiopiei

Prea Fericirea Voastră,
Iu b it frate în Domnul,
Hristos a în v ia t !
A vem marea bucurie să salutăm pe Prea Fericirea Voastră din nou
în numele lui Hristos cel înviat. El singur este nădejdea noastră într-o
lume fărîmiţată. Prima noastră îndatorire este să arătăm deschis lumii,
în smerenie şi dragoste, lumina vie ţii care este Hristos.
în calitate de creştini sîntem chemaţi să dăm socoteală de speranţa
noastră în Hristos cel înviat dîndu-ne m îinile cu toţi oamenii de bunăvoire, spre a spori puterea păcii, dreptăţii şi dragostei. M izeria m ilioa
nelor dintre fraţii şi surorile noastre pretutindeni în lume, exploatarea
şi oprimarea celor săraci de către cei bogaţi, stocarea unui imens număr
de arme — toate acestea sînt o provocare continuă la adresa vie ţii şi
a credinţei noastre creştine.
Fie ca tainele mîntuitoare ale Patimilor, M orţii şi în vierii Domnului
nostru Iisus Hristos să ne inspire neîncetat în îndeplinirea marilor înda
toriri de dreptate, pace şi dragoste în interesul creaţiei lui Dumnezeu.
Fie ca Domnul cel înviat să ne aducă tuturor bucurii şi nădejdi
sporite.
Fie ca Domnul să întărească pe Prea Fericirea Voastră în slujirea
pe care o săvîrşeşte, şi poporul credincios pe care îl păstoriţi să pri
mească de la Dumnezeu binecuvîntări din belşug în acest timp al Sfin
telor Paşti.
A l Prea Fericirii Voastre frate întru Domnul,
| BASELIUS M A R T H O M A M A T H E W S I,
Catolicos al Bisericii Ortodoxe Siriene
din India
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Prea Fericirea Voastră,
Sărbătorind împreună slăvitul praznic al în v ierii lui Hristos, V ă
adresez Prea Fericirii Voastre şi Bisericii pe care o păstoriţi, salutările
şi urările noastre cele mai bune în Hristos cel înviat. Lăudat să fie !
Hristos a în v ia t ! Cu adevărat a în v ia t !
Paştile este o sărbătoare a luminii. Imprimînd un simbolism adînc
înrădăcinat în multe experienţe religioase ca şi în viaţa naturii însăşi,
lumina a fost văzută de creştini ca semn al nădejdii, ca semn de biru
inţă a binelui asupra răului, a v ie ţii asupra morţii. Sfîntul Ioan, Evan
ghelistul afirmă că Dumnezeu este lumină şi că lumina lui Dumnezeu,
venind în lume cu Iisus Hristos, luminează în întuneric, iar întunericul
n-a cuprins-o. întunericul, de fapt, a fost biruit de lumină pentru că
Dumnezeu prin Hristos a biruit răul şi moartea pe Cruce şi lumina acelei
biruinţe străluceşte prin înviere.
Dar, acea biruinţă este încă departe de a fi completă în viaţa lumii
de astăzi. Multă lume încă trăieşte în întuneric şi în umbra morţii. Creş
tinii însă, trăind în lumina în vierii sint chemaţi a sluji ca fii ai luminii
şi a purta lumina dragostei lui Dumnezeu în viaţa acestei lumi. C re
dinţa noastră în Hristos cel înviat ne întăreşte să putem lupta îm potriva
celui rău, în orice formă ar fi şi să lumineze atmosfera întunecată a
vieţii omeneşti cu dreptatea şi pacea lui Dumnezeu.
Recent, în lunile care au trecut, călătoriile m ele m-au purtat în In
dia şi în Canada unde am întîlnit numeroşi lideri creştini. în lunile care
vin urmează să întîlnesc pe alţii. A stfel de întîlniri îmi dau convin
gerea că noi toţi sîntem uniţi în credinţa în în viere care este nu numai
un simplu sentiment în mintea credincioşilor despre Mîntuitorul cel
lăstignit, ci o experienţă profundă a noii vieţi care izvorăşte din morinîntul lui Hristos. «întunericul a trecut şi adevărata lumină străluceşte»
(I Ioan 2, 8). M ă rog lui Dumnezeu ca mărturia şi slujirea noastră co 
mună în lume să facă să se afirme credinţa noastră creştină ca o realitate
in viaţa omenească.
Al Prea Fericirii Voastre iubitor frate In Hristos,

t ROBERT C A N T U A R ,
Arhiepiscop de. Canterbury

Prea Fericirea Voastră,
Am bucuria de a V ă transmite scrisoarea de Sfintele Paşti pe care
o adresează Prea Fericirii Voastre Papa Ioan Paul II.
Cu acest prilej, V ă prezint şi eu cele mai bune şi respectuoase urări
şi vă încredinţez de rugăciunea mea către Domnul cel înviat.
f Cardinal JOHANNES WILLEBRANDS
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Prea F e ricirii Sale Iustin, A rhiepiscop al Bucur eştiului
şi Patriarh al Bisericii O rtod oxe Române,
Cu prilejul Sfintelor Paşti, toţi cei care cred în în vierea Domnului
sînt purtaţi din nou în inima tainei creştinismului. A stfel, noi trăim din
nou bucuria de a fi uniţi şi sîntem întăriţi să înfruntăm împreună ma
rile probleme omeneşti ale timpului nostru.
Focul dragostei dumnezeieşti care s-a arătat lui M oise pe Muntele
H oreb şi care pe G olgota s-a descoperit cu încă mai multă strălucire
ca dragoste răstignită, este astăzi contemplat de Biserică pe chipul veş
nic transfigurat al Domnului cel Înviat.
în timp ce izbucnirile de ură şi de invidie pot să degenereze în
conflicte dramatice şi întinse, sărbătorirea Paştilor se arată ca o invi
taţie stăruitoare de a ne apropia de Hristos, lumină a lumii.
Răspunzînd chemării Apostolului Pavel, noi «respingem lucrurile în
tunericului şi ne punem armele luminii» (Rom., 13, 12) pentru a sluji
pe omul aflat pe calea arătată de Hristos, sprijinind orice efort sincer
în favoarea vieţii. M ergînd sub lumina pascală, «n oi ne aflăm în comu
niune unii cu a lţii» (1 Ioan 1, 7), în timp ce 1nu încetează să sporească
în noi dorinţa de a restabili deplin această comuniune între creştini şi
de a arăta omului de azi căile împăcării şi ale păcii prin semnul vizibil
al unei mai mari unităţi între Bisericile noastre.
Cu aceste sentimente V ă adresez eu, Iubite Frate, cele mai bune
urări ale mele pentru praznicul în vierii Domnului şi V ă asigur de pro
funda mea dragoste.
t IO A N -P A U L A L II-LEA P.P.
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Pacea Intre oameni, ca rezultat al unităţii neamului omenesc, este
Idevărata viaţă pe care trebuie să o trăiască toţi locuitorii Planetei. Ros
tul firesc al omului stă deci nu In nimicirea adusă de moarte ci în plelitudinea vie ţii (Ioan 5, 26), pacea rămînînd ţinta şi angajarea spre care
loi trebuie să ne îndreptăm permanent. De aceea, războiul distrugător
le bunuri m ateriale şi spirituale, dar mai ales ucigător al vieţii, tre
buie condamnat şi înfierat cu toată hotărîrea de toţi oamenii. Intre aclunile menite a înlătura din viaţa om enirii ameninţătorul război nuclear
tf de a salva bunul ei suprem, pacea, se numără şi aceea care a avut ca
tezultat proclamarea acestui curgător an ca A n Internaţional al Păcii,
b favoarea păcii şi pentru dezarmare oamenii doritori de bine şi forWe progresiste din întreaga lume au organizat în acest an al păcii,
tomeroase manifestări şi mitinguri.
Dobîndind o conştiinţă nouă asupra va lorii omului, a muncii şi n&wmţelor lui, fiii poporului nostru tind către noi şi noi orizonturi de
palizări paşnice. Ei sînt convinşi că luminile raţiunii sănătoase trebuie
fe zăgăzuiască pornirile războinice ; trebuie să se găsească făgaşul fifesc de încredere, de pace durabilă şi colaborare între oameni şi poloare.
'
împreună cu toti locuitorii ţării slujitorii Bisericii O rtodoxe Ro■Wkne trăiesc aspiraţiile întregii suflări româneşti pentru dreptate şi
Bpmăstarea tuturor fiilor Terrei şi pentru pace din zi în zi tot mai trainică
H l lume. Intre acţiunile pe care şi ei le desfăşoară în acest A n Interna*
B o n a l al Păcii se înscrie şi cea de-a 47-a Conferinţă teologică intercon^■tion aiă care a luat în dezbatere tema «P a c e pe pămînt». In cea de-a
B p u a zi a lucrărilor sale — desfăşurate la Institutul T e olog ic de grad
■ t iv e r s i t a r din Bucureşti, în zilele de 22 şi 23 mai a.c. — , participanţii
• - a u exprimat voinţa lor hotărîtă de pace angajîndu-se ca împreună cu
■ P t i fiii patriei să susţină şi să prom oveze noile in iţiative de paca în
B R & e ale ţării noastre şi ale conducerii statului român.

O. r . — 3

34

BISERICA O R T O D O X A R O M A N i flA Ţ A BISERIC

Lucrările dedicate acestui ţel suprem al zilelor noastre s-au desfa
Sîntem ci
şurat sub conducerea înalt Prea Sfinţitului Dr. N estor Vornicescu, A rh ie tericolul care
piscopul C raiovei şi M itropolitu l Olteniei, care a ţinut şi un cuprinzătoi ate cele mai
cuvînt asupra temei, cuvînt pe care-1 inserăm în paginile imediat urmă ©mână şi ale
toare :
«N e aflăm încă, liturgic, în perioada pascală şi cuvintele-testamen
ale Domnului Iisus Hristos, rostite după dumnezeiasca înviere, stărui* fi hotărîrii fe
permanent în cugetele şi în adîncul sufletelor noastre : «P a ce vouă h h chip iraţic
Precum M -a trimis pe M in e Tatăl vă trimit şi Eu pe v o i !» (Ioan 20, 21) lndu-se cons
asemenea şi îndemnurile apostolice : «Căutaţi pacea şi o urmaţi pe eai fi noastre.
(I Petru 3, 11).
Ceea ce
A vem poruncă «să păzim toate» (M atei 28, 20), să urmăm cu sfin eprezintă ere
ţenie pacea, să «p ăzim » unitatea şi armonia frăţească, porunci care fa u grupuri c
parte dintre îndatoririle cele mai însemnate ale fiecărui creştin.
au alta a lui
învăţătura Bisericii noastre ne arată explicit, că nu trebuie să li implat în ac
mităm spaţiul păcii la cel imediat învecinat cu existenţa noastră, să ni rioasă alert
îngrădim porunca într-un anumit perimetru, pentru că spaţiul real
spundere. F
îm plinirii ei nu poate avea hotar decît doar la «m arginile lum ii», 1 tnă la un j
m arginile întregului Cosmos. Dar infinit fiind Cosmosul, fără de limit Dntrol şi, în
este şi spaţiul poruncii păcii, atîta timp cît fiinţa noastră este supus londială, vie
fiului.
greşelii iar viaţa noastră este nedesăvîrşită.
Dumnezeiasca poruncă, pe care a m 'prim it-o prin Sfînta B iserid
S-au făcu
spune limpede : «Pace celor de aproape !», dar, în
aceeaşi măsură,«Pac |rea şi m
celor de d e p a rte !», pace către cele patru puncte cardinale ale planetî iturale, acci
noastre.
tră milioane
In sufletele tuturor, în întreaga noastră fiinţă în calitate de sluji Icuitor al te;
tori ai Cultelor, de credincioşi, au un puternic ecou n o ile şi vibrantei
degajată
chem ări pentru pace ale patriei noastre România socialistă, ale Domnuli
72 de to
preşedinte N ic o la e Ceauşescu. A vem în vedere, îndeosebi C u vîn ta r<
ir, ce pot
preşedintelui ţării noastre rostită cu prilejul jubileului din 8 mai 1986 jl o forţă de
Declaraţia fermă şi angajantă a M arii Adunări N aţionale a Republici
lla amenin
Socialiste România cu privire la A n u l Internaţional al Păcii — 1986
lă, ea este
D eclara ţia-A pel a Frontului Dem ocraţiei şi Unităţii Socialiste din marţi iriale, ştiinţi
1986.
Escalada
el, militai
bd declanşa
Fiecare creştin, toţi credincioşii Cultelor, în calitate de slujitol
em de pe
ai păcii, cunoaştem şi trebuie să cunoaştem cît mai profund însemnf
lărilor,
tatea şi frumuseţea legăturii dragostei în lucrarea păcii. Ştim că putei
re apasă pe
ajunge la calitatea de fii ai lui Dumnezeu prin calitatea de făcători
distrugere
pace (M atei 5, 9). Ca un corolar, ştim că avem îndatorirea să depun'
lasate în <
toate silinţele pentru apărarea păcii, pentru ocrotirea vieţii.
îndirii im
itală, se (
T o ţi cei ce sîntem astăzi prezenţi aici, ca şi cei pe care îi repri
zentăm, sîntem pe deplin conştienţi că în prezent o grea răspunde]
va arme]
restru. G
apasă asupra întregii omeniri, pentru că astăzi, asupra lumii întrei
planează marea prim ejdie determinată de escaladarea continuă a în.
lor destri
m ărilor, mai ales a înarmărilor nucleare, ameninţînd întreaga planei
România
primejduind mai mult ca oricînd pacea şi însăşi viaţa şi viitoru l un
etape, \
nităţii.
tărie a si:
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Sîntem cu toţii conştienţi de gravitatea situaţiei internaţionale, de
e pericolul care ameninţă direct Europa, continentul pe care sînt depozi01 ite cele mai mari arsenale de armament. Împreună cu întreaga naţiune
omână şi alături de toţi oamenii iubitori de pace din lumea întreagă,
toi, slujitorii Cultelor împreună cu toţi credincioşii, trăim cu întreaga
n loastră fiinţă marea îngrijorare provocată de faptul că, în pofida voin ţei
iii I hotărîrii ferme de a apăra pacea, de a ocroti viaţa, este continuată
/» D chip iraţional supraînarmarea, nesocotindu-se toate riscurile, igno1 ) fndu-se consecinţele dezastruoase pentru viitoru l om enirii şi al planeai ei noastre.
Ceea ce îngrijorează astăzi cu deosebire este pericolul pe care-1
n eprezintă creşterea tensiunii, a încordării raporturilor între unele state
a nu grupuri de state. înseşi situaţiile de conflict potenţial într-o parte
iu alta a lumii, focarele de litigii existente şi activate — cum s-a înImplat în această primăvară în M editerana — constituie semnale de
wioasă alertă pentru opinia publică şi avertism ente pentru factorii de
Ispundere. Prin lipsa de reţinere, asemenea situaţii pot lesne evolua
Ină la un punct extrem cînd evenim entele ar putea scăpa de sub
Dntrol şi, în virtutea interdependenţei, atît de evidentă astăzi, pacea
londială, viaţa întregii omeniri s-ar putea găsi sub pecetea ireversiHului.
S-au făcut numeroase studii privind pericolele ce pîndesc astăzi omeIrea şi marea lor majoritate trec pe primul loc — înaintea catastrofelor
■turale, accidentelor rutiere, cancerului sau bolilor cardiace, care sewă m ilioane de v ie ţi — pericolul armelor nucleare. Asupra fiecărui
Icuitor al terei planează, în medie, o forţă de nimicire echivalentă cu
fea degajată de 3 tone de ex p loziv convenţional, iar asupra unui eu ro -,
lan 72 de tone. Numai în Europa sînt cca. 13.000 m ijloace de atac nufcar, ce pot să lanseze înţr-o primă lovitură cca. 28.000 de focoase,
I o forţă de distrugere incalculabilă. în mod paradoxal, în loc ca tebila ameninţare a armelor nucleare să fie diminuată şi treptat înlătuktă, ea este conştient amplificată, cu imense eforturi financiare, matfale, ştiinţifice.
Escalada continuă şi prin «in iţia tive », de cel mai sumbru augur,
■tfel, militarizarea Cosmosului măreşte odată mai mult primejdia, pu^ p d declanşa o nouă cursă a înarmărilor în spaţiu, care va fi nu numai
3
^ k tre m de periculoasă, dar va submina grav şi perspectiva controlului
^B irm ărilor, va mări şi mai mult greaua povară a cheltuielilor militare
apasă pe umerii popoarelor. Chiar dacă realizarea de m ijloace pendistrugerea rachetelor nucleare în timpul războiului, prin sisteme
s^ fcp la sa te în Cosmos, ar fi posibilă ştiinţific, tehnic şi economic, datorită
^ ■ p în d ir ii incontrolabile a radiaţiilor la scară continentală şi intercon^ B en ta lă , se demonstrează fără nici un echivoc că o apărare sigură îmî^ B r iv a armelor nucleare nu există nici pe pămînt, nici în spaţiul ex]^fclerestru. Consecinţele radiaţiilor nu pot fi lim itate în spaţiu, iar efeclor destructive, directe şi indirecte, ar putea fi catastrofale.
:^ B R o m â n ia sprijină activ programul de dezarmare nucleară în mai
^ B l t e etape, pînă în anul 2000, propus de Uniunea Sovietică. Cu deosetărie a subliniat preşedintele României, Domnul N icola e Ceauşescu,
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necesitatea de a se ajunge, încă din acest an, la un acord privind oprire
amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie de acţiune în Europ
ea
şi apoi trecerea la eliminarea celor existente. Cu aceeaşi vig o a re a rea
firmat urgenţa cu care se impune realizarea unui acord corespunzătc
privind încetarea experienţelor nucleare şi a adresat din nou Statelo
Unite apelul de a se pune capăt experienţelor nucleare şi a se alătur
moratoriului propus de Uniunea Sovietică, chemînd totodată şi cele
lalte state posesoare de arme nucleare să se alăture propunerilor d
încetare a oricăror experienţe atomice.
In acest context contemporan, în această situaţie de criză morali
a om enirii, glasul României adresează noi şi vibrante chemări pentri
pace, glasul întregului nostru popor, prin exponentul său cel mai aut'
rizat, Domnul preşedinte N ico la e Ceauşescu, se face auzit în chip lim
pede şi decis, reînnoind apelurile la luciditate şi realism, cu toate prile
ju rile adecvate. A stfel, la gloriosul jubileu din 8 mai 1986 s-a evidenţial
în spirit de înaltă responsabilitate, faptul că nu există problemă ma
importantă astăzi pentru omenire, pentru fiecare vieţu itor de pe Terra
pentru toate popoarele lumii, decît problema salvgardării păcii şi ocr<
tirea vie ţii, fiind im perios necesare măsuri eficiente — cît timp nu esl
prea tîrziu — pentru a se pune stavilă cursei înarmărilor şi a se treci
la dezarmare, spre înfăptuirea obiectivului final, dezarmarea generali
esti
şi totală. In acest sens — subliniază preşedintele ţării noastre
necesară unirea tuturor forţelor, un front comun al conştiinţelor şi
voinţelor, pentru apărarea dreptului nostru fundamental la viaţă, a dre|
tului la pace, la o existenţă demnă şi sigură, liberă şi independenţi
pentru toţi oamenii, pentru toate popoarele.
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adevărat binecuvîntat şi un rodnic răstimp al reflecţiei adînci, dar şi a
deciziei neîntîrziate, al înfăptuirilor pentru consolidarea păcii mondiale Apel către toi
A cest do<
pentru apărarea vieţii, prin proiectarea unor ample acţiuni realizabil*
toţi credii
în mai multe etape, spre a fi întîmpinat cu pace mileniul III.
ftesc — , înţe
La orizontul vie ţii internaţionale s-au profilat şi unele semne
crat păcii, un
speranţei, în direcţia deschiderii unor căi spre dialogul între suprapu pi,iexe pregăti]
teri şi tratative susţinute de bunăvoinţă şi de înţelegere lucidă a grave
în D e d a i
ameninţări care planează asupra omenirii. Popoarele lumii au sperat c< (xprimă gînd
se v o r înregistra paşi reali în direcţia dezarmării, rezultate v iz ib ile îi ipreciere strc
privinţa destftiderii. Dar timpul a trecut fără a confirm a aceste speranţe^r<eşedinte N:
ierea în viaţ.
D im potrivă, asistăm la unele acţiuni care agravează situaţia mondiali
N e exprimăm deplina noastră adeziune şi sprijinim întru totul Ap» ispiraţiilor d<
consideră
Iul Domnului preşedinte N ico la e Ceauşescu prin care se cere ca Uniune
Sovietică şi Statele Unite ale A m ericii să acţioneze în spiritul anga rile de decizi
cţie,
cea a
jam entelor pe care şi le-au luat la G en eva în noiem brie 1985, Statei»
•ăcii.
Unite ale A m ericii să pună capăt experienţelor nucleare, alăturîiidu-s<
N oi, sluj
M oratoriului propus de Uniunea Sovietică.
iducem, în c
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Neobosit şi ferm apărător al intereselor poporului român, al păcii
li Întreaga lume, preşedintele ţării noastre se pronunţă cu hotărîre penru acţiuni ferm e şi eficiente, prin colaborarea tuturor popoarelor lumii,
Q direcţia salvgardării păcii, pentru ocrotirea v i e ţ i i : « Este necesar să
acem totul — arată preşedintele N icola e Ceauşescu — pentru a d eter
mina o schim bare generală a cursului v ie ţii internaţionale, de a se trece
b oprirea cursei înarm ărilor, în prim ul rînd a celo r nucleare, de a se
renunţa cu desăvîrşire la politica de forţă, de ameninţare, de amestec
In treburile a ltor state».
Noi, toţi, credincioşii, slujitorii, reprezentanţii Cultelor din ţara
noastră, avem nobila îndatorire patriotică şi cetăţenească, umană şi creş
tină, de a ne manifesta deschis voinţa noastră de pace, apărind viaţa,
numele lui Dumnezeu, în numele dreptului fundamental pe care îl
ire fiecare om la existenţă, la fericire, la viaţă în libertate şi în pace.
In această etapă de răscruce din viaţa planetei noastre, cînd om e
nirea trebuie să găsească resursele unei cotituri radicale în interesul
jeneral uman, sub semnul ramurii de măslin, se desfăşoară în toate
ţările lumii acţiuni m obilizatoare pentru a marca Anul Internaţional al
Păcii, sub emblema porumbelului păcii, mesagerul care nu greşeşte n i
ciodată traseul şi destinaţia, purtînd pretutindeni în lume sacra vestire
1 păcii. Este datoria morală a lumii de astăzi, îndatorirea fundamentală
i tuturor popoarelor, de a răspunde cu întreaga conştiinţă şi cu fapte
pilduitoare literei şi duhului acestui mesaj, într-o atitudine de deplin
consens, însemnînd dialogul paşnic şi constructiv, o largă cooperare in 
ternaţională, încetarea cursei înarmărilor şi trecerea la măsuri ferm e de
dezarmare, pentru făurirea unei lumi fără arme şi fără războaie.

In

In spiritul acestor cerinţe cardinale în viaţa internaţională contem 
porană, Frontul Dem ocraţiei şi Unităţii Socialiste din Republica
Socialistă România a lansat, la sfîrşitul lunii martie 1986, DeclaraţiaApel către toate popoarele din Europa şi de pe alte continente.
A cest document a fost însuşit şi de reprezentanţii tuturor Cultelor,
de toţi credincioşii — C ultele fiind membre ale acestui înalt for o b 
ştesc — , înţelegînd însemnătatea unui asemenea A p e l în anul consa
crat păcii, un an care trebuie să constituie începutul real al unei com 
plexe pregătiri spre a fi întîmpinat cu pace mileniul III.
în D eclara ţia-A pel a Frontului Dem ocraţiei şi Unităţii Socialiste se
exprimă gîndurile şi voinţa întregului, nostru popor, care dă o înaltă
ipreciere strălucitei activităţi desfăşurate în apărarea păcii de Domnul
preşedinte N ico la e Ceauşescu şi rolului său în elaborarea şi transpu
nerea în viaţă a politicii interne şi externe a R o m â n ie i; se dă expresie
■spiraţiilor de pace ale poporului român şi ale tuturor popoarelor lumii
|i consideră că toate forţele politice, opinia publică mondială şi foru 
rile de decizie din întreaga lume trebuie să acţioneze într-o unică d i
recţie, cea a prom ovării ţelurilor generoase ale Anului Internaţional al
Păcii.
N oi, slu jitorii Cultelor din România, ne-am adus şi trebuie să ne
•ducem, în continuare, cu aceeaşi deplină convingere şi cu hotărîre, o
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tot mai sporită contribuţie, prin ^mijloacele noastre specifice, peni
apărarea păcii şi a vieţii. împreună cu întreaga suflare româneasi
ne străduim să facem cunoscut lumii întregi, fraţilor noştri de o credinţ
sau de alta, tuturor «c e lo r de aproape şi celo r de d eparte», că est
necesar să punem mai presus de orice deosebiri privind concepţiile pc
litice, filosofice, confesional-religioase, sau de altă natură, apărarea su
premului bun comun, de cel mai mare preţ pentru întreaga omenin
care este pacea. Strîns uniţi, alcătuim un singur trup, un singur sufle
un singur glas, cerînd, impunînd factorilor de răspundere luarea uno
decizii ferme pentru un acord general privind eliminarea tuturor arme
lor, interzicerea experienţelor cu arma nucleară, pentru oprirea milit»
rizării spaţiului cosmic.
în duhul Evangheliei .şi în lumina concepţiei' noastre de viaţă pro
fund umanistă, respingem cu hotărîre acţiunile provocatoare, recurgere
la presiuni de orice fe l din partea unui stat faţă de altul şi cerem s
se statornicească relaţiile dintre state numai pe sacrele principii
respectului reciproc, ale independenţei şi suveranităţii, neamestecul
în treburile interne ale altui popor, prom ovării spiritului de înţelegei
şi încredere între oameni şi popoare.
Alături de toţi oamenii iubitori de pace din lumea întreagă cons:
derăm că nimic nu este mai important pentru prezentul şi viitoru l om<
nirii decît opţiunea — fără alternativă — pentru o atitudine lucidă, î
numele vieţii, pentru un consens unanim în duhul înţelegerii, al încr<
derii şi al păcii.

Astăzi, în deplină unitate de simţire şi cugetare, ne exprimăm adi
ziunea totală la Declaraţia fermă şi angajantă a M arii Adunări Naţional
a Republicii Socialiste România cu privire la A n u l Internaţional al Pă<
— 1986.
Toţi slujitorii Cultelor şi credincioşii din patria noastră, manifei
tîndu-şi totala adeziune la această nouă mărturie a voin ţei neabătu
de pace a poporului nostru, îşi exprimă hotărîrea fermă de a contribi
«cu timp şi fără tim p» (II Tim., 4, 2), la întruchiparea sacrelor princip
ale păcii în acest an purtînd emblema păcii, precum şi în anii ce vi]
pentru generaţiile viitoare, de al căror destin sîntem cu toţii direi
răspunzători.
Toată activitatea noastră de slujitori ai diferitelor religii şi col
fesiuni, precum şi activitatea fraţilor noştri întru credinţă, ca şi cea
tuturor oam enilor iubitori de pace şi progres din lume^ întreagă, l
cuvine a fi în deplină concordanţă cu ob iectivele Anului Internaţion
al Păcii. Acum, mai mult ca oricînd, dinamizăm eforturile noastre penti
o cît mai bună conlucrare între Biserici şi Culte, în vederea unei contr
buţii cît mai eficiente pentru apărarea păcii şi a vieţii.
N e manifestăm adeziunea noastră la principiile formulate în Decli
raţia M arii Adunări N aţionale cu p rivire la necesitatea soluţionăi
juste a problem elor negative din economia mondială, soluţionarea
blem elor litigioase din viaţa internaţională prin participarea directă

V IA T A BISERIC

tuturor statei
duirea social
N e revir
demonstra pi
năm cu depl
»ă nu rămîne
tm declaraţii
tiv de dezar
ca o măsură
nalelor m ilit
velor de tru
prin consens

Conştiin
patriotică ne
Jinirea iniţia
rarea păcii
sprijinul no<
şi internaţic
toare, pusă !
tului şi v iito
Cu deos
care preşedi
din 8 mai lî
întregi, penJ
crucială din
Domnul
putere că ac
ci aceea că
v ie ţii pe p l
mele nuclec
ori Întreaga
tregii omen
îngrijo]
cleare în Ei
pentru stati
creştere a ir
explozii nu
energiei at<
loc la cent
prisosinţă î
de sub cont
Sîntem
parea curşi
pentru că
pămînt şi
omenirii d<
totală a ac<

IriA Ţ A BISERICEASCA

39

tuturor statelor, egale în drepturi, indiferent de mărimea lor sau de orînduirea socială.
N e revine şi nouă, slujitorii Cultelor, îndatorirea de onoare de a
demonstra prin cuvînt şi prin faptă că ne înţelegem misiunea şi acţio
năm cu deplină responsabilitate pentru ca A nu l Internaţional al Păcii,
Să
rămînă o simplă emblemă, o formulă cu rezonanţă, un prilej pen
tru declaraţii şi proclamaţii, ci să marcheze cu adevărat un început efec
tiv de dezarmare, corespunzător im perativului imediat de realizare —
ca o măsură tranzitorie — a unui echilibru, nu pe calea sporirii arse
nalelor militare, ci prin reducerea paralelă a armamentelor şi a efecti
velor de trupe la un n ivel tot mai scăzut, printr-un sistem de control,
prin consens, pentru adevărata apărare a păcii, pentru slujirea vieţii.
Conştiinţa noastră religioasă şi în aceeaşi măsură conştiinţa noastră
patriotică ne determină la o atitudine de participare directă pentru spri
jinirea iniţiativelor, propunerilor şi acţiunilor ţării noastre pentru apă
rarea păcii şi ocrotirea vieţii. împreună cu toţi fiii patriei, reafirmăm
sprijinul noastru hotărît faţă de întreaga şi neobosita activitate internă
şi internaţională a preşedintelui N icola e Ceauşescu, activitate pildui
toare, pusă în slujba intereselor vita le ale poporului român, ale prezen
tului şi viitorului întregii omeniri.
Cu deosebită luare-aminte ne oprim asupra magistralei cuvîntări pe
care preşedintele ţării noastre a rostit-o cu prilejul glorioasei aniversări
|din 8 mai 1986, susţinînd toate chemările adresate nouă tuturor şi lumii
Întregi, pentru apărarea păcii şi a vie ţii în aceste clipe de însemnătate
^crucială din istoria omenirii.
Domnul preşedinte N icola e Ceauşescu a atras atenţia cu deosebită
putere că acum nu se pune problema dacă va avea loc sau nu un război,
ci aceea că» «u n nou război m ondial pune in p e rico l însăşi existenţa
v ie ţii pe planeta noastră. Uriaşele m ijlo a ce de distrugere în masă, ar
mele nucleare existente — care au capacitatea să distrugă de mai m ulte
ori întreaga om enire — pot duce, dacă v o r fi folosite, la distrugerea în 
tregii om eniri, a înseşi con d iţiilo r v ie ţii pe păm înt».
îngrijorarea creşte prin faptul că se fac amplasări de noi arme nu
cleare în Europa, arme care nu pot reprezenta deloc o garanţie în plus
pentru statul care le acceptă pe teritoriul său ci, dimpotrivă, duc ia o
creştere a insecurităţii, ţinînd seama şi de pericolul unor accidente, al unor
explozii nucleare neprevăzute, care pot surveni chiar în cazul utilizării
energiei atomice în scopuri paşnice. Recenta avarie gravă care a avut
loc la centrala energetică nucleară din apropierea K ievu lui a pus cu
prisosinţă în evidenţă marea prim ejdie pe care o reprezintă pierderea
de sub control a energiei nucleare sub orice formă.
Sîntem conştienţi că trebuie să facem totul pentru a detennina sto
parea cursei înarmărilor, pentru a îm piedica m ilitarizarea Cosmosului,
pentru că apărarea antinucleară absolută nu se poate realiza nici pe
pămînt şi cu atît mai mult în Cosmos. Singura cale pentru salvarea
omenirii de ameninţarea catastrofei nucleare este, de fapt, distrugerea
totală a acestor arme.

•
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încurajator este faptul că evolu ţia v ie ţii m ondiale demonstrează
existenţa în lume a unor forţe ce ij u pot fi anihilate, nici ignorate, car<
au posibilitatea de a determina schimbarea cursului evenim entelor, barînd drumul spre catastrofa nucleară, spre distrugerea vieţii. Este în
curajator faptul că există aceste posibilităţi reale, dar îngrijorează fap
tul că aceste posibilităţi încă nu sînt folosite cu toată energia, pentru
a se trece în mod real la destindere, la colaborare, la dezarmare, la
realizarea unei lumi fără arme şi fără războaie. Este n evoie ca în timpul
cel mai scurt să se treacă la încheierea unor acorduri corespunzătoare,
reciproc acceptabile, pe calea dezarmării, a destinderii şi colaborării.
A ceste probleme, interesînd toate naţiunile lumii, sînt invocate în
chemarea pe care o adresează preşedintele N ico la e Ceauşescu, pentru
ca toate popoarele lumii, fără deosebire de orînduire socială, indiferent
de mărime, de poziţie geografică, să-şi unească puterile şi să contri
buie cît mai mult la triumful raţiunii, la dezarmarea nucleară şi la dezar
marea generală. Este necesar să se renunţe la m anevrele militare de
mare anvergură sau care ating interesele unor state, să fie retrase flo 
tele marilor puteri din Mediterana şi din Oceanul Indian, să se renunţe,
în general, la m anevre în apele internaţionale, evitîndu-se orice acţiune
provocatoare.
Ţara noastră, în chipul cel mai îndreptăţit, consideră că lumea, om e
nirea, se află într-o epocă hotărîtoare pentru continuarea vie ţii pe
Terra, de aceea se impune adoptarea unui program com plex de dezar
mare şi este posibil să se ajungă la acorduri corespunzătoare şi în această
direcţie, pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor la viaţă, la
existenţă, la libertate şi la pace trainică. Se aşteaptă de către popoare
încheierea cu rezultate cît mai bune a Conferinţei de la Stockholm pri
vind securitatea şi dezarmarea în Europa ; încheierea cît mai grabnică
a unui acord în cadrul tratativelor de la V ien a privind reducerea trupe
lor şi armamentelor în Europa ; este imperios necesară intensificarea ac
tivităţii Conferinţei de la G eneva în problema dezarmării. Ţara noastră
acţionează, în continuare, cu toată hotărîrea în direcţia dezvoltării rela
ţiilor de colaborare cu toate ţările din Balcani; pentru transformarea
Balcanilor într-o zonă fără arme nucleare şi chimice, fără baze militare
străine. Asem enea zone este necesar să existe şi în alte regiuni ale Eu
ropei, precum şi pe alte continente.
România se pronunţă pentru întărirea colaborării şi conlucrării tu
turor statelor mici şi m ijlocii ca o necesitate pentru participarea lor ac
tivă la soluţionarea m arilor problem e ale v ie ţii mondiale. Este necesar
ca toate ţările să sprijine creşterea rolului Organizaţiei N aţiunilor Unite,
precum şi al altor organisme internaţionale pentru apărarea păcii, pentru
ocrotirea vieţii.
Sîntem cu toţii convinşi că apărarea păcii constituie însăşi menirea
noastră în lume şi, deci, întîia noastră îndatorire, faţă de noi înşine, faţă
de semenii noştri, faţă de Dumnezeu. Sîntem pe deplin pătrunşi de con
ştiinţa acestei îndatoriri şi căutăm a o împlini cu toată rîvna, acţionînd
în strînsă unitate între noi şi în unitate cu întregul nostru popor pentru
apărarea păcii, dezideratul sacru al omenirii de totdeauna, dezideratul
im perativ al omenirii contemporane.
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împărtăşind îngrijorarea generală faţă de situaţia de nesiguranţă şi
de încordare în care se află lumea de astăzi, Intîistătătorul Bisericii O r
todoxe Române, Prea F ericitu l Patriarh Iustin, sublinia recent marea
răspundere ce revine tuturor şi fiecăruia în parte, necesitatea unor ac
ţiuni ferm e şi neîntîrziate, care să determine reluarea cursului destin
derii şi intensificarea tratativelor şi a n egocierilor diplom atice pentru
stingerea focarelor de conflict, pentru* salvgardarea păcii mondiale.
*O m enirea are datoria sacră să facă uz de dreptul său de a trăi, de drep
tul la existenţă, de dreptul său la via ţă ». De aceea şi noi ne străduim
şi ne vom strădui, în continuare şi cu mai mult dinamism, să ne aducem
contribuţia noastră la statornicirea unui climat de înţelegere şi armonie
între popoare şi naţiuni, de cooperare rodnică între toate statele lumii.
Pacea este izvoru l vieţii, este idealul pentru împlinirea căruia ne
aflăm cu toţii în acelaşi front, dincolo de deosebirile de credinţă, de con
fesiune religioasă, de con vin gerile filosofice sau politice. Pacea este co 
moara de cel mai mare preţ, pe care dorim să o dobîndim nu pentru a o
ascunde, ci pentru a ne bucura toţi de strălucirea ei, pentru a prospera
cu toţii prin bunurile ei, pentru a o transmite, moştenire şi sfînt testa
ment, generaţiilor viitoare.
Bisericile şi Cultele din întreaga lume, credincioşii tuturor religiilor,
ca membri conştienţi ai societăţii contemporane, ai unei societăţi aflate
la cel mai înalt n ivel de civ iliza ţie atins vreodată de omenire, trebuie să-şi
afirme în permanenţă opţiunea lor fermă în favoarea păcii şi a vieţii.
Fiind o opţiune fără alternativă, condiţionînd astăzi însăşi viaţa, pacea
este o coordonată fundamentală a sistemului de relaţii social-m orale ale
umanităţii, are astfel, implicit, o dimensiune universală. Fiecare cetăţean
şi fiecare popor al lumii au dreptul legitim la pace, dar şi îndatorirea de
a apăra pacea. N oi, creştinii, nu putem despărţi noţiunea de pace de no
ţiunea de iubire, de noţiunea de bucurie. Prin ele se exprimă plenar, in
tegral, viaţa. Universalismul creştin ne determină să cuprindem în
aceste concepte întreaga omenire. In numele acestor concepte — care
nu reprezintă simple abstracţiuni — , în virtutea lor, dorim unitatea de
acţiune cu toate Cultele, cu toţi oamenii de bună credinţă din întreaga
lume, trăim această comuniune în mod plenar şi nutrim convingerea bi
ruinţei luptei noastre comune, a luptei noastre strîns unite — «lupta cea
bună» (I Tim., I, 18), către care ne îndeamnă stăruitor învăţătură noastră
creştină.
Prezenţa noastră aici, împreună, este o mărturie elocventă a conlu
crării active. O mărturie evidentă şi concludentă. Conlucrăm frăţeşte,
avînd drept scop să statornicim în sufletele tuturor celor din jurul
nostru — celor «d e aproape», dar şi celor «d e departe» — dorinţa fră
ţească de continuă şi tot mai fructuoasă conlucrare, încrederea în
prezent şi în viitor, cu conştiinţa că atitudinea noastră, şi în aceste
împrejurări, de ameninţare a păcii şi a vieţii, semnifică prezenţa şi va 
loarea soteriologică a învăţăturii scripturistice şi tradiţionale în lume,
in această lume profund marcată de propria ei imperfecţiune.
Dar omenirea îşi păstrează potenţialul de încredere şi speranţă, po
tenţialul său invincibil de apărare a păcii şi a darului dumnezeiesc al
vieţii. Acest potenţial îi dinamizează năzuinţele şi faptele, dimensionînd
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imperativul perioadei Istorice în care ne aflăm, pentru pacea şi viaţa
întregii lumi».
După încheierea acestei vibrante şi cuprinzătoare expuneri au luat
cuvîntul cadre didactice din învăţămîntul teologic, seminarial şi superior,
conducători şi delegaţi ai Cultelor, cadre administrative. Ei şi-au expri
mat voinţa hotărîtă pentru prom ovarea şi întărirea păcii în lume şi pen
tru dezarmare, ang'ajîndu-se, totodată, să sprijine, alături de toţi fiii p o
porului român, in iţiativele de pace ale conducerii ţării noastre şi ale oa
menilor de bine de pretutindeni.
Pronunţîndu-se categoric îm potriva pericolului nuclear, slujitorii şi
credincioşii Cultelor din România şi-au făcut cunoscută, şi cu acest pri
lej, hotărîrea lor de a nu precupeţi nimic, în acest A n Internaţional al
Păcii, pentru ca pacea să se statornicească în drepturile ei.
Redăm, în ordinea înscrierii la cuvînt, textul acestor in te rv e n ţii:
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P.S. Episcop V asile al O r a d ie i:
«A m p lele şi numeroasele acţiuni şi manifestări în favoarea instau
rării unei păci durabile pe planeta noastră care au loc la noi în ţară, ca
de altfel pretutindeni în lume, arată limpede că trăim într-o perioadă
marcată pe plân internaţional de două poziţii antagonice : pe de o parte
intensificarea galopantă a cursei înarmărilor şi îndeosebi a funestei înar
mări nucleare, care ameninţă cu transformarea în cenuşă a întregii om e
niri, iar pe de altă parte poziţia şi glasul tot mai hotărît al tuturor popoa
relor, al tuturor oamenilor de bine de pretutindeni, uniţi într-o im pre
sionantă opinie publică mondială pentru salvarea v ie ţii şi civilizaţiei
umane din această aberantă ameninţare.
Existenţa păcii în lume este, aşadar, o condiţie fundamentală a vieţii,
de aceea apărarea ei înseamnă însăşi apărarea vieţii. Pacea nu mai este
o problemă care priveşte o ţară sau alta, un continent sau altul şi de
aceea lupta pentru apărarea ei a ieşit din faza unor revendicări locale,
care interesează numai pc anumiţi oameni şi a căpătat un caracter uni
versal.
Conştiinţa însemnătăţii păcii pentru salvarea v ie ţii omeneşti este
în zilele noastre un im perativ categoric şi nimeni nu are dreptul să rămînă străin sau indiferent în. faţa datoriei de a o apăra. Iar cei care
încearcă să legitim eze războiul, într-un fel sau altul, sînt ei înşişi scoşi
din rîndul oam enilor normali.
Pericolul este cu atît mai mare cu cît acumularea-de noi stocuri de
armament nuclear din ce în ce mai sofisticat, alocarea unor sume tot mai
mari din bugetele statelor în scopuri militare, sporirea efectivelor m ili
tare, amplasarea de noi rachete pe continentul european, militarizarea
spaţiului cosmic, crearea unor tot mai ample proiecte ofensive nucleare,
sporesc din ce în ce mai mult pericolul unei conflagraţii catastrofale.
S-a spus, pe bună dreptate, că războiul se naşte mai întîi în inima
oamenilor, în sufletul lor. Nu armele, oricît de prim ejdioase şi de sofisti
cate ar fi, fac războiul, ci oamenii. Ei îl declanşează, dar tot ei au puterea
să-l oprească. Ei sînt cauza primă şi ultimă a declanşării sau a opririi
războaielor. De aceea asigurarfea păcii şi ferirea lumii de noi dispute
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beligerante trebuie să înceapă de la acest c a p ito l: trezirea conştiinţei
de răspundere pentru viitorul omenirii.
S-a doved it întotdeauna, şi istoria ne dă îndestulătoare mărturii, că
o pace adevărată nu se poate întemeia şi nici nu poate dăinui dacă nu
se bazează pe dreptate şi echitate între popoare. Popoarele nu pot trăi
izolate, oricît de mari, de bogate şi de puternice ar fi ele. Precum circulă
sîngele de la un mădular la altul, asigurînd buna funcţionare a întregului
organism, tot astfel o societate are n evoie de legături drepte, echitabile
între membrii ei. O societate în care lipseşte dreptatea este ca un munte
vulcanic. în aparenţă este liniştit, dar din cînd în cînd izbucneşte lava
incandescentă care distruge tot ce este în jur. Tot astfel starea de pace
nu durează atunci cînd nu este dreptate şi echitate între oameni şi po
poare.
Pe de altă parte sînt oameni care socotesc că pacea se asigură prin
înarmare, prin fabricarea de bombe atomice. Ei socotesc că prin această
înarmare intimidează pe adversar şi îl obligă la o pace impusă. O astfel
de strategie este iluzorie, pentru că la rîndul lui adversarul nu stă pe
loc, ci se înarmează şi el şi astfel se escaladează cursa înarmărilor şi
creşte pericolul declanşării războiului.
Poporul român, prin glasul cel mai autorizat al purtătorului său de
cuvînt, Dl. preşedinte N icolae Ceauşescu, m arele erou al păcii, şi-a ex
primat permanent, în faţa diferitelor foruri internaţionale dorinţa şi v o 
inţa sa de pace. Domnia sa declara r e c e n t: «România consideră că nu
menţinerea şi dezvoltarea armelor nucleare este calea spre securitate,
ci distrugerea lor, trecerea la o politică reală de dezarmare, de pace, de
colaborare egală între toate naţiunile lumii. Singura alternativă a însăşi
vie ţii pe planeta noastră — este dezarmarea şi, în primul rînd, dezarma
rea nucleară !».
Organizaţia N aţiunilor Unite, forul reprezentativ şi tutelar al popoa
relor, a proclamat ca anul 1986 să fie numit «A n u l Internaţional al Păcii»,
chemînd toate popoarele să ia măsuri eficiente pentru salvarea omenirii.
A flată în prim ele rînduri pe frontul păcii, ţara noastră întreprinde
neobosite demersuri în favoarea destinderii şi securităţii în lume. Astfel,
în însufleţitoarea D eclaraţie-Apel a Frontului Dem ocraţiei şi Unităţii So
cialiste din Republica Socialistă România, adresată partidelor şi orga
nizaţiilor dem ocratice,'guvernelor, tuturor popoarelor din ţările euro
pene, din Statele Unite ale A m ericii şi Canada, de pe alte continente,
se dă glas convingerilor izvorîte din conştiinţa înaltei responsabilităţi de
care sînt animaţi toţi fiii acestui popor paşnic şi iubitor de dreptate pen
tru soarta lumii, cerînd întregii opinii publice mondiale : «Să punem mai
presus de orice deosebiri de concepţii politice, filozofice, religioase sau
de altă natură, bunul comun cel mai de preţ şi indivizibil al umanităţii
— pacea ! Să facem să triumfe raţiunea şi înţelepciunea politică, să în
vingă voinţa popoarelor de a trăi în pace, într-o lume fără arme şi fără
războaie .f».
Cu acest prilej Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin a reafirmat, în
cuvîntarea sa, larga adeziune şi sprijinul neabătut al Bisericii Ortodoxe
Române, împreună cu celelalte Culte din ţara noastră, la toate acţiunile
îndreptate spre instaurarea unei păci via b ile în Europa şi în lume.
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O
nouă şi elocventă expresie a voin ţei de pace a poporului român
a constituit-o Declaraţia M arii Adunări N aţionale a Republicii Socialiste
România cu privire la Anul Internaţional al Păcii, în care se arată că
forul legislativ al ţării noastre se angajează ferm să conlucreze cu toate
parlamentele tuturor statelor, cu toate forţele iubitoare de pace, «pentru
ca anul 1986 — A nul Internaţional al Păcii — să marcheze o cotitură de
importanţă istorică în viaţa internaţională, în direcţia apărării şi menţi
nerii păcii, a destinderii, securităţii şi colaborării în lume».
Biserica Ortodoxă Română, credincioasă învăţăturilor date nouă de
însuşi Domnul păcii, depune neîncetate străduinţe în vestirea şi apă
rarea păcii, condamnă vehem ent acţiunile războinice de orice
fel şi de oriunde ar veni şi se străduieşte să facă din fiecare credincios
un luptător convins pentru biruinţa bunei în voiri între ţări şi popoare.
Dacă toţi oamenii sînt chemaţi să participe la această grandioasă
operă de edificare a păcii, cu atît mai vîrtos creştinii. Pentru noi, creşti
nii, pacea are izvoare şi temeiuri divine, iar drumul păcii este împreunat
cu drumul mîntuirii. Dumnezeu vrea să fim colaboratori cu El în opera
de păstrare a v ie ţii prin pace. Mîntuitorul Iisus Hristos ne-a chemat nu
numai să dorim pacea, ci să şi contribuim efectiv la împlinirea ei. El a
spus : «F ericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vo r chema»
(M a te i'5, 9).
Iată de ce clerul şi credincioşii Bisericii noastre au primit cu multă
satisfacţie însufleţitoarelc demersuri pentru pace cuprinse în cuvîntarea
D-lui preşedinte N icola c Ceauşescu din 8 mai a.c., care spunea printre
altele : «M a i mult ca oricînd, problema fundamentală a epocii în care
trăim este de a face totul pentru a asigura existenţa omenirii, pentru a
salva viaţa pe pămînt şi singura cale este distrugerea armelor nucleare.
Popoarele nu vo r putea accepta să trăiască la infinit sub teroarea ame
ninţării armelor n u cle a re!».
U ltim ele evenim ente arată cit de prim ejdioasă poate fi energia nu
cleară dezlănţuită şi scăpată de sub control şi cît de mare este răspun
derea oam enilor pentru folosirea acestei energii exclusiv în scopuri
paşnice, precum şi datoria de a o pune în slujba vieţii.
Pacea şi bunăvoirea sînt daruri ale lui Dumnezeu, sînt chemări ale
cerului şi ale pămîntului. De felul cum le vom păstra şi cum le vom în
deplini, vom avea să dăm răspuns înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oa
menilor».
P. S. Episcop Epifanie al Buzăului:
«A părarea păcii este cea mai importantă problemă din vrem ea noa
stră pentru că acum ea este mai ameninţată ca oricînd, fiind în mare
pericol însăşi viaţa pe pămînt, datorită imensului arsenal de armament
atomo-nuclear existent astăzi în lume. «Dacă Biblia ne vorbeşte în Car
tea Facerii de distrugerea om enirii prin potopul de apă din vrem ea lui
Noe, astăzi sîntem ameninţaţi de catastrofa pieirii prin fo c » i .
Dacă un simplu accident, nevoit de nimeni, pune în pericol viaţa
oamenilor prin contaminarea atmosferei, a florei şi faunei într-o parte a
unui continent, cu cît mai periculoasă poate deveni această energie care
1.
Pr. Dr. Ştefan Slevoacă, Pacea — viaţa noastră, în «Făclii pentru dreapta
credinţă», predici, Buzău, 1985, p. 16.
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este folosită pentru armament şi dirijată de către un om asupra celuilalt
om sau de către un popor îm potriva altui popor.
De aceea, este timpul să reflectăm, şi nu numai noi, ci toţi oamenii
din lume, dar mai ales conducătorii de popoare care dispun de energia
atomo-nucleară şi fabrică armament, de a se opri odată din această
dementă competiţie, de a se apăra pe ei înşişi, pe copiii lor şi a ocroti şi
pe cei din jur în faţa unei ameninţătoare conflagraţii mondiale.
M întuitorul nostru ne spune : «A ceasta este porunca Mea, ca să vă
iubiţi uriul pe altul precum v-am iubit Eu» (Ioan 15, 17), iar Sf. apostol
Pavel ne dă îndemnul : «T ră iţi în bună pace cu toţi oam enii» (Rom.,

12, 8 ).
In calitate de creştini şi de slujitori ai Bisericii avem datoria sfîntă
nu numai de a contribui la menţinerea păcii care trebuie să domnească
în m ijlocul nostru, dar, în acelaşi timp, de a atrage atenţia şi a stărui pe
lîngă aceia cărora le stă în putere şi de care depinde soluţionarea salu
tară a acestui deziderat m ajor din vrem ea noastră, pentru a face tot ce
este posibil în această direcţie.
Sf. V asile cel M are consideră «războiul drept o crim ă», iar pacea este
apreciată de Sf. Ioan Gură de Aur ca cel mai mare bine de pe pămînt,
fiind numită «mama tuturor bunurilor».
Biserica Ortodoxă Română, prin reprezentanţii ei, atît în ţară cît şi
peste hotare, şi-a pus cuvîntul şi are permanent în atenţie această vitală
necesitate a omenirii, depunînd strădanii prin îndemnuri şi fapte în re
zolvarea acestei arzătoare dorinţi a tuturor oam enilor de bine din lume.
•împreună cu reprezentanţii celorlalte culte din ţară, ierarhi ai Bise
ricii noastre, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, care au
participat la Plenara Consiliului Naţional al Frontului Dem ocraţiei şi Uni
tăţii Socialiste din 28 martie 1986, cînd s-a adoptat şi o Declaraţie-Apel,
privind noi acţiuni de pace în ţara noastră în numele nostru şi al credin
cioşilor noştri, şi-au spus răspicat cuvîntul în problema păcii, Asţfel,
Prea Fericitul Părinte Patriarh, printre altele, a su blin iat: «A ctivitatea
oam enilor pentru apărarea păcii în lume nu este nouă. Se poate chiar
spune că ea este permanentă. Roadele ? Fără nici o îndoială, ele au fost
binefăcătoare. Dacă pacea n-ar fi avut un suport permanent din partea
oamenilor de bine, de-a lungul vrem ii, omenirea astăzi n-ar exista. Ea a
ştiut să-şi apere viaţa.
In adeVăr, trăim vrem e grea şi primejdioasă. Să nu ne lăsăm însă
cuprinşi de pesimism, căzînd în deznădejde ! Pacea, este adevărat, nu
vin e singură. A şa cum se spune deseori, pacea se cucereşte. De aceea,
activitatea păcii se cheamă luptă pentru pace. Este, desigur, luptă, dar
o luptă bună, binefăcătoare, nobilă...
In trăirea noastră duhovnicească noi ţinem în adevăr p rivirile aţin
tite spre înălţim ile cerului, dar noi trăim acum, pe acest pămînt. Bucu
ria de a trăi pe pămîntul patriei sale este adînc înrădăcinată în fiinţa tu
turor popoarelor, a fiecărui om.
' Mărturisindu-ne aceste gînduri nobile întru apărarea celui mai de
preţ bun al nostru — pacea, ne exprimăm totala aprobare faţă de Declaraţia-Apel a Frontului Dem ocraţiei şi Unităţii Socialiste, faţă de progra
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mul de acţiuni care urmează să se realizeze în cadrul Anului Internaţio
nal al Păcii şi ne vom strădui din toate puterile pentru realizarea l u i » 2.
Poporul nostru şi conducerea de stat, în frunte cu Dl. preşedinte
N icola e Ceauşescu, duce permanent o luptă nobilă, întreprinzînd nu
meroase acţiuni pentru salvgardarea păcii, atît pe plan intern cît şi pe
plan .extern şi prin declaraţii şi apeluri adresate marilor puteri, statelor
şi organizaţiilor mondiale care pot influenţa în bine opinia publică şi pe
cei care dispun de şi folosesc înalta tehnică şi energie nucleară în scopul
fabricării de noi arme şi rachete distrugătoare.
Referindu-se la evoluţia vie ţii mondiale, preşedintele ţării noastre, în
cuvîntarea ţinută la 8 mai 1986, cu prilejul m arilor festivităţi aniversare,
a arătat că poporul nostru sprijină programul de dezarmare nucleară, în
mai multe etape pînă în anul 2000, propus de Uniunea Sovietică. De
asemenea, a subliniat că şi propunerile form ulate de Statele Unite, pre
cum şi de către alte state, «constituie o bază pentru desfăşurarea nego
cierilor şi realizarea unor acorduri corespunzătoare» 3.
A vîndu-se în vedere pericolul ce se apropie de viaţa planetei noa
stre, conducătorul României socialiste a subliniat în această cuvîntare
că este absolut necesar «pentru a se ajunge, încă în acest an, la un acord
privind oprirea amplasării de noi rachete nucleare cu rază m edie de ac
ţiune în Europa şi trecerea apoi, la elim inarea celor existente. De ase
menea, ne pronunţăm ferm — a spus Domnia sa — pentru realizarea unui
acord corespunzător de încetare a experienţelor nucleare. Adresăm, încă
o dată, apelul către Statele U nite ale A m ericii de a pune capăt experien
ţelor nucleare şi de a se alătura moratoriului propus de Uniunea S o v ie
tică.
N e adresăm, de asemenea, şi celorlalte state posesoare ale armei nu
cleare cu chemarea de a se alătura propunerilor privind oprirea expe
rienţelor nucleare.
Statele Unite şi Uniunea S ovietică trebuie să înţeleagă că dacă vor
continua experienţele şi acumulările de noi arme nucleare, atunci şi alte
state, care nu posedă acum asemenea arme, vo r putea trece la exp eri
mentarea şi la producerea de arme nucleare. Popoarele nu vo r putea ac
cepta să trăiască la infinit sub teroarea ameninţării armelor nucleare» 4.
Ca o propunere realistă şi concretă pentru dezarmarea nucleară g e 
nerală la care să se includă şi arm ele chimice, preşedintele ţării noastre
a spus că ar trebui ca în acest program să se prevadă reducerea radicală,
pînă la cel puţin 50% a tuturor armamentelor şi a efectivelor militare,
precum şi a cheltuielilor în acest scop.
De asemenea, referindu-se la situaţia gravă din Europa s-a pronunţat
ferm pentru întărirea colaborării între ţările acestui continent, pentru
transformarea Balcanilor într-o zonă fără arme nucleare şi chim ice şi
pentru încheierea cu rezultate cît mai bune a conferinţei de la Stockholm
privind securitatea, dezarmarea şi cooperarea pe continentul european,
2. Cuvîntul Patriarhului Iustin Moisescu la lucrările Plenarei Consiliului National
al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, in «România liberă», sîmbătă 22 martie
1986, p. 3.
3. Sclnteia, vineri 9 mai 1986, p. 3.
4. Ibidem.
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apoi încheierea cît mai grabnică a unui acord în cadrul tratativelor de la
Viena, privind reducerea trupelor şi armamentelor în centrul Europei,
precum şi intensificarea activităţii la Conferinţa de la Geneva în pro
blem ele dezarmării.
Iată deci o poziţie categorică şi soluţii rezonabile care ar putea scăpa
omenirea de coşmarul fricii unui sfîrşit dezastruos al v ie ţii întregi de pe
planeta noastră.
Subscriem cu toată responsabilitatea noastră la aceste soluţii şi pen
tru rezolvarea tuturor conflictelor pe calea tratativelor pentru că aşa
ne dictează conştiinţa noastră de creştini şi slujitori ai lui Dumnezeu şi
ai Bisericii străbune, pentru că orice război este o rană în trupul om enirii
şi o tulburare a ordinii creştine. De aceea, el trebuie evitat prin toate
m ijloacele posibile. în acest înţeles, Fericitul Augustin spune : «V red n ici
de toată lauda sînt v ite jii din război care nu se feresc de nici o pri
m ejdie pentru a înfrîn ge pe vrăjm aşi şi a apăra patria. Dar mai vrednic
de laudă este a face războiul netrebuitor, prin cuvîntul tratativelor».
A şa cum ne îndeamnă m arele apostol al neamurilor, Sf. P a v e l: «N u
te lăsa biruit de rău ci biruieşte răul cu bin ele» (Rom., 12, 21), noi, slu
jitorii Bisericii, nu trebuie să ne lăsăm înfricoşaţi de puterea celor ce vo r
să pustiască lumea, ci să ne străduim pentru a-i convinge că sînt răspun
zători pentru viaţa lor, dar şi pentru a semenilor. V iaţa aparţine lui Dum
nezeu, pentru că El ne-a dăruit-o, şi nimeni nu are dreptul asupra ei.
După cum pămîntul, aerul, apa şi soarele aparţin tuturor oam enilor
în mod egal, pentru că, aşa cum spune Cuvîntul Scripturii, Dumnezeu «a
făcut dintr-un sînge tot neamul omenesc, ca să locuiască peste toată faţa
pămîntului» (Fapte 17, 26), la ’ fel viaţa este un drept sacru al tuturor şi
nimeni nu are v o ie să decidă asupra v ie ţii celuilalt şi nici chiar asupra
vie ţii proprii, întrucît Creatorul ei este numai Dumnezeu care a dat «tu 
turor viaţă şi su flare» (Fapte 17, 25). Sfîntul Ioan Gură de A u r mai spune :
«D e vom pierde pacea şi vom dori războiul, ne facem duşmani şi trădă
tori ai lui Hristos».
De aceea, avem datoria să fim uniţi în numele Mîntuitorului care
este «Domnul pă cii» (Isaia 9, 5) şi «să formăm un zid de granit îm potriva
tuturor acelora care uneltesc îm potriva unităţii neamului omenesc, a cul
turii şi a civiliza ţiei, îm potriva v ie ţii noastre» 5 şi a urmaşilor noştri.
Să nădăjduim în statornicirea liniştii şi a păcii în lume pentru că
Dumnezeu ne-a făgăduit aceasta cînd a spus : «Eu v o i trimite pace pe
pămîntul vostru şi nimeni nu vă v a tulbura» (Lev., 26, 6)».
Mons. Petru Gherghel — I a ş i :
«P o triv it învăţăturilor şi convingerilor credinţei noastre religioase,
răul, nedreptate^ şi războiul nu sînt o fatalitate de care nu putem scăpa,
deoarece ele au fost învinse prin jertfa Fiului lui Dumnezeu şi în El
noi toţi am primit puterea de a le birui.
Pacea, acest deziderat comun al tuturor oamenilor, este un elem ent
constitutiv al Evangheliei, un dar de la Dumnezeu, de la Hristos Dom 
nul păcii, dar, care spre a se menţine, a se dezvolta şi a ajunge la b i
5. Pr. Ştefan Slevoacă, op. cit., p. 18.
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ruinţa deplină, reclamă angajarea tuturor forţelor umane pentru pace,
ea fiind un dar şi o cucerire permanentă.
A stfel se explic^ şi se impune angajarea întregului nostru popor,
mai mult a întregii omeniri pentru cauza păcii,, a vie ţii în lume, atît de
grav ameninţată de pericolul unei catastrofe nucleare ce ar duce la dis
trugerea civiliza ţiei şi a omului.
Impactul pe care îl are în conştiinţa oamenilor continuarea cursei
înarmărilor, îndeosebi sporirea tot mai accelerată a arsenalelor atomice
şi sofisticarea lor continuă, este pus în evidenţă de m anifestările pentru
pace ce sporesc în amploare de la an la an pe toate meridianele, pre
cum şi de declararea acestui an 1986 ca A n Internaţional al Păcii.
Biserica Romano-Catolică din România, clerul şi credincioşii cato
lici salută şi sprijină cu satisfacţie hotărîrea luată de O.N.U. la iniţia
tiva unor state, printre care şi România, de declarare a anului 1986 câ
An Internaţional al Păcii şi susţine in iţiativele pe care ţara noastră le
, întreprinde în vederea rezolvării conflictelor la masa de discuţii %i mai
ales în ceea ce priveşte poziţia ţării noastre faţă de dezarmare, în pri
mul rînd dezarmare nucleară.
Recent, preşedintele ţării noastre, Dl. N icolae Ceauşescu, spunea :
«A m dori ca anul 1986 să marcheze trecerea la realizări concrete, reale,
în spiritul angajamentelor făcute privind lichidarea armelor nucleare,
oprirea amplasării şi apoi înlăturarea rachetelor nucleare cu rază medie
de acţiune, a tuturor armelor nucleare, oprirea experienţelor nucleare,
a acţiunilor de militarizare a cosmosului».
Intr-o lume marcată nu numai de profunde distorsiuni, de probleme
acute nesoluţionate, dar şi d£ anumite incertitudini pe plan teoretic al
valorilor, propunerile României şi ale preşedintelui ţării noastre, cu
prinse în Declaraţia-Apel a F.D.U.S. şi în Declaraţia M .A.N ., s-au im
pus ferm, prin numeroasele apeluri la pace, la apărarea şi garantarea
drepturilor celor mai de preţ ale popoarelor. Dreptul la viaţă, la exis
tenţă liberă şi demnă, apare printr-o asemenea prismă ca ţel şi valoare
supremă de care depinde realizarea tuturor celorlalte drepturi ale con
diţiei umane. Fără asigurarea dreptului la viaţă, la pace, condiţie de bază
a afirmării spiritului uman, a creativităţii lui, este practic im posibil să
se poată vorb i de înfăptuirea altor aspiraţii vita le ale omului.
Biserica Romano-Catolică nu încetează niciodată să proclame ade
vărul că pacea îşi are rădăcinile în inima omului, în conştiinţa fiecărui
bărbat şi a fiecărei femei. Pacea nu poate fi decît rodul unei angajări
continue a fiecărei persoane, rodul unei schimbări spirituale, începînd
din inima fiecărei fiinţe umane şi trecînd apoi la comunităţile umane.
N e mîndrim că ţara noastră este angajată pe deplin în această
muncă, că este conştientă de vocaţia ei şi este decisă să-şi intensifice
activitatea pentru dezarmare generală, pentru reducerea atît a arme
lor clasice cît şi a efectivelor militare, deoarece numai pe această cale
se va putea asigura o diminuare generală a încordării şi a pericolului
de noi conflicte şi războaie.
Biserica Romano-Catolică din România, alături de celelalte Biserici,
şi prin m ijloacele sale specifice caută să sădească în inim ile credin
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cioşilor sentimente profunde de preţuire a vie ţii omeneşti şi a valorilor
acesteia, acordînd o deosebită atenţie fam iliei şi educaţiei copiilor şi
tineretului în spiritul dreptăţii, al dragostei faţă de aproapele şi al păcii.
Sentimentul de responsabilitate creştină în problema păcii inspirat
de Sfîntă Scriptură, de magisteriul bisericesc, de documentele pontifi
cale face ca Biserica noastră să-şi facă auzit glasul în cele mai impor
tate probleme ce preocupă azi omenirea, în cazul de faţă, problema
păcii.
Alături de preşedintele N icola e Ceauşescu, de poporul nostru şi de
toate popoarele lumii iubitoare de pace, ne exprimăm adeziunea faţă de
tot ceea ce s-a întreprins şi se întreprinde în favoarea păcii, de tot ceea
ce s-a afirmat astăzi aici pentru viaţa lumii şi ne rugăm şi dorim ca
Dumnezeu să binecuvinteze ţara noastră ca să fie, aşa cum spune poetul,
«un sol de pace» pentru toate popoarele».
Past. Pa vel Bochian —
conducătorul C u ltu lu i P e n tico s ta l:
«In numele pastorilor şi al m embrilor Cultului Penticostal, exprim
deplina adeziune a cultului nostru în strînsă unitate cu toate cultele şi
cu toţi cetăţenii ţării, la A pelu l F.D.U.S., din 28 martie 1985, care exprimă
voinţa fierbinte de pace a poporului nostru.
N e bucurăm că ţara noastră a salutat şi a susţinut activ hotărîrea
Adunării generale a O.N.U., ca în anul 1986 să se desfăşoare acţiuni
unite care să contribuie la intensificarea eforturilor cercurilor largi ale
opiniei publice, ale întregii comunităţi internaţionale pentru oprirea
cursei înarmărilor. Sînt cunoscute iniţiativele, propunerile şi activita
tea neobosită a D-lui preşedinte N icola e Ceauşescu pentru înlăturarea
pericolului unui conflict nuclear pustiitor, pentru consolidarea păcii,
instaurarea securităţii internaţionale, oprirea urgentă a cursei înarmări
lor, trecerea la dezarmare şi la făurirea unei noi ordini econom ice inter
naţionale, pentru bunăstarea şi prosperitatea tuturor popoarelor.
Personalităţi din multe ţări, care au participat la conferinţele Cul
telor pentru dezarmare şi pace în ţara noastră, au declarat că preşedintele
Republicii Socialiste România, susţinut de toţi cetăţenii ţării, inclusiv de
membrii tuturor cultelor, desfăşoară o activitate neobosită pentru biruinţa
păcii, pentru dezarmare şi pentru realizarea principiilor de egalitate la
nivel economic şi social cu toată lumea. Idealul prin care se realizează
egalitatea şi pacea este iubirea şi dreptatea. Psalmistul David a z i s :
"Bunătatea şi credincioşia se întîlnesc, dreptatea şi pacea se sărută»
(Ps.f 85, 10).
Interesele poporului român şi colaborarea internaţională a statului
nostru pentru pace, dezarmare şi pentru egalitate econom ică se îm ple
tesc intim şi profund cu interesele tuturor popoarelor din lume.
A rm ele nucleare prezintă un mare pericol.
Experienţele nucleare distrug viaţa şi bunurile atît în ţara în care
au loc cît şi în alte ţări învecinate. Domnul preşedinte N icola e Ceauşescu,
In cuvîntarea din ziua de 8 mai 1986, a spus : «Trebu ie să acţionăm pînă
nu este prea tîrziu pentru îndepărtare^ din Europa şi din întreaga lume
a armelor nucleare. Este necesar să facem totul pentru împiedicarea mi
B O. R. — 4
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litarizării cosmosului... Singura cale pentru salvarea omenirii de catas
trofa nucleară, de la pieire, este distrugerea totală a armelor nucleare.
Indiferent de concepţiile politice, ideologice sau religioase, trebuie să
acţionăm în deplină unitate pentru apărarea om enirii de la distrugerea
nucleară, pentru asigurarea păcii pe planeta noastră».
Pacea se realizează prin săvîrşirea binelui. In acest scop trebuie să
ne înarmăm sufleteşte cu iubire, pentru că ea este forţa morală prin
care se realizează buna înţelegere, unitatea şi pacea între oameni. Iu
bind oamenii, muncind, folosind toate talentele spirituale şi toate v a lo 
rile materiale, realizăm bunăstarea, sănătatea şi prosperitatea tuturor.
După cum este necesar să prevenim îm bolnăvirea cînd sîntem să
nătoşi, la fel este necesar să păstrăm pacea şi să înlăturăm cauzele care
o tulbură, înainte de a se declanşa neînţelegerile şi conflictele războinice.
Cuvîntul lui Dumnezeu, rostit de profetul M oise, ne îndeamnă :
«A le g e viaţa ca să trăieşti tu şi seminţia ta».
Pentru biruinţa păcii şi a v ie ţii asupra morţii, susţinem toate iniţia
tivele de pace şi dezarmare ale preşedintelui ţării noastre. Muncim cu
abnegaţie pentru progresul economic şi social, urmărind bunăstarea po
porului din ţara noastră şi din toate ţările lumii. Participau efectiv la
viaţa economică şi socială a omenirii. în familii, în biserici, facem educa
ţie în spiritul iubirii, al m oralei şi al păcii. Facem rugăciuni, cereri, m ijlo
ciri şi mulţumiri către Domnul iubirii şi al păcii, pentru toţi cei înălţaţi
în dregătorii, implorîndu-L să-i binecuvînteze cu duhul iubirii şi al în
ţelegerii ca să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită. Lucrul acesta este
bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru».
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P. S. A rhiereu-vicar Ioachim Vasluianul :
«Proclam area anului 1986 de către Organizaţia N aţiunilor Unite, la
propunerea ţării noastre, ca «A n Internaţional al Păcii», pune în faţa
omenirii posibilitatea de a se hotărî acum pentru totdeauna şi de a alege
între «a fi sau a nu fi», «între viaţă şi m oarte».
învăţătura creştină despre pace constituie «un im perativ catego
ric» al vie ţii umane fără de care nu se poate realiza urcuşul pe scara
bucuriilor sociale şi a desăvîrşirii spirituale. Pacea se află înscrisă cu
litere de aur pe frontispiciul edificiului marilor dorinţi ale om enirii din
toate timpurile şi mai ales ale lumii contemporane.
Fie că este vorba de pace, concept biblic sau filosofic, ea este le 
gată structural de fiinţa noastră, de viaţa noastră socială şi spirituală
şi ea trebuie asigurată şi apărată ca cel mai măreţ ideal al vieţii.
Cunoscut este că nu există o învăţătură creştină despre război.
Mîntuitorul nu a binecuvîritat moartea ci viaţa. «Eu am venit ca
lumea viaţă să aibă şi încă din belşug». El este Domnul păcii şi ne în
deamnă să trăim în pace unii cu alţii, ştiut fiind că : «cine scoate sabia
de sabie va muri» (M atei 26, 52).
Biserica noastră strămoşească, de două mii de ani predică Evan
ghelia pe care Sf. apostol Pavel o num eşte: «Evanghelia
păcii»
(Efes., 6, 15).

Prof. dr.
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Războaiele nu au înscris în istoria omenirii decît orori, şi crime,
civilizaţii apuse, vieţi sfărîmate, trupuri mutilate, fem ei văduve, copii
Drfani, ţinuturi pustiite, sărăcie in locul bunei stări şi viciul în locul
virtuţii.
Ca niciodată în istorie, astăzi, omenirea trăieşte sub presiunea ame
ninţării unui război nuclear. Bătrînul continent european, leagăn al ci
vilizaţiei şi culturii, universale, este transformat astăzi într-un adevărat
irsenal nuclear. «Şi cerul şi pămîntul şi cele de dedesubt» poartă veşKîntul îndoliat al ameninţării iernii nucleare şi al m orţii apocaliptice
care planează asupra lor.
Problema fundamentală a lumii contemporane o constituie dezar
marea şi în primul rînd dezarmarea nucleară la care sînt chemate să-şi
iducă contribuţia toate popoarele lumii.
Fiecare cetăţean în parte, indiferent de convingerile sale politice,
filozofice sau religioase, are sfînta îndatorire de a apăra dreptul suprem
li omenirii la existenţă, la libertate, la independenţă, la viaţă, la pace.
Voinţa de pace a popoarelor constituie cea mai puternică armă cu
care zeul războiului şi al morţii poate fi biruit pentru totdeauna.
De aceea, aşa cum preciza Dl. preşedinte N icola e Ceauşescu, se
cere ca : «A n u l Internaţional al Păcii să deschidă calea unor progrese
reale în prom ovarea idealurilor de libertate şi pace ale popoarelor, să
letermine acţiuni şi înţelegeri concrete în direcţia opririi cursei înar
mărilor şi înfăptuirii dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare.
Driaşele resurse m ateriale şi umane care se irosesc acum pentru înar
mare, să fie utilizate pentru impulsionarea progresului econom ico-social,
pentru bunăstarea şi fericirea întregii om eniri».
Biserica O rtodoxă Română a salutat cu bucurie şi a sprijinit cu toată
mergia valoroasele in iţiative ale poporului român şi ale Domnului
preşedinte N icola e Ceauşescu privind apărarea v ie ţii şi salvgardarea

Păcii.
Aşa cum aprecia Prea Fericitul Patriarh Iustin «Biserica noastră se
lovedeşte deplin integrată în viaţa poporului nostru. Aceasta este calea
>e care şi-a croit-o şi a mers în cursul unei istorii bimilenare şi aceasta
Smîne calea pe care ea este hotărîtă să meargă acum şi în viito r».
în cadrul Anului Internaţional al Păcii, cu conştiinţă patriotică, ne
ocprimăm adeziunea hotărîtă faţă de Declaraţia-Apel pentru dezarmare
i pace a F.D.U.S., faţă de politica internă şi externă a patriei noastre,
■ţă de toate năzuinţele sfinte ale minunatului nostru popor.
Acesta este crezul pe care-1 mărturisim în acest cadru interconfeional de pace, şi cu mîna pe testamentul sfinţit de jertfele înaintaşilor
«ştri, jurăm că vom munci, vom lupta şi ne vom ruga pentru ca în pace
8 ne croim propria noastră istorie contemporană, pentru o Românie
iereu prosperă şi fericită, pentru securitatea bătrînului nostru continent
I pentru împlinirea mesajului divin : «Ca pe pămînt să fie pace şi între
«m en i bu năvoire» (Luca 2, 14)».
Prof. dr. Pentek Arpad,
rectorul Institutului T e o lo g ic Protestant Unic din C luj-N apoca :
«Este un lucru extrem de captivant să studiezi evolu ţia ideii de pace
I documentele Adunărilor generale ale C.E.B. In 1948, la Amsterdam
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un m otiv pentru amînarea dezarmării. A ceste considerente ne constrîi
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ca, în sensul celor scrise la Isaia 2, 4— 6, să cerem tuturor popoarel
Declaraţii
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In sensul celor spuse mai înainte, ajungem noi creştinii la contact
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de ani de
p olitice şi sociale ale ţării noastre în problema dezarmării şi păcii. A îl
irirea înarm
ţelege în întreaga ei amploare şi com plexitate transformările extraord
»le ce ameni:
nare petrecute în anii postbelici în viaţa poporului nostru, înseamnă
e Adunările
reţinerea faptului esenţial, că tot ceea ce s-a săvîrşit în România penti
studenţii Ir
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didaritatea i
perioadă «m ers înainte» pe calea prosperităţii şi civilizaţiei, a afirmăi unafcuprins
demnităţii omului, se datorează conducerii clarvăzătoare a poporul! noare din a i
nostru în frunte cu preşedintele ţării, Dl. N icolae Ceauşescu.
•gramul det
Una dintre ideile ce străbat ca un fir roşu întreaga istorie a poporuli
îndeplinim
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>por, faţă d<
a întregii activităţi pe care poporul nostru împreună cu toate cultele (’
Pr. prof. ]
ţară o desfăşoară de-a lungul acestui e v revoluţionar. La iniţiativa g
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rectoru l I
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poare care nu voiesc să amplaseze rachete şi arme nucleare pe terito ri^ ^ ^
lor ,• pentru un efort continuu în vederea dezarmării totale şi a unei p<y
organizate în lu m e ; pentru interzicerea armelor nucleare şi nim ici’
stocurilor existente, astfel ca energia atomică să fie utilizată numai p<
tru scopuri paşnice şi garantarea tratatelor internaţionale cu scopul
a crea zone denuclearizate şi garantarea, la fel, a înţelegerilor inter
ţionale în favoarea creării acestor zone neutre.
Pornind de la aceste adevăruri, Bisericile protestante din ţara noasl
acceptă şi-şi exprimă completa adeziune la toate acele in iţiative şi fori
ale luptei pentru pace şi dezarmare, în care în mod deosebit s-a anga;
conducerea României şi nu numai că s-a angajat, ci ea ocupă un loc
frunte în această luptă pe plan mondial.
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In nenumărate ocazii conducerea ţării noastre s-a pronunţat pentru
iu se precupeţi nici un efort «pentru ca în lume să se creeze condiţiile
vederea dezvoltării libere a fiecărei naţiuni, fără teama vreunei agreni, pentru a se asigura pacea şi independenţa fiecărui popor».
Intr-o asemenea înţelegere a im perativelor timpului îşi au izvoru l
lamismul şi perseverenţa cu care România, preşedintele N icola e
auşescu acţionează pentru soluţionarea prin m etode politice a tutuproblem elor litigioase dintre state, pentru eradicarea forţei din ra
ftu rile internaţionale. Este o politică întărită de «ferm a convingere că
'torul aparţine unei lumi fără războaie, unei lumi în care fiecare naie să se poată dezvolta liber, să-şi realizeze orînduirea pe care o do:e şi să conlucreze în deplină egalitate cu toate popoarele lum ii»,
împreună cu întregul nostru popor stăm cu puterea unei singure fi
le alături de consecventa luptă pentru pace a primului bărbat al ţării,
atru că nu a putut uita nici o clipă groaznicele suferinţe ale războaielor
►ndiale, să-l urmăm în sforţările sale pentru ca superba noastră pla
tă albastră, lăcaş al geniului uman în acest univers, să nu fie transforită într-un pămînt lipsit complet de oameni şi de viaţă.
Declaraţia M arii Adunări N aţionale a Republicii Socialiste România
p rivire la A nul Internaţional al Păcii, precum şi vibranta chemare
Iresată de la Adunarea solemnă organizată cu prilejul aniversării a
de ani de la făurirea Partidului Comunist, de a se face totul pentru
•rirea înarmărilor, pentru dezarmare, pentru înlăturarea gravelor peri
ile ce ameninţă existenţa vie ţii pe pămînt, precum şi A pelu rile repetate
Adunărilor Cultelor din ţară, ne m obilizează şi pe noi, profesorii
studenţii Institutului T eologic Protestant din Cluj-Napoca să întărim
didaritatea mişcării de pace de pretutindeni, împreună cu întregul per>nal cuprins în uriaşul front omenesc al păcii, să facem o datorie de
oare din a participa activ la realizarea tuturor măsurilor prevăzute în
>gramul dedicat Anului Internaţional al Păcii, cu profunda convingere
îndeplinim o înaltă datorie religioasă şi cetăţenească faţă de patrie şi
por, faţă de cauza socialismului şi păcii în lume».
Pr. prof. Eugen Trebits,
rectoru l In stitutului T e o lo g ic Rom ano-C atolic din A lb a -Iu lia :
«Lumea de astăzi cunoaşte confruntări dintre cele mai diverse. Nu
ai noi, adulţii, ci şi copiii se întîlnesc cu brutalităţile şi conflictele,
:binările( ura, care se nasc din ele. Din păcate, omenirea nu a învăţat
ic din cele două războaie mondiale. Chiar şi în zilele noastre sînt
:rificaţi atîţia bani, atîta energie pentru războaie, pentru înarmare,
tru lucruri care adîncesc şi mai mult prăpăstiile existente între oa>ni. în această lume în care sînt alocate sume enorme pentru cele
intite mai sus, foarte mulţi trăiesc în mizerie, mor de foame, sînt
alfabeţi. Cu o mică parte a banilor cheltuiţi pe arme viaţa om enirii ar
mai calmă, mai paşnică, mai fericită. Săptămînile trecute ne-au învăţat
‘ nu este n evoie de bombe atom ice ca să se creeze nelinişte în rîndui maselor. A fost destul ridicarea — din orice m otiv —: a radioactiviste lim itele normale şi oamenii au fost gata să creeze panică în
il lor.
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Război sau pace, binele sau răul, acest drum dublu stă în faţa omului
zilelor noastre. A re posibilitatea alegerii pe care doreşte să înainteze.
Este cît se poate de firesc, că individul nu poate delibera singur, ca în
viaţa practică, care va fi calea aleasă de dînsul, deoarece există o inter
dependenţă între dînsul şi semenii lui, între el şi mediul înconjurător, cu
societatea în care trăieşte, cu toată omenirea. Dacă patria sa este" antre
nată într-un război, individul nu se poate sustrage de sub condiţiile de
viaţă din timpul ră zb o iu lu i,• dacă ajunge în mîna unor terorişti, nu poate
fugi de monstruozităţile terorismului. Dar şi în asemenea împrejurări
poate urma nestingherit calea păcii spirituale interioare.
In căutarea păcii ne revine sarcina de a aranja conflictele atît cu noi
înşine, cît şi cu semenii noştri şi cu Dumnezeu. Evanghelia lui Hristos
îi numeşte fericiţi pe făcătorii de pace : «Fericiţi făcătorii de pace, că
fiii lui Dumnezeu se vo r chem a» (M atei 5, 9).
Popoarele lumii au salutat cu încredere şi speranţă anul 1986, care a
fost declarat de O N U Anul Internaţional al Păcii.
N e aflăm către sfîrşitul celei de a cincea luni din cadrul Anului In
ternaţional al Păcii, iar în viaţa internaţională nu apar semnele îmbucu
rătoare ale ameliorării, ba mai m u lt: au apărut bombardamente care nu
vestesc altceva decît încordarea şi mai pronunţată a situaţiei interna
ţionale. Izbucnirea unui nou război mondial, atîrnă, ca sabia lui Damocles, asupra capetelor noastre, ameninţîndu-ne cu o catastrofă nu
cleară. în prezent cheltuielile militare au ajuns la suma anuală de 1.000
m iliarde de dolari, adică aproxim ativ 1,5 m ilioane de dolari pe minut.
Cu această sumă s-ar putea remedia cele mai arzătoare problem e ale
omenirii, s-ar putea micşora decalajele dintre state, s-ar putea elimina
subdezvoltarea, foametea, analfabetismul. A ş putea enumera zeci de
plăgi, care s-ar putea vindeca cu aceşti bani folosiţi în detrimentul ome
nirii.
In A nul Internaţional al Păcii ar trebui rezolvate în fine probleme
care nu solicită declaraţii, ci paşi hotărîţi din partea tuturor factorilor
de răspundere.
Conducătorul B isericilor C atolice, papa, şi-a expus părerea de mai
multe ori în faţa a multe organizaţii internaţionale, că pacea trebuie
apărată, iar cursa înarmării trebuie stopată.
Domnul preşedinte al Republicii Socialiste România apreciază că di
vergen ţele dintre ţări şi popoare trebuie soluţionate prin tratative, ni
prin forţă şi ameninţarea cu forţa, exprim ate şi în Declaraţia-Apel a
F.D.U.S. V ă asigur că Biserica Romano-Catolică şi R.S.R., împreună cx
celelalte Culte nutreşte vederi similare, adică se simte responsabilă d«
soarta omenirii. închei cu speranţa că factorii de răspundere pot aprecia
urmările cursei înarmărilor şi-şi pot da seama cît de fericită soluţie ai
fi dezarmarea. Doresc din tot sufletul, ca iniţiativele hotărîte ale D-lui
preşedinte al patriei noastre să se realizeze, iar Anul Internaţional al
Păcii să ne aducă rezultate pozitive în salvgardarea păcii pe pămînt».
Pr. consilier Tudor Alexandru :
«Asupra activităţii pacifiste a B isericilor din lumea întreagă nici ni
mai este cazul să insistăm, avînd în vedere că în contextul social şi po*
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litic actual există numeroase organizaţii bisericeşti care au menirea să
exprim e cu fermitate dorinţa de pace a tuturor credincioşilor planetei, in
diferent de cultul de care aparţin şi de forma de guvernămînt a statului.
C lericii de pretutindeni, urmînd porunca dragostei creştine şi a păcii,
porunci lăsate de Domnul nostru Iisus Hristos, se dovedesc permanent
fii ai luminii şi ai păcii.
In această lumină vedem şi cuvintele Domnului preşedinte N icola e
C.eauşescu, la Plenara Consiliului N aţional al F.D.U.S., din 28 martie a.c„
devenită D eclaraţie-Apel, adresată de către cel mai reprezentativ orga
nism democratic din patria noastră, partidelor şi organizaţiilor dem ocra
tice, guvernelor, tuturor popoarelor din ţările europene, din SU A şi Ca
nada, ca şi de pe alte continente, programul de măsuri concrete adoptat
de plenară constituind o nouă şi vibrantă expresie a voinţei consecvente
de pace şi dezarmare a poporului român, mărturia hotărîrii sale de a ac
ţiona şi de acum înainte, cu eforturi mereu sporite, alături de celelalte
forţe înaintate ale contemporaneităţii, pentru înfăptuirea dreptului fun
damental al oamenilor, al tuturor naţiunilor, la viaţă, la pace, la existenţă
liberă.
In acest an, 1986, proclamat de către Adunarea generală a O N U,
drept «A n Internaţional al Păcii», glasul României, al preşedintelui ei, Dl.
N icola e Ceauşescu, au răsunat, încă o dată, cu vig oa re şi cu legitim ă
îngrijorare faţă de starea de lucruri din lume, în favoarea unor măsuri
şi înţelegeri concrete îm potriva cursului periculos al înarmărilor. Domnul
preşedinte N icola e Ceauşescu a reliefat vocaţia paşnică, constructivă a
poporului român, voinţa sa unanimă de a conlucra cu toate statele şi
popoarele, pentru dezarmare şi pace. A ceastă afirmaţie îşi găseşte o stră
lucită expresie în activitatea prodigioasă teoretică, politică şi diplom a
tică, în propunerile şi in iţiativele preşedintelui R. S. România, Dl. N icola e
Ceauşescu, propuneri cunoscute şi recunoscute în toate ţările lumii şi
care se bucură de o rem arcabilă apreciere internaţională.
O nouă dovadă a politicii pacifiste a ţării noastre o constituie şi aavîntarea D-lui preşedinte N icola e Ceauşescu, rostită cu prilejul aniver
sării a 65 de ani de la făurirea P.C.R., adunare care a avut loc la
Bucureşti, în ziua de 8 mai a.c. în această alocuţiune, profund umană,
preşedintele României arăta că, în actualele împrejurări internaţionale,
România consideră că o dată cu măsurile de dezarmare nucleară în etape,
este necesar să se treacă la un program com plex de dezarmare generală
care să cuprindă şi armele chimice şi toate armamentele convenţionale,
clasice. Un asemenea program ar trebui să prevadă reducerea radicală,
pînă la cel puţin 50 la sută, a tuturor armamentelor şi a efectivelor m i
litare. In continuare, Dl. N icola e Ceauşescu arată că România va conti
nua să acţioneze cu toată hotărîrea în direcţia dezvoltării relaţiilor de
colaborare cu toate ţările din Balcani, pentru transformarea acestei re
giuni într-o zonă fără arme nucleare şi chimice, fără baze militare
străine. Politica de pace a ţării noastre susţine, de asemenea, realizarea
unor astfel de zone în nordul şi centrul Europei, precum şi pe alte conti
nente. De asemenea, România se pronunţă cu toată hotărîrea pentru în
cheierea cu rezultate cît mai bune a C onferinţei de la Stockholm, privind
securitatea, dezarmarea şi cooperarea pe continentul european, pentru
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încheierea cît mai grabnică a unui acord în cadrul tratativelor de la
Viena, privind reducerea trupelor şi armamentelor în centrul Europei.
Este necesar, să se intensifice activitatea Conferinţei de la Geneva în
problem ele dezarmării.
In consens cu politica ţării noastre, noi, toţi clericii Bisericii O rto
doxe Române, precum şi toţi credincioşii din România, indiferent de re
ligie, sîntem alături de Domnul N icola e Ceauşescu în nobila luptă pentru
cauza păcii şi sîntem îm potriva cursei înarmărilor, a ch eltuielilor m ili
tare, a m ilitarizării cosmosului. Pacea şi forţele binelui le slujim în Bi
serică, dar şi în activitatea noastră ca cetăţeni ai unei ţări iubitoare de
pace. în felul acesta slujim chemarea lui Dumnezeu să alegem viaţa».
Arhid. prof. Constantin C. Voicu,
re cto ru l Institutului T e o lo g ic de grad U n iversita r din S ib iu :
«C red că sîntem cu toţii de acord că nici una din tem ele C onferinţe
lor noastre teolog ice interconfesionale n-a fost atît de adînc ancorată şi
angajată în problem ele arzătoare ale zilelor noastre, ca cea de azi. înseşi
viaţa şi credinţa noastră nu ne permit să fim altfel, cînd este ameninţată
viaţa noastră pe acest pămînt.
Omenirea, la un pas de catastrofă, se află azi într-un moment hotărîtor pentru destinul şi viitoru l ei. Prin intensificarea conflictelor m ilitare
şi experienţelor atomice, ca şi prin continuarea amplasării de noi ra
chete pe continent şi escaladarea cursei înarmărilor nucleare şi în spa
ţiul cosmic, popoarele lumii se află în faţa unei grave prim ejdii reale şi
nu viitoare, ci actuale, ce pune în pericol însăşi existenţa noastră pe
această planetă şi condiţiile vie ţii pe pămînt. Intensificarea înarmărilor
nucleare în cosmos, nu reprezintă o soluţie pentru problem ele ce con
fruntă azi omenirea, dim potrivă ea agravează şi mai mult relaţiile inter
naţionale şi este un factor de insecuritate şi mai mare. «N u poate exista
o apărare antinucleară nici pe pămînt nici în cosmos — a spus recent
preşedintele N icola e Ceauşescu. Chiar dacă prin abstract s-ar ajunge la
m ijloace tehnico-m ilitare de distrugere a rachetelor nucleare în atm o
sferă urm ările radiaţiilor nucleare nu ar fi cu nimic mai mici, avînd
efecte distructive chiar mai mari, catastrofale, întrucît efectele radiaţiilor
nucleare nu au graniţă, ele afectînd ţări şi chiar continente întregi». De
aceea singura cale de salvare a om enirii de catastrofa nucleară, de la
pieire, este distrugerea completă a armelor nucleare, dezarmarea g en e
rală şi totală.
Este m eritul României socialiste şi al preşedintelui ei, Dl. N icola e
Ceauşescu, primul şef de stat din lume, care a chemat şi m obilizat în
tregul popor la lupta pentru apărarea vieţii, pentru dezarmare şi pace,
de a fi adresat numeroase A pelu ri către toate statele şi popoarele lumii,
pentru a-şi uni efortu rile şi a face totul pentru triumful raţiunii şi politicii
înţelepte de pace, înţelegere şi colaborare între toate naţiunile. «A v în d
în vedere că problem ele apărării vie ţii şi păcii, privesc toate naţiunile
lumii, a spus preşedintele ţării noastre în cuvîntarea din 8 mai a.c.,
adresăm încă o dată apelul poporului român către toate popoarele
lumii de a ne uni forţele şi de a acţiona pînă nu este prea tîrziu pentru
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I impune dezarmarea, pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor
la viaţă, la existenţă, la libertate şi la o pace trainică».
M obilizatoarele chemări şi îndemnuri adresate întregului popor, ca
ti recenta D eclaraţie-Apel a F.D.U.S. şi M arii Adunări N aţionale a R.S.R.,
lin 28 martie şi, respectiv, 3 aprilie a.c. către toate statele lumii, rep re
zintă nu numai voinţa fermă a poporului român d e a face totul pentru a-şi
iduce, în continuare, contribuţia activă la triumful nobilelor idealuri ale
>ăcii şi libertăţii, dar şi un insistent apel la raţiune şi înţelepciune p o 
litică, precum şi un vibrant apel la unitatea şi solidaritatea tuturor po
d a re lo r lumii, de a face auzită şi impune voinţa lor de a trăi şi a lucra
in pace, pentru a-şi putea concentra toate m ijloacele m ateriale şi umane
In slujba dezvoltării, progresului şi bunăstării oamenilor, nu a războ
iului şi a distrugerii.
A vîn d în vedere că apărarea v ie ţii şi păcii azi priveşte pe toţi o a 
menii şi popoarele, indiferent de concepţiile lor politice, filosofice sau
religioase, Biserica O rtodoxă Română, membră în F.D.U.S., prin ierarhii,
teologii şi credincioşii ei, sprijină cu toată căldura noile iniţiative şi p ro
puneri rom âneşti‘de dezarmare şi pace, şi este hotărîtă să-şi aducă con
tribuţia ei activă pînă la triumful deplin al cauzei păcii şi edificarea unei
lumi mai bune şi mai drepte pe planeta noastră, pentru că acestea c o 
respund însăşi învăţăturii şi convingerilor noastre religioase, după care
viaţa şi lumea în care trăim reprezintă darul Ini Dumnezeu în Hristos
faţă de noi, dar şi o misiune a noastră de a le păstra, dezvolta şi apăra.
A ltern ativa care se pune azi o m e n irii: intensificarea cursei morţii,
a înarmărilor nucleare sau intensificarea cursei vieţii, a dezarmării, în
crederii şi păcii în lume, are aceeaşi sem nificaţie şi răspundere pentru
noi, ca cea care s-a pus odinioară poporului ales, în V echiu l Testament :
de a alege e fec tiv între viaţă şi moarte. Bisericile şi credincioşii nu cu
nosc decît o singură opţiune : alegerea vieţii, binelui, dreptăţii şi păcii,
ca să putem trăi nu numai noi ci şi urmaşii noştri. De aceea, Iodul nostru
«ste alături de toţi oam enii iubitori de pace de pretutindeni, pentru apă
rarea v ie ţii şi păcii, pentru a impune dezarmarea nucleară şi generală ca
nna care nu e numai o condiţie fundamentală a păcii şi securităţii, dar
Şi a progresului şi dezvoltării materiale şi spirituale a tuturor statelor
şi popoarelor. Pace, viaţă, dezarmare şi dezvoltare au devenit astăzi
aproape sinonime şi care nu mai pot fi privite limitat, ci numai într-o
perspectivă globală şi planetară.
Şi din punct de ved ere teologic creştin, viaţa şi pacea lumii în H ris
tos, ca dar şi misiune, sînt una şi indivizibilă pentru toţi oamenii şi im 
plică respectarea dreptului la viaţă şi dezvoltare echitabilă a tuturor oa
menilor şi popoarelor, şi ea se realizează nu numai prin împreună-lucrarea noastră cu Dumnezeu, ci şi cu toţi oam enii şi popoarele iubitoare
de pace, pentru crearea condiţiilor de actualizare şi dezvoltare a păcii
lui Hristos, în extensiunea sa panumană, ca viaţă plenară de dreptate,
pace şi comuniune desăvîrşită a tuturor în împărăţia Sa.
Potrivit con vin gerilor noastre religioase, starea de inechitate şi n e
dreptate din lume, intensificarea înarmărilor nucleare care ea însăşi este
nn păcat g ra v şi atentat la viaţa lumii, ca şi războiul, nu sînt o fatali
tate, întrucît în Hristos, Domnul vie ţii care a biruit defin itiv moartea şi
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păcatul, prin puterile Duhului lui Iisus Hristos şi voinţa şi eforturile]
unite ale tuturor, pot fi impuse dezarmarea şi pacea, salvînd astfel în
săşi viata noastră pe pămînt. Iată de ce nu sîntem şi nu putem fi pesimişti,
oricît de mari ar fi forţele răului şi ale distrugerii, ci încrezători în for
ţele binelui, ne exprimăm şi noi, deplina convingere că stă în puterea po
poarelor ca, acţionînd unite, cu toată fermitatea, să schimbe cursul eve
nimentelor, să oprească drumul spre catastrofă şi să asigure calea spre
destindere, triumful raţiunii, să impună dezarmarea, pacea şi conlucrarea
paşnică între toate naţiunile lum ii».
Prof. dr. Christoph Klein,
pro re cto ru l In stitutului T e o lo g ic Protestant Unic din Cluj-Napocai
ramura Sibiu :
« N e aflăm — după cum se ştie — într-un moment hotărîtor şi plin
de responsabilitate pentru însuşi viitoru l omenirii. De aceea, apreciem
din plin faptul că tema generală a celei de-a 47-a Conferinţe teologice
interconfesionale se ocupă cu «P a ce pe păm înt» şi că bisericile cît şi
institutele noastre de învăţămînt teologic abordează şi în cadrul acestui
for problema cea mai importantă, im perativul cel mai urgent din zilele
noastre. După cum a arătat însuşi preşedintele ţării noastre, situaţia' in
ternaţională continuă să se menţină gravă şi se poate spune că ea chiar
s-a înrăutăţit. Acum nu se mai pune problema — cum a argumentat, de
exemplu, reformatorul nostru, Luther, în secolul al X V I-le a — dacă- un
război poate fi justificat sau nu, dacă e drept sau nu e drept. Căci un nou
război mondial pune în pericol însăşi existenţa vie ţii pe planeta noastră.
M ijlo a c ele de distrugere în masă au astăzi capacitatea să distrugă de mai
multe ori întreaga omenire, ducînd la dispariţia întregii omeniri, a însăşi
vie ţii pe pămînt.
Biserica, prin doctrina şi etica ei, trebuie să se alăture tuturor for
ţelor, care cer pacea şi luptă pentru ea. în N oul Testament găsim o ilu
straţie foarte clară a faptului cum trebuie pivită această situaţie. Iisus
spune U cenicilor Săi într-o pildă că omul cu clarviziune şi înţelepciune
trebuie să ţină cont de tot ce face, avînd toată răspunderea pentru felul
cum acţionează şi cum îşi îndeplineşte misiunea şi menirea sa : «Care
împărat, cînd m erge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai
întîi să se sfătuiască dacă va putea m erge cu zece mii de oameni înaintea
celui ce vin e îm potriva lui cu douăzeci de mii ? A ltfel, pe cînd celălalt
împărat încă este departe, îi trim ite o solie să ceară pace. Tot aşa, oricine
dintre v o i care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu#
(Luca 16, 31— 33).
Astăzi, marile puteri sînt chemate nu ca să se «sfătuiască» în legă
tură cu capacitatea armamentelor, căci forţa m ijloacelor de distrugere
este în orice caz suficientă, nu numai pentru distrugerea inamicului, ci
şi a întregii omeniri. A stăzi factorii responsabili ai lumii trebuie să
ceară pace, fiindcă marile puteri au ajuns prea puternice şi este amenin
ţată viaţa însăşi pe pămînt. «încă de departe» trebuie trimisă solia, care
cere pacea. Bisericile prin deservenţii şi teologii lor sînt astfel de «soli
de pace pe pămînt». Nouă ne revine misiunea de a propovădui mesajul
dumnezeiesc, trimis prin îngerul din cer în ajunul Crăciunului : «Pace
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pe pămînt». Iisus ne cere şi nouă, care trăim în acest secol atît de ame
ninţat de catastrofe şi războaie : «O ricin e dintre voi, care nu se leapădă
de tot ce are, nu poate fi ucenicul M eu».
In situaţia actuală, una din concretizările importante ale acestui im
perativ ar fi distrugerea totală a armelor nucleare, singura cale pentru
salvarea om enirii de catastrofa nucleară, cerută de preşedintele ţării
noastre, care a arătat, că forţa distructivă nucleară nu este determinată
de o anumită ideologie, astfel încît trebuie acţionat în deplină unitate
pentru apărarea omenirii de la distrugerea nucleară, indiferent de con
cepţiile politice, ideologice sau religioase.
In acest sens şi Biserica noastră se află în plină concordanţă cu toate
propunerile recent lansate de către statul nostru pentru a opri drumul
spre o catastrofă nucleară şi de a trece în mod real la destindere, la co
laborare, la dezarmare şi, în primul rînd, la dezarmarea nucleară.
Biserica noastră se pronunţă pentru o politică de pace între toate sta
tele din lume, pentru soluţionarea tuturor problem elor dintre state numai
pe calea n egocierilor şi a tratativelor. Să nu uităm, că Iisus a spus uce
nicului : «Pune-ţi sabia la locul ei, căci toţi cei ce scot sabia, de sabie
v o r p ie ri» (M atei 26, 52). Forţa şi arma ca m ijloc de soluţionare a pro
blem elor nu corespund poruncii Domnului. Porunca Domnului este mai
degrabă cuprinsă în acea fericire fru m oasă: «F erice de cei făcători de
pace, căci ei vo r fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu ! (M atei 5, 9)».
Prof. Len gyel Lorand :
«Chemarea preşedintelui ţării noastre la intensificarea acţiunilor pen
tru elaborarea unui program com plex de dezarmare, avînd ca prioritate
dezarmarea nucleară şi implicînd, ca prim pas, încetarea experim entelor
cu arma nucleară — îşi găseşte o adecvată expresie în Declaraţia-Apel
a F.D.U.S. şi în Declaraţia M arii Adunări N aţionale a R.S.R., cu privire
la A nul Internaţional al Păcii.
Adresate parlamentelor ţărilor de pe toate continentele aceste do
cumente fac să se audă din nou glasul de pace şi colaborare al României
şi totodată exprimă înalta responsabilitate a preşedintelui său faţă de
destinele umanităţii. A pelu l formulat în aceste declaraţii este un mesaj
generos, umanist şi profund mobilizator, străbătut de grija nobilă a asi
gurării unei lumi a păcii şi conlucrării, fără arme şi fără războaie pentru
toţi locuitorii planetei, pentru generaţiile de azi şi de mîine.
A tît Declaraţia-Apel a F.D.U.S. cît şi Declaraţia M arii Adunări N aţio
nale a R.S.R. constituie importante contribuţii la intensificarea şi concre
tizarea acţiunilor şi soluţiilor pentru ca 1986, A nul Internaţional al Păcii,
să nu se rezume la simple declaraţii, ci să fie marcat de in iţiative şi ac
ţiuni concrete pentru trecerea de la o politică de confruntare la o poli
tică de colaborare în vederea realizării dezarmării generale, a înlăturării
prim ejdiei nucleare, care ameninţă tot mai grav civilizaţia şi însăşi viaţa
pe planeta noastră, — după cum a subliniat preşedintele ţării noastre în
expunerea sa din 8 mai a.c. C itez : «A cu m se pune problema nu dacă va
avea loc sau nu un război, ci aceea că un nou război mondial, pune în
pericol însăşi existenţa v ie ţii pe planeta noastră. Uriaşele m ijloace de
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distrugere în masă, armele nucleare existente care au capacitatea să
distrugă de mai multe ori întreaga omenire, pot duce, dacă v o r fi fo 
losite, la dispariţia omenirii, a înseşi condiţiilor v ie ţii pe Păm înt».
Împreună cu întregul popor al ţării, credincioşii şi deservenţii Bise
ricii Evanghelice Sinodo-Presbiteriene de Confesiune Augustană, precum
şi studenţii şi profesorii Institutului T e o lo g ic Protestant C luj-N apoca şi
Sibiu îşi manifestă întreaga adeziune faţă de D eclaraţia-A pel a F.D.U.S.
şi Declaraţia M arii Adunări N aţionale a României — şi trăiesc un sen
timent de înaltă cinstire şi satisfacţie de a identifica în arhitectul socie
tăţii noastre socialiste pe omul păcii mondiale.
N e îngrijorăm profund că situaţia internaţională actuală se menţine
deosebit de gravă, dar ne încurajează faptul că împreună cu forţele
existente în lume care pot schimba cursul evenim entelor, de a opri dru
mul spre catastrofă mondială, România, preşedintele ţării noastre, se
află în frunte prin iniţiativele, propunerile şi acţiunile concrete, privind
realizarea unui clim at de destindere, pentru a trece în mod real la colab o
rare, la dezarmare, şi în primul rînd la dezarmare nucleară, la realizarea
unei lumi fără arme şi fără războaie.
Este îmbucurător faptul că Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat
anul 1986 A n Internaţional al Păcii. Totodată trebuie să evidenţiem fap
tul că România, preşedintele ţării noastre, a realizat în ultimii 20 de ani
două decenii naţionale de pace, prin in iţiativele şi acţiunile concrete,
consecvente şi neabătute, privind dezarmarea şi pacea lumii, privind pro
blem ele cele mai arzătoare şi m ajore ale omenirii.
Realismul, capacitatea de a desprinde din ansamblul evenim entelor
actuale problem ele cele mai arzătoare caracterizează şi expunerea re
centă, din 8 mai, a preşedintelui N icola e Ceauşescu prin noile abordări
şi poziţii exprim ate privind situaţia internaţională. Din aceste noi abor
dări şi poziţii sistematizăm urm ătoarele : necesitatea şi posibilitatea în
cheierii unui acord corespunzător asupra încetării amplasării de noi ra
chete nucleare cu rază medie de acţiune în Europa şi stabilirea unui
timp-limită pentru elim inarea celor existente ? apelul adresat S.U.A. de a
se alătura moratoriului sovietic asupra experim entelor nucleare ,• subli
nierea im perativului de a se pune capăt m anevrelor de mare anvergură,
dem onstraţiilor de forţă la graniţele altor ţări, m anevrelor de orice fel
în apele internaţionale, de a se trece la retragerea flo telor m ilitare ale
marilor puteri din aceste ape şi de a se asigura deplina libertate a n a vi
gaţiei în apele internaţionale. Am intim mai departe şi sublinierea im 
portanţei şi necesităţii tratativelor, a conferinţelor de la Stockholm,
Viena şi Geneva. Reliefăm şi faptul că în viziunea preşedintelui ţării, o
viziune dialectică şi plină de fierbinte patriotism şi umanism, — pro
blem ele păcii şi dezarm ării sînt indisolubil legate de lichidarea subdez
vo ltă rii şi instaurarea noii ordini econom ice internaţionale, asigurarea
progresului, a dezvoltării şi bunăstării fiecărei naţiuni, de respectarea
dreptului popoarelor de a-şi hotărî calea dezvoltării aşa cum o doresc.
Participînd la diferite conferinţe şi congrese ale diferitelor organ i
zaţii m ondiale bisericeşti am avut ocazia să trăim clipe de mindrie patrio
tică constatînd ecoul larg şi profund al propunerilor, in iţiativelor şi ac
ţiunilor concrete ale României, ale preşedintelui ţării.
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Cu aceste idei doresc să-mi exprim încă o dată deplina adeziune în
numele Episcopului Paul Szedressy, al Bisericii Evanghelice S. P.( al deserven ţilor şi credincioşilor şi al meu personal — faţă de D eclaraţia-Apel
a F.D.U.S., fată de Declaraţia M .A .N . şi faţă de întreaga politică externă
şi internă a ţării noastre, privind stăruinţele de dezarmare şi pace
in lum e».
Pr. asist. V io r e l Io n iţă :
«A n u l Internaţional al Păcii, pe care îl parcurgem, a înregistrat pe
plan m ondial unele evenim ente noi, care au divulgat doar la scară redusă
pericolul ce ameninţă pacea şi viaţa pe întreaga planetă şi au evidenţiat,
în acelaşi timp, necesitatea intensificării acţiunilor menite să apere bunul
cel mai de preţ al omuluj pe p ă m în t: viaţa, prin asigurarea păcii în în
treaga lume.
Continuarea experienţelor nucleare de către S.U.A., in ciuda opiniei
publice mondiale, ca şi apariţia unui nou focar de conflict în Mediterana,
ca să numim doar pe cele mai recente, demonstrează ascensiunea cursei
înarmărilor nucleare, ca şi tensiunea mereu crescîndă pe care o implică
această nebunească politică de forţă.
M a i de curînd, un accident grav produs la o centrală energetică
nucleară, deşi apărut într-un domeniu în care energia atomică este pusă
in slujba omului, a evidenţiat marele pericol pe care îl reprezintă pier
derea de sub control a en ergiei nucleare, sub orice formă s-ar afla ea.
A cest incident, pe care nimeni nu l-a dorit, a pus într-o lumină nouă pe
ricolul pe care îl implică cursa înarmărilor nucleare. Dacă pînă acum
acest pericol ni se prezenta doar în cifre şi relatări de evenim ente pe
trecute relativ departe de noi în timp şi spaţiu, prin acest accident Eu
ropa întreagă, împreună cu alte continente, au simţit — din fericire la
scară redusă — doar ca o ameninţare, cum ar arăta un eventual război
atomic. Dar iată că chiar şi numai sub o astfel de ameninţare, tot ceea
ce ne înconjoară şi susţine viaţa : solul, apa şi aerul, din prieteni ne devin
duşmani, din hrană se pot transforma în otravă. Pericolu l hrănit de înar
marea nucleară se insinuează astfel în intimitatea fiecăruia şi, în faţa lui,
n-ai nici cum şi nici unde să te mai ascunzi.
In faţa acestor noi pericole, am plificate de escaladarea continuă a
cursei înarmărilor nucleare, ţara noastră, prin cea ma înaltă şi mai auto
rizată conştiinţă a sa, a dat, încă o dată, expresie vo in ţei sale ferm e de
a face totul ca pacea să fie asigurată în întreaga lume. în magistrala cuvîn tare rostită de preşedintele R. S. România, Dl. N icola e Ceauşescu, în
ziua festivă de 8 mai a.c., a fost analizată cu realism şi ob iectivitate si
tuaţia încordată creată în lume prin escaladarea cursei înarmărilor, a fost
demascat pericolul grav, care prin aceasta ameninţă viaţa întregii pla
nete.
Referitor la opiniile diferite, uneori contradictorii, cu p rivire la
aceste pericole, preşedintele ţării noastre, cu înţelepciunea ce-1 caracte
rizează, a arătat că «nu trebuie nici să se exagereze, dar nici să se dim i
nueze pericolul radiaţiilor nucleare. Deşi există o tristă experienţă după
Hiroşim a şi s-au făcut multe experienţe nucleare după aceea — m en
ţiona în continuare Domnul preşedinte N ico la e Ceauşescu — , se poate
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/::: ja că nimeni n-a tras toate concluziile şi nu cunoaşte încă pe
v.cuîin consecinţele contaminării nucleare pe termen lu n g ; de aceea
trebuie să se privească cu toată seriozitatea pericolul nuclear».
Prin sinceritatea şi obiectivitatea cu care analizează pericolul nu
clear ce ameninţă viaţa pe întreaga planetă, ca şi prin perspectivele pe
care le deschide încrederii, prin propunerile concrete de dezarmare g e 
nerală, singura cale pentru asigurarea păcii în lume, cuvîntarea mult sti
matului preşedinte al ţării noastre, la care ne referim, a venit ca un bal
sam peste sufletele prea tulburate şi ca o chemare la acţiune pentru con
ştiinţele încă adormite în faţa pericolului nuclear real, care ameninţă nu
simplu pacea, ci însăşi viaţa întreagă pe pămînt.
T e o lo g ii Bisericii O rtodoxe Române, împreună cu cei ai celorlalte
Culte din ţara noastră, au evidenţiat, cu diferite prilejuri, în special în
cadrul celor trei Adunări ale Cultelor din România pentru dezarmare şi
pace (1981, 1984 şi 1985) ţinute pînă în prezent, la care trebuie adăugată
sinteza prezentată astăzi de către I. P. S. M itropolit N estor al Olteniei
faptul că din punctul de vedere al învăţăturii lor de credinţă, ei sînt nu
numai îndreptăţiţi, ci chiar obligaţi să contribuie cu toată dăruirea la
prom ovarea păcii şi asigurarea vie ţii în întreaga lume.
Pe aceste considerente, împreună cu membrii corpului profesoral, cu
doctoranzii şi studenţii Institutului T eolog ic Universitar din Bucureşti,
mă simt pe deplin im plicat în A pelu l vibrant al întregului popor român,
adresat prin glasul celui mai iubit fiu al său, «către toate popoarele
lumii, de a ne uni forţele şi de a acţiona, pînă nu este prea tîrziu, pentru
a impune dezarmarea, pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor
la viaţă, la existenţă, la libertate şi la o pace trainică !».
Prof. dr. Szabo Arpad :
«V ocaţia construcţiei — vocaţia p ă c ii! Poporul nostru întruchipează
această dublă voca ţie prin faptele sale cotidiene, şi, deopotrivă, prin po
ziţiile sale clare şi angajante în momente de mare răspundere pentru
destinele naţiunii şi ale întregii omeniri. Elaborînd programe de cea mai
mare importanţă pentru înfăptuirea obiectivului de trecere la un nou
stadiu de dezvoltare a ţării, el şi-a reafirmat cu putere — prin glasul
preşedintelui N icola e Ceauşescu, prin D eclaraţia-Apel a F.D.U.S. şi prin
Declaraţia M arii Adunării N aţionale — voinţa fermă de pace.
M enită să fie solia de pace a celui mai larg forum al dem ocraţiei şi
unităţii socialiste din patria noastră, îndreptată spre opinia publică mon
dială, D eclaraţia-Apel cuprinde această vibrantă şi m obilizatoare che
mare : «Să punem mai presus de orice deosebiri de concepţii politice, fi
lozofice, religioase sau de altă natură, bunul comun cel mai de preţ şi
in d ivizibil al umanităţii — Pacea ! Să facem să triumfe raţiunea şi înţelep
ciunea politică, să învingă voinţa popoarelor de a trăi în pace, într-o
lume fără arme şi fără războaie».
Exprimînd voinţa de pace a întregului nostru popor şi răspunzînd însufleţitorului A p e l lansat de preşedintele ţării pentru intensificarea acţiu
nilor menite să ducă la înlăturarea pericolului unui război nuclear şi la
instaurarea unui climat de pace şi colaborare — M area Adunare N a ţio 
nală a afirmat prin Declaraţia adoptată «hotărîrea de a întări conlucrarea
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internaţională şi de a face totul ca anul 1985 — A n Internaţional al Păcii
— să deschidă calea unor progrese reale în prom ovarea idealurilor de li
bertate şi pace ale popoarelor ,- să determine acţiuni şi înţelegeri con
crete în direcţia opririi cursei înarmărilor şi înfăptuirii dezarmării, în
primul rînd a dezarmării nucleare ; să marcheze o cotitură de importanţă
istorică în viaţa internaţională, în direcţia apărării şi menţinerii păcii,
a destinderii, securităţii şi colaborării în lume».
România, preşedintele N icola e Ceauşescu, pornind tocmai de la ro
lul popoarelor ca făuritoare ale istoriei, au considerat şi consideră că o
răspundere deosebită revine în acest sens parlamentelor, care pot să
aducă o contribuţie importantă la prom ovarea intereselor de pace şi se
curitate ale tuturor naţiunilor. în acest sens, M area Adunare N aţională
a iniţiat demersuri de larg răsunet internaţional, adresînd apeluri so
lemne către factorii de conducere ai statelor, chemînd la acţiuni unite
parlamentele altor ţări ale lumii, fo rţele progresiste de pretutindeni. A c 
tuala declaraţie se înscrie, astfel, în suita unor in iţiative constante, care
oglindesc perseverenţa eforturilor consacrate nobilei cauze a dezarmării
şi păcii.
Un prim pas, deosebit de important, pe calea dezarmării l-ar consti
tui încheierea unui acord general privind încetarea experienţelor nu
cleare de către toate statele.
Totodată, preşedintele României a evidenţiat din nou necesitatea
stringentă a elaborării unui program com plex de dezarmare generală, în
centrul căruia să se afle dezarmarea nucleară. Un asemenea program ar
permite ca uriaşele sume irosite pentru înarmări să fie utilizate pentru
accelerarea progresului tuturor statelor, în primul rînd al celor în curs
de dezvoltare.
«N ou ă, mem brilor forurilor leg isla tive ale statelor lumii — se arată
în Declaraţia M arii Adunări N aţionale — care reia ideea centrală subli
niată de preşedintele ţării — ne revin e o imensă responsabilitate pentru
a determina ca Anul Internaţional al Păcii să nu rămînă un an de de
claraţii şi proclamaţii, ci să m archeze un început efectiv spre dezarmare,
spre încetarea confruntărilor şi trecerea la o politică nouă, de făurire a
unei lumi a păcii şi înţelegerii, fără arme şi fără războaie».
Deşi situaţia internaţională este deosebit de gravă, privim cu încre
dere viitorul. A v e m deplina convingere că stă în puterea popoarelor ca,
acţionînd unite, cu toată fermitatea, să schimbe cursul evenim entelor,
să oprească drumul spre catastrofă şi să asigure calea spre destindere şi
triumful raţiunii pentru o lume şi o viaţă mai bune, pentru pacea întregii
omeniri.
Slujitorii şi credincioşii Bisericii Unitariene au primit cu v ie satisfac
ţie şi totală adeziune noua iniţiativă de pace a României, personal a pre
şedintelui N icola e Ceauşescu. In acelaşi spirit, Biserica noastră pe te 
meiul învăţăturii ei religioase şi a experienţei ei de secole se simte pe
deplin integrată în viaţa, idealurile şi năzuinţele credincioşilor ei, ale
poporului nostru, străduindu-se permanent să-şi aducă contribuţia pen
tru edificarea vie ţii noi în ţară, cît şi pentru apărarea păcii în lume. Ea
este pe deplin convinsă, că pacea constituie condiţia firească, autentică
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a v ie ţii şi a progresului ei calitativ şi cantitativ. De aceea Biserica Uni
tariană este solidară cu întregul popor şi ia parte la toate eforturile lui
pentru pace şi progres».
Pr. prof. M ihai Vizitiu,
d irectoru l Sem inarului T e o lo g ic de la Mînăstirea N e a m ţu :
«M a i mult ca oricînd, în zilele noastre, marea problemă care frămîntă întreaga omenire este apărarea păcii. în decursul îndelungatei sale
existenţe, omenirea a realizat un progres continuu în toate laturile v ie
ţii. A stăzi însă ea se află la răscruce. Riscul distrugerii întregii planete
şi a tot ceea ce a creat lumea a ajuns la punct critic, ca urmare a nesă
buitei curse a înarmărilor. Omul trebuie să aleagă între a continua dru
mul progresului şi civilizaţiei, ori a accepta autodistrugerea. Cea din
urmă variantă constituie îns’â o faptă imorală, ce contravine doctrinei şi
moralei noastre creştine care permanent îndeamnă spre progres şi desăvîrşire (M atei 5, 48). Singurul drum pe care trebuie să se meargă este
acela al vie ţii în pace. Omenirea a tre a t nenumărate opere care au înăl
ţat sufletele, dar nu există şi nu poate exista o operă de o mai generoasă
substanţă morală şi de o mai angajantă responsabilitate umană, decît
crearea unei păci statornice.
De aceea, pericolul existent în prezent, trebuie să determine lumea
la acţiuni hotărîte în favoarea păcii. România, preşedintele ei, Dl. N icolae
Ceauşescu, cheamă la apărarea dreptului suprem al omenirii, pacea. în
strălucita cuvîntare rostită la Adunarea solemnă organizată cu prilejul
aniversării a 65 de ani de la făurirea P.C.R., Domnia sa evidenţiază ne
cesitatea angajării plenare în frontul păcii. Citez : «Indiferent de con
cepţiile politice, ideologice sau religioase, trebuie să acţionăm în de
plină unitate pentru apărarea om enirii de la distrugerea nucleară,
pentru asigurarea păcii pe planeta noastră.
j
M a i mult ca oricînd, problema fundamentală a epocii în care trăim
este de a face totul pentru a asigura existenţa omenirii, pentru a salva;
viaţa pe pămînt».
j
Dînd expresie voinţei de pace a poporului român, in iţiativelor con
structive ale preşedintelui României, F.D.U.S. din R.S. România a adoptat
în unanimitate o Declaraţie-Apel adresată partidelor şi organizaţiilor de
mocratice, guvernelor tuturor popoarelor din ţările europene, din S.U.A.
şi Canada, de pe alte continente.
Aprofundînd conţinutul D eclaraţiei-Apel ne exprimăm deplina noas
tră adeziune la acţiunea pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezar
mare, pentru făurirea unei lumi fără arme şi fără războaie. însufleţiţi,
asemenea întregului nostru popor, de ideile m obilizatoare ale Declaraţiei,
de dreptate, de pace, de apărarea dreptului fundamental la viaţă, idei
cărora preşedintele ţării noastre le dă, fără întrerupere, strălucire în
toată lumea, sîntem hotărîţi să ne sporim eforturile în sprijinul politicii
interne şi externe a României, şi să ne facem vestitori de zi cu zi ai me
sajului de pace, de prosperitate, de înţelegere, de încredere şi apropiere
tntre oameni şi popoare, pentru ca anul 1986 — A nul Internaţional al
Păcii — «să deschidă calea unor progrese rea le» în prom ovarea acestor
idealuri.
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îngrijoraţi de cursa nesăbuită a înarmărilor şi în primul rînd a ce 
lei nucleare, şi mai cu seamă de amplasarea de noi rachete în unele ţări
din Europa, ca şi de posibilitatea extinderii armelor în spaţiul cosmic,
alături de toţi fiii patriei noastre ne ridicăm glasurile îm potriva înar
mărilor, îm potriva înmulţirii armelor ucigătoare în Europa şi în toată
lumea, precum şi îm potriva înarmării spaţiului cosmic, şi cerem condu
cătorilor marilor puteri să ajungă neîntîrziat la înţelegere şi la stabilirea
măsurilor de dezarmare.
In ultim ele două decenii România a făcut în cadrul O N U numeroase
propuneri privind asigurarea păcii şi securităţii în Europa şi în întreaga
lume. Una din aceste propuneri se referă la «educarea tineretului în spi
ritul păcii, al bunei înţelegeri, colaborării şi respectului reciproc». Ca
dascăl de Seminar consider că-mi îndeplinesc o sfîntă îndatorire de a im 
planta aceste nobile idealuri în sufletele viitorilor slujitori ai Bisericii,
care trebuie să se manifeste, mai ales, ca «oam eni ai păcii». A ceasta con
stituie în acelaşi timp, un angajament ferm al tuturor co legilor profesori
de la Seminarul T eologic de la mînăstirea Neamţ. Pentru noi, slujitorii
Seminarului, pentru e le v ii noştri, ca şi pentru orice creştin, pacea este
bunul cel mai de preţ, deoarece ea este condiţia indispensabilă a v ie ţii
şi expresia v o ii celei sfinte a lui Dumnezeu. De aceea ne alăturăm tu
turor luptătorilor pentru pace «din conştiinţă» (Rom., 13, 5), din conştiinţa
că aşa îndeplinim porunca lui Dumnezeu de «a trăi în pace unii cu alţii»
(Marcu 9, 50).
Pentru noi lucrarea pentru apărarea şi întărirea păcii în lume nu este
numai o trebuinţă firească, ci şi o înaltă îndatorire religioasă care se
cere îndeplinită cu rîvnă sfîntă.
Vrem ca în aceste momente de cumpănă pentru întreaga omenire să
ne sporim puterile pentru a aduce o contribuţie cît mai mare la triumful
păcii asupra războiului, la biruinţa vie ţii asupra morţii. Alături de toţi oa
menii iubitori de pace şi progres, noi profesorii, e le v ii şi toţi salariaţii
Seminarului teologic de la Neamţu sprijinim cu toată fiinţa noastră noua
iniţiativă de pace a preşedintelui ţării noastre, Dl. N icola e Ceauşescu şi
vom sprijini întotdeauna orice iniţiative de acest gen pronunţîndu-ne hotărît îm potriva înarmărilor de orice fel. Vrem să slujim Bise
rica, patria şi pe oamenii ei, în pace, nu sub ameninţarea armelor. Stăm
şi vom sta neclintiţi, pe temeiul învăţăturii noastre creştine, alături de
conducătorii patriei noastre şi alături de conducătorii Bisericii noastre
străbune, urmîndu-i statornic pe calea păcii aducînd şi îndemnînd cu căl
dură pe e le v ii şi pe credincioşii noştri să se roage pentru pace, dar, mai
ales, să lucreze şi să lupte pentru realizarea ei. N e conjugăm, aşadar,
eforturile şi facem totul pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru realiza
rea, menţinerea şi consolidarea păcii şi bunei învoiri între toţi oam enii».

După această ultimă cuvîntare s-a dat citire următoarelor docu
mente adoptate de participanţii la lucrările celei de a 47-a Conferinţe
teologice interconfesionale :
B.

o.
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TELEGRAM A AD RESATĂ DOMNULUI

N IC O L A E CEAUŞESCU,
PREŞEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

M u lt Stim ate D om nule Preşedinte,
In numele C u lte lor din România, pe care le-am reprezentat la cea
de-a 47-a Conferinţă teologică interconfesionalâ, cu te m a : *Pace pe păm in t», în zilele de 22 şi 23 mai 1986, vă rugăm să ne perm iteţi, m ult sti
mate D om nule Preşedinte, să reafirmăm adeziunea noastră deplină la în
treaga p o litică a statului nostru, prom ovată cu clarviziune şi realism de
către Domnia Voastră, pentru propăşirea patriei şi bunăstarea poporului
român, pentru pace şi bună conlucrare cu toate popoarele lum ii. Totodată
vă exprim ăm şi cu acest p rile j m ulţu m irile noastre profunde pentru con
d iţiile de care toate C ultele din România se bucură, ca urmare a p o liticii
înţelepte a D om n iei Voastre, pentru desfăşurarea a ctiv ită ţii lor.
In tr-o deplină unitate de cuget şi sim ţire cu în tregu l nostru popor,
exprim ăm totala adeziune la no ile şi strălucitele in iţia tive de pace şi de
zarmare ale României, personal ale D om n iei Voastre, care răspund de
zideratului suprem al poporului nostru, al tuturor popoarelor lu m ii —
salvarea v ie ţii însăşi pe planeta noastră.
Dînd glas sentim entelor noastre de adînc respect şi preţuire pentru
neobositele strădanii pe care le depuneţi în slujba apărării şi consolidării
păcii m ondiale, ne exprim ăm m îndria patriotică de a fi cetăţenii unei ţări
care ocupă un lo c de frunte între naţiunile care luptă pentru realizarea
unei lum i fără arme şi războaie, pentru asigurarea v ie ţii pe pămînt.
însu fleţiţi de înflâcăratele dvs. chem ări pentru pace şi dezarmare,
exprim înd deplina adeziune la D eclara ţia-A pel a F.D.U.S. şi Declaraţia
M .A .N ., cu p rivire la A n u l Internaţional al Păcii, la id eile cuprinse
în strălucita dvs. cuvîn tare cu p rile ju l m arelui evenim ent ju b ilia r al po
p orului român din 8 mai 1986, noi, reprezentanţii C u ltelor, ne însuşim cu
entuziasm aceste program e de acţiune şi împreună cu în tregu l popor ne
vom intensifica strădaniile în activitatea noastră de s lu jire a binelui şi a
păcii.
A v în d un m obilizator exem plu în consecvenţa şi eroica a ctivitate a
D om niei V oastre, vă asigurăm, m ult stimate Dom nule Preşedinte că, de
dicaţi cu abnegaţie şi devotam ent idea lu rilor poporului român, nu vom
precupeţi nici un efort pentru a sp rijin i cu m ijlo a ce le noastre specifice,
pacea şi liniştea lum ii, că ne vom aduce contribuţia la cauza progresului
general, la edificarea unei societăţi tot mai prospere, pentru o lum e fără
războaie, pentru salvarea v ie ţii pe păm înt».

«C ă tre (
al Front
In ziua
rinţă intercc
m în t».
Particip
D em ocraţiei
m ocratice, g
şi Canada, d
ţionale a Re
al Păcii.

Ei şi-au
gîndurile şi
diferent de c
Sîntem
şi îndeosebi
flagraţii la i
lizaţiei, preş
necesitatea
pînă nu est*
al om en irii -

Aşa cui
centa plenai
ţia -A p el a J
M a rii Adun
mai importe
se face totu.
a se trece h

dreptul func
In caliU
şi misiunea
in cîm pul fe

vinşi că mai
cu toţi oam<
a împiedica
tri, a semen

M o ţ iu n e d e a d e r a r e a p a r t ic ip a n ţ i lo r
la D e c la r a ţ ia -A p e l a F r o n t u lu i D e m o c r a ţ ie i
ş i U n it ă ţ ii S o c ia lis t e :
«C ă tre C on siliu l Naţional
al Fron tu lu i D em ocraţiei şi U n ită ţii Socialiste
In ziua de 23 mai 1986 a avut lo c la Bucureşti, cea de a 47-a C on fe
rinţă interconfesională a C u lte lor din România cu tema «Pacea pe păm in t».
P articipanţii la conferinţă au dezbătut D eclara ţia-A pel a Frontului
D em ocraţiei şi U n ită ţii Socialiste adresată partidelor şi organ izaţiilor de
mocratice, gu vern elor, tuturor popoarelor din ţările europene, din S.U.A.
şi Canada, de pe alte continente, precum şi Declaraţia M a rii Adunări N a 
ţionale a R epublicii Socialiste România cu p riv ire la A n u l Internaţional
al Păcii.
Ei şi-au exprim at deplina adeziune la aceste docum ente care exprim ă
gîndurile şi voin ţa în tregu lu i nostru popor, a tuturor cetă ţen ilor ţării in 
diferent de c o n v in g e rile lo r p o litice sau religioase.
Sîntem m îndri că în acest m om ent, cînd cursa aberantă a înarm ărilor
şi îndeosebi a celei nucleare, sporeşte în fiecare zi p rim ejd iile unei c o n 
flagraţii la scară planetară, cu urm ări catastrofale pentru destinele c iv i
lizaţiei, preşedintele României, Dl. N icola e Ceauşescu, a subliniat din nou
necesitatea vitală ca toţi oam enii de bună credinţă să acţioneze acum,
pînă nu este prea tîrziu, pentru salvgardarea bunului celu i mai de preţ
al om en irii — pacea.
Aşa cum se spune în cuvîntarea preşedintelui statului nostru Ja re 
centa plenară a Fron tu lu i D em ocraţiei şi U n ită ţii Socialiste, în Declara
ţia -A p el a Frontului D em ocraţiei şi U n ită ţii Socialiste şi în Declaraţia
M a rii Adunări N a ţiona le cu p riv ire la A n u l Internaţional al Păcii, cea
mai importantă şi stringentă problem ă a zile lo r noastre este aceea de a
se face totul pentru a se stopa cursa înarm ărilor, îndeosebi nucleare, de
a se trece la măsuri reale de dezarmare, de a se apăra cu toate fo rţe le
dreptul fundamental al oam enilor la viaţă, Ia pace.
In calitatea noastră de s lu jito ri ai C u lte lor sim ţim voca ţia îm plin ită
şi misiunea noastră desăvîrşită numai atunci cînd munca noastră dă rod
In cîm pul fe rtil al păcii şi colaboră rii internaţionale. Sîntem deplin con 
vinşi că mai ales acum se impune ca împreună cu în tregu l nostru popor,
cu toţi oam enii de pe toate con tin en tele să acţionăm strîns uniţi pentru
a îm piedica orice act ce ar putea ameninţa viaţa noastră, a c o p iilo r noş
tri, a sem enilor noştri, a tuturor popoarelor. O rga niza ţiile mondiale din
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cadrul M iş că rii Ecum enice (C o n s iliu l E cum enic al B isericilor, Conferinţa
B isericilor Europene şi Conferinţa Creştină pentru Pace), din care fac
parte şi C u lte le din România, ca şi ecum enism ul lo c a l — p rin cea maî
reprezentativă form ă a sa — con ferin ţele te olo g ice interconfesionaîe —
s-au angajat dintru început în fro n tu l a ctiv al apărării păcii în întreaga \
lum e şi a salvării v ie ţii pe planeta noastră.
Susţinem fără rezerve D eclara ţia-A pel a Fron tu lu i D em ocraţiei şi
U n ită ţii S ocialiste cu p riv ire la A n u l Internaţional al Păcii, precum şi re
centele demersuri cutezătoare ale om ului păcii, Dl. N ic o la e Ceauşescu,
preşedintele României, pentru oprirea cursei înarm ărilor, pentru a se
trece la dezarmare şi în prim u l rînd la dezarmare nucleară, pentru înce
tarea e x perien ţelor nucleare, pentru interzicerea fo lo s irii şi eliminarea
acestor arme din Europa şi de pe întreaga planetă, pentru a o p ri ampla
sarea de noi rachete şi distrugerea ce lo r existente, pentru soluţionarea
con flicte lo r dintre state pe cale paşnică, prin tratative, pentru încetăţenirea unor raporturi norm ale de pace şi cooperare în tre toate statele,
fiind con vin şi că aceste acţiuni sînt în deplin consens cu interesele vitale
ale pop orului nostru, ale în tre g ii om eniri.
Ca întotdeauna, şi acum, in A n u l Internaţional al Păcii, noi, parti
cipanţii la această a 47-a C onferinţă te olo gică interconfesională, ne
unim glasul cu cel al în tre gu lu i popor român şi ne legăm să facem totul,
prin m ijlo a ce le noastre specifice, ca în lum e să trium fe raţiunea şi în 
ţelepciunea politică, să în vin gă voin ţa popoarelor în asigurarea dreptului
fundamental al om ului la viaţă, la pace, la existenţă liberă, independentă
şi demnă pe păm înt».

C h e m a re p e n tru p a ce
a d r e s a t ă O r g a n iz a ţ ie i N a ţ i u n i lo r U n it e
« Reprezentanţii C u lte lor din România, reu n iţi la Bucureşti în ziua de
23 mai 1986, în cadrul cele i de a 47-a C on ferinţe te olo g ice interconfesionale, în spiritul în vă ţă tu rilor de credinţă au analizat, în cadrul temei
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«P a ce pe păm înt», no ile in iţia tiv e pentru pace şi dezarmare ale Româ
niei, al căror strălucit exponent este Excelenţa Sa preşedintele N icola e
Ceauşescu. Participan ţii la Conferinţă şi-au exprim at totala adeziune faţă
de D eclara ţia-A pel a F ron tu lu i D em ocraţiei şi U n ită ţii S ocialiste din
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prin aceasta îşi aduc con tribu ţia lor, de s lu jito ri ai altarelor şi de
Iteologi, la cauza păcii şi a binelui obştesc.
în deplină unitate de cuget şi sim ţire cu toţi oam enii d o ritori de
bine din întreaga lum e constatăm, cu justificată în grijo ra re, accentuarea
stării de încordare şi con flicte, continuarea periculoasă a cursei înarm ă
rilo r nucleare, acumularea tot mai m u lto r fa ctori care ameninţă viaţa pe
planeta noastră, constituind o sfidare flagrantă a n orm elor ce guvernează
relaţiile internaţionale şi a p rin c ip iilo r cuprinse în Carta N a ţiu n ilo r Unite.
în faţa acestor p rim ejdii, noi, s lu jito rii altarelor, care propovâduim
pacea, dreptatea, egalitatea şi fraternitatea între oam eni şi popoare, ne
exprim ăm hotărîrea de a acţiona cu m ijlo a ce le noastre specifice, pentru
salvgardarea v ie ţii de pe planeta noastră, ştiind că viaţa este darul cel
mai de preţ făcut de Dumnezeu oam enilor.
Conştienţi de m isiunea şi responsabilitatea noastră în apărarea pă
cii, în conservarea v a lo rilo r universale ale spiritului uman — , împreună
cu poporul nostru şi cu făcătorii de pace din întreaga lum e, ne consacrăm
lucrarea noastră com ună pentru m enţinerea v ie ţii şi păcii pe pămînt.
Cu aceste sentim ente, noi, reprezentanţii C u lte lo r din România, ne
pronunţăm ferm pentru măsuri energice şi eficien te cu participarea largă
a tuturor statelor lu m ii în vederea destinderii şi dezarmării nucleare, e x prim îndu-ne con vin gerea că Organizaţia N a ţiu n ilo r U n ite trebuie să ac
ţioneze cu mai m ultă ferm itate, pînă nu este prea tîrziu, in apărarea d rep
tului suprem al p opoarelor la viaţă, la existenţă liberă, la o pace trainică.
A v e m încrederea că Bisericile, re lig iile şi c u lte le din întreaga lum e
îşi v o r aduce con tribu ţia lo r alături de popoarele şi statele lum ii in ca
drul cărora fiinţează la stoparea cursei înarm ărilor şi trecerea la dezar
mare nucleară, în vederea realizării destinderii şi cola boră rii in tern a ţio
nale, în tr-o lum e a păcii şi secu rităţii universale.
D orim ca O .N .U . să-şi îndeplinească cu adevărat n o b ilu l său ţel în 
scris în Cartă — de a salva genera ţiile v iito a re de fla gelu l unui nou
război m ondial care de această dată s-ar transforma în tr-u n cataclism
care ar pune capăt însăşi existenţei v ie ţii pe păm înt».

C h e m a r e a a d r e s a t ă C o n g r e s u lu i M o n d i a l
a l O r g a n iz a ţ iilo r ş i M i ş c ă r i lo r p e n t r u P a c e
« P articipanţii la cea de a 47-a Conferinţă teologică intercordesională
din România, desfăşurată în zilele de 22— 23 mai 1986 la Bucureşti, în
spiritul co n v in g e rilo r noastre religioase şi în num ele cred incioşilor pe
care îi păstorim, con ştienţi de m isiunea şi responsabilitatea ce ne revin ,
considerăm ca o înaltă datorie de a face cunoscută dorinţa de pace a p o 
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porului român, exprim ată cu consecvenţă şi h otărîre de preşedintele
ţării noastre, Dl. N ic o la e Ceauşescu şi reafirmată în tezele şi propunerile
cuprinse in D eclara ţia-A pel a Frontului D em ocraţiei şi U n ităţii S o ci
aliste din R.S.R., adresată partidelor şi organ izaţiilor dem ocratice, gu ve r
nelor, tuturor popoarelor din ţările europene, din S.U.A. şi Canada, de pe
alte continente, precum şi în Declaraţia M a rii Adunări N a ţiona le a R.S.R.
cu p riv ire la A n u l Internaţional al Păcii.
Cu profundă în g rijo ra re constatăm escaladarea fără precedent a
cursei înarm ărilor, mai ales nucleare, prin noi experienţe în scopul per
fecţion ă rii arm elor nucleare, prin continua amplasare de asemenea arme
în Europa şi pe alte continente, prin acţiuni de m ilitarizare a cosmosului.
Această intensificare a înarm ărilor se con ju gă în chip n efericit cu forme
de manifestare a p o litic ii im perialiste de forţă şi dictat, cu amestec în tre
burile interne ale altor state, cu persistenţa unor c on flicte şi focare de
tensiune în d iferite părţi ale lum ii, cu creşterea decalajului econ om ic în 
tre statele lum ii. O astfel de stare gravă poate degenera şi duce oricînd
la con flicte mai m ari şi chiar la riscul declanşării unui nou război m on
dial, care s-ar transforma in e v ita b il în tr-o catastrofă nucleară, distrugînd
viaţa şi înseşi con d iţiile m en ţin erii v ie ţii pe pămînt.
Considerăm că ţine şi de misiunea noastră de s lu jito ri ai A lta re lo r şi
te olo gi responsabilitatea pentru apărarea v a lo rilo r universale ale e x i
stenţei umane, înainte de toate, a v ie ţii — darul şi bunul fundamental
încredinţat de Dumnezeu oam enilor — , fără de care celela lte bunuri nici
nu se pot concepe. In numele dreptului la viaţă dorim să aducem co n tri
buţia noastră la lupta nobilă pentru destindere, înţelegere, pace şi c o 
laborare, în edificarea unei lum i mai bune şi mai drepte pe pămînt.
în spiritul o b ie c tiv e lo r A n u lu i Internaţional al Păcii şi al A pelu lu i
solemn, adoptat prin consens de Adunarea generală a O N U , în noiem brie
1985, ne pronunţăm energic şi acţionăm de pe p o ziţiile şi cu m ijloa cele
noastre specifice pentru încetarea imediată şi necondiţionată a con frun
tărilor armate, pentru soluţionarea diferendelor pe calea tratativelor, prin
m ijlo a ce paşnice pentru renunţarea d efinitivă la folosirea fo rţe i şi a ame
ninţării cu forţa, de la o rice amestec în treburile interne ale altor state.
Întem eiaţi pe credinţa noastră că to ţi oam enii sînt egali înaintea C re
atorului, avem con vin gerea fermă că o pace durabilă a gen era ţiilor pre
zente şi v iito a re poate fi clădită numai prin soluţionarea justă a p ro 
blem elor acute d im via ţa internaţională, cu participarea directă şi egală
în drepturi a tuturor statelor, mari şi m ici, prin instaurarea unei noi o r 
dini econ om ice internaţionale, pe baza ech ită ţii şi ju s tiţiei şi prin în tă ri
rea în cred erii în tre oam eni şi respectării neabătute a independenţei, su
veranităţii naţionale şi a colaboră rii între state şi popoare.
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In num ele C on ferinţei noastre, adresăm o fierbinte chemare către
Congresul mondial al organ izaţiilor şi m işcărilor pentru pace, pentru ca,
acţionînd împreună, să facem să triumfe, în acest A n Internaţional al
Păcii, raţiunea şi înţelepciunea, să învin gă voin ţa popoarelor, pentru
asigurarea dreptului fundamental al oam enilor la viaţă, la pace, la exis
tenţă liberă, independentă şi demnă pe păm înt».

C h e m a re p e n tru p a ce a d re sa tă :
— Consiliului Ecumenic al Bisericilor
— Conferinţei B isericilor Europene
— Conferinţei Creştine pentru Pace
« Reprezentanţi ai C u lte lor şi învăţăm întului te olo gic din România,
reuniţi la Bucureşti în zilele de 22— 23 mai 1986, în cadrul cele i de a 47-a
Conferinţe te olo g ice interconfesionale cu tema generală <Pace pe pă
m în t», profund în g rijo ra ţi de continua agravare şi încordare a situaţiei
internaţionale, în spiritul co n v in g e rilo r noastre religioase şi în numele
cred incioşilor noştri pe care îi călăuzim în tru îm plinirea m en irii lo r îna
intea lu i Dumnezeu şi a oam enilor,
Conştienţi de ro lu l şi responsabilitatea noastră în tr-o lum e în care
cursul even im entelor poate fi încă schimbat pentru a o pri mersul spre
catastrofa nucleară, şi de a se trece la destindere, la colaborare, la rea
lizarea unei lum i fără arme şi războaie,
S ocotim de datoria noastră, ca în acest A n Internaţional al Păcii să
adresăm reprezentanţilor tuturor B isericilor, re lig iilo r, cu lte lo r religioase
din Europa şi din întreaga lume, chemarea de a acţiona cu ferm itate pen
tru m enţinerea şi apărarea v ie ţii pe pămînt, de a-şi spori e fortu rile pen
tru educarea responsabilă a cred in cioşilor în spiritul apărării v ie ţii, al
p rom ovării n o b ile lo r idealuri de pace şi apropiere în tre oam eni şi p o 
poare, al încred erii şi respectului unora faţă de a lţii.
Întem eiaţi pe credinţa noastră că toţi oam enii sînt egali în a se
bucura de viaţă, avem ferma con vin gere că o pace durabilă poate fi asi
gurată numai prin soluţionarea justă a problem elor litigioa se <iin viaţa
internaţională, cu participare egală a tuturor statelor lum ii, mari şi m ici,
pentru creşterea sănătoasă a gen era ţiilor prezente şi viitoare.
Să facem, în acest A n Internaţional al Păcii, să învin gă voin ţa p o 
poarelor pentru asigurarea dreptului fundamental al oam enilor la viaţă,
la pace, la existenţă liberă, independentă şi demnă pe pămînt.
Cunoscînd cauzele profunde ale înrăutăţirii situaţiei internaţionale :
înarmarea nucleară, lipsa unei ordini econ om ice internaţionale, in e ch i
tăţile p o litice , econ om ice şi sociale, discrim inarea rasială, ameninţarea
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cu forţa în rela ţiile internaţionale şi alte grave pe rico le la adresa păcii
şi vieţii,
N o i, s lu jito rii A lta re lo r din România, responsabili de misiunea şi lu 
crarea noastră, ne adresăm tuturor oam enilor de bine din întreaga lume,
reprezentînd Biserici, re lig ii sau culte religioase pentru a cere fa ctorilor
de decizie pentru soarta popoarelor să-şi v a lo rifice capacitatea morală şi
politică în a acţiona în mod responsabil şi eficient în vederea înlăturării
m arelui p e rico l nuclear şi a păstrării şi apărării v a lo rilo r universale ale
umanităţii.
în actualele îm prejurări, un o b ie c tiv m ajor al re la ţiilo r noastre b i
sericeşti şi intercordesionale este acela al s lu jirii năzuinţelor leg itim e ale
oam enilor şi popoarelor de pace, dreptate, bunăstare m aterială şi sp iri
tuală, de progres econom ic şi social.
A v e m obligaţia să prom ovăm ferm angajamentul şi lucrarea noastră
în slujba apărării v ie ţii, a re la ţiilo r de prietenie şi arm onie în tre oameni
şi popoare care să rodească în sufletele oam enilor de bine spiritul de
încredere reciprocă, de speranţă fermă în realizarea unei lum i a «p ă c ii
fără h o ta r» (fsaia 9, 6) pe planeta noastră».

«Căutaţi pacea şi alergaţi după ea » (I Petru 3, 11) rămîne pentru noi,
oamenii credinţei, un permanent prilej de meditaţie, un ideal de realizat.
In m ijlocul tulburărilor de tot felul, uniţi în credinţa în Dumnezeu şi în
dragostea Fiului Său, Mîntuitorul Iisus Hristos, şi prin harul Sfîntului
Duh sîntem chemaţi să facem cunoscută pretutindenea pacea şi dragostea
care covîrşeşte orice minte. N oi, creştinii, avem plăcuta şi sublima m i
siune de a propovădui împăcarea şi.pacea în Hristos, C el care a făcut din
cele două — una, C el care a surpat peretele despărţiturii, desfiinţind
vrăjm ăşia şi care întru Sine a reuşit să-i zidească pe cei doi într-un
singur om şi să întem eieze pacea (Efes., 2, 13— 18).
întreaga omenire, vieţuitoare în acest sfîrşit de secol XX, trebuie să
înţeleagă că pentru supravieţuire este necesar să se pună’ capăt înarmă
rilor, să se treacă neîntîrziat la dezarmare şi la transformarea întregului
armament în instrumente ale păcii.
Deie Domnul ca de la omul de rînd pînă la leaderii de stat şi de la
copil pînă la bătrîn, toţi, să înţeleagă că numai pacea este pîrghia vie ţii
şi că numai înfăptuind pacea vom deveni fiii lui Dumnezeu (M atei 5, 9).
ALEXANDRU M. IONIŢĂ
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Intre 8— 15 mai a.c. I. P. S. M itropolit Teoctist al M o ld o v iei şi Su
cevei a participat la prima întilnire a membrilor asociaţi ai A cadem iei
Ortodoxe din Creta— Grecia. I. P. S. Sa a fost ales membru al acestei
instituţii în anul 1979, cu prilejul celei de a V lII-a adunări generale a
Conferinţei B isericilor Europene.
In Creta, I. P. S. Sa a fost însoţit de Pr. asist. Constantin Coman,
spiritual II la Institutul T eolog ic U niversitar din Bucureşti.
Academ ia Ortodoxă din Creta, aşa cum se arată în statutul ei de or
ganizare, este «un aşezămînt bisericesc de utilitate publică» aflat sub tu
tela spirituală a Patriarhiei Ecumenice. După cum este ştiut, Biserica
Cretei se află sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Ecumenice, avînd un
statut de semi-autonomie. Arhiepiscopul C retei este ales de către Pa
triarhia Ecumenică dintre trei candidaţi prezentaţi de către Sinodul local
al Bisericii Cretei ,• ceilalţi ierarhi sînt aleşi de către sinodul local.
Academ ia Ortodoxă din Creta a fost fondată de către I. P. S. M itro 
polit Irineos de Kisamos şi Selinos şi de către teologul şi sociologul Dr.
Alexandros Papaderos ; inaugurarea sa a avut loc la 13 octom brie 1968.
Conducerea A cadem iei este asigurată de un consiliu administrativ,
format din nouă membri, al cărui preşedinte este din oficiu mitropolitul
de Kisamos şi Selinos.
M em brii asociaţi ai A cadem iei au fost aleşi în anul 1971 cu prilejul
celei de a V lII-a adunări generale a Conferinţei Bisericilor Europene, ale
cărei lucrări au fost găzduite aici.
Adunarea membrilor asociaţi se vrea o tutelă spirituală care să în
drume activitatea A cadem iei dintr-o perspectivă mai largă ce depăşeşte
spaţiul naţional grec şi chiar pe cel al Ortodoxiei.
La sosirea în Creta, pe aeroportul din oraşul Chania, delegaţia ro
mână a fost întîmpinată de Dl. A lexandros Papaderos, director general
al Academ iei, şi de Arhim. G avriil N ikiforidis, licenţiat al Institututului
T eologic din Bucureşti.
Vineri, 9 mai, de sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, invitaţii A cadem iei
au asistat ia săvîrşirea Sfintei Liturghii în biserica mînastirii Gonia din
apropiere. După terminarea sfintei slujbe oaspeţii au vizitat mînăstirea
şi s-au întreţinut cu vieţu itorii de aici.
In după-amiaza aceleiaşi zile de 9 mai a avut loc şi o primă şedinţă
de lucru a Consiliului administrativ şi a Com isiei financiare, în cadrul
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căreia Dl. A lexandros Papaderos a făcut o dare de seamă şi o prezentare
de ansamblu a activităţii Academ iei, analizînd în amănunt unele pro
grame ale acesteia. Vorbitoru l şi-a exprimat rugămintea ca cei prezqnţi
să se pronunţe asupra celor expuse, să aducă eventuale amendamente
şi propuneri la program ele aşezămîntului. Luînd cuvîntul, I. P. S. M itro 
polit Teoctist a apreciat bogata activitate a A cadem iei, elogiind străda
niile susţinute ale ostenitorilor acesteia, făcînd observaţia că programele
existente acoperă o gamă destul de largă de probleme ale vie ţii biseri
ceşti şi sociale şi că nu sînt necesare schimbări. Pot fi însă îmbunătăţite
şi înnoite m etodele şi m ijloacele de realizare ale acestora. In acest sens,
experienţa m embrilor asociaţi ai Academ iei, a Bisericilor O rtodoxe su
rori, pe care aceştia le reprezintă, poate fi de un real folos.
A avut apoi loc un interesant schimb de opinii şi analize ale unor
aspecte din viaţa Academ iei, în scopul unei informări cît mai exacte a
participanţilor. S-au discutat, de asemenea, problem e curente ale aşe
zămîntului.
Sîmbătă, 10 mai, orele 11,00 a avut loc şedinţa de lucru oficială a
m embrilor asociaţi ai A cadem iei O rtodoxe din Creta prezidată de către
I.P.S. M itropolit Irineos, preşedinte al Academ iei. I.P.S. Sa a adresat un
cuvînt de bun venit şi a mulţumit celor care au răspuns cu amabilitate in
vitaţiei Academ iei. A ceastă primă întrunire a membrilor asociaţi ai A c a 
dem iei marchează un moment de o importanţă deosebită în viaţa aşeză
mîntului şi trecerea la o fază nouă în activităţile şi program ele acesteia,
înaltul Ierarh a subliniat faptul că Academ ia s-a străduit să rămînă cre
dincioasă orientărilor sale programatice, căutînd mereu şi cultivînd o
mărturie şi o slujire v ie a O rtodoxiei în contextul lumii de astăzi. A c a 
demia Ortodoxă din Creta, a mai spus I. P. S. Sa, s-a străduit să ofere un
model în ceea ce priveşte integrarea Bisericii în lume, armonizînd prac
tic slujirea lui Dumnezeu cu slujirea omului. Biserica nu trebuie să fie
absentă din nici un domeniu al v ie ţii omului de astăzi. A încheiat expri
mîndu-şi convingerea şi dorinţa totodată, că Adunarea mem brilor aso
ciaţi ai A cadem iei va aduce un suflu nou în viaţa acesteia.
A luat apoi cuvîntul Dl. A lexandros Papaderos, care a prezentat o
dare de seamă amănunţită a activităţilor şi a tuturor program elor A c a 
demiei.
Prezentînd principalele domenii de activitate ale Academ iei, în care
se m aterializează scopurile iniţiale, programatice ale acesteia, vorbitorul
a arătat că primul loc între acestea îl ocupă formarea şi reciclarea con
tinuă a clerului din insula Creta. A ceasta se realizează prin organizarea
de seminarii şi conferinţe pentru preoţi, pentru predicatori, duhovnici,
responsabili cu presa religioasă şi alte categorii de credincioşi ai Bise
ricii, toate avînd drept scop o mai profundă înţelegere a problem elor
m ajore ale lumii contemporane şi a modului în care Biserica trebuie să
răspundă acestora.
Mişcarea Ecumenică este un alt sector în care Academ ia O rtodoxă
din 'C reta este prezentă. în spiritul orientărilor ecumeniste ale Patriar
hiei Ecumenice şi ale celorlalte Biserici Ortodoxe, Academ ia organi
zează sau găzduieşte conferinţe, reuniuni, congrese ecumeniste ale Con
siliului Ecumenic al Bisericilor, C onferinţei Bisericilor Europene, ale
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dialogurilor teologice bilaterale şi multilaterale. S-a făcut referire la cea
de a V lII-a adunare generală a C onferinţei Bisericilor Europene, la cea
de a IlI-a întrunire a comisiei m ixte de dialog între Biserica O rtodoxă
şi Biserica Romano-Catolică, la adunarea generală a organizaţiei mon
diale a tinerilor ortodocşi creştini «Syndesm os» şi altele.
Tot pe această linie, Academ ia a iniţiat de cîţiva ani un program
special intitulat «O rtodoxia v ie », care se m aterializează prin organizarea
de cursuri destinate teologilor neortodocşi doritori să cunoască viaţa
creştină ortodoxă la ea acasă. A ceste cursuri sînt organizate de fiecare
dată în colaborare cu Bisericile din partea cărora vin participanţii..
Dl. director general s-a referit apoi la program ele A cadem iei care
au drept obiect educaţia şi învăţămîntul. A cadem ia organizează, în co
laborare cu organele de resort, conferinţe locale sau naţionale pe teme
care privesc educaţia şi învăţămîntul, seminarii cu cadrele didactice,
tabere pentru ele vi şi studenţi, etc.
«A cadem ia Ortodoxă din Creta, a subliniat Dl. Papaderos, încearcă
să fie prezentă la modul cel mai eficace posibil, în toate dom eniile vie ţii
sociale, culturale şi spirituale ale credincioşilor Bisericii, străduindu-se
în acelaşi timp ca această prezenţă a ei să fie o prezenţă creştină şi o
mărturie permanentă a Evangheliei lui Hristos. A ceastă scurtă privire
asupra program elor Academ iei, a încheiat vorbitorul, nu poate fireşte
să dea o im agine completă a activităţii acesteia în toată amploarea ei.
Oricum, sper că am reuşit să creez o im agine clară a ceea ce facem noi
aici. D ezvoltarea în viitor a Academ iei, a mai spus Domnia Sa, depinde
în mare măsură de solidaritatea şi sprijinul pe care i-1 acordă c e i^ a r e
aprobă şi susţin aceste scopuri şi aspiraţii ale ei».
In discuţiile care au urmat s-au dat lămuriri suplimentare asupra
unor aspecte din activitatea A cadem iei şi mai ales asupra program elor
viitoare ale acesteia.
A doua parte a lucrărilor reuniunii a fost consacrată discuţiilor asu
pra proiectului de regulament al Adunării m embrilor asociaţi ai A c a 
demiei.
S-au purtat discuţii în legătură cu frecvenţa întrunirilor membrilor
asociaţi ai Academ iei. I. P. S. M itropolit al M o ld o v ei şi Sucevei a cerut
să se ţină cont de faptul că toţi membrii sînt persoane cu răspunderi în
Bisericile lor şi că volum ul de preocupări al acestora nu va permite ca
întrunirile să se realizeze la un interval de timp prea mic. A r exista
riscul ca mulţi dintre aceştia să fie reţinuţi de interese m ajore şi să nu
poată participa, aşa cum s-a întîmplat deja cu unii dintre ei chiar la
această primă întrunire. Pe de altă parte, in tervalele prea mari prezintă
riscul pierderii contactului cu Academ ia şi cu program ele acesteia. S-a
avansat şi ideea organizării unor întruniri extraordinare, atunci cînd
nevoile A cadem iei ar reclama acest lucru. S-a propus de asemenea ca,
atunci cînd unul dintre membrii A cadem iei nu poate fi prezent, acesta
să aibă dreptul să trimită un delegat al său.
Un moment important al reuniunii l-a constituit înmînarea m edaliilor
de membri asociaţi ai A cadem iei O rtodoxe din Creta tuturor participan
ţilor la această primă întrunire. A ceste m edalii se adaugă diplom ei de
membru — înmînate în anul 1979.
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In continuare, Dl. Papaderos a prezentat proiectul de scrisoare adre
sată de către participanţii la prima întrunire a membrilor asociaţi ai A c a 
demiei, celor care nu au putut fi prezenţi, scrisoare în care li se face
cunoscut conţinutul lucrărilor şi hotărîrilor luate. Scrisoarea a fost adop
tată şi semnată de toţi participanţii.
In aceeaşi zi, au fost prezenţi în biserica m înăstirii Gonia unde I.P.S.
M itropolit Teoctist, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvîrşit
slujba vecerniei, la sfîrşitul căreia a avut loc procesiunea solemnă pen
tru transportarea Sfintelor M oaşte de la mînăstire la noul paraclis.
Seara, membrii asociaţi ai A cadem iei au luat parte la o importantă
manifestare organizată de către Academ ia O rtodoxă în colaborare cu
Primăria oraşului Chania, în cadrul unui program in titu la t: «Pentru apă
rarea păcii şi a v ie ţii». A cest program se desfăşoară anual în luna mai,
cu prilejul aniversării «Luptei din C reta», moment crucial în desfăşura
rea luptelor din zonă în timpul celui de-al doilea război mondial şi cu
prinde o serie întreagă de manifestări.
A u luat cuvîntul m ajoritatea mem brilor Academ iei. I. P. S. Teoctist,
M itropolitu l M o ld o v ei şi Sucevei, a mulţumit organizatorilor pentru pri
leju l minunat pe care l-au oferit membrilor asociaţi ai A cadem iei de a
participa la o astfel de manifestare care se înscrie în rîndul manifestă
rilor prioritare ale omului contemporan şi ale creştinilor, dat fiind fap
tul că are în vedere problema fundamentală cu care este confruntată
omenirea în zilele noastre, aceea a apărării v ie ţii pe planeta noastră. în
continuarea cuvîntului său, I. P. S. Sa s-a referit la legăturile istorice care
au existat între poporul român şi poporul cretan, popoare animate de
cele mai nobile sentimente de pace şi de bună-înţelegere.
Parte integrantă din programul reuniunii a constituit şi inaugurarea
şi sfinţirea paraclisului Academ iei, închinat Sfinţilor Chirii şi Metodiu,
amenajat în ultimii ani în incinta Academ iei, cu osteneala directorului
general al acesteia, pentru n e voile stricte ale participanţilor la diferitele
întruniri organizate sau găzduite de către Academ ie.
Slujba sfinţirii a fost oficiată de un sobor de înalţi ierarhi, din care
a făcut parte şi I. P. S. Teoctist, M itropolitu l M o ld o v ei şi Sucevei şi Pr.
Constantin Coman.
Duminică la prînz a avut loc masa oficială oferită de A cadem ie în
cinstea invitaţilor săi. T oţi membrii asociaţi au rostit cuvîntări, vorbind
despre rolul important pe care îl are Academ ia Ortodoxă din Creta în
viaţa Bisericii O rtodoxe şi în dialogul acesteia cu celelalte Biserici şi
confesiuni creştine precum şi cu lumea contemporană.
în cuvîntarea sa, I. P. S. M itropolit Teoctist a subliniat printre al
tele şi bunele relaţii dintre Biserica O rtodoxă Română şi Patriarhia
Ecumenică, care patronează A cadem ia O rtodoxă din Creta, între Bise
rica Ortodoxă Română şi celelalte Biserici O rtodoxe :
«P rin întocmirea şi aşezarea în incinta A cadem iei a noului A lta r şi
prin tîrnosirea lui de astăzi, ca şi prin săvîrşirea dumnezeieştii Liturghii
— a continuat I. P. S. Sa — , am înscris o pagină nouă în viaţa acestui
Aşezămînt. Ierarhi, slujitori şi credincioşi aparţinînd diferitelor Biserici
O rtodoxe, ne-am împărtăşit din Unul şi acelaşi Potir, uniţi în comuniu
nea Duhului Sfînt, afirmînd astfel unitatea noastră panortodoxă, rol sfînt
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îndeplinit de altarul închinat Sfinţilor şi întocmai cu A p ostolii M etodiu
şi Chirii.
înalta ierarhie şi clerul Bisericii O rtodoxe Române se bucură de ac
tivitatea bogată desfăşurată de Academ ia Ortodoxă din Creta sub oblă
duirea Patriarhiei de Constantinopol, activitate îndreptată spre o pre
zenţă v ie a O rtodoxiei în lumea contemporană, spre apropierea Biseri
cilor prin organizarea unor conferinţe, congrese şi simpozioane pe teme
de actualitate, nelipsind cele ale dialogului teologic şi ale aşezării unei
păci trainice în lume. Valorează mult aceste strădanii acum cînd Bise
ricile sînt chemate să dea expresie spiritului de unitate dintre ele, uni
tăţii de învăţătură, de trăire creştină şi de cult şi, în final, să se îm pli
nească vo ia M întuitorului Iisus Hristos «ca toţi să fie una» (Ioan 17, 11).
Sîntem conştienţi că în vrem ea noastră Bisericile O rtodoxe trebuie să
se prezinte lumii creştine şi om enirii cu tezaurul neştirbit, cu învăţătura
şi viaţa lor duhovnicească, cunoscute şi trăite cu puterea şi lucrarea
Duhului Sfînt, în unitate de credinţă, în unitate liturgică şi în deplină în 
ţelegere».
A preciem în mod deosebit orientarea teologică a A cadem iei O rto
doxe din Creta spre redescoperirea şi răspîndirea pe orice cale a bogă
ţiei tradiţiei ortodoxe autentice, a tradiţiei patristice care exprimă, la
nivelul cel mai înalt, duhul în ţelegerii plenare ortodoxe a mesajului
evanghelic al Mîntuitorului nostru Hristos. Intr-adevăr, în această epocă
plină de tentaţiile înstrăinării din pricina m arilor decalaje materiale
existente, eforturile îndreptate spre o definire şi o delim itare cît mai
clară şi cît mai exactă a identităţii spirituale a O rtodoxiei, a va lorificării
duhului ei patristic, trebuie să fie mereu sporite spre a ajuta căutările
semenilor, setea lor pentru dobîndirea va lorilor m orale şi spirituale, a
frăţietăţii şi păcii».
*

«Exprimîndu-ne încă o dată satisfacţia participării noastre la această
întrunire — îşi încheia cuvîntul înalt Prea Sfinţia Sa — dorim ca ea să se
constituie într-o dovadă a unităţii ortodoxe, a vitalităţii şi a resurselor
nesecate ale spiritualităţi; noastre, a deschiderii sincere a Bisericii către
lumea creştină în general, către ecumenism şi către marile problem e cu
care se confruntă omenirea astăzi. Dumnezeu să ne trimită duhul său cel
Sfînt spre a călăuzi paşii noştri spre o slujire rodnică a Bisericii şi a omu
lui de astăzi, a fratelui nostru de pretutindeni».
Lucrările primei întruniri a m embrilor asociaţi ai A cadem iei din
Creta au fost urmărite cu viu interes de presa locală şi de reprezentanţi
ai lumii culturale şi sociale din insulă. A stfel, ziarele locale «A g o n a s»
din 10 şi 11 mai, «Chaniotika N e a » din 10 şi 11 mai şi «Chaniotiki Elevtherotypia» din 10 mai, au prezentat reportaje şi comentarii de la întru
nirea membrilor A cadem iei şi de la sfinţirea paraclisului precum şi de
la manifestarea de pace organizată de Academ ie la primăria oraşului
Chania.
Această primă întrunire a m embrilor asociaţi ai A cadem iei a oferit
participanţilor, pe lîngă programul oficial, posibilitatea unui bogat
schimb de opinii asupra problem elor care preocupă astăzi lumea creştină
şi omenirea întreagă deopotrivă.
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V IZ I T A U N E I D E L E G A Ţ II A B IS E R IC II O R T O D O X E R O M Â N E
Î N B IS E R IC A O R T O D O X A R U S A
între 15— 20 mai 1986 a avut loc la L io v (URSS) comemorarea a 40
de ani de la reîntoarcerea greco-catolicilor din Galiţia la Biserica O rto
doxă Rusă.
Evenimentul s-a sărbătorit într-un cadru festiv, în prezenţa a 250 de
invitaţi din ţară şi de peste hotare.
Din partea Bisericii O rtodoxe Române au participat I. P. S. M itro
polit N icola e al Banatului şi Preotul Sava Marin de la parohia Sf. Ioan
Botezătorul din Bucureşti.
La sosirea în Liov, membrii delegaţiei au fost întîmpinaţi de I. P. S.
M itropolit N icodim de Liov şi Ternopol.
împreună cu ceilalţi oaspeţi de peste hotare şi însoţiţi de preoţii
Iaroslav Oşciudleak şi Sozont Ciobîci, delegaţii români au vizitat în ziua
de 16 mai mai multe biserici din Liov, printre care : Sfîntul N icola e (sec.
X III) ; Uspenia (Adorm irea M aicii Domnului — veacul X V I) ? Cuvioasa
Parascheva (Piatniţa — veacul X V II) ; Iura cel M ic (Sf. G h e o rgh e);
Schimbarea la Faţă şi Sfinţii A postoli, toate trei databile din sec.
X V III— X IX .
Sîmbătă, 17 mai, a început festivitatea propriu-zisă. Intre membrii
prezidium-ului a luat loc şi I. P. S. M itropolit N icola e al Banatului.
După citirea scrisorii trimise adunării de Sanctitatea Sa Pimen, Pa
triarhul M o sco vei şi a toată Rusia, au luat cuvîntul mai mulţi partici
panţi. Ei au subliniat că Sinodul de la L io v din 1946 a pus capăt unirii
silnice de la Brest-Litovsk, din 1596, act care a lăsat răni adinei în su
fletele credincioşilor de pe aceste meleaguri, reliefînd totodată bunele re
laţii dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi Biserica Romano-Catolică, în ac
tualitate, datorate în mare parte dialogului teologic.
In cuvîntul său, I. P. S. M itropolit N icolae al Banatului, a scos în j
evidenţă bunele relaţii de prietenie statornicite de veacuri între Bise
rica O rtodoxă Română şi Biserica O rtodoxă Rusă, între credincioşii or
todocşi români şi cei din Liov. I. P. S. Sa a menţionat multe nume de j
ostenitori în ogorul bunelor relaţii, amintind pe m itropolitul român j
Petru M ovilă , ajuns pe scaunul Kievu lui şi pe Varlaam mitropolitul, înmormîntat în apropiere de oraşul Liov. De asemenea, I. P. S. Sa a făcut I
amintire şi de contribuţia dom nitorilor m oldoveni la clădirea, restaurarea
sau refacerea multor biserici din Liov, printre care biserica Uspenia, la
care au contribuit Simion şi Ierem ia M ovilă , care păstrează încă în inte
rior, la baza turlei principale, patru steme ale M o ld ov ei şi o alta la in
trare, pe zidul exterior. La fel biserica Cuvioasa Parascheva, care are cea
mai veche catapeteasmă din o r a ş ; ea este lucrată în stil moldovenesc,
datează din anul 1645 şi s-a realizat cu ajutorul daniilor făcute de dom- |
nitornl V a sile Lupu.
Seara, la orele 18,00, un sobor impresionant a săvîrşit slujba prive
gherii, în Catedrala mitropolitană.
După slujba privegherii gazdele au oferit o agapă frăţească.
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La sfîrşit, I. P. S. M itropolit N icola e al Banatului, în numele celor
prezenţi, a ţinut un cuvînt de mulţumire, în care şi-a exprimat bucuria
de a fi participat la această mare festivitate.
A doua zi, 18 mai, acelaşi sobor a oficiat, în Catedrala m itropolitană
Sf. Iura, Sfîntă Liturghie arhierească, după care, la orele 15,00, a avut
loc, la hotelul Inturist, recepţia oficială, unde s-au continuat cuvîntările.
După încheierea recepţiei, participanţii la Adunarea de la Liov au depus
o coroană de flo ri la Monumentul eroilor sovietici din acest oraş şi au
participat la slujba parastasului care s-a oficiat la mormîntul protopresbiterului G avriil Kosteliuc, iniţiatorul revenirii greco-catolicilor ruşi
la Biserica mamă.
Solem nităţile de la L io v s-au încheiat cu o slujbă festivă oficiată în
Lavra Pociaev.
ALEXANDRU M. IO N IŢ A

LUCRĂRILE CELEI DE A IV -A SESIUNI A C OM ISIEI
IN T E R N A Ţ IO N A L E M IX TE
DE D IA LO G INTRE BISERICILE ORTODOXE
ŞI BISERICA R O M A N O -C A T O L IC Â
între 28 mai şi 7 iunie 1986 a avut loc la Bari, la centrul Oasi Santa
M ar ia, Cassano M u rge în sudul Italiei, cea de-a patra şedinţă plenară a
Com isiei internaţionale m ix te de dialog dintre Biserica O rtod oxă şi B i
serica Rom ano-Catolică. Celelalte trei, anterioare s-au ţinut la Patmos,
Munchen şi în insula Creta. Deschiderea festivă a lucrărilor s-a făcut în
primăria oraşului Bari, unde au fost prezenţi nu numai primarul şi con
silierii comunali, nu numai prefectul regiunii, ci însuşi ministrul de in
terne al Italiei, Oscar Luigi Scalfaro, venit de la Roma anume pentru a
onora deschiderea Conferinţei. Duminică 31 mai reprezentanţii ortodocşi
au celebrat o Sfîntă Liturghie în biserica San N icola, sub altarul căreia,
în criptă, se află mormîntul cu moaştele Sfîntului N icolae furate de că
tre Cruciaţi în secolul al X l-lea şi aduse la Bari unde au rămas pînă
astăzi, venerate aşa cum se cuvine de către localnici, care consideră
această prezenţă în oraşul lor drept o mare cinste şi îşi simt, din cauza
aceasta, o deosebită vocaţie ecumenică, fiind loc de întîlnire a Orientului
cu Occidentul, deoarece, precum se ştie, Sfîntul N icolae, deşi acum e la
Bari, aparţine Orientului, ca fost episcop al localităţii M yra din pro
vincia Licia din A sia Mică.
Fiecare Biserică ortodoxă, din cele patrusprezece canonice cîte
există în lume, este reprezentată în Comisia de dialog prin cîte doi de
legaţi. Printre Bisericile necanonice, deci nereprezentate, fac parte aşazisa Biserică Ortodoxă Americană, Biserica M acedoniei, acestea două
declarate necanonic autocefale, şi unele Biserici dizidente, ale unor diaspore, organizate paralel cu Bisericile-mame. Biserica Ortodoxă R o
mână a fost reprezentată de autorul acestor rînduri şi de profesorul preot
dr. Dumitru Radu, prorectorul Institutului T e olog ic din Bucureşti. A u fost
prezenţi cei doi co-preşedinţi, Arhiepiscopul Stelianos al Australiei, re-
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prezentînd Patriarhia Ecumenică (Constantinopol), şi Cardinalul Iohan-I
nes W illebrands, reprezentînd Vaticanul.
f
Delegaţii Vaticanului au fost prezenţi to ţi, cu o singură excepţie :
cardinalul Friedrich W etter arhiepiscop de Miinich şi Treising, care se
afla într-o vizită oficială în U.R.S.S. pentru contacte cu Biserica Ortodoxă
Rusă. Printre cei prezenţi au mai fo s t : Cardinalul Roger Etchegaray, din
Curia romană de la V a tic a n ; cardinalul Salvatore Pappalardo, arhiepis
cop de Palermo, Pierre Duprey secretarul Secretariatului pentru Unitatea
Creştinilor, de la Roma, prof. Jean M. R. Tillard, de la U niversitatea din
Ottawa, Canada, Pr. Emmanuel Lanne de la mînăstirea benedictină Chevetogne, Belgia, redactorul revistei Irânikon, generalul iezuiţilor, preotul
Peter Hans Kolvenbach, profesorul W a cla w H ryniew icz de la U niversita
tea din Lublin, Polonia, Mgr. Eleuterio Fortino de la Secretariatul pen
tru Unitate de la Roma, prof. Ernst Suttner de la U niversitatea din Viena,
prof. V ittorio Peri, bibliotecarul Vaticanului, prof. Frederic McManus de
la U niversitatea catolică din Washington, M gr. M ich ele Maccarrone, I
preşedintele Com isiei de ştiinţe istorice a Vaticanului, P. S. Episcop I
Iakab A ntal de A lb a Iulia, şi alţii.
f
Dintre Bisericile Ortodoxe, două au lipsit în semn de protest împo
triva V a tic a n u lu i: Biserica G reciei şi Biserica Ierusalim ului, iar alte I
două care au lip s it : Biserica Rusiei şi Biserica Gruziei, au transmis I
urări de succes lucrărilor Conferinţei, asigurînd totodată că absenţa lor I
e accidentală şi că nu înseamnă o boicotare a dialogului.
|
Biserica G reciei a considerat că găzduirea de către Vatican a unei
expoziţii de icoane ortodoxe din M acedonia ar fi însemnat recunoaşterea I
de către Vatican a Bisericii macedonene schismatice, deci un amestec I
în treburile interne ale Ortodoxiei. In afară de aceasta, icoanele nici n -a r |
fi fost macedonene, ci greceşti-bizantine, întrucît toate purtau amprenta
stilului bizantin-grecesc şi chiar şi inscripţii greceşti.
Biserica Ierusalim ului a absentat în semn de protest faţă de acţiu
nile prozelitiste ale Patriarhatului latin (rom ano-catolic) al Ierusalimului, |
în rîndurile ortodocşilor din Ţara Sfîntă. De altfel delegaţia Bisericii O r
todoxe a Ierusalimului avertizase încă de acum doi ani asupra abuzu
rilor rom ano-catolicilor din Ţara Sfîntă.
Pe parcursul lucrărilor, aproape de sfîrşit, s-a retras din lucrări şi |
delegaţia Bisericii sîrbeşti, ca să arate ca şi această Biserică, este nemul
ţumită de atitudinea Vaticanului faţă de Biserica schismatică a M acedo
niei, deşi la început nu se form alizase deloc. Cum însă problema M ace
doniei depăşeşte cadrele strict bisericeşti, constituind un vechi litigiu I
de altă natură între trei ţări lim itrofe, Biserica Serbiei a considerat că
trebuie să facă şi ea un gest, nu atît îm potriva Vaticanului — şi vom
vedea îndată de ce — cît mai ales în competiţie cu Biserica Greciei. Tot
în ultim ele zile ale Conferinţei, din prudenţă, spre a nu semna Comu
nicatul final, întrucît nu avea nici o instrucţie de acasă, s-a retras din |
Conferinţă şi delegaţia Bisericii cehoslovace.
" In ziua de 3 iunie a părăsit Conferinţa şi autorul acestor rînduri, dar I
din m otive cu totul de altă natură. Fusesem în aceeaşi zi anunţat că a [
trecut la cele veşnice fostul m itropolit al Ardealului, N icola e Mladin,
retras şi grav bolnav la mînăstirea Sîmbăta de aproape şase ani. Am do
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rit din tot sufletul să fiu prezent la înmormîntare, unde am şi ajuns în
aceeaşi z ir fiind astfel în soborul de slujitori care l-au petrecut pe ră
posat pe ultimul drum în ziua de 4 iunie 1986.
încă fiind acolo însă, partea romano-catolică, prin cardinalul W ille brands a explicat, făcînd declaraţii publice şi oficiale, că n-a fost nici o
clipă în intenţia Vaticanului de a recunoaşte Biserica schismatică a M a 
cedoniei. In acest sens s-au şi trimis telegram e încă înainte de începerea
Conferinţei, tuturor capilor Bisericilor Ortodoxe. Expoziţia în cauză a
fost organizată de statul iugoslav, nu de Biserica M acedoniei. Era ade
vărat că* din delegaţia statului iugoslav făceau parte şi doi ierarhi din
Macedonia, dar aceştia nu veniseră în calitate de trimişi ai Bisericii lor,
ci ai statului iugoslav. Cardinalul W illebrands a arătat că nu era exactă
nici informaţia că cei doi ierarhi macedoneni ar fi fost primiţi într-o
audienţă privată de Papa Ioan-Paul al II-lea, ci că ei s-au aflat doar în
mulţimea care asistă de obicei la audienţele publice ale Papei din Piaţa
Sfîntului Petru, unde participă cine vrea, de orice credinţă şi naţionali
tate ar fi. Vaticanul n-a intenţionat deci să se amestece în treburile Bi
sericii O rtodoxe Sîrbe sau, în general, în treburile ortodocşilor.
Cu privire la acuzaţiile de prozelitism din Ţara Sfîntă, pentru care
s-au adus şi unele d o vezi concludente, cardinalul W illebrands şi-a expri
mat regretul şi a promis că va cere Vaticanului să ia măsuri urgente
pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete.
Reprezentanţii celorlalte Biserici O rtodoxe prezenţi la întrunire, in
clusiv cei ai Patriarhiei Ecumenice, ai Patriarhiei Alexandriei, ai Patri
arhiei A ntiohiei, ai Patriarhiei Române, ai Patriarhiei Bulgare etc., ne
primind alte instrucţiuni de la Bisericile lor, decît acelea cu care pleca
seră de acasă, au rămas în continuare şi au lucrat cu spor, reuşind să
ajungă la unele formule comune pe calea grea şi spinoasă a reîmpăcării
celor două Biserici.
Delegatul Bisericii Ortodoxe Române, semnatarul acestor relatări, a
propus, şi la aceasta s-au raliat toţi ortodocşii întruniţi aparte, şi apoi
şi rom ano-catolicii în şedinţa plenară, ca pe temeiul solidarităţii frăţeşti
cu Bisericile absente, lucrările Sesiunii a IV -a a Com isiei internaţionale
m ixte de dialog dintre cele două Biserici să nu se fin alizeze în actuala
Sesiune, ci să se rediscute într-o Sesiune viitoa re, cînd vom fi din nou
toţi, împreună. Ceea ce s-a şi întîmplat. Comisia mixtă de dialog, cu
membrii rămaşi, a desfăşurat o lucrare m eritorie şi a pregătit două do
cumente care, cu posibile şi minime modificări, v o r putea fi adoptate la
o Sesiune viitoare. Arhiepiscopul de Bari, M ariano Magrassi, s-a oferit
să găzduiască tot el şi tot la Bari, în anul viitor, reîntrunirea Comisiei,
în speranţa unei participări unanime, pentru finalizarea documentelor de
pe agendă, pentru a se putea face un pas mai departe. Existau tem eri că,
sub presiunea unor cercuri interne antiecumenice şi ultraconservatoare,
cel puţin una din Bisericile O rtodoxe caută mai degrabă pretextul pentru
întreruperea dialogului, decît căi spre continuarea lui. Copreşedintele
Com isiei de dialog, Arhiepiscopul Stelianos al Australiei (Patriarhia
Ecumenică), a dat însă asigurări că Bisericile absente şi-au exprimat proB. o .
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ce să limităn
Multe discuţii s-au purtat acum doi ani în Creta de către Comisia
rungerea ? în
plenară, şi acum un an la O pole în Polonia, de către Com isia de coord o
lui se dezvol
nare a dialogului (membru şi subsemnatul) cu privire la timpul şi ordinea
A pelîn d ;
de administrare a Tainelor de iniţiere : Botezul, M irun gerea şi Sfînta îm 
işi explică f<
părtăşanie. N oi, ortodocşii, bazaţi pe practica cea mai veche şi pe logica
catehizării or
teologică, am susţinut mereu că aceste trei Taine trebuie administrate în
tită a decizii!
acelaşi moment, una după alta, în ordinea de mai sus. Romano-catolicii
tate de mai n
au căutat să îndreptăţească practicarea lor la distanţă una de alta — de
în final,
pildă M irungerea la vîrstă adultă — şi chiar şi o altă ordine a lor, ade
ducă în D o ct
sea dînd Sfînta împărtăşanie între Botez şi Mirungere, deci înainte ca
impas.
Este c
cel botezat să fie pe deplin creştin. La Bari s-a încercat o ieşire specta
ţinut la Cons
culoasă din impas. Arhiepiscopul Mariano Magrassi a organizat în după
şi cu pârtiei]
amiaza z ilei de sîmbătă, 30 mai 1986, în catedrala din Bari, şase botezuri
vechim e isto
urmate imediat de m irungere şi de sfînta împărtăşanie. Erau copii între
exista fără s.
cinci şi paisprezece ani care nu fuseseră botezaţi pînă atunci, fiecare cu
principiu, nu
naşul său, care a răspuns la lepădări şi i-au însoţit pe cei botezaţi şi la
împărtăşirea
cerem oniile următoare. Catedrala era arhiplină cu rom ano-catolici, şi
cazuri, noi a
totul s-a terminat în aplauze care nu se mai terminau. Dacă pînă atunci
testul doar prin neparticiparea la această sesiune. N ic i o B is e ric i n-a
afirmat că se declară îm potriva dialogului, sau că nu va participa la se
siunile următoare. A ceastă asigurare a liniştit spiritele şi a reinstalat
speranţa pe locul cel dintîi.
Tem ele care s-au discutat la Bari şi care urmează să fie finalizate
în anul viitor, la o Sesiune extraordinară (cele ordinare se ţin din doi
în doi ani) sînt următoarele :

rom ano-catolicii motivau practica apuseană pe tradiţia bine instalată în
Occident, care la cea mai mică încercare de schimbare ar provoca reacţii
şi şocuri puternice, iată că s-a făcut dovada că schimbarea nu şochează.
în sesiunea de luni, 1 iunie 1986 am fost cel dintîi care am interpre
tat evenim entul ca fiind crucial în istoria dialogului dintre cele două Bi
serici. L-am aşezat pe aceeaşi treaptă pe care, cu doi ani în urmă, am
apreciat recitarea Sim bolului de credinţă, fără Filioqu e, în catedrala de
la Trento, Italia, de către o masă imensă de catolici, de la simplii credin
cioşi, pînă la preoţi, episcopi şi cardinali, drept cel dintîi evenim ent isto
ric major din istoria relaţiilor dintre ortodocşi şi rom ano-catolici, după
anul 1054, cînd s-a petrecut marea schismă a despărţirii celor două Bi
serici.
Dar chiar şi după demonstraţia din catedrala de la Bari, trecerea
de la evenim ent la p rin cip iile care urmau să fie consemnate în docum en
tul dialogului, n-a fost uşoară. Partea romano-catolică, admiţînd prac
tica, a ezitat s-o consemneze ca acord de principiu care să ducă la re
introducerea ei în viaţa creştină a Occidentului. S-a argumentat în spe
cial cu necesitatea pastorală, ca tînărul care vin e la Confirm are (M irun
gere) să poată fi mai întîi catehizat, în aşa fel îneît C onfirm area să fie
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consimţită personal, să fie un angajament creştin în cunoştinţă de cauză.
Noi am obiectat că dincolo de faptul că aceasta este o inovaţie în prac
tica creştină, oricum un angajament luat la 12 ani nu poate fi considerat
ca luat în cunoştinţă de cauză, deoarece la această vîrstă puterea de
discernămînt e încă foarte relativă. Şi dacă acesta ar fi un m otiv valid,
de ce nu se aplică şi la botez ? M otivarea pastorală, aşadar, nu poate
rămîne în picioare. N o i ortodocşii, existăm de 2000 de ani fără catehiza
rea de dinainte de M irungere. Nu s-ar putea spune că aceasta ne-a d i
minuat eficienţa propovăduirii. N o i facem mereu catehizare prin m ijloa
cele prin care am făcut-o întotdeauna, în fam ilie şi la biserică. Şi apoi de
ce să limităm catehizarea numai pînă la 12 ani, şi s-o încheiem cu M irungerea ? în fapt, ea e mai necesară după aceea, cînd puterile intelectu
lui se dezvoltă şi capacitatea de judecată şi de fixare creşte.
A pelîn d la argumente mai concrete, i-am întrebat pe occidentali cum
îşi explică faptul că sem inariile lor teologice sînt goale, în condiţiile
catehizării organizate ca la ei, pînă la vîrsta matură, deci la vîrsta soco
tită a deciziilor, în timp ce ale noastre, fără acest instrument, sînt asal
tate de mai mulţi candidaţi decît locurile existente ?
în final, am propus ca partea rom ano-catolică să accepte să intro
ducă în D ocum entul sesiunii cîteva lucruri care ne vo r putea scoate din
impas. Este adevărat, aşa cum au invocat rom ano-catolicii, că un sinod
ţinut la Constantinopol pe timpul patriarhului Fotie, în secolul IX, deci
şi cu participarea latinilor occidentali, hotăra ca diferitele practici cu
vechim e istorică, atît în apus cît şi în răsărit, deşi diferite să poată co
exista fără să constituie m otive de schismă, dar hotărîrea aceasta e de
principiu, nu e specific referitoare la practica tîrzie a M irungerii, sau la
împărtăşirea înainte de M irungere. Dar chiar dacă am aplica-o la aceste
cazuri, noi am cerut să se facă în Docum ent două menţiuni :
1. Că partea rom ano-catolică recunoaşte, în principiu, vechim ea şi
îndreptăţirea practicii orientale ?
2. Că este gata să restaureze practica veche, în măsura în care,
acolo unde, şi atunci cînd se va constata că nu se lezează sentimentele
credincioşilor şi nu se tulbură activitatea pastorală.
Propunerea aceasta a fost de îndată însuşită de ortodocşi şi transfor
mată în condiţie sine qua non. A urmat o lungă dezbatere între romanocatolici, părerile fiind împărţite, deşi era evident că nu li se cerea prea
mult, mai ales că în practică acceptaseră ambele propuneri.
D efinitivarea textului se va face desigur la următoarea Sesiune. Tot
la următoarea Sesiune se va definitiva şi cel de-al doilea Docum ent, re
feritor la preoţie. Asupra acestuia se prevede că se va cădea mai uşor
de acord, deşi el e menit să fie o premiză esenţială a modalităţii cum se
va aborda, în final, problema primatului papal şi a infailibilităţii.
Ce nu e cu putinţă la oameni, e cu putinţă la Dum nezeu!
t Dr. A N T O N IE P L Ă M Ă D E A L Ă ,
M ITRO PO LITUL ARDEALULUI
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ÎN T R U N IR E A SUBCOMISIEI M IX TE
PENTRU D IA LO G U L O R T O D O X O — V E C H I-C A T O LIC
Minsk, 30 iunie — 10 iulie 1986
încă de la prima Adunare generală a Com isiei m ixte pentru dialogul
teologic dintre Bisericile Ortodoxă şi Vechi-Catolică, la Chambâsy —
Elveţia în anul 1975, a fost alcătuită o subcomisie mixtă de lucru, for
mată din cei doi co-preşedinţi, cei doi secretari şi opt membri, cîte patru
de fiecare parte. In această comisie a fost cooptat şi Pr. prof. dr. Ştefan
A le x e , delegat al Bisericii O rtodoxe Române.
Această subcomisie mixtă are sarcina de a alcătui texte comune
pentru dialogul teologic dintre cele două Biserici. Pînă acum, Comisia
mixtă teologică ortodoxo-vechi-catolică a adoptat prin semnătură 26 de
texte. S-a luat hotărîrea ca Adunarea generală a Com isiei m ixte ce se
va ţine anul viito r să încheie dialogul teologic dintre cele două Biserici.
Aşadar, subcomisia mixtă şi-a ţinut anul acesta ultima sa şedinţă. întru
nirea a avut loc în capitala R.S.S. Bieloruse, oraşul Minsk, între 30 iu
nie — 10 iulie 1986, la invitaţia înalt Prea Sfinţitului M itropolit Filaret
al Minskului şi Bielorusiei.
Subcomisia mixtă a studiat proiectele de texte prezentate atît de
ortodocşi cît şi de vech ii-catolici la următoarele teme : 1. Taina Preoţiei,
Taina Pocăinţei, Taina M aslului, Taina N u n ţ ii; învăţătura despre sfirşitul lu m ii şi viaţa v iito a re (Eshatologia) şi Com uniunea bisericească:
Prem ize şi consecinţe. Din aceste proiecte s-au alcătuit texte comune,
care au fost discutate în plen. Ca şi pînă acum, textele comune trebuie
să fie redactate în limba greacă şi în limba germană. în această privinţă,
munca trebuie continuată. De asemenea trebuie să fie pusă la punct ar
gumentarea biblică şi patristică. La Minsk nu există o bibliotecă cu texte
patristice şi n-a fost posibilă nici multiplicarea textelor. Pentru definiti
varea textelor, s-a luat hotărîrea ca o com isie formată din I. P. S. M itro
polit Damaskinos şi p r o fe s o r ii: T. Zissis, Vlasios Feidas, P. A m iet şi H.
A lden hoven să se întrunească în ziua de 29 septembrie 1986 la Chamb6sy — Elveţia.
în legătură cu ultima Adunare a Com isiei m ixte pentru dialogul teo
logic ortodox-vechi-catolic, subcomisia a hotărît ca aceasta să aibă loc
în tre 5— 12 octom brie 1987 în insula Cipru.
întrunirea de la M insk a subcomisiei mixte ortodoxo-vechi-catolice
a coincis cu sărbătorirea a 43 de ani de la eliberarea Minskului şi a
R. S. S. Bieloruse de sub dominaţia fascistă. în legătură cu acest even i
ment membrii subcomisiei m ixte au vizitat în ziua de 3 iulie 1986 Mu
zeul oraşului care cuprinde exponate din timpul ocupaţiei şi din timpul
luptelor de eliberare, apoi au depus o coroană de flo ri la monumentul
eroilor din oraş. In ziua de 4 iulie s-a săvîrşit Sfînta Liturghie în cate
drala oraşului, din sobor făcînd parte şi delegatul Bisericii Ortodoxe
Române. In aceeaşi zi după masă, membrii subcomisiei au fost primiţi
de cîţiva reprezentanţi ai guvernului R. S. S. Bieloruse.
In ziua de 6 iulie membrii subcomisiei au revenit la M oscova unde
şi-au continuat lucrările. A doua zi, 7 iulie, ei au asistat la Sfînta Litur
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ghie săvîrşită în biserica «N aşterea Sfîntului Ioan Botezătorul», de un'
sobor de preoţi avînd în frunte pe I. P. S. M itropolit Filaret. După masă
a avut loc o şedinţă de lucru în noua clădire a Serviciului A fa cerilor Ex
terne ale Bisericii O rtodoxe Ruse, în mînăstirea Danielovski.
în ceea ce priveşte conţinutul textelor comune întocmite, se poate
spune că în general, aceste texte trebuie să fie completate. De exemplu,
în Biserica Vechi-C atolică, episcopii sînt căsătoriţi, iar unii preoţi se că
sătoresc după hirotonie. A cest lucru trebuie menţionat pentru discuţia
Comisiei teologice m ixte care va definitiva şi va aproba sau respinge
textele respective.
Pr. prof. dr. ŞTEFAN ALEXE

C O N F E R IN Ţ A BISERICEASCA IN T E R N A Ţ IO N A L A
D E D IC A T A S Ă R B Ă TO R IR II M ILE N IU LU I
ÎN C R E Ş T IN A R II RUŞILOR
(K iev, 21— 28 iulie 1986)
A niversarea a o m ie de ani de la încreştinarea ruşilor (988— 1988) a
a prilejuit o primă conferinţă teologică internaţională, organizată de Pa
triarhia M o sco vei la K ie v, în zilele de 21— 28 iulie 1986. Conferinţa a
avut menirea de a pune în lumină im plicaţiile profunde şi multiple ale
acestui moment hotărîtor din istoria poporului rus. La lucrările acestei
întruniri au participat 50 de ierarhi şi profesori de T eolog ie, delegaţi ai
tuturor B isericilor Ortodoxe. De asemenea, au mai fost reprezentate :
Bisericile : Romano-Catolică, Arm eano-Gregoriană din U.R.S.S., O rto
doxă Siriană din M alabar— India, Evanghelice din Letonia, R.F.G., R.D.G.
şi Finlanda, Reform ate din Ungaria şi SUA, a Fraţilor M o ra vi din C eho
slovacia, Episcopală din S.U.A. A u mai fost prezenţi reprezentanţi ai Fa
cultăţilor şi A cadem iilor teologice ortodoxe din Tesalonic, Zagorsk, L e
ningrad, Bucureşti, Sibiu, Sofia, Preşev şi Paris, ai unor Facultăţi de teo
logie evanghelică din Erlangen, Heidelberg, Berlin, Bratislava, reformată
din Budapesta şi alţi invitaţi.
Din partea Bisericii O rtodoxe Române au participat Pr, prof. dr.
M ircea Păcurariu de la Sibiu şi Pr. asist. dr. V io re l Ioniţă de la Bucu
reşti.
Lucrările conferinţei s-au desfăşurat sub patronajul şi conducerea
directă a I. P. S. M itropolit Filaret al K ievu lui şi Galiţiei şi exarh patri
arhal pentru Ucraina. Ele au fost inaugurate în după amiaza zilei de
luni, 21 iulie 1986, printr-un De-Deum oficiat în catedrala Sf. Vladim ir
din K iev, de către un sobor condus de I. P. S. M itropolit Filaret al K ie
vului. I. P. S. Sa a rostit un scurt cuvînt prin care a scos în evidenţă în
semnătatea botezării ruşilor sub cneazul V ladim ir al Kievului. îndată
după slujbă, a avut loc şedinţa inaugurală în hotelul Lybid— (în care
s-au ţinut şi şedinţele următoare). I. P. S. M itropolit Filaret a rostit o
amplă cuvîntare, în care a evidenţiat etapele încreştinării poporului rus
şi sem nificaţiile istorico-bisericeşti ale acestui evenim ent petrecut acum
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o mie de ani. In încheiere, înaltul Ierarh a recomandat participanţilor la
întrunire să nu se lim iteze numai la cercetarea trecutului, ci să-şi în
drepte atenţia şi spre prezent, şi spre viitoru l o m e n irii; în acest sens,
a recomandat ca în ultima parte a lucrărilor să se abordeze teme privind
contribuţia Bisericii Ortodoxe Ruse la afirmarea idealurilor de pace,
bună înţelegere şi cooperare în lume. G ravele avarii care s-au produs în
ultimul timp la unele centrale atomice din U.R.S.S., S.U.A., Anglia, Bel
gia determină o şi mai hotărîtă activitate din partea Bisericilor, în ve d e
rea înlăturării definitive a armelor nucleare. A niversarea mileniului
încreştinării ruşilor — a spus în continuare vorbitorul — , trebuie să
devină un prilej de o mai mare apropiere şi colaborare între Biserici.
cadrul aceleiaşi şedinţe inaugurale au fost citite mesaje de salut
din partea Sanctităţii Sale Patriarhului Pimen al M o sco vei şi al întregii
Rusii, a I. P. S. Arhiepiscop Hrisostom al Ciprului, a Graţiei Sale A rh i
episcopului Robert Runcie de Canterbury. în continuare, a luat cuvîntul
I. P. S. Arhiepiscop Pitirim de Volocolam sk, conducătorul «Sectorului
Publicaţii» din cadrul Patriarhiei O rtodoxe Ruse, care a prezentat pro-,
gramul serbărilor închinate aniversării mileniului încreştinării ruşilor,
prin care se urmăreşte punerea în lumină a acestui memorabil even i
ment, dar şi sprijinul acordat de Biserica O rtodoxă patriei şi poporului
rus de-a lungul istoriei.
In şedinţele plenare din zilele de 22— 26 iulie s-au prezentat 40 de
referate, cu o tematică foarte variată. Delegaţii români au susţinut ur
mătoarele subiecte : Pr. asist. dr. V io rel Ioniţă, A ctiv ita te a misonară a
Sfîntului apostol A nd rei în Scythia M in o r (D o b ro g e a ); iar Pr. prof. dr.
M ircea Păcurariu, Legăturile culturale-bisericeşti ale rom ânilor cu
K ievul.
In cadrul unor şedinţe plenare s-au rostit cuvîntări de salut din par
tea reprezentanţilor Patriarhiilor ortodoxe din Alexandria, Antiohia şi
Ierusalim şi. din partea episcopilor reformaţi Bartha Tibor şi Toth Kâroly din Ungaria.
Sîmbătă 26 iulie, în jurul orei 13,00, s-a citit proiectul de «Comuni
cat» asupra C onferinţei de la K ie v de către Prot. prof. N icola e Gundiaev,
rectorul Academ iei Teologice din Leningrad, care, cu unele mici modi
ficări a fost acceptat. In numele participanţilor a luat cuvîntul Past. dr.
Heinz Joachim Held, care a mulţumit organizatorilor acestei frumoase
întruniri.
Cuvîntul de încheiere a fost rostit de I. P. S. M itropolit Filaret al
Kievului şi Galiţiei şi exarh patriarhal pentru Ucraina, care a condus
cu multă competenţă dezbaterile. Făcînd o privire de ansamblu asupra
lucrărilor, I. P. S. a spus, între altele : «Preocuparea noastră principală
trebuie să fie prom ovarea păcii pe pămînt. Festivităţile aniversării mi
leniului încreştinării ruşilor trebuie să contribuie la întărirea încrederii
între popoare şi Biserici, între oameni, pentru stabilirea unor relaţii prie
teneşti în lume».
în zilele de 21 şi 26 iulie, după amiaza, oaspeţii au avut ocazia să
viziteze cunoscutele monumente istorice bisericeşti ale K ie v u lu i: Sobo
rul Sf. Sofia, biserica Sf. Andrei, Poarta de Aur, Lavra Peşterilor. în 25
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iulie, o delegaţie a conferinţei a fost primită la Comitetul de Luptă pen
tru Pace al R. S. S. Ucrainiene.
Duminică, 27 iulie, majoritatea delegaţilor ortodocşi au oficiat Sfînta
Liturghie în biserica mînăstirii Pocrov din K iev. A lţi delegaţi au slujit
în biserica F lorovski din K iev. Seara, toţi delegaţii au oficiat V ecernia şi
Acatistul Sf. Vladim ir, în catedrala Sf. Vladim ir ; au slujit 10 ierarhi
şi peste 20 de preoţi. în după amiaza aceleiaşi zile a avut loc o confe
rinţă de presă la acelaşi hotel în care s-au desfăşurat lucrările. I. P. S.
M itropolit Filaret a făcut o amplă prezentare a lucrărilor Conferinţei şi
asupra manifestărilor care vo r avea loc în anii următori. La întrebările
unor reprezentanţi ai presei şi televiziunii sovietice şi ucrainiene (K ie v),
au răspuns m itropoliţii Filaret al Kievu lui şi Galiţiei, Filaret al Minskului şi Bielorusiei, N icodim al Liovului, preşedintele H. J. Held, Msg.
Dr. A . Rauch, ş.a.
Luni, 28 iulie 1986, cînd Biserica Ortodoxă Rusă prăznuieşte pe Sf.
Vladim ir, s-a săvîrşit Sfînta Liturghie în catedrala Sf. Vladim ir. La sfîr
şit, au v o r b it : I. P. S. M itropolit Filaret al Kievului şi Galiţiei, care a
făcut o prezentare a lucrărilor conferinţei în faţa credincioşilor şi a sub
liniat însemnătatea evenimentului încreştinării ruşilor ; în acelaşi sens
a vorbit şi preşedintele Heinz Joachim Held, exprimîndu-şi satisfacţia
pentru bunul mers al lucrărilor Conferinţei, ca şi pentru viaţa spirituală
din Biserica O rtodoxă Rusă.
La orele 15,00 în saloanele hotelului restaurant Lybid a avut loc o
recepţie la care au luat parte delegaţii la conferinţă şi alţi invitaţi. Au
rostit toasturi I. P. S. M itropolit Filaret al Kievului, reprezentantul auto
rităţilor locale de stat, episcopul vechilor catolici din Polonia, şi repre
zentantul Patriarhiei Ierusalimului.
D elegaţii români au avut prilejul să cunoască o serie de teologi din
alte ţări şi de alte confesiuni, dar mai ales ierarhi, preoţi şi călugări din
Biserica O rtodoxă Rusă ; Pr. prof. M ircea Păcurariu a dat un interviu
unui redactor de la «Jurnal M oscovskoi Patriarhii».
Ei au avut posibilitatea să cunoască monumentele istorico-bisericeşti ale Kievului — oraş în care şi-au desfăşurat activitatea m itropoliţii
de neam român Petru M o vilă şi G avriil Bănulescu-Bodoni, viaţa duhov
nicească a clerului şi credincioşilor de acolo, dorinţa lor de a trăi în
pace şi bună înţelegere cu oamenii de bine de pretutindeni. în acelaşi
timp, au avut schimburi utile de păreri cu teologi şi istorici de neamuri
şi confesiuni diferite, un alt m ijloc de cunoaştere şi colaborare intercreştină.
Pr. prof. dr. MIRCEA PĂCURARIU
Pr. asist. dr. VIOREL IO NIŢĂ

IN MEMORIAM :
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I.P .S . M IT R O P O L IT D R . D R . H O N O R IS C A U S A N I C O L A E M L A D IN
In a doua parte a zilei de 1 iunie din acest curgător an 1986 cel ce
a fost arhiepiscop al Sibiului şi m itropolit al Ardealului doctor doctor
honoris causa N icola e M ladin a trecut la cele veşnice.
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Vestea încetării sale din viaţă a întristat inim ile tuturor celor care
l-au cunoscut şi a pogorît vălul cernit al doliului asupra întregii Bise
rici O rtodoxe Române.
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Născut la Abrud, jud. Mureş, cu 72 de ani în urmă, decembrie 18,
regretatul m itropolit dr. dr. h. c. N icola e se trăgea din fam ilia harni
cilor m inieri G heorghe şi Letiţia Mladin. C opilăria şi-a petrecut-o la
Petroşani unde a urmat şi şcoala primară şi cursurile liceale, încheiate
cu rezultate excepţionale. După susţinerea bacalaureatului, D eva 1932,
tînărul absolvent se dedică, şi la îndemnul mamei sale, studiilor teo
logice. V a poposi mai întîi la Oradea, apoi la Chişinău şi în urmă la
Bucureşti — unde obţine şi licenţa, prezentînd lucrarea Influenţa lu i
D ionisie A re o p a gitu l asupra lu i Juan de la Cruz, notată cu calificativul
maxim.
Dornic să aprofundeze cercetarea teologică şi beneficiind şi de o
bursă de studii, licenţiatul în T e o lo g ie N icola e M ladin m erge la V ien a
unde urmează cursuri la Facultăţile de T e o lo g ie rom ano-catolică şi
protestantă. în paralel zelosul bursier va frecventa şi cursurile Facul
tăţii de F ilosofie din acelaşi oraş.
Revenind în ţară este numit — începînd cu 1 octom brie 1943 — ,
profesor suplinitor pentru catedra de T e o lo g ie M orală de la A cadem ia
Teologică Andreiană din Sibiu. Peste trei ani profesorul N icola e M ladin
îşi va susţine la Facultatea de T e o lo g ie din Bucureşti şi teza de doc
torat intitulată « Hristos — viaţa noastră» (A sceza paulină), notată cu
calificativul «m agna cum laude». La cîteva luni numai, 1 mai 1947,
proaspătul doctor în T e o lo g ie este numit profesor titular la catedra de
M orală creştină a Institutului T e o lo g ic de grad U niversitar din Sibiu,
funcţie pe care o va deţine pînă în iunie 1967.
In perioada cît a activat la catedră, aproape un pătrar de veac, har
nicul profesor a dat la iveală numeroase şi tem einice studii şi articole
precum şi următoarele volum e :
Bucură-te, Mireasă, Pururea Fecioară, Sibiu 1945 ,• Prin zbucium ul
v ie ţii. Predici, Sibiu 1947,- Cind fra ţii sînt Împreună, Sibiu, 1956,- Samuil
M icu K le in T eologu l, Sibiu, 1957 ? Biserica O rtod oxă Română — una şi
aceeaşi în toate tim purile, Sibiu, 1968; Studii de T e o lo g ie M orală, Sibiu,
1969; Iisus Hristos viaţa noastră. C uvîntări, tîlcu iri, îndrum ări, Sibiu,
1973 ,• T eologia M ora lă O rto d ox ă (în colaborare), manual pentru Insti
tutele teologice, voi. I, Bucureşti, 1979, etc.
Atras de lumea monahală adormitul în Domnul arhiepiscop şi
m itropolit dr. dr. h. c. N icola e M ladin a fost hirotonit ierodiacon în
1939 şi ieromonah în 1949 ,* peste aproape un deceniu şi jumătate va fi
ridicat şi la demnitatea de arhimandrit.
Cînd în anul de la Hristos 1967 jilţul de arhiepiscop al Sibiului şi
m itropolit al Ardealului devine vacant, toate p rivirile se îndreaptă către
învăţatul şi cumpănitul profesor de T e o lo g ie M orală dr. N icola e Mladin.
Şi nu fără temei. Om de aleasă ţinută, vrednic cadru didactic, caracter
integru şi hotărît, arhimandritul profesor dr. N icola e M ladin era întradevăr cel mai indicat să preia atît de dificila dar şi înălţătoarea demni
tate de prim arhipăstor al întregii Transilvanii. V a fi ales în şedinţa
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Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române din 4 iunie 1967, hirotonit
episcop de praznicul înălţării Domnului — 8 iunie — , şi instalat la Sibiu
peste trei zile în aceeaşi lună a lui cireşar din anul 1967. V rem e de 14
ani Dumnezeu i-a hărăzit să vegh eze la bunul mers al Eparhiei şi al
arhipăstoriţilor săi din această veche vatră a simţirii, a trăirii şi a per
manenţei româneşti.
în noua sa calitate şi demnitate acest vrednic urmaş al M în tu ito
rului şi-a intensificat eforturile pentru ca învăţătura evanghelică să fie
tuturor pildă şi reazem de nădejde. A ctivitatea publicistică şi socialpatriotică va fi continuată cu aceleaşi succese, iar ecumenismul local
va afla în persoana sa un promotor şi un susţinător de nădejde. O re
cunoaştere a m eritelor sale în acest domeniu s-a concretizat în titlul
academic de D o cto r honoris causa pe care Institutul T e o lo g ic Protestant
Unic din Cluj-N apoca i-1 acorda în anul 1969.
în acelaşi cadru al activităţii sale în slujba ecumenismului tre
buiesc amintite şi participările înalt Prea Sfinţiei Sale la mai multe ma
nifestări şi întruniri teologice de peste hotare, conferinţele teologice
ţinute la unele instituţii de învăţămînt teologic superior din Europa
apuseană şi v iz itele canonice pe care le-a întreprins în S.U.A. şi Canada
unde s-a bucurat şi de deosebite aprecieri din partea credincioşilor or
todocşi români stabiliţi peste Ocean.
Şi pe plan patriotic-cetăţenesc adormitul în Domnul, mitropolitul
dr. dr. h. c. N icola e Mladin, a desfăşurat, o m eritorie activitate recu
noscută şi răsplătită cu diverse medalii precum : O rd inul « Steaua Repu
b lic ii Populare Rom âne», clasa a Hl-a, acordată la 30 decembrie 1957 j
O rd inul «T u d o r V la d im ire s cu » şi M edalia «30 de ani de la eliberarea
Rom âniei de sub dominaţia fascistă», ambele acordate cu prilejul celei
de a treizecea aniversări a revoluţiei de eliberare socială şi naţională,
antifascistă şi antiimperialistă.
Din nefericire o boală necruţătoare i-a afectat înainte de vreme
sănătatea. Simţindu-şi puterile împuţinate, la 1 august 1981 înalt Prea
Sfinţia Sa a solicitat pensionarea, retrăgîndu-se la ctitoria voievodului
martir Constantin Brâncoveanu de la Sîmbăta de Sus, unde şi-a pe
trecut ultimii săi ani de viaţă.
M işcat de vestea trecerii sale la cele veşnice întîistătătorul Bisericii
O rtodoxe Române, Prea Fericitul Patriarh Dr. Iustin Moisescu, a adresat
I.P.S. Dr. Antonie, Arhiepiscopul Sibiului şi M itropolitu l Ardealului ur
mătoarea telegramă de condoleanţe :
«A m luat cunoştinţă, cu durere în suflet, de trecerea la cele veşnice
a înalt Prea Sfinţitului M itropolit, N icola e Mladin, om de aleasă cul
tură şi adevărat părinte sufletesc, care ani îndelungaţi a slujit Biserica
O rtodoxă Română în calitate de profesor universitar de T e o lo g ie şi
distins ierarh.
Rugînd fierbinte pe bunul Dumnezeu să aşeze sufletul său în ceata
drepţilor, în numele Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române şi al
nostru personal, transmitem clerului şi credincioşilor A rh iepiscopiei Si
biului pe care i-a păstorit, sentimente de compasiune, iar fam iliei sale
îndoliate îi adresăm, sincere condoleanţe.
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Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în p a c e !».
Slujba prohodirii rămăşiţelor sale pămînteşti a fost oficiată jo i 5
iunie a.c., orele 12,00 de un impresionant sobor de ierarhi alcătuit din
II.PP.SS. M itropoliţi Teoctist al M o ld o v ei şi Sucevei, A ntonie al A r 
dealului şi N estor al O lte n ie i; PP.SS. Episcopi Gherasim al Rîmnicului
şi Argeşului, Emilian de A lb a Iulia şi V a sile al Oradiei ? PP.SS. Episcopi
şi A rh ierei vicari Justinian Maramureşanul, Lucian Tomitanul şi
Calinic Argeşanul — înconjuraţi de preoţi, diaconi, profesori de la In
stitutul T e olog ic de grad U niversitar din Sibiu, consilieri eparhiali din
Sibiu şi de la alte centre eparhiale.
In numele Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române şi ca
delegat al Prea Fericitului Patriarh Dr. Iustin Moisescu, I.P.S. Teoctist
Arapaşu, M itropolitul M o ld ovei şi Sucevei, a rostit o vibrantă cuvîntare
de om agiere a personalităţii şi activităţii defunctului ierarh din care
redăm următoarele fragmente :
«Cu inim ile cernite ne despărţim acum de cel ce a fost eminentul
profesor de T e o lo g ie şi m itropolit al Ardealului, dr. N icola e Mladin,
membru de frunte al Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române,
ierarh ale cărui strădanii cărturăreşti şi pastorale rămîn v ii în istoria
Bisericii noastre dreptmăritoare, rămîn înscrise în amintirea şi preţui
rea tuturor : ierarhi, preoţi, colaboratori, studenţi.
Chipul său de arhiereu al zilelor noastre, de membru al Sfîntului
Sinod, ne îndreaptă luarea aminte, mai ales în aceste dureroase clipe
de despărţire, la zestrea sa sufletească, la personalitatea sa cuteză
toare şi înzestrată de fiu al Bisericii, al patriei şi al poporului nostru.
Personalitate definită grăitor prin înseşi cuvintele rostite cu prilejul
alegerii sale în jilţul marelui m itropolit A ndrei Şaguna, cînd spunea :
«C are este zestrea cu care pot ven i în întîmpinarea chemării ce mi se
face ? Este tot ceea ce am moştenit de la strămoşi şi părinţi, tot ceea
ce mi-a dăruit plaiurile ţării, graiurile poporului şi ale istoriei, dumnezeieştile haruri ale B isericii». Şi ca arhipăstor s-a simţit totdeauna,
«încadrat în marea unitate românească şi ortodoxă de pe toate plaiu
rile ţării», iar «iubirea sa părintească s-a âevărsat asupra păstoriţilor
de-a lungul şi de-a latul M itropoliei, înrourînd cu rîvna propovăduirii
sufletele credincioşilor şi clerului încredinţat spre păstorie».
«în acest binecuvîntat ogor duhovnicesc, M itropolia Ardealului,
cuvîntul, scrisul şi strădaniile sale au rodit în sufletele bunilor credin
cioşi de pe plaiurile transilvane dragostea faţă de credinţa străbună,
faţă de munca tuturor pentru înălţarea scumpei noastre patrii, promovînd cu timp şi fără timp, în duhul iubirii evanghelice, ecumenismul
practic local. Conştiinţa slujirii sale arhiereşti a fost totdeauna trează
adeverind ceea ce a mărturisit în ziua prim irii hirotoniei la luminatul
praznic al înălţării Domnului : ...«Nu* v o i uita niciodată că Dumnezeu
m-a învrednicit să fiu sfinţit arhiereu la m arele praznic al înălţării. în
aceasta văd un simbol şi un îndemn, ca precum Mîntuitorul prin în ă l
ţarea sa, nu s-a depărtat de la noi, ci e mereu prezent în Biserica sa,
aşa cum şi eu consider înălţarea mea pe scaun de cinste nu ca o distan
ţare de cler şi credincioşi, ci ca o identificare şi mai deplină cu Biserica
sa, cu toate m lădiţele ei, cu poporul».
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« A fost, cum bine se ştie, părinte şi păstor bun al păstoriţilor săi
din T ra n silvan ia ; a urmat pilda vrednicilor săi înaintaşi, ierarhi
de prestigiu ai Bisericii noastre ,- a stăruit pentru cristalizarea unităţii su
fleteşti a credincioşilor ortodocşi de pe străvechile plaiuri româneşti
ale Transilvaniei ? s-a străduit cu rîvnă şi statornicie în prom ovarea
ecumenismului. I-a fost cu deosebire scumpă ideea comuniunii de cre
dinţă şi aspiraţii a tuturor fiilo r poporului nostru de pretutindeni şi a
vibrat puternic în cuvîntul său pentru ca duhul păcii şi al frăţietăţii
între popoare să se sălăşluiască pe pămînt. A stfel de îm pliniri au îm
podobit slujirea arhierească a mitropolitului N icola e M ladin şi, acestea,
fără îndoială, vo r rămîne înscrise în paginile de istorie ale Bisericii
O rtodoxe Române».
Au mai v o rb it: P.S. Episcop V asile al Oradiei,- Eminenţa Sa Epis
copul A lb e rt K le in , conducătorul Bisericii Evanghelice Lutherane C.A.
— Sibiu Eminenţa Sa Episcopul N a gy Gyula, conducătorul Eparhiei
Reformate din C luj-N apoca ; P.S. Episcop vicar Justinian M aram ureşanu l;
Pr. prof. N icola e N e a g a ; Prot. Dănilă L u c a ; Arhid. prof. Constantin
V o ic u şi Pr. vicar D um itru Dan.
Şirul cuvîntărilor a fost încheiat de I.P.S. M itro p o lit A n to n ie al
A rdealului, succesorul în scaun al răposatului Ierarh, care a spus, prin
tre altele :
«A ş vrea în primul rînd să mulţumesc tuturor celor care, prin cu
vîntul lor, au adus un ultim omagiu adormitului arhiepiscop şi m itro
polit N icola e M ladin care pleacă acum dintre noi, acolo unde nu mai
este durere, nici întristare, nici suspin».
«A ş a cum s-a spus aici, a ieşit din activitate mai devrem e decît
s-ar fi cuvenit, mai devrem e decît trebuie. O boală nim icitoare l-a o b li
gat să-şi întrerupă gîndurile, planurile, pastoraţia ierarhică, întreaga
activitate cu care s-a făcut cunoscut ca profesor la Institutul T eolog ic
U niversitar din Sibiu şi ca m itropolit al Ardealului. In ultimii ani s-a
întors aici la Sîmbăta, în chinovia sa. El a dorit să se întoarcă aici, între
munţii aceştia cu care sufletul şi structura sa intelectuală aveau ceva
comun».
«T re i mari m itropoliţi ai Ardealului l-au avut aproape, l-au avut
în atenţie deosebită încă de pe cînd era tînăr, pentru că îi preţuiau in
teligenţa deosebită şi marea lui ştiinţă de carte. Nu a dezm iţit atenţia
şi preţuirea care i-a fost acordată şi a dovedit că nu -s-au înşelat atunci
cînd i-au acordat credit şi sprijin».
«La un moment dat şi-a sintetizat idealul vie ţii sale prin alătura
rea a patru c u v in te : altarul şi amvonul, catedra şi condeiul. Intradevăr, pe toate acestea a ştiut să le îmbine în mod cu totul şi cu totul
fericit. A avut g rijă de restaurarea bisericilor, în vrem ea sa s-a con
struit o nouă clădire pentru biblioteca M itropoliei şi s-au făcut îmbună
tăţiri la tipografia eparhială. Ca dascăl de T e o lo g ie şi hirotonisitor a
asigurat succesiunea clericilor în toate bisericile A rhiepiscop iei Sibiu
lui şi, ca profesor, pentru întreaga Transilvanie. Pe amvon, cine nu
ştie cîtă vigoare, cîtă forţă emana în momentul în care predica. Trans
mitea tuturor un fel de fior prin care toţi intrau în legătură directă cu
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el, cu sufletul lui, cu ideile lui, şi toţi participau la ceea ce spunea. In
expunere făcea dovada că este în posesia unei gîndiri ordonate şi a
unor idei precise. întotdeauna cuvîntul lui era m otivat de idei alese şi
bine organizate. Era m obilizator în tot ceea ce spunea. Oratoria sa v e 
nea din substanţa convingerilor sale».
« A propovăduit pe Hristos, a fost un bun şi mare profesor de T e o 
lo g ie Morală, a fost un mare luptător pentru unitatea Bisericii Transil
vaniei, pentru unitatea întregii Biserici Româneşti. A propovăduit con
tinuitatea, suveranitatea, unitatea neamului nostru, drepturile noastre
istorice asupra Transilvaniei. Devenea tunet cînd vorbea despre aces
tea, iar despre suferinţele seculare ale poporului Transilvaniei nu con
tenea să amintească, spre a îndemna la fapte pentru apărarea indepen
denţei şi libertăţii în sfîrşit dobîndite. A fost cu adevărat un mare fiu
al poporului românesc.
In istoria m itropoliţilor Transilvaniei N icola e M ladin va rămîne ca
un m itropolit mare şi generaţiile viitoare, fără îndoială, îi vo r studia şi
îi Vor fructifica opera. Cu ziua de astăzi, cu plecarea lui, el intră în
veşnicie, iar pe pămînt intră în istoria Bisericii O rtodoxe Române».
După depunerea sicriului în cripta dinainte pregătită cei prezenţi
au participat la creştineasca agapă de pomenire.
încheind aceste modeste rînduri îi aducem şi noi un gînd de mul
ţumire pentru tot ceea ce a realizat în slujba Bisericii şi a neamului
nostru românesc şi ne rugăm Dreptului Judecător să nu caute la mul
ţimea greşelilor noastre ci cu a sa bunătate şi iubire de oameni să se
m ilostivească şi de robul său mitropolitul N icola e M ladin căruia să-i
facă parte de mîntuire.
Veşnică odihnă şi pomenirea lui din neam în n e a m !
ALEXANDRU M. IO NIŢĂ
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C O N TR IB U ŢII L A IS T O R IA BISERICII O RTODOXE R O M ÂN E .
D ATE N O I DESPRE M IT R O PO LIT U L TEODOSIE A L II-LEA
A L M O LD O VE I
Pr. GRIGORE POPESCU
şi G IO N D. IONESCU

încercînd a întocmi istoria schitului B r a z ii1 din imediata apropiere
a oraşului Panciu, judeţul Vrancea, cercetătorului i se deschid mai multe
probleme în perspectiva rezolvării lor certe pe baze documentare. Una
dintre acestea o constituie personalitatea fostului mitropolit Teodosie
(al II-lea) 2 al M o ld ovei, care a trăit în secolul al X V II-lea şi a fost unul
dintre ctitorii acelui schit.
S-a pornit de la cele două lucrări mai importante de istorie a Bise
ricii O rtodoxe Române : aceea a savantului martir N icola e Io r g a 3 şi
aceea a Preotului profesor dr. M ircea Păcurariu 4.
Cei doi autori amintiţi susţin că în perioada amintită au existat doi
m itropoliţi ai M o ld o v ei cu numele de Teodosie. Primul dintre ei, căruia
N . Iorga i-a precizat şi numele, Barbovschi, apare ca episcop de Rădăuţi
«după 25 martie 1598 şi fuge în Polonia în mai— iunie 1600» 5. A celaşi
Barbovschi şi tot în opera lui N. Iorga, apare ca m itropolit al M o ld ov ei
între 1606— 16086. Pe cînd era un modest ieromonah la mînăstirea Pob ra ta 7, fusese ales de Petru Vodă Şchiopu ca învăţător al fiului său,
Ştefan, şi probabil duhovnic al său.
Împreună cu Petru Vodă pleacă în Elveţia ; după moartea v o ie v o 
dului (Bolzano, în 1594) s-a înapoiat în ţa r ă 8. Se pare că M o vileştii au
1. Documente privitoare la istoria schitului Brazii, mss. dactilografiat, in con
tinuare, Doc. Brazii.
\
2. S-a folosit adaosul «al IM ea», pentru a-1 distinge de cel dintîi pomenit docu
mentar.
3. N. Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, ed. Il-a,
Bucureşti, 1929.
4. Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Române, voi. I— III, Bucureşti,
1980— 1982.
5. N. Iorga, op. cit., II, p. 336.
6. Ibidem, p. 326.
7. C. Bobulescu, Două chipuri bisericeşti (în acelaşi volum cu Neamul Holbăneştilor), Chişinău, 1939, p. 1.
8. N. Iorga, op. c/f., voi. I, p. 238.
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fost cei care l-au ridicat la treapta de arhiereu, încredinţîndu-i mai întîi
scaunul eparhiei Rădăuţi, iar după fuga în Polonia, pe cel mitropolitan
al M o ld ovei. Tot M o vileştii l-au scos din această înaltă funcţie ecclesiastică, fiind suspectat că ar fi atentat la viaţa tînărului domn Constan
tin, fiul lui Ierem ia M o vilă 9.
Presupunînd că Teodosie Barbovschi ar fi avut în 1591 (data refu
giului în Elveţia) vîrsta de 30 de ani, este greu de admis ca, după alţi 63
de ani să reapară ca episcop. Nu numai vîrsta de 93 de ani impune o
atare im posibilitate, dar şi faptul că fusese implicat într-un atentat, chiar
dacă nu i s-ar fi doved it vinovăţia.
In şirul episcopilor de Roman, întocmit de N. lorga, a fost trecut şi
un Teodosie, 1671— 1674, avînd ca înaintaş pe Dosoftei (1659— 1671) şi
ca urmaş pe Ioan (1674— 1685) 10. Perioada privind pe Teodosie (al II-lea),
1671— 1674, ca episcop de Roman, corespunde cu domniile lui Gheorghe
Duca (a doua) şi a lui Ştefan Petriceicu.
Se aminteşte că instabilitatea domniilor, fenomen dureros în istoria
m edievală a poporului român, a consemnat în deceniul al 8-lea din se
colul X V II, şapte schimbări, de domni în M oldova. Fenomenul a atins
cu aripa lui nefastă şi stabilitatea ierarhilor m oldoveni, într-o măsură
mai mult sau mai puţin asemănătoare.
Cercetîndu-se şi şirul m itropoliţilor M o ld o v ei din aceeaşi lucrare a
lui N. lorga, se ved e rînduit şi Teodosie, căruia i s-a adăugat de noi pen
tru distincţie «a l II-lea », în perioada 1674— 1676— 7 n . Această perioadă
coincide cu prima şi a doua domnie a lui Dumitraşco Cantacuzino l2. îna
intaşul lui Teodosie la M itropolie a fost acelaşi Dosoftei, versificatorul
Psaltirei, care fusese înaintea sa şi la Roman.
Cum a ajuns Teodosie în scaunul mitropolitan, cînd se ştie că Do
softei a murit abia în 1694 ? Ştefan Petriceicu vo ievod, trecînd de partea
polonilor, abandonat de boieri, dar nu şi de Dosoftei, s-a refugiat în P o
lonia, împreună cu mitropolitul său. Era în noiem brie 1673.
Dumitraşco Cantacuzino care i-a urmat la domnie, l-a adus în locul
lui Dosoftei pe Teodosie de la Roman. De subliniat este că în tabelele lui
lorga, Teodosie nu mai este trecut cu numele Barbovschi, ca mai înainte,
ci pur şi simplu Teodosie, ceea ce aduce un argument în plus pentru
clarificarea ce se doreşte despre un al doilea Teodosie.
Un alt amănunt care vin e în sprijinul acestei clarificări este că cel
de-al doilea Teodosie nu apare şi în şirul episcopilor de Rădăuţi, ca Bar
bovschi din 1598, ci numai în lista episcopilor de Romarf, în 1671— 1674.
O altă observaţie ce se poate face este că Teodosie cu specificaţia
Barbovschi nu apare niciodată la Roman.
Iată şi alt argument grăitor în acest sens. Este menţiunea de pe un
Liturghier, donat de Teodosie al II-lea minăstirii Bogdana. Menţiunea
9. Ibiclem, voi. I, p. 236 şi II, p. 326.
10. lbidem, voi. II, p. 336.
11. lbidem, p. 326.
12. In scurtul interregn, dintre cele două domnii
Petriceicu.
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a fost scrisă de însuşi fostul m itropolit pe cînd era încă în acea înaltă
funcţie. «T eod osie arhiepiscop şi m itropolit a dat această Liturghie sfin
tei monastiri Bogdana, unde este hramul Pogorîrea Duhului Sfînt, ca să-i
fie lui vecinică pomenirea. Iară cine se va încerca a o fura sau a o lua,
să fie blestemat. Am in. In anul 7185 (1675) septembrie 1» 13. In această
menţiune personală nu s-a folosit numele de Barbovschi, semn că nici
nu-1 avea.
Este nim erit să se mai amintească cel puţin două din m ultele docu
mente ale deceniului al nouălea din veacul în cauză, pe tare Teodosie
şi-a pus semnătura. Unul datează din 25 aprilie 1686 şi se referă la cele
5 pogoane de v ie din Odobeşti pe care Ursa, soţia lui M oţac, le dăruia
mînăstirii M era. La semnături pentru întărire semnează şi «Theodosie
b iv arhiepiscop şi m itropolit Suceavschi» 14.
C el de al doilea a fost scris la 5 decem brie 1687 şi se referă la o da
nie a preotului Ion Ciochină şi N icola e M urguleţ postelnic către aceeaşi
mînăstire M era. Pe acesta este semnat ca mărturie şi «Theod osie proin
m itropolit M o ld o v la h ie i» 15.
Iată dar că Teodosie m itropolit despre care se aminteşte mai ales
în a doua jumătate a sec. X V II nu poate fi unul şi acelaşi cu Teodosie
Barbovschi. Trebuie să se reţină că după 1677, Teodosie al II-lea este
menţionat în mod invariabil ca b iv sau proin, adică fost mitropolit, ceea
ce înseamnă că nu a mai îndeplinit niciodată funcţia de mitropolit.
Teodosie a păstorit în scaunul m itropolitan al M o ld o v ei aproxim ativ
doi ani, adică pînă în 1676. A fost înlăturat de acelaşi v o ievo d Dumitraşco Cantacuzino, care l-a trimis în surghiun, la mînăstirea Sfîntul
Sava. N egreşit că «pentru jacurile ce au jecuit (Dumitraşco v o ievo d ) fără
de ispravă luîndu-le oam enilor pîinea, bucatele şi v it e le » 16, adversarii
săi s-au folosit de «p îra organizată» către înalta Poartă care l-a alungat
din domnie de trei ori. în adevăr, Dumitraşco V odă instaurase în M o l
dova un aspru sistem fis c a l17.
M itropolitu l Teodosie, fiu din popor şi slujitor devotat credincioşilor
pe care-i păstorea, probabil că l-a mustrat pe acest domn abuziv şi scîrbavnic l8. A fost cauza care i-a adus îndepărtarea şi persecuţia despre
care Teodosie a scris în diata sa, datată 14 octom brie 1691. «Ş i trecîn*
du-se mulţi ani, pre noi ne-au lo v it multe scîrbe şi prăzi despre Dumi
traşco V odă. Şi mai pre urmă ne-au lo v it foarte mare şi grea boală fiind
noi la C ruce» 19, adică la schitul de la Brazii.
După îndepărtarea sa din scaunul m itropolitan, Teodosie şi-a petre
cut restul v ie ţii la mînăstirea Bogdana. M înăstirea Bogdana îi datora în
primul rînd îndemnurile şi stăruinţa depuse de Teodosie al II-lea pe
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13. Glicherie Lovin, Monastirea Bogdana din jud eţul Bacău, Chişinău, 1926, p. 9. i
14. Aurel V. Sava, Documente put nene, Focşani, 1929, p. 29— 30.
15. Ibidem, p. 35.
16. Istoria Românilor, voi. III, Bucureşti, 1964, p. 25.
17. Dan Smîntînescu, Drumurile Iu i Ion N eculce, Bucureşti, 1984, p. 32.
18. Cronica Iui Ion N ecu lce copiată de loasai Luca. Manuscrisul «Mihail», Bucu- J
reşti, 1980, p. 20.
19. Arhivele Statului, Bucureşti, Mss. 584, f. 19v-20 şi Mss. 591, f. 15 v-10 v.
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lîngă m arele logofăt Solomon Bîrlădeanu şi soţia acestuia, Ana, ca să
întem eieze şi să doteze cu odoare şi moşii această mînăstire, ceea ce s-a
şi întîmplat în 166020.
Stareţul Dim itrie şi ctitorul din 1834 al unor biserici şi paraclise ale
schitului B ra z ii21, precum şi protosinghelul G licherie LoVin, stareţ al
Bogdanei în 1926, îl socotesc pe Teodosie al doilea ctitor al Bogdanei.
După Glicherie, Teodosie era înrudit cu fam ilia Bîrlădeanu şi ar fi dăruit
Bogdanei «m ulte od oare» printre care şi Liturghierul despre care s-a
amintit mai în a in te22. T rei m otive l-au determinat pe Teodosie să se
retragă în părţile de sud-est ale M o ld ovei. A ic i cultura v iţe i de v ie ocupa
mari suprafeţe ea aducînd serioase cîş tig u ri23. Se ştie că Teodosie şi-a
investit o parte din veniturile sale în v ii pe care le-a dăruit apoi schi
tului Brazii şi m înăstirii Bogdana 24.
A poi, se pare că Teodosie al II-lea era originar din acea zonă, mai
precis din Focşani. N icola e Iorga a scris că Teodosie «m ai trăia în 1687
prin Focşani, îndeletnicindu-se cu gospodăria sa de m azil» 25.
C ercetătorul C. Bobulescu a aflat că Teodosie Clipa-Barbovschi era
originar din nordul M o ld ovei. Tatăl său se numea Eremia. Teodosie ar
fi avut un frate Drăgan şi o soră Anuşca. Cei doi fraţi au stăpînit moşia
şi satul Beceşti. Teodosie a donat jumătatea sa din Beceşti nepoţilor săi,
urmaşii lui D răgan25. Descendenţi ai acestora locuiau prin 1800 în V icovu de Sus 21.
In fine, Teodosie a ales această zonă şi datorită apropierii de Ţara
Românească, unde s-ar fi putut refugia în caz de prigoană. în acest din
urmă m otiv, Teodosie ar fi avut exem plul fostului m itropolit de A lb a
Iulia, episcop de Făgăraş şi de Strehaia, Daniil, căruia Teodosie i-a fost
nu numai prieten, ci şi duhovnic. Despre legătura dintre cei doi arhierei
aminteşte şi un act de cumpărare împreună a unei bucăţi de teren «la
capul tîrgului Focşanii de Sus» 28. A ceia şi arhierei cercetaseră împreună
din porunca lui Constantin Duca voievod, o plîngere a mînăstirii Sov e ja 29.
Datorită acestei prietenii, după moartea lui Daniil, Teodosie a fost
răpit din locuinţa sa de trimişii lui Şerban Cantacuzino, şi «pus la popreală zece săptămîni», ca să destăinuiască 3,1 prigonitorilor săi, «unde
ascunsese Daniil avutul mînăstirii C otroceni».
Din inform aţiile ce se pot culege relativ la viaţa fostului m itropolit
Teodosie al II-lea se desprind două trăsături deosebite. Era foarte apro
20. Arhivele Statului, Mss. 550 (condica m-rii Bogdana), f. 15.
21. Idem, Schitul Brazii, LXXII/2.
22. Glicherie Lovin, op. cit., p. 8.
23. C. Bobulescu, op. cit., p. 6 şi 7.
24. Arhivele statului Buc., Mss. 59J, f. 17 v j Schitul Brazii, IX/13, ni,/23, Mitrop.
Moldovei, V 'l .
25. N. Iorga, op. cit., I, p. 397.
26. C. Bobulescu, N eam ul Holbâneşti şi al episcopului Gherasim Clipa Barbovschi,
Chişinău, 1939, p. 9.
27. Idem, Din viaţa m itropolitului Veniam in Costachi, Chişinău, 1933, p. 136.
28. N. Iorga, Studii şi documente, VII, Bucureşti, 1901, p. 321— 322, nr. 23.
29. Arhivele Statului Bucureşti, M-rea Soveja, pachet V, doc. 9.
30. Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, op, cit., voi. II, p. 108.
B.O.R. — 7
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piat semenilor săi, cărora le venea în ajutor prin sfaturi şi asistenţă în
cazul diverselor tranzacţii (vînzări, schimburi, donaţii, arendări etc.).
Semnătura sa ca martor dădea o putere de încredinţare deosebită actelor
respective. Asem enea înscrisuri (zapise, diate etc.) purtînd mărturia unui
fost mitropolit, obligau atît părţile în cauză, dar mai ales instanţele la
care s-ar fi recurs, să respecte întocmai prevederile şi menţiunile din cu
prinsul lor. Este suficient a cerceta volumul IV şi suplimentul I din cu
legerea de documente moldoveneşti, aflate în păstrarea A rh ivelo r Cen
trale din Bucureşti 31, pentru a ajunge la această constatare.
Cea de a doua trăsătură a caracterului său este dragostea pentru
sfintele locaşuri de c u lt : bisericile. Iată ce scrie el în diata sa din 1691 :
«Facem ştire tuturor cui se cuvine a şti, pentru orînduiala v ie ţii noastre,
că avînd noi mare rîvnă către zidirea sfintelor biserici şi pre unde, cum
şi ce am putut zidi, Dumnezeu ştie» 32. îndemnurile şi sprijinul acordat
multor ctitori de asemenea locaşuri, cum este cazul marelui logofăt £>olom on Bîrlădeanu, ctitor al mînăstirii Bogdana, precum şi ctitorirea de
către el însuşi, printre care şi reclădirea bisericii schitul de la Cruce 33,
căruia i s-a zis mai tîrziu de la Brazi sau schitul Brazii 34 — stau mărturie
netăgăduită.
în aceeaşi diată a scris... «vrut-am... şi pre apa Zăbrăuţului să facem
o sfîntă biserică... pentru care... sîrguit-am dimpreună cu al nostru iubit
fiu (sufletesc) Zaharia... clucer» 35.
îm prejurările i-au stat îm potrivă şi anii au tre c u t; îmbătrînind şi temîndu-se că nu va avea timpul necesar, a mai scris că : «Ridicînd Dum
nezeu pre fiiul nostru (sufletesc), pre sfinţia sa chir Lavrentie la cinstea
arhierească 36, datu-i-am poroncă, cum Dumnezeu l-a învrednicit, să ri
dice aceea casă dumnezeiască» 37.
Dintre toate ctitoriile sale cunoscute astăzi, Teodosie a iubit cel mai
mult pe cea de la Cruce. Aceasta reiese tot din diata citată : «Ş i văzînd
că mi se scurtează viaţa şi n-oi putea să fac ce am gîndit pe Zăbrăuţ
şi pripindu-mă slăbiciunea, zis-am (fiului meu, diaconul Lavrentie) 38 de
au pus (în scrisoarea de moarte, adică diata) toate moşiile, cîte aveam
de cumpărături şi de danie la ţinutul Putnii să fie toate (ale) acei bisericuţi (de) la Cruce. Şi nu au fost puţine» 40.
Spre nefericirea acestui cuminte şi echilibrat ierarh, viaţa nu i-a
fost scurtată de slăbiciunea firească a trupului, ci de sabia unor tătari.
31. Catalogul docum entelor m oldoveneşti din Direcţia A rh ivelor Centrale, cinci
volume şi un supliment, ultimele In Bucureşti, 1975.
32. Arhivele Statului, Bucureşti, Mss. 584, f. 19v-20 şi Mss. 591, f. 15v-16 v.
33. Arhivele Statului Bucureşti, Schitul Brazii, LXVIII, 3 şi LXIX/9.
34. Pr. prof. dr. M. Păcurariu, op. cit., voi. II, p. 108, crede că cele doua denumiri
nu se referă la unul şi acelaşi edificiu.
35. Diata citată mai înainte.
36. Ibidem.
37. Ibidem.
38. Arhiereul Lavrentie a fost episcop la Rădăuţi (1686— 1702) şi apoi la Roman
(1702— 1706).
39. C. Bobulescu, op. cit., p. 57.
40. Pr. prof. dr. M. Păcurariu, op. cit., voi. II, p. 118.
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N ici un document al vrem ii nu aminteşte nimic de modul în care a
pierit fostul m itropolit. N ici cel puţin data morţii sale nu se cunoaşte.
în această privinţă, Pr. prof. dr. M ircea Păcurariu aproxim ează că
fostul m itropolit a trăit «pînă după 15 august 1694»41. N icola e Iorga
scria că proin mitropolitul Teodosie «m ai trăia în 1697» 42. N ici tradiţia
din soborul schitului n-a păstrat data morţii lui Teodosie.
In schimb, tradiţia din schit şi nu numai ea, a păstrat unele ştiri
despre martiriul lui Teodosie al II-lea : «ucis de tătari prin decapitare».
Tradiţia aceasta a fost transpusă în scris de un alt ctitor şi stareţ al b i
sericilor schitului Brazii, Dimitrie, prin 1842. Iată ce scria acesta : «Se
povesteşte că sfîrşitul vie ţii sale s-au întîmplat la Cruce, tăiat de tătari».
A p oi «am mai socotit să fac ceva pentru mormîntul preasfinţitului T e o 
dosie ctitorul numitelor locaşuri şi potrivind starea locului unde era
mormîntul, am săpat dintîi spre răsărit şi l-am nimerit la picioare. Pe
urmă, am săpat pe rînd şi am găsit tot trupul însă numai oasele goale,
şi scoţîndu-1, le-am spălat cu vin şi le-am aşezat într-un sicriaş.
A m găsit şi o cărămidă mare sub cap, scriind numai numele lui. Şi
capul era cu gura în gios pe cărămidă, precum au fost tăiat de tătari.
Apoi, cu sobor de preoţi, l-am prohodit după rînduială şi l-am pus în
mormînt, zidit în pămînt în peştera de gios, unde este bisericuţă şi unde
se1slujeşte Sfînta Liturghie» 43.
în altă însemnare a sa, rămasă într-o condică a schitului Brazii, Dimitrie a menţionat mai multe amănunte relativ la reînhumarea fostului
mitropolit. «A p oi, cu vo ia lui Dumnezeu, am vrut să-mi fac mormîntul
meu în ţintirim la Brazii, tocmai în m ijlocul locului, unde au fost bise
rica veche şi săpînd adînc de şase palme gospod, am găsit locul la picioa
rele răposatului m itropolit Teodosie, ctitorul schitului Brazii, ce se arată
mai sus, la capul mormîntului meu.
Şi săpînd în sus, i-am găsit tot trupul deplin, înşirate oasele, iar
capul l-am găsit cu gura în gios, pus pe cărămidă mare în cornuri, p re
cum iaste ştiut că au fost tăiet de tătari şi îngropat noaptea de nişte cre
dincioşi.
Şi am potrivit locul, precum au fost acea vech e bisericuţă de acum
140 de ani şi am luoat toate oasele şi le-am spălat cu vin şi capul şi fă l
cile cu dinţii, cîţi au mai avut şi
le-am aşezatîntr-un sicriaş şile-am
dus în peşteră şi aştept pe după Sfînta înviere, ca săadun sobor
de pă
rinţi şi să-i facem prohodul cu tot şartul spre vecinica pomenire...
Iară acum, la luna aprilie 24, a doao zi de Sfîntul Gheorghe, hramul
bisericii cei mari, s-au plinit cele de mai sus scrise, că am slujit cu so
bor şi s-au pomenit ctitorul cel mare şi s-au şi făcut prohod cu adunare
şi s-au cîntat deasupra oaselor numitului arhiereu şi pe piatra mormîn
tului meu s-au slujit panahida.
Şi iarăşi am dus oasele acelea cu sicriaşul în peşteră, într-o ocniţă
ca să stea spre veşnica pomenire. Era în 6 mai 1842.
41. N. Iorga, op. cit., voi. I, p. 396.
42. Glicherie Lovin, op. cit., p. 16.
43. Arhivele Statului Bucureşti, Mss. 591, f. 27— 28.
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Iată ce a scris modestul ieroschimonah după două luni. «Cheltuiala
ce se face cu zidirea din ţintirim la schit, la Brazii, unde mi-am gătit lă
caşul de veci, adică mi-am săpat mormîntul meu din sus de brad, unde
au fost bisericuţa cea veche a mitropolitului Teodosie ce l-am şi găsit
acolea îngropat şi l-am dus în peşteră şi după ce l-am şi prohodit cu so
bor, l-am astrucat în mormîntul meu acolo ce era zidit, unde am socotit
că am schimbat.
A m luat eu mormîntul preasfinţii sale din ţintirim şi i-am dat pe al
meu, de vrem e ce eu nu m-am socotit a fi vrednic ca să mă îngroape
acolo, după a mea săvîrşire, fiindcă acum, acolo în peşteră se slujeşte
Sfînta Liturghie.
Ci eu, afară, ca un păcătos, acolo am vo it a fi îngropat şi mi-am gătit
şi racla şi hainele îngropării tot acolo.
Şi ce se va cheltui rînduri se va însemna mai gios, spre ştiinţă. Anul
1842 iulie 20.
Dim itrie ieroshimonah, stareţ ot B razii» **.
Revenind la starea de lucruri din M oldova sfîrşitului de veac al
X V II-lea , amintim că ţara se găsea sub ameninţarea Imperiului otoman
şi a altor puteri ale vrem ii. Intr-un volum de documente tu rceşti45, se
găsesc destule referiri la acea stare. Se citează două din ele, unul din
1694 46 şi altul din 1695 47, semnat de sultanul Mustafa al II-lea, ambele
din timpul domniei lui Constantin Duca vo ievo d . Amîndouă dezvăluie
că unele ţinuturi ale M o ld o v ei erau, nu numai ocupate dar şi jefu ite de
polonezi, de cazaci, iar altele pur şi simplu devastate de tătarii nogai.
Pe bună dreptate, un istoric al oraşului Focşani scria prin 1906 : «pe
aici s-au învîrtit în atîtea rînduri hoardele tătarilor năvălitori... apoi
nemţi... ruşi, cazaci, unguri şi turci... au prădat şi devastat... nimeni nu
era sigur de avutul şi chiar de viaţa sa. Totul era pradă năvălitorilor» 48.
Să se cerceteze şi Cronica lui. Ion Neculce, contemporan acelor vre
muri de cruntă restrişte. Iată că în iarna anului 1674, din ordinul Porţii
au iernat în M o ld ova 40.000 de tătari pentru a-1 apăra pe Dumitraşco
Cantacuzino, de la care Teodosie suferise atîta. «Decii, au intrat tătarii
în ţară ca lupii într-o turmă de oi, de s-au aşezat la iernatic prin sate pe
la oameni... Iară tătarii sînt lupi apu cători; pradă, robesc, bat şi căznesc
pe creştini, neavînd grije, nici strîmtoare de la m îrzacii lor. Mîncat-au
tot, şi pîine şi dobitoc, şi au jăcuit tot pînă la un cap de aţă. Pe mulţi
i-au robit pe furiş, fem ei,fete, copii. Rămîneau bieţii oameni cu sufletele,
bătuţi, stîlciţi şi străncinaţi, precum era mai rău... caznele şi ucisăturile
de la tătari» 49.
44. Arhivele Statului, Bucureşti, Mss. 593, f. 45:
45. Gemil Tahsin, Relaţiile ţărilor române cu Poarta Otomană, Documente turceşti,
Bucureşti, 1984.
46. lbidem, doc. nr. 206, p. 422—427.
47. lbidem, doc. nr. 208, p. 428.
48. Dumitru F. Caian, Istoricul oraşului Focşani, Focşani, 1906, p. 73.
49. Cronica..., op. cit., p. 18.
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,Şi încă un citat din al doilea an de domnie al lui Constantin
Duca : «purces-au un soltan cu cîteva mii de tătari de au lo v it fără de
veste pe Oituz în Ţara Ungurească de au prădat trei zile, cît au putut...
iar în ţară la noi, au mîncat şi au stricat to t» 50.
Dar ce cronică putea înregistra şi năvălirea pilcurilor sau bulucu
rilor de tătari răzleţe de sub conducerea unor mîrzaci mai mici în iera r
hia tătarilor ? Un asemenea grup răzleţ trebuie să fie ajuns pe valea Suşiţei, în 1698, şi să fi pus capăt vie ţii mitropolitului Teodosie.
Cu mare probabilitate «lu p ii» care l-au ucis, mai întîi l-au schin
giuit să spună unde se aflau banii şi odoarele schitului. A poi, grăbiţi, tă
tarii l-au decapitat. Concluzionînd, apreciem că nu poate fi vorba de
una şi aceeaşi persoană, cum lasă a se înţelege unele izvoare scrise, in
clusiv cronica lui Ion Neculce, care însemnează că pe Teodosie Bar
bovschi, «l-au scos din casă cu necinste» în 7183 (1674) 51, şi cronicarul
schitului Brazii, Dim itrie stareţ, la 1842 52. Num ele Barbovschi i-a fasci
nat pe mulţi, inclusiv pe Neculce.
în complexul subteran de la Brazii, păstrat pînă astăzi, în paraclisul
boltit, tencuit şi zugrăvit se află, depuse în «ocn iţa» zidită de Dimitrie,
osemintele unui mare ierarh al M o ld o v e i53, Teodosie al II-lea.
50. Ibidem, p. 66.
51. Ibidem, p. 20.
52. Arhivele Statului Bucureşti, Mss. 591, f. 27— 28.
53. Grigore T. Popescu, Gion D. Ionescu, Monogralia schitului Brazii din judeţul
Vrancea, mss. dactilografiat.
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IN FLU EN ŢA ARTEI B IZA N TIN E IN Ţ A R A R O M Â N E A S C A
IN SECOLUL A L X IV-LEA *
Drd. MI HAI SPATARELU

X V III- le a 2. I
racteristicile
renaşterii Pa
în 'epoca

După prima perioadă de înflorire a artei bizantine din timpul împă
ratului Justinian (527— 565) şi a succesorilor săi şi după cea de
a doua, care s-a conturat în epoca îm păraţilor M acedoneni (867—
1057) şi Comneni (1081— 1185), Bizanţul a avut o ultimă perioadă de vîrf
în artă, aceea a aşa-numitei «Renaşteri p a leo loge». Restaurarea Impe
riului a adus cu sine şi o renaştere a artelor plastice atît în Constantinopolul Paleologilor, eliberat de nelegitim a stăpînire latină, cît şi în
alte părţi ale Im p eriu lu i: şcoala cretană, şcoala macedoneană şi, din a
doua jumătate a secolului al X lV -le a , cea din Mistra.
Stilul bizantin al acestei renaşteri artistice s-a răspîndit şi în alte
zone greceşti ca Trapezantul, Crimeea, Mistra, insulele greceşti, pre
cum şi în întreg spaţiul sud-est european. A ic i mai ales, stilul bizantin
a căpătat unele adaptări regionale şi interpretări locale, avînd un rol
esenţial în evolu ţia artelor naţionale. Dacă pe plan politic perioada
P a leologilor a însemnat un declin încheiat cu căderea Constantinopolului (1453), pe plan artistic, ea a fost de o importanţă considerabilă, punînd pecetea artistică pe dezvoltarea artelor popoarelor din jur.
Aşa-numitul «stil al P a leo lo g ilo r» a fost adoptat de toate popoarele
ortodoxe, devenind un norm ativ al B isericii răsăritene în toate ramu
rile ei naţionale. Se poate vorb i de un «B yzantine Com m onw ealth» în
artă pentru întreg spaţiul sud-est european, substratul bizantin datorîndu-i-se aspectul unitar al artei din această zonă geografică. Istoriogra
fia artei bizantine include, de altfel, adesea arta bulgară, sîrbă, româ
nească şi rusă în orizontul artei bizantine provinciale. A stfel, arta seco
lului al X lV -le a are un aspect în d o it : naţional şi supranaţional, după
cum în arta bizantină împărţirea se face în m etropolitan şi p r o v in c ii1
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1964, p. 5.
* ) Lucrare de seminar, alcătuită în cadrul cursurilor pentru doctorat în Teologie,
7. Steve
la Catedra de Bizantinologie, sub îndrumarea D-lui Prof. dr. EM ILIAN POPESCU.
8. Moza
1.
Ana Maria Musicescu, Bizanţul şi arta tarilor româneşti (sec. X/V — prima
Istoria pictur
jumătate a secolului X V ), în «Buletinul monumentelor istorice», XL (1971), nr. 3, p. 5.

în studiul relaţiilor artistice dintre Bizanţ şi Ţara Românească, seco
lul al X lV -le a ocupă un loc cu totul deosebit, întrucît este marcat de
două evenim ente corelate : cristalizarea statului feudal şi organizarea
bisericească corespunzătoare, cea mitropolitană. R efle x ele transmise de
către arta bizantină în acest veac, nu numai aici, ci şi în M o ld ov a şi
Transilvania, au fost determinante pentru structura şi concepţia artei
româneşti m edievale, rămînînd dominante pînă la sfîrşitul secolului al
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X V III- le a 2. Pentru descifrarea lor este însă n e vo ie să fie schiţate ca
racteristicile renaşterii P a leo logilor şi schimbările intervenite în secolul
renaşterii Paleologilor şi schimbările intervenite în secolul al X lV -le a .
In epoca Paleologilor, arta bizantină şi-a m odificat trăsăturile g e 
nerale, mai ales în pictură. A părăsit înălţim ile senine ale spiritualităţii
de pe vrem ea de glorie a dinastiei macedonene, păşind către umila, dar
reala condiţie umană a tuturor credincioşilor, anticipînd oarecum, ca
id eologie culturală, Umanismul şi Renaşterea din apusul Europei. Această
atitudine era cerută şi de îm prejurările politice, întrucît, în vrem ea
dinastiei macedonene, Imperiul avea încredere în sine însuşi, dominînd
politic popoarele din jur, iar sub Paleologi, Bizanţul se confrunta per
manent cu pericolele e x te rn e 3. Intîlnim, de asemenea, o predilecţie
pentru reprezentările din natură şi un stil mai em oţional în conţinut,
decoruri picturale în m ozaic şi scene specifice din viaţa M a icii Dom 
nului şi a M întuitorului; în marea lor m ajoritate, inspirate din a p o c rife4.
C aracteristicile acestei arte au fost determinate, spun cei mai mulţi
cercetători, de reînnoirea conştiinţei elenice în răstimpul ocupării latine
şi al exilului de la N iceea. De aceea, se poate califica această renaştere
drept o «renaştere grecească, e le n ic ă 5, în care înrîurirea m odelelor
antice se observă foarte uşor.
Renaşterea paleologă, prom ovată atît de curtea im perială cît şi de
Biserică 6, şi-a pus amprenta pe multe din monumentele vrem ii. A stfel,
pereţii interiori ai ed ificiilo r im periale erau îmbrăcaţi cu materiale de
corative, îndeosebi cu plăci de marmură policrom e, care aveau în partea
de sus reprezentările cele mai însemnate, mozaicurile, sau frescele,
atunci cînd n e voile financiare nu erau îm plinite 7. Dintre bisericile cti
torite în această perioadă se pot a m in ti: Theotokos
Paumakaristos
(F oeth iye Djami) — sec. X III ,* biserica vech e a mînăstirii Chora
(K ahryie Djami), exem plul cel mai de seamă al artei paleologe mature 8,
2. Corina Nicolescu, M oştenirea artei bizantine in România, Bucureşti, 1971, p. 12.
3. Pr. Prof. Sebastian Chilea, recenzie la Charles D e lv ey e, A lta bizantină, voi.
I— II, în «Studii Teologice», XXX (1978), nr. 1— 2, p. 173.
4. I. D. Ştefănescu, Pictura murală bizantifiă. M on um ente celebre (sec. V I — X T V ),
în «Glasul Bisericii», XIX (1960), nr. 9— 10, p. 799.
5. Steven Runciman, The last Byzantine Renaissance, Cambridge, 1970, p. 22;
Idem, L’art byzantin, în La civilisation byzantine (330 — 1453), Paris,, 1934, p. 291.
Bizantinologul englez a găsit şi unele trăsături comune între reprezentările re
naşterii paleologe şi pictura Renaşterii din Italia într-o altă provincie bizantină, mi
niatura armeană.
6. Statul bizantin şi Biserica au fost, aproape în exclusivitate, cei care au apelat
la serviciile artei bizantine; vezi Heinrich L. Nickel, Byzantinische Kunst, Leipzig,
1964, p. 5.
7. Steven Runciman, L'art byzantin, în op. cit., p. 280.
8. Mozaicurile au fost terminate în jurul anilor 1315— 1320. Vezi Viktor Lazarev,
Istoria picturii bizantine , voi. III, Bucureşti, 1980, p. 12.
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ambele în Constantinopol; Sf. Nicodim din A tena (sec. X III) ; Sfinţii
A postoli %
şi Sf. Ecaterina din Tesalonic (sec. X III— X IV ) ; apoi, tot în
Macedonia, bisericile din Castoria şi Sf. Clement din Ohrida (X IV ),
cîteva biserici din Mistra, capitala M oreei, între care Sf. Dumitru (aprox.
1320), Panaghia Brontocheion (aprox. 1290— 1295), biserica mînăstirii
Perivleptos (1340— 1360); Pantanassa, remarcabilă prin frumuseţea de
corului exterior, Panaghia Parigoritissa (sec. X III) din A r t a ; Sf. Ioan
din M esem bria (X IV ) ,• Sf. Sofia din M onem vasia (sec. X III— X IV ) ;
apoi cîteva biserici athonite, mai sem nificative fiind Pantocrator (1363)
şi Esfigmenu (X IV ), catedrala m itropolitană Panaghia Hrysokephalos
din Trapezont (sec. X III) şi a lte le 9.
O
schimbare însemnată, bazată pe tradiţie, a intervenit în pictura
din timpul Paleologilor odată cu mişcarea isihastă. V ictoria isihaştilor,
la m ijlocul secolului al X lV -le a , reprezenta din punct de vedere politic
victoria partidului monastic asupra celui laic. în asemenea împrejurări,
deosebit de importante pentru spiritualitatea bizantină, era normală o
revenire la pictura mai duhovnicească, hieratică de pe vrem ea M acedo
nenilor. Chipurile au căpătat din nou o expresie mai severă şi mai
solemnă, iar forma corpurilor a început să fie tratată nu cu obişnuitele
tuşe şi pete de lumină libere, ci prin linii uscate, subţiri şi dese 10. Isihasmul se opune prin aceasta idealizării frumuseţi ifizice a omului.
Ajuns pe pămînt românesc, isihasmul a înfruntat, conform princi
piilor sale, influenţele pe care pictura noastră murală le primise din
centrele renaşterii paleologe. A stfel, mişcările care exprimă stări em o
ţionale, specifice renaşterii paleologe, au fost temperate de influenţa
isihastă din pricina secolelor X IV — X V în tot spaţiul sud-est european u .
Această direcţie a artei bizantine a fost întărită în Ţara Românească
odată cu reorganizarea monahismului de către călugărul N icodim şi
susţinută consecvent de către ierarhii de la A rgeş şi Severin. Prezenţa
acestora din urmă, de-a lungul a aproape un veac, la conducerea m itro
poliei Ţării Româneşti este indispensabilă în înţelegerea legăturilor
foarte strînse ale artei acestei provincii cu B izanţul12. Este ştiut faptul
că patriarhii isihaşti au fost principalii autori ai recunoaşterii m itropo
liei de la A rg eş şi ai întăririi erarhiei muntene în acest duh, prn condu
cători veniţi din marile centre isihastre. cum e cazul cu Hariton, fost
9. Ibidem, passim ; Grigore Nandriş, Umanismul picturii murale postbizanitne din
estul Europei, voi. II, Bucureşti, 1985, p. 224 j Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Arta bizan
tină, în Liturgica generală, Bucureşti, 1985, p. 391— 396.
10. V iktor Lazarev, op. cit., voi. III, p. 38.
11. Roman Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occident la Începuturile culturii me
dievale româneşti (secolele X — X T V ), Bucureşti, 1974, p. 235.
12. Ana Maria Musicescu, op. cit., p. 7.
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protos al Sf. Munte. Pe de altă parte, monahismul românesc era legat
mai de mult de cel athonit sau de alte centre isihaste mai apropiate,
precum cele de la Paroria şi K ilifa r e v o 13, putînd să susţină şi înainte
de venirea lui N icodim această direcţie a artei bizantine şi s-o pună
exclusiv în serviciul Bisericii.
în afara acestor coridoare culturale, arta bizantină şi-a transmis
influenţele în Ţara Românească prin intermediul unui ţinut mult mai
apropiat, Dobrogea. Acest străvechi pămînt românesc a făcut corp c o 
mun cu Imperiul bizantin, de-<a lungul a mai bine de o mie de ani, exceptînd unele mici întreruperi. După revenirea bizantină la Dunărea de
Jos (971), finalizată cu organizarea themei Paristrion, arta bizantină şi-a
găsit aici împrejurări mai prielnice de> dezvoltare, aşa cum o mărturi
sesc numeroasele descoperiri arheologice. Era normal ca această situa
ţie să se reflecte şi în stingă Dunării, în toată această perioadă şi, mai
ales, în secolul al X lV -lea, după înfiinţarea statului feudal Ţara Româ
nească. Există mărturii istorice că* Ţara Românească şi-a întins stăpînirea şi dincolo de Dunăre, pe ambele maluri, la nord de Deltă, în ţinu
tul care de atunci a primit numele de Basarabia şi în Dobrogea, acestea
asigurînd ieşirea la mare prin porturile dunărene ale Brăilei şi C hi
liei 14. Legături între mitropolia V icin ei şi curtea lui Basarab I au existat
foarte probabil din timpul păstoririi lui M acarie, contemporanul său,
dacă nu chiar din secolul al X lII-lea 15. Cu toate că stăpînirea politică
a lui Basarab' I în Dobrogea se pare că a încetat în partea ultimă a
d o m n iei16, legăturile m itropoliei de la Vicina cu Ţara Românească s-au
dezvoltat în secolul al X lV -le a atît prin strămutarea mitropolitului
Iachint la Curtea de A rgeş (1359) cît şi prin extinderea graniţelor Ţării
Româneşti, în timpul domniei lui M ircea cel Bătrîn (1388— 1391), de
venit «terrarum Dobroticii despotus» 17.
O

altă serie de reflectări ale artei bizantine s-au transmis cu unele

amprente balcanice, din mediul sîrbesc sau bulgăresc, amîndouâ parti
cipante la aşa-numitul ecumenism ortodox al artei bizantine 18. Dacă in
fluenţa sîrbească este uşor sesibililă spre sfîrşitul secolului în arhitec
13. Tit Simedrea, Viaţa ifiînăstirească in Ţara Românească Înainte de anul 1370,
în «Biserica Ortodoxă Română, LXXX (1962), nr. 7— 8, p. 673— 687.
14. C. C. Gurescu, Istoria românilor, ed. a II-a, voi. I, Bucureşti, 1935, p. 357—
358; Idem, întem eierea M itropoliei Ungrovlahiei, în «Biserica Ortodoxă Română»,
LXXXVII (1959), nr. 7— 10, p. 684.
15. Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 204, nr. 129.
16. C. C. Giurescu, întem eierea M itrop oliei Ungrovlahiei..., p. 685.
17. Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 154— 155. Autorul susţine că această cali
tate a fost exprimată plastic printr-un vultur bicefal, sculptat şi pictat în ctitoria
domnească de la Cozia.
18. Ana Maria Musicescu, op. cit., p. 5.
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tura C o z ie i19, tot aşa este cazul cu cea bulgară pînă către 1330 la bise
ricuţele din Turnu S everin sau, mai tîrziu, la biserica mînăstirii Cotm eana20. Totuşi, şi aici cele mai multe elem ente snt de factură bizan
tină. A stfel, pentru biserica septagonală descoperită la Drobeta Turnu
Severin, în grădina liceului, găsim analogii la sfîrşitul secolului al
X lII-lea şi începutul celui de al X lV -le a tocmai în părţile M is tr e i21. De
aceea, arta din Ţara Românească în veacul cristalizării sale statale re
flectă com plexele relaţii politice, bisericeşti şi culturale, legături pe
care noul stat le întreţinea cu Imperiul bizantin şi cu ţările sud-slave.
E dificiile care s-au păstrat pe teritoriul M unteniei şi al Olteniei
din prim ele patru decenii ale secolului al X lV -le a sînt, fără excepţie,
biserici aparţinînd unor reşedinţe feudale. Ele provin din două regiuni
cu o viaţă econom ică şi culturală mai in ten să : Curtea de A rg e ş şi cele
amintite, din Drobeta Turnu Severin, ridicate de predecesori ai lui Basarab I şi de către acesta însuşi
Prima biserică din Curtea de Argeş, numită în studiile de specia
litate Curtea de A rgeş I, a fost dată la iveală în urma cercetărilor ar
heologice din 1967— 1970, în interiorul bisericii Sfîntul N icola e Dom
nesc ; ea datează de la sfîrşitul secolului al X lII-le a — începutul seco
lului al X lV -le a şi aparţine unui tip arhitectonic bizantino-balcanic întîlnit şi la Drobeta Turnu Severin. Biserica a fost construită în formă
de cruce greacă, înscrisă într-un plan dreptunghiular, compartimentat
în naos şi pronaos, terminat în partea de răsărit cu o absidă semi
circulară 23.
Din planul în form ă de cruce greacă înscrisă, întîlnit încă din
împăratului Justinian cel Mare, caracteristic pentru arhitectura bizan
tină de mai tîrziu, a evolu at şi planul triconc, triahsidal, trilobat sau
treflat, mult răspîndit în arhitectura bisericească a secolului al X IV lea 24. Descoperirea bisericii Curtea de A rg eş I infirmă astfel ideea mai
vech e a unei influenţe bizantine, care a pătruns prin Biserică aibia în
secolul al X lV -le a prin cărturarii bulgari refugiaţi de la sud de Du
năre, sub presiunea înaintării otom an e25, ipoteză care atribuia planul
treflat m eşterilor aduşi din Serbia de către călugărul Nicodim . Un plan
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19. Virgil Vătăşianu, în Istoria artei feudale In fă r ile Române, voi. I, p. 188—
190, a susţinut teza că arhitectura românească a influenţat-o pe cea slrbească de pe
Valea Moraviei şi nu invers.
20. Corina Popa, Arta creştină in România, voi. 3, Bucureşti, 1983, p. 6.
21. Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 277.
22. Ibidem, p. 269.
23. N. Constantinescu, Curtea domnească din Argeş. Problem e de geneză şi
evoluţie, în «Buletinul monumentelor istorice», XL (1971), nr. 3, p. 14— 23.
24. Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, op. cit., p. 387.
25. Al. Elian, Les rapports byzantmo-roumains, în «Byzantino-slavica», XII (1958),
nr. 2, p. 212— 215.
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triconc asemănător se întîlneşte într-o formă mai simplă la biserica Sf.
Atanasie de la N icu liţel (sec. X I I I ) 26. Nu este exclus ca tocmai strînsele relaţii dintre m itropolia V icin ei şi conducătorii feudali de la A rgeş
să fi influenţat arhitectura acestei prime biserici domneşti. A n te c e 
dente se pot găsi şi la bisericuţa de la Dinogeţia, care poate fi datată
în secolele X I— X I I 27, cu observaţia că prima biserică domnească de la
A rg e ş a făcut un pas înainte prin adăugarea unui pronaos îngu st28.
Basarab I întem eietorul a fost ctitorul a două dintre cele mai im 
portante ed ificii ale secolului, şi anume biserica Sf. N ico la e Domnesc
(Curtea de A rg e ş II) şi biserica domnească din Cîmpulung, dar şi iniţia
torul picturii bisericii rupestre mai vechi de la Corbii de Piatră (jud.
A rg e ). A celu iaşi domnitor îi este atribuită biserica Sîn N icoară din
Curtea de A rgeş, fostă probabil paraclis al prim ei curţi domneşti, m o
nument pe care unii cercetători îl consideră, însă, mai v e c h i29. Cons
truit din piatră de rîu pe o colină abruptă, după tehnica şi tradiţia de
construcţie bizantin ă30, acest paraclis mononauat de largă circulaţie în
spaţiul bizantino-balcanic, avea deasupra pronaosului un turn prisma
tic din care o parte se mai păstrează şi astăzi. A cesta poate fi înţeles
în legătură cu m odele bizantine mai vechi ca biserica Stanimaka, de
lîngă A sen evgrad (sec. X II) sau biserica Pantocratorul de la M esem bria (X III) 31.
Biserica domnească din Cîmpulung, care probabil se afla în cons
trucţie în momentul devastării Curţii de A rg e ş de oştile lui Carol Robert (1330) 32, avea să fie prima necropolă domnească din Ţara Rom â
nească, în 1352, Basarab I fiind înmormîntat aici. Refăcută în urma a
două cutremure, din 1628 şi 1802, vechea ctitorie s-a făcut cunoscută
numai în urma cercetărilor arheologice. Construită în aceeaşi tehnică
bizantină, din piatră şi cărămidă, cu mortar de bună calitate şi grinzi
de lemn îngropate în ziduri, biserica cîmpulungeană îşi găseşte ana
lo g ii în despotatul M o reei sau în Serbia 3Î.
26. C. Moisescu, Un monument medieval dobrogean necunoscut : biserica Sfînlul
Atanasie de la N icu liţel (sec. X III), în voi. De la Dunăre la M are, ed. a II-a, Galaţi,
1979, p. 141— 145; L. Bătrina, A. Bătrîna, Un vech i monument românesc pe teritoriu l
D o b r o g e ib is e r ic a S im ţul Atanasie din N icu liţe l (jud. Tulcea), în «Biserica Ortodoxă
Română», XCVI (1978), nr. 3— 4, p. 277— 287.
27. Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 273.
28. Grigore lonescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor.
Bucureşti, 1982, p. 29.
29. Vasile Drăguţ, Artu românească, voi. 1, Bucureşti, 1982, p. 101.
30. P. Chihaia, în Date In legătură cu Biserica C u rţii Domneşti din Cîm pulungMuscel, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXIX (1961), nr. 11— 12, p. 1049, arată că,
din documente, biserica ar fi avut planul de
cruce greacă înscrisă.
31. Vasile Drăguţ, op. cit., p. 103; Corina Nicolaescu, Arta românească In seco
lele X III— X IV , în « Scurtă istorie a artelor plastice în R.P.R., Bucureşti, 1957,
p. 42.
32. Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 282.
33. Vasile Drăguţ, Biserica domnească, din Cîmpulung ; o nouă ipoteză, în «M o 
numente istorice şi de artă», 1977, nr. 1, p. 45— >50. Aparţinînd tipului bizantin cu trei
nave, ea ar fi fost adaptată la nevoile cultului ortodox, începînd cu domnia lui
Basarab I. Vezi Grigore lonescu, op. cit., p. 157 şi Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 282.
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Biserica domnească Sf. N icola e din Curtea de Argeş, construită pe
locul menţionatei Curtea de A rgeş I, este primul monument religios de
mare amploare ridicat în Ţara Românească, Biserica, păstrată în bună
stare pînă în zilele noastre, a fost înălţată de Basarab I şi de fiul său,
N icolae Alexandru (1352— 1364), fiind zugrăvită de către urmaşul aces
tuia din urmă, Vladislav I sau Vlaicu V odă (1364— 1377) 34. Din punct
de vedere arhitectonic, biserica aparţine tipului de cruce greacă îns
crisă, dae întîlnit în epoca Comnenilor, iar, pictural, ea se leagă de
renaşterea Paleologilor. De aici şi importanţa acestui edificiu pentru în
ţelegerea posibilităţilor şi aspiraţiilor culturale ale Ţării Româneşti,
imediat după constituirea ei statală35. Ctitoria primilor Basarabi este
una dintre cele mai mari monumente de acest gen din lumea* bizantină,
fiind întrecută ca dimensiuni numai de tripla biserică a Pantocratorului
din Constantinopol (sec. X II) şi de biserica Sfinţilor A postoli din
Tesalonic 36.
M aterialul de construcţie — piatra brută — , alternată cu cîte trei
şiruri de cărămidă aparentă, ne arată că m eşterii de aici au adoptat teh
nica tradiţională bizantină la posibilităţile locale, apărînd unele e le 
mente noi care nu pot fi înţelese decît în contextul unor tradiţii autoh
to n e37. Monumentalitatea

construcţiei, aspectul de soliditate şi e le

ganţă, toate acestea pot fi considerate drept o expresie a independenţei
politice proaspăt cîştigate, dar şi a autonomiei bisericeşti, întrucît se
pare că biserica a fost concepută ca paraclis al palatului domnesc şi
totodată ca monument de cult al m itropoliei U n g ro vla h iei38.,
Drept urmare a răspîndirii curentului isihast în Ţara Românească,
îndeosebi după venirea călugărului cărturar Nicodim , în arhitectura
bisericească a pus un mai mare accent pe tipul de plan prevăzut cu ab
side laterale, trilobate, aşa-numitul triconc. Ecourile transmise în arta
munteană de isihasm, mai ales în ceea ce priveşte arhitectura şi pic
tura, au fost rezultatul firesc al învăţăturii sale, primită cu mult interes
în statul Basarabilor 39. C ele mai vechi ed ificii cunoscute aparţin dom
34. Maria Ana Musicescu, Grigore Ionescu, Biserica Domnească din Curtea de
Arge, Bucureşti, 1967, p. 11 .
35. Vasile Drăguţ, Arta românească, voi. I, p. 102.
36. Gr. Ionescu, Fundaţiile domneşti din Curtea de Argeş, în Arhitectură româ
nească, Bucureşti, 1986, p. 50.
37. Vasile Drăguţ, op. cit., p. 102.
38. Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 285; Pr. Drd. Ştefan-Vlăduţ Vasiliu, Pictura
bisericească din M untenia şi Oltenia în secolele al X lV -Ie a şi al XXV -lea, în «Bise
rica Ortodoxă Română», XC (1972), nr. 9— 10, p. 1055.
39. Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 240.
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niei lui V laicu Vodă (1364— 1377) şi Radu I (1377— 1383), datorîndu-se
în mare parte in iţiativelor lui Nicodim . Campania de construcţii a
început cu locaşurile sfinte de la Vodiţa, Coşuştea-Crivelnic (jud. M e 
hedinţi), Vişina, Tism ana40, treminînd cu bisericile m înăstirilor Cozia
şi Cotmeana, ctitorite în timpul domnitorului M ircea cel Mare. Părţi
din aceste biserici ridicate de călugării lui N icodim s-au păstrat, cu ex 
cepţia ultim elor două, doar ca mărturii arheologice.
La Vodiţa, au existat două biserici pe acelaşi loc, ca şi la Curtea de
Argeş, numite V od iţa I, şi V odiţa II. S-a presupus că ruinele V od iţei I
sînt din secolul al X lII-lea sau din anii 1370— 1372, cînd se lucra la
zidirei e i 41.
Pltim ele cercetări au plasat începuturile monumentului în ultimii
ani ai secolului al X lII-lea sau începutul secolului al X lV -lea, mai precis
în primul sfert al secolului al X lV -le a 42.
V odiţa I a avut un plan treflat simplu, asemănător cu cel al bise
ricuţelor de la Coşuştea-rCivelnic şi N iculiţel. A tît V od iţa I cît şi V o 
diţa II, refăcută ca tip arhitectonic vădesc un contact strîns cu Sf.
Munte şi cu lumea sîrbească, materializat în preferinţa pentru planul
triconc dezvoltat. Acesta este considerat în timpul timp ca rezultat al
sim plificării prototipurilor din arhitectura athonită care dezvolta planul
de cruce cu abside la te ra le43. Influenţa athonită s-a făcut simţită, de
altfel, şi-n organizarea sa monastică de la V od iţa şi Tismana. La 3 oc
tom brie 1385, Dan I hotăra ca monahii de la V od iţa şi Tismana să fie
«d e sine stătători» 44
A celeaşi lucruri se pot spune despre biserica m înăstirii Sf. Treime
Vişina, zidită în perioada dintre V od iţia (1372) şi Cozia (1388— 1389).
Ea se afla pe malul drept al Jiului, la ieşirea din defileul LivezeniBumbeşti şi a avut, de asemenea, un plan triconc, cu toate cele trei
abside semicirculare, atît în interior cît şi în ex te rio r45.
După distrugerea Vodiţei, în anii 1374— 1375, în urma unei calami
tăţi naturale sau, mai degrabă, datorită ocupării Banatului de Severin
de către unguri, Radu I a acordat în anii 1377— 1378 sprijinul cuvenit
lui N icodim pentru ridicarea Tismanei. Ca şi Vodiţa I şi V odiţa II, bi
serica mînăstirii Tismana, a avut planul trilobat, fiind zidită şi cu un
40. Şt. Andreescu şi Matei Cazan, Mînăstirea Vişina, un monument din veacul
al X lV -le a , în «Buletinul monumentelor istorice», XXIX (1970), nr. 4, p. 43— 46.
41. V. Drăghiceanu, Săpăturile de la Vodiţa, în («Buletinul Comisiunii monu
mentelor istorice», XXII (1929), p. 154; I. Barnea, Cultura în cuprinsul M itrop oliei
Ungrovlahiei, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXVIII (1959), m\ 7— 10, p. 860.
42. Gh. I. Cantacuzino, Problem e ale cronologiei ruinelor fostei mînăstiri Vodiţa,
în «Studii şi cercetări de istorie veche», 3, 1971, p. 469— 477.
43. Corina Popa, op. cit., p. 11 şi 76.
44. Documenta Romaniae Historica, I, nr. 7, p. 20— 21.
;
45. Şt. Andreescu şi Matei Cazan, op. cit., p. 45— 46.
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larg pridvor cu pereţi de arcade care a fost dărîmat către jumătatea
secolului al X lX -le a .
'
La sfîrşitul secolului al X lV -le a au fost ctitorite bisericile mînăsti*
rilor Cotmeana şi Cozia, respectîndu-se acelaşi plan treflat, devenit
norm ativ, cel puţin, pentru lăcaşurile m înăstireşti. Biserica m înăstirii
Cotmeana a fost începută în tim pul dom niei lui Radu I şi terminată abia
în timpul domniei lui M ircea cel Mare, după 139647. In construcţia bi
sericii, s-a îmbinat planul mononavat cu cel triconc, prin lipsa tu rlei48
şi prin boltirea continuă în semicilindru longitudinal. Cotmeana pre
zintă multă simplitate atît în interior cît şi în exterior, meşterul fiind
probabil un localnic obişnuit să lucreze în planul d e biserică sală. O
particularitate a acestui monument o constituie decoraţia de obîrşie
bizantino-balcanică, cu discuri de ceramică smălţuită şi cu cruciuliţe
de ceramică încorporate în tencuială, avînd analogii la Mesembria şi
T îrn o vo 49.
Biserica mare a m înăstirii Cozia este ctitoria cea mai importantă
a lui M ircea cel Mare, fiind prima biserică mînăstirească devenită gropniţă domnească 50. Ansamblul arhitectural de la Cozia, biserica şi clă
dirile mînăstireşti, a fost executat între anii 1388— 1391 51. Biserica pre
zintă un plan triconc de formă mai evoluată faţă de anterioarele cti
torii ale lui Nicodim , variantă care va constitui prototipul lăcaşurilor
mînăstireşti din Ţara Românească 52. Edificiul se impune, de asemenea,
atenţiei prin remarcabila unitate a proporţiilor, prin decoraţia faţade
lor, cu o alternanţă piatră-cărămidă şi tencuială şi, mai ales, prin siste
mul de boltire al naosului, arcadele mari fiind susţinute de stîlpi masivi
de zidărie. Unii istorici de artă au văzut în Cozia, amprenta înţelep
ciunii bizantine 53, alţii un model de sobrietate, care lipseşte bisericilor
sîrbeşti, contemporane
R eflexele artei bizantine şi a tehnicii de cbnstrucţie se întrevăd in rem odelarea bisericii ca proporţii, în asemănările
cu cealaltă ctitorie importantă a secolului al X lV -le a , biserica Sf.
N icola e Domnesc de la Curtea de Argeş. Dacă aceast adin urmă re
prezenta pentru întîia oară în Ţara Românească nivelu l oficial, metropolitan-antic, din «arta antică» a Imperiului bizantin, la Cozia, ideea im46. D. Boscovic, Quelques observations sur Tarchitecture de l'eglise de Tismana,
în «Buletinul Comisiunii Monumentelor istorice», XXVII (1934), p. 185— 189.
47. Lia Bătrlna şi Adrian Bătrîna, Date noi cu privire la evoluţia bisericii fostei
mînăstiri Cotmeana, în «Monumente istorice şi de artă», 1975, nr. 1, p. 11— 24; R. Greceanu, E. Greceanu, Istoricul şi restaurarea bisericii fostei m înăstiri Cotmeana, în
«Monumente istorice1
». Studii şi lucrări de restaurare, 2, 1967, p. 53.
48. Cotmeana este ultimul şi cel mai de seamă reprezentant al bisericilor de plan
treflat simplu, fără cupolă pe naos. Vezi B. P. Haşdeu, Istoria critică a românilor, voi.
I, Bucureşti, 1875, p. 128, la I. Barnea, op. cit., p. 860.
49. Vasile Drăguţ, op. cit., p. 105.
50. Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 304.
51. Emil Lăzărescu, Data zidirii Coziei, în «Studii şi cercetări de istoria artei, IX
(1962), nr. 1, p. 107— 137 ; N. Constantinescu, Cercetările arheologice de la Cozia, în
«Mitropolia Olteniei», XX VII (1965), nr. 7— 8, p. 596— 598.
52. Corina Popa, op. cit., p. 13.
53. Gabriel Millet, Cozia et Ies âglises serbes de la Morava, în «M61anges offets
â M. Nicolas Iorga», Paris, 1933, p. 849.
54. Răzvan Theodorescu, op. cit., p. 309.
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rială este prezentă 55 în vulturul bicefal care aminteşte calitatea de
espot bizantin a ctitorului 56.
Ancadram entele ferestrelor conţin o bogată sculptură decorativă
are împodobeşte şi traforurile circulare. Elem entele vegetale, îm ple
titurile geom etrice şi calitatea plată a reliefului, da umărturie despre
condiţia artei bizanitne a timpului care redusese sculptura la o simplă
artă d e co ra tiv ă 57. Prin calităţile enunţate, Cozia reprezintă, de altfel,
singurul monument mai însemnat de sculptură din Ţara Românească 56.
Totodată, biserica mînăstirii Cozia încheie şirul monumentelor de arhi
tectură bisericească din secolul al X lV -lea, devenind, alături de bise
rica Sf. Nicola,e Domnesc din Curtea de 9rgeş, un prototip pentru m o
numentele din veacurile următoare, bineînţeles cu adaptări locale.
*
*

*

Ca şi în arhitectură, arta bizantină şi-a transmis înrîurirea în pic
tura murală din Ţara Românească prin două m o d e le : unul aulic predodominant pînă la reorganizarea monahismului românesc de către călu
gărul N icodim şi unul monastic, de influenţă athonită. Primul aparţine
renaşterii artistice paleologice, iar celălalt reven irii la tradiţie, fiind
prom ovat de mişcarea isihastă. Din secolul al X lV -le a , s-au păstrat în
Ţara Românească' doar trei ansambluri picturale, cele de la C orbii de
Piatră (jud. A rgeş) şi Sf. N icola e Domnesc, ambele cu picturi în stilul
renaşterii paleologe, şi pictura murală originară din pronaosul C oziei
(1391) în stilul picturii monastice p a le o lo g e 58 his.
Tehnica bizantină era folosită încă de la pregătirea pereţilor. în
realizarea acestor ansambluri de pictură, tencuiala d efrească a fost
aplicată pe perete, pe registre, ale căror urme se văd sub forma liniilor
de îmbinare orizontale la Curtea de A rg eş şi Cozia. Tot aici se observă
sclivisirea frescei pentru obţinerea unei bune aderenţe a culorilor pe
tencuiala proaspătă de var 59.
Ca mod de prezentare şi program iconografic, în pictura murală a
Ţării Româneşti se disting chiar
la început două d ir e c ţ ii: una le 
gată de şcoala constantinopolitană, care s-a adaptat la arhitectura cons
trucţiei, cealaltă, în detrimentul aspectului monumental, este o pictură
de iconari care aşează subiect lîngă subiect, cu alte cuvinte, o pictură
55. Ana Maria Musicescu, op. cit., p. 8— 9.
56. Răzvan Theodorescu, In Jurul « despoţiei» lui M ircea cel Bătrln sau despre
un însemn sculptat şi pictat la Cozia, In Itinerarii medievale, Bucureşti, 1979, p. 134— 153.
57. Corina Popa, op. cit., p. 88.
58. Corina Nicolescu, Arta în Ţara Românească In secolele X IIII— X IV , în op.
cit., p. 54.
58 bis. Antecedente ale picturii murale din acest secol, atestate doar prin des
coperiri arheologice, găsim, pentru secolul al XlII-lea, doar la Curtea de Argeş I şi la
schitul Negru Vodă (com. Cetăţeni, jud. Argeş). Vezi Vasile Drăguţ, Dicţionar en
ciclopedic de artă medievală românească, Bucureşti, 1976, p. 214.
59. Dionisie de Furna, Carte de pictură, Bucureşti, 1979, cartea întii, cap. 57,
«Cum trebuie să tencuieşti un zid», p, 83 ? cap. 58 «Cum trebuie să desenezi şi să
zugrăveşti pe zid», p. 84, cf. Ioan Istudor, Studiu tehnic al picturilor murale, în Pagini
de veche artă românească, V/l, p. 21 .
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de tab lou 60. In Oltenia, adică în zona aflată sub jurisdicţia mitropoliei
Severinului, se întîlnesc numai scene izolate prin dungi roşii de cu-|
loarc, procedeu întrebuinţat de pictorii cretani 61.
Biserica rupestră de la C orbii de Piatră (jud. A rgeş) păstrează pri
mul ansamblu de pictură murală din Ţara Românească, realizat mulţu
mită iniţiativei lui Basarab I, probabil în al treilea deceniu al secolului
al X IV - le a 62. Dacă, din punct de vedere arhitectonic, biserica, de aici
derivă tipologic din bisericile sală cu două altare, dedicate unui hram
dublu, situaţie specifică lumii bizantine a secolelor X — X I I 63, pictura
vădeşte o asimilare timpurie a unor caracteristici ale stilului paleolog,
îndeosebi a form elor de reprezentare p ro v in cia le64. A lte detalii care
amintesc de pictura paleologă sînt podoabele de perle şi broderii de pe
veşm intele ierarhilor 65. Pe peretele de răsărit s-au păstrat scenele Ru
găciunii (D eisis) şi Buneivestiri. Peretele opus conservă aşa-numitul
ciclu hristologic cu im aginile deosebit de expresive ale Naşterii, Întâm
pinării la templu şi în v ie rii lu i Lazâr66. Se observă de asemenea
puternicele amprente ale tradiţiei monastice în expresia aspră a chipuri
lor, apropiată de arta provincială m acedoneană67. A ceste tendinţe sînt
oarecum estompate în noile ctitorii voievodale, preferîndu-se o atitu
dine mai liberă, potrivită curţilor domnetşi, ca apoi să reîn vie odată cu
venirea lui Nicodim .
Dacă drumul parcurs de pictura munteană pînă în a doua jumătate
a secolului al X IV -le a nu poate fi urmărit, pictura bisericii Sf. N icolae
Domnesc din Curtea de A rgeş, datorită bunei sale conservări, exprimă
plenar maturitatea ei artistică fiind «rezultatul unui lung proces de
evoluţie a artei bizantine şi de şcoală bizantină» din spaţiul sud-est
european68. Pictura acestui monument este o «sumă a subiectelor tra
tate şi a curentelor la m odă» 69, fiind cea mai nordică expresie a stilu
lui paleolog în sud-estul Europei.
Cu un program iconografic c o m p le x 70 şi impresionant, însumînd
peste 300 de scene, pictura de la Curtea de A rgeş ilustrează legătura
60. Corina Nicolescu, op. cit., p. 58.
61. I. D. Ştefănescu, Pictura bizantină în ţările româneşti. Originalitatea decoru din Oltenia, în «Mitropolia Olteniei», X IV (1962), nr. 5— 6, p. 293.
62. Carmen Laura Dumitrescu, Biseric arupestră de la Corbii de Piatră, In «Studii
şi cercetări de istoria artei», 1975, p. 25— 51.
63. Corina'Popa, op. cit., p.30. Asemănările cu Saborenata Tarcva şi Tarcuata
din Bulgaria secolului al XIV-lea sînt mai degrabă un contraargument la ipoteza «con
vieţuirii confesionale» între românii ortodocşi şi saşii catolici, Intrucît în dreapta
Dunării nu există o astfel de situaţie biconfesională.
64. Vasile Drăguţ, op. cit., p. 117.
65. Corina Popa, op. cit., p. 34.
66. Vasile Drăguţ, op. cit., p. 117.
67. Corina Popa, op. cit., p. 34.
68. Maria Ana Musicescu şi Grigore Ionescu, Biserica domnească..., p. 19. Vasile
Drăguţ, op. cit., p. 121, e de părere că interesul lui Vlaicu Vodă pentru marile ctitorii
mînăstireşti şi împodobirea acestui monument au adus o maturitate a şcolii de picturi
din Ţara Românească.
69. Charles Delvoye, Arta bizantină, voi. II, Bucureşti, 1976, p. 249. Ultimele
cercetări infirmă însă părerea autorului că pictura religioasă de inspiraţie bizantini
şi-a făcut apariţia in Ţările Române abia în secolul al XIV-lea. Vezi Vasile Drăguţ
op. cit., p. 249— 253.
70. Ana Maria Musicescu, Bizanţul şi arta..., p. 7.
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modelul constantinqpolitan unanim considerat a fi mozaicurile şi fres
cele bisericii Chora (K ohrye Djami) din capitala. Im periu lui71. Totuşi,
programul picturii argeşene, se remarcă şi prin individualitate icono
grafică, fiind marcată prin raritatea tem elor insiprate din apocrife, spe
cifice renaşterii paleologe. Se cie d e
acesta a tost conceput de m i
tropolitul U ngrovlahiei sau de o altă faţă bisericească, capabilă să deo
sebească canonicul de a p o c rif72. Ciclul hristologic a fost conceput în
numeroase scene şi episoade, cu predilecţia naraţiunii, elem ent carac
teristic picturii bizantine din epoca Paleologilor. Deosebit de expresivă
în această privinţă este scena recensămîntului lui Quirinius, inspirată
din Evanghelia Sf. Luca (III, 1— 5). A tm osfera aulică este şi ea prezen
tată prin detaliile pitoreşti de arhitectură, dar mai ales prin constumaţia
dregătorului roman 73. Nu lipsesc nici tradiţiile elenistice, prezente în
chipurile M a icii Domnului şi arhanghelilor, în figu rile sfinţilor m ili
tari, în cele ale îngerilor şi ale A p o s to lilo r din A ca tistu l M a ic ii D om nu
l u i 74, dar şi în elem entele de decor. A cestea din urmă se ntîlnesc şi în
decoraţia sculpturală funerară din biserică. A stfel, pe lespedea mult
controversatului mormînt al lui Vlaicu V odă sînt reprezentate, în parte
controversatului mormînt al lui Vlaicu V odă sînt reprezentate, în partea
de sus, primeue înscrise în inimă, elem ent foarte răspîndit în arta
bizantină 75.
Valoarea picturii argeşene poate fi considerată în lumina secole
lor care au urmat. M eşterii zugravi de mai tîrziu au găsit aici soluţii
iconografice, luînd-o drept model pînă după epoca brîncovenească
chiar şi în secolul al X V III-lea cum e cazul zugravului Radu Sin M ihai
care şi-a întocmit un caiet cu sute de scene, personaje sau detalii din
ansamblul mural argeşean 76.
Ultimul ansamblu pictural din secolul al X lV -le a s-a păstrat în pro
naosul C oziei şi se află, în prezent, în restaurare. Realizarea picturii de
la Cozia s-a datorat marelui domnitor M ircea cel Mare, după cum precirează inscripţia de la baza zonei în care este reprezentat Im nul A c a 
tist TJ. M ediul monahal de aici şi mai ales răspîndirea isihasmului în
Ţara Românească au dat ansamblului o expresie severă, în stilul pic
turii m onastice paleologe, deosebindu-1 de nivelu l «a u lic » de la Curtea
de A rgeş. Bogăţia culorilor, insistenţa detaliilor decorative ale costu
mului, precum şi caracteristicile fizionim ice ale personajelor, ne arată
apartenenţa la pictura epocii p a le o lo g e 78. A ceste elem ente se întîlnesc
în A catistul M a ic ii Domnului, tema centrală a acestei picturi, ilustrată
în 24 de scene. Reprezentarea celor 7 sinoade ecum enice, V iziu nea lu i
71. I. D. Ştefănescu, Pictura murală bizantină..., p. 799; Paul A. Underwood, The
Kahrie Djami, N ew York, 1966, consideră că autorul frescelor argeşene a cunoscut cu
siguranţă ctitoria lui Theodor Metochites, cf. Ana Maria Musicescu, op. cit., p. 7.
72. Corina Popa, op. cit., p. 48.
73. Ibidem, p. 62.
74. Ele prezintă o analogie cu reprezentări din Macedonia. Vezi Ana Maria
Musicescu, Bizanţul şi arta..., p. 7.
75. Ana Maria Musicescu, Grigore Ionescu, op. cit., p. 29.
76. Ibidem, p. 30.
77. Corina Popa, op. cit., p. 94.
78. Ibidem, p. 96 şi 98.
B.O.R. — 8
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Petru din Alexandria şi scenele din vie ţile sfinţilor au în partea inferi
oară un cortegiu de sfinţi pustnici, subliniind şi mai mult caracterul
bizantin al picturii murale de aici. Scena C ortu l m ărturiei, reprezentată
în absida principală a Coziei, amnteşte de arta sîrbo-bizantină a seco
lului al X lV -le a şi vine, poate, cu o interpretare nouă a epistolei către
Evrei prin prezenţa imediată a Mîntuitorului între M oise şi A a r o n 79.
V aloarea stilistă şi iconografică a picturilor C oziei s-a impus în Ţara
Românească, mai ales în mediul mînăstiresc, inaugurînd o direcţie care
se poate urmări pînă în secolul al X V II-lea , prelungită şi în arta româ
nilor ortodocşi transilvăneni ®°.
*
*

*

Legăturile artistice cu sudul bizantino-balcanic au fost prezentate,
de asemenea, în arta scrierii manuscriselor, în cea a m etalelor, în ele
mentele decorative şi în alte arte, pe care le vom prezenta foarte
sumar.
Miniatura sau arta copistului s-a doezvoltat în secolul al X lV-lea,
mai ales odată cu venirea lui Nicodim , Vod iţa şi Tismana, din care a
ieşit Tetraevanghelul popii Nicodim , au avut şcoli de c a lig r a fie 81. La
C ozia s-a format o altă şcoală, unde muzica psaltică bizantină îşi avea
un loc însemnat, de creaţie, dacă ne gîndim la logofătul Filotei, contempotan lui M ircea cel M are 02. M o d elele folosite pentru transcrierea
textelor, de origină constantinopolitană, athonită sau balcano-bizantină
au inspirat gravurile şi podoabele cărţilor tipărite de mai tîrziu, alcă
tuind pînă astăzi un izvor pentru arta noastră d e co ra tiv ă 83.
în arta m etalelor trebue menţionate tezaurele de la Gogoşu şi Suşita, primul cu un vas de argint aurit, datat la începutul celei de a
doua jumătăţi a secolului al X lV - le a 84 şi pus în legătură cu alte piese
de la Dunărea de Jos. Garniturile de centură, fruntarele şi diadem ele de
la Otteni (jud. Teleorm an) şi Gogoşu (jud. M ehedinţi) 85 şi, mai ales,
obiectele de cult şi ferecăturile de cărţi, atîtea cîte s-au păstrat din
secolul al X lV -lea, sînt de asemenea o mărturie a concepţiei lor bi
zantine, mai ales în iconografie 86. O sinteză a elem entelor bizantine cu
cele gotice se întîlneşte în cădelniţa de argint de la Tismana, care re
prezintă o biserică cruciformă, piesă datată către anul 1400 87. Deşi de79. I. D. Ştefănescu, op. cit., p. 294.
80. Vasile Drăguţ, op. cit., p. 125.
81. I. Barnea, op. cit., p. 828.
82. Tit Simedrea ( — S. Teodor), F iloteiu monahul de la Cozia, în «Mitropolia
Olteniei», VI (1954), nr. 1— 3, p. 20— 35.
83. Drd. Ion Bănăţeanu, Aspecte mai de seamă ale artei religioase româneşti şi
slrbeşti între secolele al X IV Mea şi al X V I-lea , în «Biserica Ortodoxă Română»,
LXXXIV (1966), nr. 7— 8, p. 800.
84. R. Theodorescu, C îteva observaţii asupra unor piese de argintărie din se
colu l al X lV -lea . In jurul unei continuităţi artistice balcano-dunărene, în «Studii şi
cercetări de istoria artei», 2, 1967, p. 146— 147.
85. D. Berciu, E. Comşa, Săpăturile de la Balta Verde şi Gegoşu, în «Materiale
şi cercetări arheologice», 1956, II, fig. 189.
86. Corina Nicolescu, M oştenirea artei..., p. 47.
87. Vasile Drăguţ, op. cit., p. 134.
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râşeşte lim itele secolului al X lV -le a , ferecătura Tetraevanghelului lui
Nicodim, datată în jurul anului 1405, este deosebit de sem nificativă in
folosirea docilă a unor m odele biza n tin e88.
Sub raportul iconografiei broderiile liturgice din Ţara Românească
reproduc, ca şi în pictură, vech ile teme create în arta bizantină. între
piesele păstrate trebuie amintite bederniţa şi orarul de la Tismana, p ri
ma atribuită de tradiţie lui Nicodim , iar cea de a doua legată de numele
m itropolitului Antim al S everin u lu i89 şi, mai ales, epitaful de la
Cozia ^
Producţia de ceramică, fie că este vorba de am intitele discuri
smălţuite care decorează biserica m înăstirii Cotmeana, fie prin desco
peririle arheologice de la Drobeta Turnu S e verin 91, Zimnicea, C o c o n i92,
atestă şi ea strînsele legături cu lumea bizantino-balcanică.

Din cele prezentate mai sus, reiese faptul că arta bizantină şi-a
găsit un teren foarte favorabil de răspîndire în Ţara Românească a se
colului al X lV rle a , în toate dom eniile de manifestare : arhitectură, pic
tură, sculptură, miniatură, arta metalelor, arta decorativă, ceramică şi
alte arte. Conform tradiţiei, modelul bizantin sau bizantino-balcanic
este preluat şi primeşte unele interpretări locale.
în arhitectura bisericească se observă faptul că planul de cruce
greacă înscrisă predomină pînă în jurul anilor 1370, făcînd apoi locul
planului triconc, prom ovat prin stilul monastic al Pa leologilor. A ceastă
modificare, reflectată şi în pictură se datorează atît legăturilor politice
şi culturale cu statele sud-dunărene cît şi isihasmului, care aduce un
nou suflu spiritual şi cultural.
Monum entele amintite, în exclusivitate biserici, li se adaugă altele
din domeniul miniaturii, artei m etalelor, artelor decorative, ceramicii,
toate demonstrînd rolul binefăcător al artei de provenienţă bizantină
în Ţara Românească în veacul cristalizării sale statale şi locul ei în
structura şi concepţia artei feudale româneşti. Influenţa bizantină se
prezintă nu oa un import pentru arta românească, ci ca un element
component, prezent încă de la zăm islirea ei, în spaţiul dintre Carpaţi
şi Dunăre şi în întreg spaţiul sud-est european.
88. Ibidem, p. 130.
89. Maria Ana Musicescu, Broderie medievală românească, Bucureşti, 1969, p. 28,
fig. 4.
90. Ibidem, p. 28, fig. 5— 6.
91. B. Slătineanu, Contribuţiuni la ceramica bizantină de Ia Turnu Severin, C e
tatea Albă şi Enisala (extras), Bucureşti, 1937.
92. N. Constantinescu, C oconi — centru de producţie ceramică din Ţara Româ
nească (sec. XTV), în «Studii şi cercetări de istorie veche», XII (1964), nr. 1, p. 102— 112.
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N I C O L A E .IO R G A
Ş I M ÎN Ă S T IR E A C E R N IC A
t CALINIC ARGEŞANUL

Se poate vorbi de o preţuire aparte, şi chiar de o «a fecţiune» nutrită
de N. Iorga pentru mînăstirea Cernica. N e îndreptăţesc să facem această
afirmaţie numeroasele menţiuni ale aşezămîntului monahal din apro
pierea Bucureştiului în opera marelui istoric şi natura lor. N e referim
atît cele cuprinse în lucrări de sinteză, cît şi în acele articole, studii sau
intervenţii consacrate exclusiv Cernicăi. M ai mult, mînăstirea apare po
menită chiar şi în corespondenţa savantului. Faptul acesta ni se pare cu
atît mai important cu cît N. Iorga a fost o personalitate de excepţie care
a cuprins organic, în opera de istoric şi în paginile de filosof al culturii,
aproape toate m anifestările de viaţă, civilizaţie şi spiritualitate româ
nească. Un m otiv în plus pentru a încerca să trecem în revistă paginile
consacrate Cernicăi de N. Iorga şi contextele în care o întîlnim în opera
sa. Trebuie să spunem, că oriunde apare menţionată Cernica de către
N . Iorga, ctitoria vornicului Ştirbei păstrează pentru el o con sta ntă:
aceea de focar spiritual şi cultural pe care aşezămîntul l-a constituit în
deosebi în a doua sa fază de existenţă, adică în epoca stareţilor Gheorghe
şif respectiv, Calinic (1781— 1850).
Interesul iniţial manifestat de N. Iorga faţă de mînăstirea Cernica
poate fi pus în legătură şi cu acţiunea desfăşurată de istoric în anii care
au premers primului război mondial, acţiune definită de el însuşi «un
război cultural» K Fiindcă N. Iorga a jucat atunci la noi, între intelec
tuali, unul din cele mai importante roluri de pregătire a momentului
Reîntregirii naţionale. N. Iorga a ştiut — şi viitoru l l-a confirmat pe de
plin — că unirea naţională a românilor trebuie înfăptuită mai întîi în
cugete, că în momentul trecerii la fapte, trebuie să existe la noi o puter
nică conştiinţă de neam. Continuîndu-i în acest sens pe înaintaşi, Iorga
s-a străduit să le arate compatrioţilor săi că poporul român din toate
provinciile are nu numai o unitate etnică indiscutabilă, dar şi o cultură
trainică şi originală, ancorată în trecut cu adînci rădăcini. A cesta a fost
1.
N. Iorga, Oameni cari au fost (Articole care pot să rămîie). Amintiri şi come
morări, Vălenii de Munte, 1911, p. III— IV.
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obiectivul lui N . Iorga de Ja începutul veacului şi pînă ]a izbucnirea răz
boiului ; în acest sens trebuie înţelese : înfiinţarea «L ig ii culturale»,
care număra mulţi intelectuali de la oraşe şi sate, conferinţele sale, pro
gramul revistelor editate în această perioadă : Sămănătorul, Floarea Da
rurilor, Neam ul Românesc. Spirit universal şi militant, Iorga a intuit cît
de important este aspectul pragmatic al culturii. într-unul din acele ine
galabile medalioane, cuprinse ulterior în Oameni cari au fost, Iorga a
definit acest crez şi, adăugăm noi, s-a definit totodată pe sine : «...în so
cietăţile omeneşti — scrie istoricul — se poate trezi oricînd simţul către
ce e nobil, frumos şi adevărat, şi acest simţ capătă puteri uriaşe, în stare
să zdrobească cea mai dibace şi veche alcătuire materială, cu două con
diţii. Să fie un om — unul singur — în care să se concentreze avîntul, şi
acel om să nu predice de pe cuptor, ci să meargă în cele mai depărtate
rînduri ale sentimentelor pierdute, şi dincolo chiar de acele rînduri» 2.
Tot în acest context de apostolat trebuie încadrate şi călătoriile
întreprinse atunci de Iorga pe tot cuprinsul românesc, inclusiv în ţinu
turile aflate sub vrem elnică stăpînire străină. Scopul acestor călătorii a
fost contactul cu realităţile la faţa locului dar şi acela nemărturisit —
de a depista, examina şi valorifica, iar adesea de a salva de la distrugere
sau degradare, documente, manuscrise, obiecte de artă.
*
Format la o şcoală istorică realistă, venind în urma rom anticilor
studioşi care nu odată implicau fantezia în demersul lor, pregătind un
ideal naţional care trebuia să devină realitate, N. Iorga a fost el însuşi
un spirit cît se poate de realist. Cu acest gînd, de valorificare a patri
moniului documentar naţional, pe care l-a teoretizat îndelung, a venit
şi a revenit de multe ori la Cernica, după cum însuşi o afirmă şi după
cum aflăm din evocări 3 ,• în acelaşi sens a înţeles să fie alături de mînăstire în împrejurări vita le pentru ea, cum s-a întîmplat într-o tentativă
de deposedare a unei părţi din terenurile sale 3bis. Fiindcă «afecţiunea»
nutrită constant de savant pentru Cernica nu a pornit dintr-un senti
ment întîmplător, ci îşi are sursa într-o m otivare cît se poate de obiec
tivă.
Probabil că N. Iorga a venit prima oară la Cernica în anul 1902, cînd
apare articolul său M anuscriptele M ănăstirii Cernica *. Vom vedea care
a fost scopul venirii sale şi că acum apare în viziunea sa acea constantă
a rolului cultural a C e rn ic ă i,- Iorga o va reaminti ori de cîte ori va p o
meni acest aşezămînt, vrem e de aproape patru decenii, adică pînă în
1939, cînd va publica articolul intitulat C el din urmă m anuscript de da
tină artistică in M u n te n ia 5.
2. Ibidem, p. 282—283.
3. Atanasie Mironescu, Istoricul Mănăstirii Cernica, Bucureşti, 1930, p. 202— 203 :
«...d. Iorga (...) venise des pe la mănăstire pentru cercetări istorice».
3 bis. Atanasie Mironescu, loc. cit.: «D. Iorga, pe atunci preşedinte al Camerii, a
binevoit a veni la Mănăstire într-o Duminică din Noembrc 1919, însoţit de însuşi d.
Ministru al Domeniilor, Mihalache, care, probabil îndemnat de d. Iorga, a chemat la
faţa locului pe săteni şi i-a făcut să-nteleagă că nu se poate deposeda mănăstirea de
pămîntul ei».
4. în «Biserica Ortodoxă Română», XXVII (1902), nr. 2— 3, p. 207— 234.
5. In «Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice», iulie— septembrie 1939, p.
133— 140.
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In cele scrise de N. Iorga despre Cernica în 1902 regăsim nu numai
spiritul istoricului care defineşte sintetic, al specialistului în cultură
veche, dar şi pana scriitorului. încă din primul aliniat, autorul reţine ca
racterul aparte al aşezării acestei m în ă stiri: «M ănăstirea Cernica —
spunea Iorga — e una dintre cele mai frumoase din Ţara Rom ânească:
solidă, de proporţii potrivite, cu măsură în podoabe. Elegantul turn şi bi
serica simplă şi armonioasă în lin iile ei capătă un farm ec mai mult prin
frumuseţea, de un caracter neobişnuit, al împrejurim ilor. Şi aiurea sînt
dealuri verzi, liv e zi ce se coboară în vale, împrăştiindu-şi arborii pe
coastă. Ceea ce e însă deosebit aici e că lăcaşul Domnului ca şi chiliile
închinătorilor în schima călugăriei se află într-o insulă, în ostrov, cum
se spune în vech ile însem nări» 6.
Descrierea, împletită cu evocarea, continuă într-un ritm molcom, în
soţind şi com pletînd parcă proza de inspiraţie istorică a lui Sadoveanu :
«Biserica veche, clădită la începutul veacului al X V II-le a de Cernica
Ştirbei, biruitorul de unguri, biserica aceasta, închinată marelui sfînt
ortodox N ico la e de M iralichia, se află în ostrovul cel mare ; iar după
trecerea a două veacuri biserica nouă a Sfîntului Gheorghe se înalţă, în
timpuri de belşug şi înflorire, în ostrovul cel mic. A p a ce le înconjoară
pe amîndouă, hrănind sălciile ce se îm pletesc sălbatic, e apa stătătoare
pe care o lasă pe cîmpul jos rîuri leneşe, ce n-au graba a se revărsa în
larga Dunăre» 7.
A rticolu l acesta ni se pare foarte important prin referinţa la începu
turile mişcării paisiene, atît de propriu definite atunci de Iorga, care, cum
reiese din lectura Is to rie i lite ra tu rii rom âne în secolul al X V III-le a
(1688— 1821) cercetase manuscrisele de la N eam ţ». «După 1750 — scrie
istoricul — se întîmplă însă în Principate reforma monahismului, care
fu îndreptat de cîţiva cucernici către o viaţă aspră de rugăciuni ne
curmate şi muncă neîntreruptă, mai ales cu condeiul. M işcarea începu în
Ţara Românească prin V a sile de la Poiana M ă ru lu i; ea urmă în M o l
dova, cu mult mai multă strălucire, supt conducerea lui Paisie (...) care
întem eiase viaţă de obşte la-Dragomirna, la Secul şi în sfîrşit la N eam ţ»
(...) A ctivitatea acestor lucrători umili, cu totul uitaţi de prefacerea tim
purilor, a fost în adevăr uriaşă...» 8.
In această epocă şi în acest context, arată Iorga în articolul din 1902,
începe marea contribuţie a stareţului Gheorghe : «Pînă atunci la Cernica
stătuse numai un cărturar, dar unul neobosit şi de o învăţătură deosebită
la acea vrem e : M acarie, care nu-şi dădea răgaz în tălmăcirea manuscrip
telor elineşti ce-i cădea în mînă şi pe care le prefăcea în româneşte pen
tru a le dărui mănăstirii ce-1 adăpostea. Gheorghe va fi privit cu bucurie
lucrul veşnic al acestui harnic condei, dar prin îndemnul lui şi altele se
puseră în mişcare, al lui Chiriac printre cele d in tîi; şi mănăstirea îşi avu
o bibliotecă de manuscripte, pe iîngă tipăriturile ce se adunau cu îngri
jire, care cum eşia. Cînd Gheorghe muri, lăsînd fraţilor săi, în fiinţă sau
viitori, sfaturi bune pre paginile unui testament, a unei diate duhovni
6. N. Iorga, M anuscriptele M ănăstirii Cernica..., passim.
7. Ibidem.
8. Ibidem.
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ceşti, care e un adevărat tratat, urmaşul său Calinic îl înlocui cu vre d 
n icie» 9.
N e exprimăm mai sus presupunerea că N . Iorga ar fi venit prima
dată la Cernica în 1902 — data apariţiei articolului din care am citat. în
1901, N . Iorga publicase Istoria lite ra tu rii rom âne în secolu l al X V III lea (1688— 1821), pe care am menţionat-o mai sus. în al doilea volum din
lucrare 10 (cap. V I : Literatura religioasă în perioada a treia), există
cîteva pagini consacrate lui Paisie de la Neam ţu şi ucenicilor săi fără
a se stabili însă v re o legătură cu Cernica. N u se spune nimic nici de
Diata stareţului Gheorghe, nici de mişcarea culturală de la Cernica. în
schimb, şi stareţul Gheorghe şi Sf. Calinic sînt evocaţi, dimpreună cu
opera şi personalitatea lor, în volum ul al II-lea din Istoria B isericii
Româneşti (c. II, p. 179 şi, respectiv, p. 237) u, lucrare apărută, în prima
ediţie, în 1908. Revenind la articolul din 1902 al lui Iorga, să îndreptăm
o afirm aţie a isto ricu lu i: nu «cînd Gheorghe m uri», cum am citat mai
sus, scrise el Diata (a murit în decem brie 1806), ci atunci cînd s-a îm
bolnăvit greu, în iarna anului 1785 n .
De aceea credem că N. Iorga a cunoscut îndeaproape Cernica începînd cu vizita al cărei rod a fost nu numai publicarea articolului din
anul 1902 ci şi salvarea a 250 de manuscrise cernicane prin aducerea lor
la B iblioteca A cadem iei în al cărei depozit existau în 1928r potrivit afir
maţiei lui D. Furtună 13 aproxim ativ două m ii cin ci sute de manuscrise
copiate sau elaborate la Cernica. Să transcriem însă concluziile lui
N. Iorga formulate la sfîrşitul unei zile în care examinase şi triase, ajutat
de G. Bogdan-Duică şi de un student, ceea ce rămăsese din bliblioteca
marii m în ă stiri: «M anuscriptele greceşti, cîte vo r fi fost, au dispărut
toate. U nele româneşti au fost strămutate de la Cernica fără să fie, din
fericire, pierdute pentru ştiinţă. Dar în odăiţa bibliotecii se mai află nu
mai puţin de 250 manuscripte». Sînt acelea care, prin grija lui N. Iorga,
vo r lua drumul B ibliotecii Academ iei.
In anul 1905, N . Iorga publică, la editura bucureşteană «M in erva »,
volum ul Date şi mănăstiri din România — una din acele cărţi-dare de
seamă tipice pentru epoca în care istoricul a cercetat numeroase monu
mente, arhive, aşezăminte şi lăcaşuri descifrînd pisanii de o inestimabilă
valoare. Este o carte de constatări, scrise necăntat, adesea conţinînd n o
taţii telegrafice. M ijlo a c ele sînt ale scriitorului cu talent evocator. R e 
9. Ibidem.
10. Ed. Didactică şi pcdagogică, Bucureşti, 1969, p. 316— 321.
11. Cf. ediţia a II-a, Bucureşti, 1932.
12. Calinic Argatu, O dată importantă în istoria monahismului românesc : « Diata
stareţului Gheorghe de la Cernica (lebruarie 1785), în «Telegraful Român», Sibiu, 1 iu
lie 1985, p. 3—4.
13. D. Furtună, U ce n icii stareţului Paisie in Mănăstirile Cernica şi Căldăruşani.
Cu un scurt istoric asupra acestor mănăstiri, Bucureşti, 1928. Autorul afirmă la p. 83:
«Am citat numai pe aceşti smeriţi monahi prescriitori şi accentuăm că, oricît de ne
cunoscuţi s-ar părea, dar fiindcă muncii lor modeste se datoresc cele 2500 de manu
scrise de la Academia Română, diferite de altele încă, — ei îşi au însemnătatea lor, şi
anume o însemnătate foarte reprezentativă pentru lămurirea mişcării paisiene de la
Cernica».
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venind la Cernica, aşezămînt căruia i se consacră două p a g in i14, Iorga
deplînge ruinarea aşezămîntului confruntat cu grele lipsuri. Există o ev i
dentă deosebire de ton între însemnările din 1902 şi acestea din u rm ă:
«C e cimitir de minţi moarte, dintre care unele n-au trăit n iciod a tă ! Şi
totuşi cimitirul a fost odată un loc de muncă şi de lumină. Călugării de
la Cernica au intrat în marea mişcare paisiană de îndreptare spre lucrul
cu gîndul a că lu gă rim ii,• ei au scris şi au tălmăcit, îmbogăţind literatura
noastră din veacul al X V III-lea . Intre dînşii a trăit marele M acarie gră
măticul, care avea o mare faimă de învăţat şi a îndreptăţit-o prin lu
crări multe şi felurite. Pînă în veacul ce s-a închis abia dăunăzi, Cer
nica care păzea cu scumpătate o mare bibliotecă, a dat prinosul ei lite
raturii rom ân eşti: aici şi-a petrecut ultimii ani dintr-o viaţă întrebuin
ţată pentru a învăţa pe alţii, Naum Rîmniceanu, cronicarul cel din urmă
al Ţării Româneşti (unul dintre ultimii cronicari (n.n.). A stăzi Cer
nica primeşte morţi din oraşul vecin, de luminile căruia nu se împărtă
şeşte deloc. Din jos de biserică, e un lung şi încurcat cimitir, în bogăţia
florilor sălbatice, sub seninătatea cerului albastru, care înlătură orice
gînd de moarte, orice semn de jale. Monumentele fără gust, inscripţiile
şterse, cununiile de m ărgele negre şi de flori decolorate, inscripţiile,
stîngace sau trufaşe nu ating inima. Şi te plimbi prin această ternă care
apasă deasupra celor ce au fost oameni, cum te-ai plimba prip cine ştie
ce colţ fericit, uitat de lume, al unei mari grădini publice».
Amărăciunea lui Iorga era atunci provocată nu numai de starea
C em icăi ci şi de starea altor mînăstiri pe care le vizitase cu cîteva luni
înainte de scrierea cărţii. Nu la puţine — fie în M oldova sau în Mun
tenia — întîlneşte ruină, lipsuri, sărăcie materială. Iorga, care preţuia
atît de mult cultura monahală desfăşurată între zidurile de chinovie ro
mânească, ca şi arta bisericească, era îndurerat de cele văzute. Intuiţia
sa că seninătatea cerului albastru de deasupra C em icăi «înlătură orice
gînd de moarte, orice semn de ja le», avea să se dovedească îndreptă
ţită. Pînă atunci aveau să treacă însă ani. Să urmărim un alt text al isto
ricului în care este implicat trecutul glorios al acestei mînăstiri. Publicat
în Floarea Darurilor, în 190715, textul se intitulează V e c h ile bib lioteci
româneşti — sau ce se cetia odinioară în Ţările Române — şi este îm
părţit în trei secţiuni : Bibliotecile din m ănăstiri; Bibliotecile boiereşti ;
Starea de astăzi. Străbătut de un fior liric, articolul lui Iorga — nu ştim
dacă a fost reeditat — pune în lumină farmecul şi valoarea culturii noas
tre şi instruieşte asupra circulaţiei manuscriselor şi tipăriturilor în Ţă
rile Române. Se explică o serie de noţiuni, mai puţin cunoscute publi
cului din zorii secolului nostru, cum ar fi cele de sbornic, Chiriacodromion, lafsaic, pateric, mineiu sau cazanie. Oricine citeşte paginile
respective înţelege cît de familiarizat era N . Iorga cu literatura veche
şi cu term inologia monastică şi, respectiv, teologică. Şi în acest loc este
evidenţiat rolul jucat de Cernica. Se aleg, de fapt, două biblioteci mînăstireşti e ta lo n : Neamţu şi Cernica. «... în Ţara Românească, scrie is
toricul, îndreptarea dată de reformatorul rus (Paisie, n.n.) fu primită la
schitul Poiana-Mărului din judeţul Rîmnicului-Sărat şi la marea mănăs14. N. Iorga, Sate şi mănăstiri din România, Bucureşti, 1905, p. 206— 230.
15. Floarea Darurilor, anul I, nr. 2, p. 65— 71.
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tire Cernica, de lîngă Bucureşti, care învie prin această orînduire nouă
şi luă cel dintîiul loc printre mînăstirile răspînditoare de cultură, pînă
simţitor după anul 1830, cînd se deschide o eră nouă, — pentru mînăstiri
însă una cu totul nenorocită». M ai jos, Iorga pomeneşte de condiţiile cu
totul improprii în care zăceau resturile bibliotecii cernicane şi de inter
venţia sa, întreprinsă la Neamţu şi Cernica : «A ceea şi soartă de a
scăpa de pieire lucruri literare (...) am avut-o şi faţă de biblioteca din
Cernica. A ic i culesese în ultimii ani cine v o is e ; într-o cămăruţă din
vîrfu l unei scări, deasupra ilnui cuptor, erau aşezate pe scîndurele ca şi
la Neamţu manuscriptele ieşite din buna străduinţă a paisienilor aces
tora munteni. Printr-un geam spart pătrundea o lumină slabă ; cîte un
călugăr cu ştiinţă de carte vech e şi cu dor de a ceti venia din cînd în
cînd să ia cîte unul din volum ele însemnate cu frumoasa pecete a egu
menului Calinic ; îl dădea înapoi dacă şi cînd voia. De aici au plecat la
Academ ie toate manuscriptele».
De reţinut preţuirea acordată de N. Iorga Sfîntului Calinic. Tot
N. Iorga va tipări, în a sa Revistă istorică, două însemnări autografe
ale acestui model ostenitor şi ierarh. Le găsim într-un număr din 1922
al revistei amintite 16. Prima se referă la sfîrşitul unei alese făpturi du
hovniceşti din chinovia C e rn ic ă i: Pimen, care, scrie Sf. Calinic «au răposatu (...) cu o minunată săvîrşire : că, după ce şi-au săpat groapa cu
patruzeci zile înainte, apoi, la 29 ale lunii, au slujitu Sfîntă leturghia, şi
înu 30 s-au săvîrşitu fără nici o durere, şăzîndu (de) vorbă cu mine,
s-au datu duhulu înu m îinile lui Dumnezeu». însemnarea are o simpli
tate şi o fineţe lirică evidentă şi, totodată, confirmă acelaşi episod des
cris mai pe larg, dar tot cu har, de Casian Cernicanul în cartea sa din
1870, Is to riile S fin telor M ona stiri Cernica şi Căldoroşani. Cealaltă în
semnare, mult mai lungă, priveşte date foarte preţioase din biografia
ierarhului. Şi, tot în Revista istorică, dar într-un număr din 1920 17, Iorga
publica o inscripţie datată 1 septembrie 1795, aflată în trapeză. Cu ace
laşi priitej, istoricul reproduce textul unei file, aflată şi descoperită
într-un Chiriacodrom ion (Evanghelie învăţătoare), însemnare în care se
vorbeşte de cele «trei chipuri» de interpretare a S c rip tu rii: «istoricesc»,
«analoghicesc», «alligoricesc»... Urmează menţiunea că fila respectivă a
fost depusă la Academ ie. Din alegerea cuvintelor menţionate, remar
căm la N. Iorga acelaşi simţ al detectării şi evidenţierii citatului revela 
tor ; această metodă îl va face pe G. Călinescu celebru iar maniera sa
va fi imitată de urmaşi. In fine, tot într-un număr din Revista istorică
(1932) 18 N. Iorga recenzează favorabil, dar pe scurt, a doua carte con
sacrată M înăstirii Cernica.
Dacă aceste contribuţii privesc totuşi domenii de specialitate — cul
tură şi literatură veche, istorie monahală — N. Iorga nu uită nici ra
portul dintre publicul larg — atît autohton cît şi străin — recomandîndu-i acest aşezămînt, care, pe lîngă caracterul de vatră de cultură, îl
avea şi pe acela de muzeu bogat. In 1935, N. Iorga includea Cernica
între monumentele pomenite în Guide historique de Roumanie. Repro
16. «Revista istorică», an VII, Nr. 1— 3, ianuarie-martie 1922, p. 78— 79.
17. «Revista istorică,1
», an VI, Nr. 10— 12, oct.-dec. 1920, p. 269.
18. «Revista istorică», an XVIII, Nr. 4— 6, aprilie-iunie, 1932, p. 171— 172.
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ducem însă textul românesc, echivalent de chiar una dintre fiic ele au
torului 19: «La o oarecare distanţă (de m-rea Pantelimon, n.n.) e marea
mănăstire Cernica (zidită de Cernica Ştirbei, la începutul secolului al
X V II-lea i mormîntul familiei, într-un cim itir foarte amestecat). Două
b is e r ic i: prima, în m ijlocul chiliilor, frumoasă clădire de pe la 1830, cu
ferestrele ornate ■, morminte de episcopi, două minunate icoane de pe la
1800; trapeza călugărilor (sala de mîncare) păstrează cîteva coloane din
vechiul edificiu ; peste pod, a doua biserică oferă o frumoasă vedere a
ch iliilor pe malul lacului. Se mai păstrează resturile unei bogate bi
blioteci ale cării manuscripte au fost transportate în parte la Academ ia
Română ; s-a instalat la Cernica o tipografie pentru opere religioase».
Tipografia amintită în textul de mai sus, era salutată de N . lorga
încă din faza de proiect. Spuneam, la început, că există menţionări ale
Cernicăi şi în corespondenţa istoricului. în a doua din cele 19 scrisori
către M iron Cristea — editate — se poate citi, sub data de 23 noiem 
brie 1922 : «În a lt Preasfinţite, // A bia acum mi se arată scrisoarea prin
care-mi daţi bunele veşti privitoare la mănăstire şi mai ales aceea des
pre noua tipografie de la Cernica. De mult doream ca acest frumos
lăcaş să se întoarcă la tradiţiile de cărturărie ale învăţatului Macarie<..» 20. M iron Cristea, iubitor de cultură, pentru care N. lorga a nu
trit o preţuire constantă şi vie, a făcut mult în sensul celor amintite de
lorga. Tipografiei respective îi va fi o vrem e director călugărul-scriitor
Damian Stănoiu şi tot pe el îl va însărcina Primatul să scrie istoricul
aşezămintelor monahale (va scrie 4 m onografii) din Arhiepiscopia
Bucureştilor 21.
Ultimul titlu al lui N. lorga în care vorbeşte despre Minăstirea C er
nica, cu un an înaintea m orţii sale tragice şi nedrepte, este
descrierea unui manuscris ornat, analizat pe mai multe pagini de re
vistă. Se acordă atenţiei îndeosebi ilustraţiilor, însă frapează a ltc e v a :
simetria de sentimente şi delicată apreciere dintre articolul publicat de
lorga în 1902 şi acesta datat 1939. Amîndouă încep în acelaşi ton liric
şi evocator. Iată, deci, primul aliniat al acestuia din urmă : «U n prieten
(...), scrie N. lorga, mi-a dăruit acum în urmă o lucrare de artă, făcută
şi păstrată mai multă vrem e desigur la Mănăstirea Cernica, în care se
întîlneşte imitaţia celor mai frumoase împodobiri ale vechilor manus
cripte şi reproducerea naturii aşa cum au văzut^o călugării anonimi, şi
în acelaşi timp, ca o amintire a acelei arte orientale a Persiei, care
ni-a dat în chiparoşii şi candelele sale săpate în stuc pe păreţii bisericuţii de la Fundenii Doamnei lîngă Bucureşti, o rară înfăţişare a in
fluenţei pe care a exercitat-o asupra noastră această strălucită artă,
creaţie a u q u î popor aşa de deosebit de al nostru».

19. N. lorga, Conducător istoric la Bisericile din Bucureşti şi din îm prejurim ile
apropiate, Bucureşti, 1935, traducere după «Guide historique de Roumaniei», de Liliana
lorga.
20. Idem, Corespondenţă, voi. I, ediţia îngrijită de Ecaterina Vaum, Bucureşti,
1984, p. 356— 357.
21. Calinic Argatu, Damian Stănoiu monograf, în almanahul estival «Luceafărul»
1985.
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Departe de noi pretenţia de a fi epuizat toate textele din opera lui
N icola e Iorga în care se fac referiri la mînăstirea Cernica. Unele surse
le-am lăsat deliberat deoparte 22. Paginile lui Iorga despre Cernica gra
vitează firesc, ca o temă cu variaţiuni, în jurul cîtorva constante : rolul
acestui aşezămînt de focar de cultură şi spiritualitate românească şi
personalităţile care l-au îm p lin it: stareţul Gheorghe şi, respectiv Sf.
Calinic.
Cu acestea, de fapt se încheie şi incursiunea noastră în vastul do
meniu al cercetărilor şi studiilor lui' N. Iorga din care am reţinut de
această dată, aspectele mai sem nificative referitoare la mînăstirea
Cernica.

R E V ISTA «BISERICA O R T O D O X A R O M Â N A »
F A C T O R A C T IV ÎN L U PTA PENTRU PACE
Pr. ALEX. STÂNCIULESCU-BIRDA

In cei peste 100 de ani de apariţie 1, revista «Biserica O rtodoxă
Română» a elaborat cele mai diverse teme în paginile sale, căutînd să
nu lase neprezentat nici un sector al T eologiei. A existat chiar o grijă
specială a redactorilor săi de a menţine un anumit echilibru între cele
patru secţiuni devenite «cla sice» ale T e o lo g iei .tocmai pentru a conferi
revistei o valoare sporită.
Printre tem ele care au revenit cel mai des în paginile revistei în
discuţie a fost pacea. Fenomenul nu a fost întîmplător, ci el s-a înscris
prin vrem e ca o necesitate teoretică şi practică. în dubla sa calitate de
revistă teologică şi organ de presă al forului suprem al Bisericii O rto
doxe Române, Sfîntul Sinod, periodicul şi-a justificat cu prisosinţă aten
ţia deosebită pe care a acordat-o păcii.
Ca revistă teologică, «Biserica Ortodoxă Rom ână»t prin studii şi ar
ticole, a fundamentat teoretic strădania dintotdeauna a Bisericii creştine
în general şi a Bisericii O rtodoxe Române în special întru slujirea vieţii,
întru crearea unui climat de bună înţelegere între oameni şi popoare. Ca
întreaga învăţătură creştină ortodoxă şi pacea are tem eliile sale în
Sfînta Scriptură şi Sfînta Tradiţie. Ea poate fi înţeleasă ca o problemă
pluridisciplinară : dogmatică, morală, patristică, filozofică, juridică, is
torică, pastorală, socială, politică etc. Nenumărate versete şi referinţe
din Sfînta Scriptură 2, precum şi citate din Sfinţii Părinţi au stat la baza
22.
N. Iorga, Istoria Românilor prin călători, ediţie îngrijită de Adrian Anghelescu, Bucureşti, 1981, p. 49B, p. 499, p. 541, p. 597. Sînt pomeniţi cîţiva călători străini
din sec. al XlX-lea care dau şi relaţii despre Cernica. Un alt exemplu : în «Neamul
Românesc», an XIV, 14 apr. 1919, p. 1, într-un articol semnat de N. Iorga şi intitulat
C om ori neştiute, autorul laudă sculpturile de la uşi, ancadramentul ferestrelor bisericii
Sf. Gheorghe de la Cernica şi menţionează elogios sfeşnicele ţărăneşti din epoca Sf.
Ierarh Calinic.
1.
Vezi Alexandru Stănciulescu-Bîrda, Revista « Biserica Ortodoxă Română» la
110 ani de la apariţie (1874 —- oct. — 1984), în «Biserica Ortodoxă Română», CII (1984),
nr. 8— 10, p. 645— 659. Menţionăm că prezentul articol priveşte aceeaşi perioadă :
1874— 1984.
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unor studii temeinice despre pace 3. Revista a găsit întotdeauna loc re
cenziilor privitoare la cărţi şi studii despre pace ca învăţătură dogma
tică şi morală 4. M esajul divin al păcii a fost aprofundat şi analizat pe
multiple planuri. Creştinismul se dovedeşte cu prisosinţă a fi religia
bunei convieţuiri dintre oameni şi popoare, religia iubirii şi a frăţie
tăţii. Prin jertfa Mîntuitorului Iisus Hristos s-a restabilit armonia Intre
om şi Dumnezeu, între om şi natură. Războiul, ura, lupta între oameni şi
popoare înseamnă tulburarea ordinei divine din univers, supremaţia for
2. Cităm citeva dintre cele mai semnificative: Fac., XXVII, 21; leş., IV, 18 ;
Num., VI, 26; XXV, 12; I Sam., XX, 21 ; XXV, 6; II Regi, IX, 18; Io v , XXII, 21 ;
Psalmi, IV, 8; XXIX, 11; XXXIV, 14; X U , 9 ; LXXII, 3; LXXXV, 8; LXXXV, 10;
CX1X, 165; CXXII, 7; CXXV, 5; CXLVII, 14; Prov., III, 17; Ecl., III, 8 ; Isaia IX, 6;
IX, 7; XXVI, 3; XXXII, 17; XXXIII, 7; XXXIX, 8; XLVIII, 18; XLVIII, 22; LII, 7;
LIII, 5; LIV, 10; LVII, 2; LVII, 19; LIX, 8; Ier., VI, 14; VIII, 15; XXIX, 11 ; Zah., IX,
10; M atei, X, 13; Marcu, IX, 50; luca, I, 79; II, 14; XIX, 42; XXIV, 36; Ioan XII, 7;
XIV, 27; XVI, 33; Fapte, IX, 31 ; X, 36; Rom., I, 7 ; V, 1 ; VIII, 6; XII, 18; XIV, 17;
XV, 13; XX, 33; I Cor., VII, 15; Gal., V, 22; VI, 16; Eies., II, 14; II, 15; II, 17; IV,
3, VI, 15; Filip., IV, 7; Col., III, 15; II Tim., II, 22; Evr., VII, 2; Jac,, III, 18; I Petru,
V, 14 ; II Petru, III, 14 ; Apoc., I, 4 ; VI, 4 ş.a.
3. Sorin Cosma, Pacea şi dezarmarea In Învăţătura creştină, LXXXI (1963), nr. 5—
6, p. 503— 521 ; Drag. Demetrescu, Cum privea Tolstoi războiul, XXXIV (1911), nr. 10,
p. 1097 ; I. V. Georgescu, *Legămlntul meu este un legămînt de viaţă şi de pace»,
LXXXII (1964), nr. 5—6 p. 456— 495; P. Glrboviceanu, Lupta pentru pace, XXIIII (1899),
nr. 3, p. 312— 314; I. Hibarin, Datoria creştinilor de a lupta pentru pace, Împotriva
agresiunii (tnad. de I. Iufu), an. LXXII (1954); nr. 4, p. 425— 428; Ierom. Irineu Pop,
Rolul Bisericii In promovarea Încrederii între oameni, Cil (1984), nr. 11— 12, p. 748 —
762; B. Manglru, «Pace voud», XXXVIII (1914), 9 (dec.), p. 879— 889; Pr. Dr. Gh.
Paschia, P roieţii V echiului Testament propovăduiesc pacea, Cil (1984), nr. 11— 12, p.
763— 772; Teofil M. Ploieşteanul, Pacea întru Iisus Hristos, XXXVIII (1914), nr. 4, p.
293—299; Vasile Prescure, Iubirea de oameni şi pacea, LXXXII (1964), nr. 1— 2, p. 95—
109; Pr. D. Soare, Dezarmarea, problemă vitală a lum ii contemporane, CI (1983), nr. 5—
6, p. 301— 311 j I. Scriban, Cum se preiac gîndurile, XLVII (1929), nr. 6, p. 572— 573;
Pr. prof. D. Stăniloae, încrederea şi prietenia Intre oameni şi popoare, condiţii pentru
coexistenţa paşnică între state şi porunci ale învăţăturii creştine, LXX1V (1956), nr. 5,
p. 438— 450; Idem, «Să nu u cizi». Tem eiuri creştine pentru pace, LXXXII (1964), nr.
1— 2, p. 76— 95; Sfîntul Vasile cel Mare, Laudă păcii, Cil (1984), nr. 11— 12, p. 772—
776; D. Veştemean, Pentru pacea a toată lumea, LXX (1952), nr. 6— 8, p. 409— 415;
Episcop Nestor Vornicescu, Evanghelia păcii trăită în diferite structuri actuale ale
lumii, XCIII (1975), nr. 7— 8, p. 901— 911 ; Idem, Fericit făcătorul, binevestitorul păcii,
XCVIII (1980), nr. 3— 4, p. 332— 338; Idem, V o c ile păcii — argumentele vieţii, XCIX,
(1981), nr. 11— 12, p. 1137— 1143.
4. Pr. P. Anghelescu, Pr. Victor N. Popescu, Evanghelia şi pacea între popoare,
LII (1934), nr. 11— 12, p. 796; D. Balaur, Vladim ir A lekiev, Problema războiului şi a
păcii din punct de vedere creştin, LIV (1936), 5— 6, p. 375— 379; Idem, Pr. C. Lenco,
Pentru pacea a toată lumea, LIV (1963), nr. 7— 8, p. 648; Gh, Cronţ, A. Fitrachis,
T i tfiavixftv TÎjceipŢjvT)i:£!c
ipOoioSov Xaxpetav, VI (1938), nr. 1— 4, p. 142; V. Dudu,
IV . S. Markovski, Problema războiului şi a păcii din punct de vedere creştin. Carac
teristica războiului in V ech iu l Testament, LIV (1936), nr. 5— 6, p. 383; Idem, Proi. St.
Paşev, Problema războiului şi a păcii din punct de vedere creştin. învăţătura Iui Hris
tos şi a Sfinţilor Apostoli despre război şi pace, LIV (1936), nr. 5— 6, p. 385; Idem,
I. K. Tonevski, Problema războiului şi a păcii din punct de vedere creştin, Atitudinea
prim elor veacuri creştine şi a Sfinţilor Părinţi faţă de război şi pace, LIV (1936), nr.
5— 6, p. 385; I. Gagiu, Valerian, episcopul Oradiei, Soborul popoarelor pentru pace
(Oradea, 1953), LXXI (1953), nr. 4, p. 385— 393; I. Lupaş, I. C. Delaturda, Război şi c i
vilizaţie, XLI (1923), nr. 4, p. 309— 311 ; G. I. Moisescu, M itrop. N icolae al S o liei,^(a»w a
3a MHpb (Setea de pace), LV (1937), nr. 3— 4, p. 235— 236; Diac. Prof. N. I. Nicolaescu,
Justinian, Apostolat s o c ia l; pilde şi îndrumări în lupta pentru pace, voi. IV
(Bucureşti, 1952), LXX (1952), nr. 9— 10, p. 627— 639.
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D O CUM ENTARE

ţelor destructive ale răului în contextul axiologic al condiţiei
Ideea de pace a fost o permanenţă şi o necesitate istorică dintotdeaua*
iar procesul com plex şi anevoios al traducerii sale în practică a consti
tuit o latură m ajoră a activităţii sociale a Bisericii Ortodoxe. Prva
aceasta nu numai că a dat noi dimensiuni caracterului său soteriologic.
dar s-a şi alăturat marilor spirite ale om enirii luptătoare pentru pace.
progres, cultură şi civilizaţie. Biserica a ven it în sprijinul individului
aflat în nevoi, nedreptăţit şi împilat, dar, ca luptătoare neobosită pen
tru pace, Biserica O rtodoxă a venit şi în sprijinul naţiunilor mici, nea
jutorate, ameninţate. A proape că nu este articol în care să nu se sur
prindă mesajul păcii, al vie ţii şi al iubirii.
Ca organ de presă al Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române,
revista a acordat spaţii largi unor probleme concrete privind lupta pen
tru pace, pentru întărirea încrederii între oameni, popoare şi biserici.
Cu prilejul sărbătorilor mari ale. creştinismului, Crăciunul şi Sfintele
Paşti, între conducerile Bisericii noastre şi ale Bisericilor creştine din
lumea întreagă au avut loc schimburi de mesaje, telegram e şi. scrisori
irenice menite să prom oveze un qlimat de prietenie, frăţietate şi înţe
legere. Nu avem spaţiul necesar pentru a menţiona toate scrisorile şi
m esajele irenice inserate în paginile revistei «B iserica Ortodoxă
Română», nu avem spaţiul necesar să menţionăm şi activitatea ecume
nică a Bisericii Ortodoxe Române, activitate ce are în obiectiv reali
zarea unităţii religioase. O asemenea unitate nu se poate realiza decît
într-un climat de pace, înţelegere şi armonie între popoare. Nu putem
menţiona în articolul de faţă nici numeroasele predici, cateheze, om ilii
şi meditaţii dedicate în întregim e sau parţial problem elor păcii. La aces
tea ar trebui să adăugăm apoi pastoralele Sfîntului Sinod, ale patriarhi
lor şi ierarhilor.
A tenţia noastră se va îndrepta în special asupra activităţii propriuzise a Bisericii creştine în general şi a Bisericii O rtodoxe Române în
special, iar contribuţia propriu-zisă va fi de ordin bibliografic. Era ne
cesară o asemenea privire de ansamblu nu numai ca un omagiu adus
B isericii O rtodoxe Române şi organului său de presă pentru activitatea
susţinută şi permanentă în lupta pentru pace, ci şi pentru a oferi cer
cetătorilor şi celor interesaţi un material bibliografic de referinţă.
A ceasta cu atît mai mult cu cît anul 1986 a fost proclamat A n u l In te r
naţional al P ă cii.
Pînă la al doilea război mondial Biserica creştină nu a fost prea
mult solicitată în eforturile forţelor politice progresiste care luptau pen
tru pace. M ai cu seamă pînă la înfiinţarea unor organisme internaţio
nale menite să prom oveze pacea, activitatea Bisericii în acest domeniu
pare destul de timidă. E adevărat că erau urmărite în revista «Biserica
Ortodoxă Română» întrunirile, conferinţele şi congresele internaţionale
de prestigiu, unele dintre ele bucurîndu-se de un larg interes în Româ
nia, respectiv în revista «Biserica Ortodoxă Română». De la încercările ti
m ide ale lui Silvestru Bălănescu privind Conferinţa internaţională de la
Bonn (16 august 1875) 5 plnă la reportajele şi dările de seamă din peri
5. I (1875), nr. 10, p. 783—798.

126

BISERICA O R T O D O X A ROM A N Ă

oada interbelică este un drum destul de lung. După reapariţia revistei
din 1921 şi in te resu l pentru p r o b le m e le internaţionale ale păcii creşte
sim ţitor. A.m pu.tea spune că re v is ta ţin e a o a d e v ă ra tă cro n ică a a ces

tor evenim ente, la unele dintre ele participînd şi reprezentanţi de frunte
ai teologiei româneşti. Sînt prezentate lucrările de la : şedinţa Uniunii
M ondiale prin Biserici (Geneva şi St. Beatemberg, 1920) ; şedinţa Uni
unii M ondiale a Societăţilor Fetelor Creştine (Champâry-Elveţia, 1920) ;
Adunarea misionară internaţională (Crans-Elveţia, 1920) ; Adunarea
pentru o Internaţională creştinească (Bilthoven-Olanda, 1920) ; Şedinţa
Federaţiei U niversale a Studenţilor creştini (St. Beatenberg-Elveţia,
1920) ; A V l-a Conferinţă Lambeth (Londra, 1920) ; Conferinţa prelim i
nară a Conferinţei ecumenice (Geneva, 1920) ; Conferinţa Mondială pen
tru credinţă şi organizarea Bisericii (Geneva, 1920) 6; Congresul A lia n 
ţei M ondiale (Copenhaga, 1922, august) 7 ,• Conferinţa internaţională
pentru împăcarea popoarelor (N yborg-Strand — Danemarca, 1923, iulie
19— 26) 8 ; Congresul de pace de la Freiburg (1923, august 4— 10)9 ;
Conferinţa Ligii pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserici (Sinaia, 1924,
sept. 22— 23) 10; Conferinţa de la A tena (1924, sept. 22— 23) ; Congresul
de la Stockholm al, L igii N aţiunilor (1925, august 5— 8 ) 12; Conferinţa
mondială creştină (Stockholm, 1925, august 1 9 )13; al V l-lea Congres In
ternaţional pentru Pace (B oisy-la-Riviere, 1926, august 16— 22) ;14 ? A l
V H -lea Congres Internaţional pentru Pace (Wurzburg-Germania, 1927,
sept.3— I I ) 15; Conferinţa şi Congresul internaţional din Praga al A lia n 
ţei Universale pentru îm prietenirea popoarelor prin m ijlocirea Bisericilor
(1928, august, 24— 30) 16, 1931 17; Conferinţa Balcanică a Bisericilor O r
todoxe (Bucureşti, 1933, mai 19— 2 0 )18; Conferinţa A lian ţei mondiale
pentru unirea popoarelor prin Biserică (Sofia, 1938, dec., 18— 3 1 )19. La
acestea se vo r adăuga cele privitoare la activitatea specifică a Bisericii
O rtodoxe Române, pe care le vom prezenta în capitolul următor. Pe
lîngă referatele şi reportajele de la astfel de reuniuni internaţionale ale
B isericilor creştine pentru pace, revista «Biserica Ortodoxă Română» a
6. XL (1921), nr. 2, p. 149— 150.
7. XL (1922), nr. 11, p. 867.
8. XLI (1923), nr. 8, p. 594-^595.
9. XLI (1923), nr. 8, p. 595— 596.
10. XLIII (1925), nr. 3, p. 161— 163.
11. XLIII (1925), nr. 3, p. 163.
12. XLIII (1925), nr. 9, p. 578.
13. XLIII (1925), nr. 8, p. 508.
14. XLIV (1926), nr. 4, p. 239.
15. X LV (1927), nr. 8, p. 497.
16. XLIV (1928), nr. 10, p. 923— 934; nr. 11, p. 1019— 1027} nr. 12, p. 1116— 1127;
XLVII (1929), nr. 1, p. 1226— 1233; nr. 2, p. 167— 176; nr. 3, p. 257— 266; nr. 4, p.
36Q _ 365 ; nr. 5, p. 456— 466; nr. 6, p. 560— 565; nr. 7— 8, p. 717— 726; nr. 9, p. 831—
841; nr. 10, p. 940— 945; nr. 11, p. 1020— 1028; nr. 12, p. 1130— 1138; XLVIII (1930),
nr. 1, p. 75—82, 94— 95.
17. XL1X (1931), nr. 9, p. 571.
18. LI (1933), nr. 5— 6, p. 248— 250; nr. 7— 8, p. 342. Patriarhul Miron Cristea a
fost fclicitat de Hans Schonfeld şi de alte oficialităţi pentru poziţia sa în cadrul
dezbaterilor.
19. LVII (1939), nr. 5— 6, p. 377.
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iblicat articole 20 şi re c e n z ii21 care priveau problema păcii în Balcani,
Europa şi chiar pe alte continente.
Eforturile din partea naţiunilor iubitoare de pace, a forţelor progreste din lu m ea întreagă, a organelor de presă democratice, a tuturor
istituţiilor şi oamenilor de bine încercau să stăvilească ascensiunea
ascismului care devenea tot mai ameninţător. Cu posibilităţile sale, or
fanul central de presă al Bisericii O rtodoxe Române se alătura acestor
strădanii umaniste de a menţine un climat de pace şi de bună înţelejere între oameni şi popoare.
C el de-al doilea război mondial a adus pagube umane, materiale şi
spirituale incalculabile omenirii. S-au produs răni adinei, care nu s-au
putut vindeca multe decenii. Nu ne propunem în cele de faţă să insis
tăm asupra acestui flagel mondial. Totuşi, nu putem să trecem mai. de
parte fără a sublinia cîteva învăţăminte pe care războiul le-a oferit
într-un mod dur şi sîngeros umanităţii. Numai în felul acesta se pot
justifica şi eforturile sporite pe care le fac statele lumii şi m ajoritatea
cultelor în perioada postbelică pentru ca experienţa unui nou fla gel să
nu se mai repete. S-a dovedit cu prisosinţă că raţiunea respinge răz
boiul, care înseamnă ruină, jale, doliu, întuneric, cataclism. «A sem ănă
tor cu o surpare geologică sau cu o izbucnire de vulcani, războiul sus
pendă viaţa popoarelor, nesocoteşte egoismul individual, aruncă averea
fizică şi sufletească a omului pradă armelor asaltatoare (...). Tot ce a
clădit pacea înfăţişată ca un înger înalt cu ramura tinereţii în mînă (...)
cade în cenuşa ştiinţifică a obuzelor m o r ţii»22 Acest «anacronism
monstruos» 23l şcoală a crimei, cultivă instinctele brutale, animalice din
firea umană, degradînd-o. Este o dezlănţuire dezordonată a patimilor
celor mai josnice, abdicarea omului de la demnitatea sa în contextul
existenţei, este cea mai crudă experienţă pe care a înregistrat-o istoria
umanităţii. Din această «carte cu litere de fo c » 24 au citit generaţii după
generaţii, dar învăţăm intele cele mai dure le-a primit societatea om e
20. Pr. Paraschiv Anghelescu, Românii şi bulgarii, LII (1934), nr. 9— 10, p. 659—
662; Pr. G. D. Cruceanu, O statuie a Iui Hristos în munţi, XLVI (1928), nr. 3, p. 281 ;
Dr. Drag. Demetrescu, Papa şi războiul, XL (1916), nr. 2, p. 190— 191; Redacţia, Pentru
o lume a păcii, CU (1984), nr. 11— 12, p. 713— 714; Arhim. Iuliu Scriban, Congresul de
la Copenhaga pentru pacea popoarelor prin Biserici (1922 aug.), XL (1922), nr. 11, p.
867; Idem, Slujbe pentru pace, XLVI (1928), nr. 10, p. 953; Idem, Biserica şi pacea
popoarelor, XLVII (1929), nr. 6, p. 565; Idem, Un arhiepiscop premiat pentru pace
(Premiul Nobel pentru pace acordat arhiepiscopului Nathan Soderblom — n.n.), XLVIII
(1930), nr. 11, p. 1061 ; Idem, Pas spre pace, XLIV (1926), nr. 9, p. 558.
21. V. Dudu, KI. Da//ca/cew, Lţ-bpKBHT'fe h CBtroBHHaTb MHp (Biserica şi pacea univer
sală), în «UtpKOBeHT» BecTHHK-b» (1936, nr. 46), LV (1937), nr. 1— 2, p. 101 ; Pr. Prof. I. Mihălcescu, N. C. Negulescu, Sinagoga şi Biserica faţă de pacificarea om enirii (Bucureşti,
1924), LXIII (1925), nr. 1, p. 58— 62; Nic. M. Nicolae, D. D. Iankiev, A ^ p * B-b .ayuinT*
MHpi> bt> OB-fcTa (Pace în suflete — pace în lume), (1938), nr. 1— 3, LVI, în «riacTHpcKo
JHt.io* (1938), 1— 4, p. 120; Arhim. I. Scriban, « Cahiers de la Reconciliatiori» (Paris, 1927,
iunie), XLV (1927), nr. 9, p. 564; Arh. T. Simedrea, Visarion, şi pe pămînt p a ce ! Bi
serica şi pacea internaţională, în «Misionarul» (V, 1933, p. 703— 708), LII (1934), nr.
1— 2, p. 120; S. Simionov, Proi. Şt. Ţancov, C'bBpeMeHHHT’fe MewAyHapoflHH xphcthhhckh
flBHJKeHHH (Mişcările internaţionale creştine contemporane), în
«U'bpKOBen'b bccthhk *
(1937, nr. 17), LV (1937), nr. 3— 4, p. 236.
22. T. Arghezi, Scrieri, Bucureşti, voi. XXII, 1969, p. 281.
23. C. Dobrogeanu-Glierea, Opere complete, Bucureşti, voi. VI, 1979, p. 214.
24. V. Pârvan, M em orial&, Bucureşti, 1979, p. 137.
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nească din cel de-al doilea război mondial. Tot acum Biserica a înţeles
o dată mai mult rolul ce-i revine de a face tot mai mult pentru a ajuta
omenirea să nu mai repete asemenea experienţe crude. Imediat după
război toate forţele şi instituţiile progresiste ale lumii — şi Biserica
creştină s-a numărat printre cele dintîi — au pornit o activitate intensă,
aproape fără precedent, pentru restabilirea ordinii şi încrederii între oa
meni şi popoare.
în acest context postbelic, revista «Biserica Ortodoxă Română» a
jucat un rol foarte important. Sute de pagini au fost dedicate luptei
pentru pace, făcînd cunoscute cititorilor şi întregului cler român a ctivi
tatea organelor politice şi eclesiastice din lumea întreagă în acest sens.
A ceastă publicitate nu avea menirea numai de a consemna evenim en
tele în cronica vrem ii, nu numai de a păstra documentele cele mai im
portante ale întrunirilor dedicate păcii sau m aterialele teoretice ale
unor gînditori, ci şi de a orienta şi stimula clerul în acţiunile concrete
pe care acesta le desfăşura în rîndul maselor de credincioşi. In dece
n iile postbelice, datorită pe de o parte experienţelor dramatice înregis
trate de întreaga naţiune, iar pe de alta manifestărilor* şi materialelor
publicate în organele de presă, s-a format o adevărată stare de spirit
pacifistă în lumea întreagă. A cea sta a făcut ca opinia publică să aibă
un cuvînt greu de spus în aplanarea şi diminuarea conflictelor dintre
state, şi în instaurarea unui climat de încredere şi speranţă în triumful
raţiunii.
Generalităţile privind situaţia internaţională şi lupta pentru pace au
constituit subiectul multor m ateriale publicate de re v is tă 25. C ele mai
multe articole însă au privit situaţii concrete, precum dezbaterile unor
foruri şi organisme internaţionale pe tema păcii în lume, consultaţii, co
locvii, conferinţe, adunări, seminarii, festivităţi de tot felul, apeluri, me
saje, declaraţii, interviuri etc. menite a prom ova spiritul de pace şi bună
înţelegere între popoare, de a contribui la stoparea cursei înarmărilor.
Dintre forurile internaţionale luptătoare pentru pace, sînt urmărite
In mod special lucrările Consiliului M ondial al Păcii, Conferinţei Creş
tine pentru Pace, Congresul Mondial pentru Pace, Mişcarea Mondială
pentru Pace, Conferinţa Bisericilor Europene ş.a.
Peste graniţele reale sau imaginare dintre popoare, peste deosebi
rile de culoare, convingeri politice şi religioase, aceste foruri au făcut
apel la ceea ce au comun oamenii de pretutindeni şi din toate timpurile,
au căutat m ijloace şi căi de a-i apropia, face să se înţeleagă, să se iu
25. LXX (1952), nr. 4— 5, p. 141— 143; nr. 9— 10, p. 550—554; p. 557— 558; nr. 11—
12, p. 815—818; LXXI (1953), nr. 11— 12, p. 1011— 1042; nr. 9— 10, p. 926— 937; nr/7—
8, p. 630— 635; p. 636— 649; nr. 9— 10, p. 904— 921; nr. 2— 3, p. 154— 158; LXXIII
(1955), nr. 1— 2, p. 1011— 1042; LXXII (1954), nr. 1, p. 19— 28; nr. 7, p. 743— 748; nr. 6,
p. 633— 640; nr. 4, p. 429— 432; LXXIII (1955), nr. 1— 2, p. 49— 60; 78— 80; nr. 6,
p. 525— 526; LXXIV (1956), nr. 1— 2, p. 84— 68; LXXV (1957), nr. 1— 2, p. 122— 136;
nr. 3— 4, p. 201— 210, LXXVII (1959), nr. 2, p. 137— 140; nr. 5— 6, p. 438— 448; nr. 7—
10, p. 652—655; LXX VIII (1960), nr. 3— 4, p. 213— 215; nr. 5— 6, p. 429— 435; p. 560—
566; LXXIX (1961), nr. 11— 12, p. 988— 1000; nr. 5—6, p. 550; LXXXI (1963), nr. 7—8,
p. 751— 753; LXXXVIII (1965), nr. 1— 2, p. 48— 49; LXX X V (1967), nr. 11— 12, p. 1177—
1183; XC (1972), nr. 9— 10, p. 1028— 1029; XCI (1973), nr. 3— 5, p. 353— 354; XCIV
(1975), nr. 5— 6, p. 631 s X CIV (1976), nr. 5— 6, p. 499; XCVII (1979), nr. 1— 2, p. 154—
164; C (1982), nr. 5— 6, p. 445—447, nr. 9— 10, p. 757— 758.
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bească şi să se ajute reciproc. In spiritul omeniei şi al umanismului, în
spiritul iubirii lui Hristos, s-au căutat soluţii paşnice pentru diferendele
dintre naţiuni.
Lucrările Consiliului M ondial al Păcii de la Berlin (1952 iulie
1 — 6) 26 f (1954 mai 25— 28) 27; Budapesta (1953 iunie 15— 20) 28 ? Viena
(1953 noiem brie 23— 28 29 ; 1954 martie 28— 30 30 ? sept. 13— 15 31 ? 1962
martie 17— 18 32 ? 1963 sept. 27— 29) 33 ; Colom bo (1957 iunie 22— 29) 34 ;
Stokholm (1954 nov. 18— 23 35 ; 1956 aprilie 5— 9 :i« ; 1959 mai 13 37 ? 1960
mai 28— 29 38; iulie 9— I I ) 39; Delhi (1958 martie 22— 25 40 ; 1961 martie
24— 28 41; Helsinki (1958) 42 ; V a rşovia (1967) 43 ,• 1963 nov. 28) 44 ; Malmd
(1963 martie 2— 3) 45; Leningrad (1967) 46 ; Sofia (1974 febr. 16— 19) 47 şi
Bucureşti (1960, iulie 9— I I ) 47 bls, sînt prezentate pe larg. Ihtîlnim, de
asemenea, şi analize retrospective ^
Un loc foarte important îl ocupă şi lucrările Conferinţei Creştine
pentru Pace de la.Praga (1960 sept. 49 ? 1962 mai 14— 18 50 ; sept. 12— 17 51;
1965 mai 18— 21 52 ; 1966 mart. 21— 25 52bis ; 1968 ian. 21— 25 53 ; 1970 febr.
26— 2 8 54; 1971 sept. 30— oct. 3 55 ; sept. 12— 14 56; 1976 ian. 14— 16 57; febr.
nr

26. LXX (1952), nr. 6— 8, p. 281— 297; nr. 9— 10, p. 555— 556, vezi şl LXX (1052),
6— 8, p. 276— 280 şi 331— 333.

27. LXXII (1954), nr. 5, p. 516—527.
28. LXXI (1953), nr. 7— 8, p. 616— 617 ; 618— 629.
29. LXXI (1953), nr. 11— 12, p. 1043— 1972.
30. LXXII (1954), nr. 2— 3, p. 231— 233.
31. LXXII (1954), nr. 9, p. 963— 965.
32. LXXX (1962), nr. 3— 4, p. 331— 332.
33. LXXXI (1963), nr. 9— 10, p. 937— 938.
34. LXXV (1957), nr. 8— 9, p. 638— 644, 645—655.
35. LXXIII (1955), nr. 1— 2, p. 38— 43.
36. LXXIV (1956), nr. 3— 4, p. 277— 283; LXXV (1957), nr. 11— 12, p. 1061— 1063.
37. LXX VII (1959), nr. 5— 6, p. 431— 434.
38. LXXVIII (1960), nr. 7— 8, p. 589— 590. Despre sesiunea din 16— 19 dec. 1961
vezi LXXIX (1961), nr. 11— 12, p. 976— 987.
39. LXXVIII (1960), nr. 7— 8, p. 591— 595.
40. LXXVI (1958), nr. 3— 4, p. 348— 352.
41. LXXIX (1961), nr. 5— 6, p. 558— 568.
42. LXXVI (1958), nr. 12, p. 110&— 1111.
43. LXXIX (1961), nr. 9— 10, p. 890— 894.
44. LXXXI (1963), nr. 11— 12, p. 1127— 1131.
45. LXXXI (1963), nr. 3— 4, p. 242— 246.
46. LXXXV (1967), nr. 11— 12, p. 1183— 1186.
47. XCII (1974), nr. 7— 8, p. 902.
47 bis. CXXVIII (1960), nr. 11— 12, p. 1012— 1019.
48. LXXIII (1955), nr. 3— 4, p. 206— 211; LXXIV (1956), nr. 3— 4, p. 284— 286;
LXXVIII (1960), nr. 7— 8, p. 577— 588.
49. LXXVIII (1960), nr. 9— 10, p. 773— 781.
50. LXXX (1962), nr. 5— 6, p. 515— 522.
51. LXXXI (1963), nr. 1— 2, p. 87— 98.
52. LXX XIII (1965), nr. 5— 6, p. 471— 472.
52 bis. LXXXIV (1966), nr. 3—4, p. 306—309.
53. LXXXVI (1968), nr. 1— 2, p. 66— 67.
54. LXXXVIII (1970), nr. 1— 2, p. 51— 52.
55. LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 992— 994.
56. LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1011— 1012.
57. X CIV (1976), nr. 1— 2, p. 94.
B.O.R. — 9
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2— 6 58; 1983 febr. 7— 11 MWs; 1977 ian. 11— 13 59 ; 1978 sept. 13— 17)59bis;
Dresda (1963 mart. 28,— apr. 3) 60 ; Bucureşti (1963 nov. 12— 17 61 ; 1981
sept. 7— 10 62 ; 1984 mai 7— 11 63,• 1966 mai 23— 25 64 ; 1975 mai 27— 30 65;
1977 iunie 16— 18 66 ? Sofia (1965 martie 2— 5 67; 1978 febr. 28 — martie
4 « , 1972 nov. 1— 3 69 ; 1971 mai 7— I I 70,- 1976 iunie 17— 20 71; 1963
se p t.)72; Liebfaanenberg (1983 febr. 21— 23) 72bis j Bucureşti (1967 sept.
18— 23 73; Leningrad (1965 aprilie 8— 1 0 )74; V arşovia (1967 mai 9— 11) 75;
Gw att (1969 nov. 25— 29) 76; M oscova (1971 febr. 3— 6 77; 10— 17 78;
1973 mart. 20— 23 79 ; 1982 ian. 26— 28) 80 ; Ecimiadzin (1975 febr. 25—
28) 81 f W eim ar (1975 sept. 23— 26) 82 ; Bremen (1975 apr. 12— 16) 83; Oiso
(1976 ian. 23— 26) 831,15 ,• N ew -W ind sor (1976 apr. 5— 8 ) 84; Bangalore
(1976 sept. 13— 18) 85; K ie v (1976 oct. 10— 14) **** ? Brno (1976 nov. 25—
28) 86 ; Espano (1977 sept. 1— 3) 87 ; Hofgeism ar (1982 nov. 15— 19)87bis;
N oordw ijkerhout (1981 oct. 24— 28) 88, Beienrode (1984 oct. 1— 5) 8^>1S,
cît şi retrospective generale privind astfel de întruniri 89.
58. XCIV (1976), nr. 1— 2, p. 95—96.
58 bis. CI (1983), nr. 5— 6, p. 351.
59. XCV (1977), nr. 4, p. 287.
60. LXXXI (1963), nr. 3—4, p. 249— 253.
61. LXXXI (1963), nr. 11— 12, p. 1042— 1091.
62. X CV (1977), nr. 5— 6, p. 956—958.
63. CII (1984), nr. 5— 7, p. 306— 311.
64. LXXXIV (1966), nr. 5— 6, p. 503— 512.
65. XCIV (1975), nr. 5— 6, p. 619—623.
66. X CV (1977), nr. 7— 8, p. 704— 706.
67. LXXXIII (1965), nr. 3— 4, p. 274—275.
68. XCVI (1978), nr. 3— 4, p. 200— 204.
69. XCI (1973), nr. 1— 2, p. 130— 131.
70. LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 520— 523.
71. XCIV (1976), nr. 5— 6, p. 492— 493.
72. LXXXIV (1966), nr. 9— 10, p. 936— 937.
72 bis. CI (1983), nr. 5—6, p. 352— 353.
73. LXXXV (1967), nr. 9— 10, p. 928— 933.
74. LXXXIII (1965), nr. 3— 4, p. 276— 279.
75. LXXXV (1967), nr. 5— 6, p. 579— 581.
76. LXXXVII (1969), nr. 11— 12, p. 1122— 1123.
77. LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 65— 68.
78. LXXXIX (1971), nr. 1— 2, p. 68— 69.
79. XCI (1973), nr. 3— 5, p. 300—302.
80. C (1982), nr. 1— 2, p. 85— 93.
81. XCIII (1975), nr. 1— 2, p. 59— 60.
82. XCIII (1975), nr. 9— 10, p. 1058.
83. XCIV (1976), nr. 3— 4, p. 251— 253.
83 bis. X CIV (1976), nr. 5— 6, p. 488— 491.
84. XCIV (1976), nr. 3— 4, p. 251—253.
85. XCIV (1976), nr. 9— 12, p. 910; p. 908.
85 bis. X CIV (1976), nr. 9— 12, p. 908— 910.
86. XCIV (1976), nr. 9— 12, p. 910— 914.
87. XCV (1977), nr. 9— 12, p. 900—902.
87 bis. CI (1983), nr. 1— 2, p. 39— 41.
88. XCIX (1981), nr. 11— 12, p. 1206— 1207.
88 bis. CII (1984), nr. 11— 12, p. 734—741.
89. LXX (1952), nr. 1— 3, p. 796; LXXXII (1964), nr. 1— 2, p. 71 ; LXXXVII (1969),
nr. 9— 10, p. 917— 919; nr. 11— 12, p. 1122— 1123; XCI (1973), nr. 7— 8, p. 798—802.
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Alături de lucrările acestor foruri internaţionale întîlnim în paginile
revistei «Biserica O rtodoxă Română» ample dări de se^mă asupra lu
crărilor Conferinţei Bisericilor Europene 90, congreselor mondiale pentru
pace 91, M işcării M ondiale pentru Pace 92, diferitelor conferinţe dedicate
p ă c ii93, seminarii 941 c o lo c v ii95, consu ltaţii96, adunări97 şi diferite festi90. Gwatt (1969, nov. 25—29), LXXXVII (1969), nr. 11— 12, p. 1122— 1123; V ar
şovia (1972, mai 16— 19), XC (1972), nr. 5— 6, p. 518’—519; Geneva (1982, febr. 17), CI
(1983), nr. 5— 6, p. 352; Bucureşti (1982, mart. 22— 25), (1982), nr. 5— 6, p. 470— 478;
Goslar (1982 nov. 22— 26), CI (1983), nr. 1— 2, p. 41— 44.
91. Beijing (1952, oct.), LXX (1952), nr. 9— 10, p. 538— 549; Viena (1952/dec.
12— 19), LXX (1952), nr. 11— 12, p. 797— 814 şi LXXI (1953), nr. 1, p. 21— 47; 48— 65;
nr. 9— 10, p. 535— 537; (1953, nov. 23— 28), LXXI (1953), nr. 11— 12, p. 1043— 1072;
Stockholm (1958, iul. 16— 21), LXXVI (1958), nr. 7—8, p. 780— 787; 788— 792; Tokio
(1961, iul.), LXXX (1962), nr. 1— 2, p. 71— 77; Moscova (1962, iul. 9— 14), LXXX (1962),
nr. 7— 8, p. 627— 658. Vezi şi nr. 3— 4, p. 333— 338 cu privire la sesiunea plenară a
Comitetului Naţional pentru apărarea păcii de la Bucureşti (1962, apr. 9); Helsinki
(1965, iul. 10— 15), LXXXIII (1965), nr. 7— 8, p. 694— 702. Vezi şi LXXVI (1958), nr.
12, p. 1109— 1111; Sofia (1974, febr. 16— 19), XCII (1974), nr. 1— 2, p. 85—86; (1980,
sept. 23— 27), XCVIII (1980), nr. 11— 12, p. 1126— 1127.
92. LX X V (1957), nr. 3— 4, p. 201— 210. Vezi lucrările de la Debreţin (1958 oct.
31), LXXVI (1958), nr. 10— 11, 1069— 1072; Praga (1961, ian. 24— 28), LXXIX (1961),
nr. 1—2, p. 157— 160; (1961, iun. 13— 18), LXXX (1962), nr. 3— 4, p. 323— 330; LXXXII
(1964), nr. 3— 4, p. 253— 259.
93. Moscova (1952, mai), LXX (1952), nr. 1— 3, p. 44; nr. 4— 5, p. 122— 138; nr.
9— 10, p. 522— 529; Sofia (1952, oct. 5), LXXI (1953), nr. 1 , p. 66— 77; Berlin (1954,
ian. 25— febr. 18), LXXII (1954), nr. 2— 3, p. 221— 230; Stockholm (1954, iun. 19— 23),
LXXII (1954), 6, p. 627— 632 ; Geneva (1955, iul. 18— 23), LXXIII (1955), nr. 7 p. 575— 579;
Praga (1959, apr. 16— 19), LXXVII (1959), nr. 5— 6, p. 456— 464; Bangabur (1963, apr.
17— 21), LXXXI (1963), nr. 7—8, p. 754— 755; Moscova (1963, iul.— aug.), LXXXL (1963),
nr. 7— 8, p. 751— 753; (1983 mart. 7— 9), CI (1983), nr. 5— 6, p. 343— 349; Sofia (1965,
mart. 2— 5), LXXXIII (196^f, nr. 3— 4, p. 274— 275; Ţările Baltice (1968, mai), LXXXVII
(1969), nr. 9— 10, p. 952; Kyoto (1970, oct. 16— 22), LXXXVII1 (1970), nr. 9— 10, p.
959— 974; Helsinki (1973, iul. 3— 7), XCI (1973), nr. 7—8, p. 852— 853; Tokio, Hiroshima,
Nagasaki (1974, aug. 2— 10), XCII (1974), nr. 7— 8, p. 924— 925; Soifok (1975, sept.
15—20), XCIII (1975), nr. 9— 10, p. 1056— 1058; Helsinki (1976, sept. 23— 26), XCIV (1976),
nr. 9— 12, p. 916— 918; Geneva (1977, mart. 3— 4), X C V (1977), nr. 4, p. 291— 292;
Moscova (1977, iun. 6— 10), X CV (1977), nr. 7— 8, p. 633—684; Bucureşti (1969, iul.
1— 4), LXXXVII (1969), nr. 7—8, p. 676— 683; (1984, febr. 17), CII (1984), nr. 5— 7, p.
317— 318; Kiev (1983, apr. 20—25), CI (1983), nr. 5—6, p. 354.
94. Geneva (1969, iul. 23— 29), LXXXVII (1969), nr. 11— 12, p. 1139— 1140; Engelberg
(1973, mai 28 — iun. 1 ), XCI (1973), nr. 7—8, p. 798— 802.
95. «Arnoldhain» (1969, sept. 12— 19), LXXXVII (1969), nr. 11— 12, p. 1144— 1145;
(1971, oct. 20— 28), XC (1972), nr. 3— 4, p. 320— 321; Basel (1967, nov. 27 — dec. 1),
LXXXV (1967), nr. 11— 12, p. 1147— 1148; Baden (1970, apr. 3— 9), LXXXVIII (1970),
nr. 3— 4, p. 313— 314; Marriott'sville (1976, mart. 31 — apr. 3), XCIV (1976), nr. 3— 4,
p. 250— 251.
96. Moscova (1961, iul. 17— 27), LXIX (1951), nr. 7— 9, p. 285—302; Eisenach
(1967, nov. 20— 22), LXX X V (1967), nr. 11— 12, p. 114— 117; Berlin (1968, mart. 4— 8),
LXXXVI (1968), nr. 7—8, p. 902— 904; Geneva (1968, mai 28 — iun. 1), LXXXVI (1968),
nr. 7—8, p. 901— 902; Saint-Louis (1969, oct. 3— 6), LXXXVII (1969), nr. 11— 12,
p. 1143— 1144; Praga (1972, ian. 25— 26), XC (1972), nr. 1— 2, p. 101; Berlin (1975,
oct. 27— 31), XCIII (1975), nr. 9— 10, p. 1060— 1061.
97. Helsinki (1955, iun. 22— 29), LXXIII (1955), nr. 6, p. 502— 508;
nr.
8— 9,
p. 645— 655; New-York (1960), LXXVIII (1960), 9— 10, p. 766— 772; Praga (1961, iun.
13— 18), LXXIX (1961), 7— 8, p. G06— 710; (19G4, iun. 28 — iul. 3), LXXXII (1964),
nr. 3— 4, p. 260— 275; nr. 7— 8, p. 673— 713; vezi şi nr. 1— 2, p. 74— 75; Bucureşti
(1965, iul. 1), LXXXIII (1965), nr. 7— 8, p. 690— 693; Praga (1968, mart. 31 — yflpr. 5),
LXXXVI (1968), nr. 3— 5, p. 432— 443; nr. 7— 8, p. 944; Berlin (1969, iun. 21— 25),
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vităţi închinate aceleiaşi cauze 98. Nu sînt trecute cu vederea nici decla
raţiile " , interviu rile 100r m esajele 101f apelurile 102( cuvîntările 103 şi atitu
dinile 104 unor personalităţi de seamă ale Bisericii creştine privitoare la
problema păcii în lume, la posibilităţile de soluţionare paşnică a dife
rendelor dintre state, la oprirea cursei înarmărilor, la distrugerea arse
nalelor militare. Sînt reliefate figu rile unor reprezentanţi de seamă ai
cultelor, laureaţi ai unor premii şi distincţii internaţionale pentru pace 105,
elem ent stimulator pentru tinerele generaţii. Nu de puţine ori laureaţii
Premiului N obel pentru Pace au fost clerici sau membri activi ai unor
culte creştine.
Toate acestea au dovedit cu prisosinţă că graniţele, deosebirile na
ţionale, confesionale şi politice nu pot constitui o barieră de netrecut
în eforturile mereu sporite ale umanităţii pentru supravieţuire pe pla
neta Pămînt. Remarcăm* cu mîndrie că nu a fost întrunire internaţională
a cultelor religioase dedicată păcii, la care Biserica O rtodoxă Română să
nu participe, iar organul oficial de presă al său a relatat pe larg con
tribuţiile pe care le-au adus reprezentanţii români. Ierarhi, clerici, cadre
din învăţămîntul teologic, mediu şi superior, s-au identificat cu cauza
dintotdeauna a poporului român şi a Bisericii O rtodoxe Române. Patriarhii
M iron Cristea, N icodim Munteanu, Justinian Marina au creat o adevă
rată tradiţie pe făgaşul luptei pentru pace, pe care a continuat-o cu
înţelepciune şi stăruinţă patriarhul Iustin. Sfîntul Sinod al Bisericii O rto
doxe Române, patriarhii, m itropoliţii şi episcopii au trimis nenumărate

pastorale şi m<
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LXXXVII (1969), nr. 5— 6, p. 499— 502; Leningrad (1971, febr. 12— 15), LXXXIX (1971),
nr. 5— 6, p. 533; Bruxelles (1972, iun. 2— 5), XC (1972), nr. 5— 6, p. 505— 511 ; Moscova
(1977, mai 5— 11), XCII (1977), nr. 7— 8, p. 684— 689.
98.
LXXI (1953), nr. 2— 3, p. 176— 181} nr. 11 — 12 , p. 1073— 1074; LXXII (1954),
nr. n _ i 2( p. 1289— 1291 ; LXXV1I (1959), nr. 3— 4, p. 247— 262; nr. 7— 10, p. 635—837;
648—651; LXXXI (1963), nr. 9— 10, p. 930— 943; nr. 11— 12, p. 1126; LXXXIII (1965),
nr. 7— 8, p. 686—689 ; XCII (1974), nr. 5— 6, p. 680— 682.
99 LXXVI (1958), nr. 3— 4, p. 314; LXXIII (1955), ifr. 1— 2, p. 114— 115; LXXVII
(1959), nn 11— 12, p. 1000— 1024; LXXVI1I (1960), nr. 3— 4, p. 216— 217; nr. 11— 12,
p. 1020— 1024; LXXXI (1963), nr. 1— 2, p. 99; C (1982), nr. 3—4, p. 272.
100. LXXVI (1958), nr. 3— 4, p. 314— 315; 353— 356; LXXXVIII (1970), nr. 1— 2,
p. 51— 52; nr. 5— 6, p. 497; LXXXIX (1971), nr. 5— 6, p. 533— 535; X C (1972), nr. 3— 4,
p. 320.
101. LXIX (1951), nr. 7— 9, p. 281— 284; LXX (1952), nr. 11— 12, p. 796; LXXI
(1953), nr. 4, p. 309— 310; 311— 318; LXXII (1954), nr. 1, p. 2&—31 ; LXXX (1962), nr.
5— 6, p. 490—491} LXX X V (1967), nr. 7— 8, p. 680—681; LXX X V (1968), nr. 1— 2 , p.
81— 82; LXXXIX (1971), nr. 9— 10, p. 1012; XC (1972), nr. 1— 2, p. 81— 82, 92.
102. An. LXIX (1951), nr. 7— 9 (iul.— sept.), p. 281— 284; LXX (1952), nr. 11— 12,
p. 793— 795 ; LXXI (1953), nr. 2— 3, p. 170— 175; LXXIII (1955), nr. 1— 2, p. 61— 63;
70— 77; nr. 6, p. 500— 501 ; LXXVI (1958), nr. 3— 4, p. 313— 314; nr. 9, p. 819—«20 ;
LXXVIII (1960), nr. 1— 2, p. 36; Cil (1984), nr. 5— 7, p. 285—287.
103. LXX (1952), nr. 4— 5, p. 200—232; nr. 6—8 (iun.— aug.), p. 415— 418; An.
LXXI (1953), nr. 4 (apr.), p. 321— 324; LXXII (1954), nr. 1, p. 29—'31 ; LXXIII (1955),
nr. 1— 2, p. 44— 48; LXXIII (1955), nr. 6, p. 518— 524 ; LXXV (1957), nr. 8— 9, p. 656—
658; LXXVII (1959), nr. 5— 6, p. 449— 453; 454— 455; LXXXV (1967), nr. 11— 12, p.
1187— 1188.
104. LXXXI (1963), nr. 11— 12, p. 1119; LXX (1952),'nr. 9— 10, p. 522— 529} LXX
(1952), nr. 6— 8, p. 331— 333; 344— 359; LXXI (1953), nr. 2— 3, p. 159— 169; LXXII
(1954), nr. 2— 3, p. 234— 236.
105. LXXIII (1955), nr. 5, p. 419; LXXVII (1959), nr. 7— 10, p. 630— 634, 638— 647;
LXXXI (1963), nr. 11— 12, p. 1132— 1134; LXXXII (1964), nr. 9— 10,
p.
866— 869;
LXXXVII (1969), nr. 11— 12, p. 1138— 1139.

106. LXXIII
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107. LXXIII
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109. Al. M.
1219; Idem, A d i
1981, nov. 25— 2<
Conferinţa naţior
21— 22), LXXVI
M işcării pentru a
(1955), rr. 5, p. :
rarea Păcii din
p. 551— 552; Ider
(Bucureşti, 1962 i
conducătoare ale
248; Idem, Şedi.
Română, (Bucure
Plenarei Com iteli
XCIV (1976), nr.
apărarea păcii, I
apărarea Păcii, (]
Adunarea Cultele
Cil (1984), nr. 5rarea păcii din R
110. LXX (
(1953), nr. 2— 3,
bacteriologice, s]
cu atît mai mare
sâ o folosească,
ţional şi cel mai
rului vieţii, nu a
terzicerea imedic
ca pe o armă de |

documentare

13 3

pastorale şi m esaje de pace enoriaşilor Bisericii O rtodoxe Române, ce
lorlalte culte din ţară, tuturor rom ânilor din ţară 106 şi din străinătate 107,
avînd convingerea că aceasta este o primă treaptă în contextul luptei
pentru pace. Asigurarea unităţii naţionale, bunei convieţuiri între mem
brii naţiunii, indiferent de deosebirile confesionale, form ează piedestalul
de nezdruncinat, de pe care forţele politice şi instituţiile religioase pot
să-şi aducă din plin contribuţia pentru asigurarea păcii internaţionale,
în spiritul politicii de bună convieţuire între naţionalităţile conlocuitoare
şi al libertăţii religioase prom ovate cu perseverenţă de statul nostru
mai ales după cel de-al doilea război mondial, Biserica O rtodoxă Română
a stăruit permanent pentru pacea internă şi buna conlucrare între cul
tele recunoscute o fic ia l108. Pentru aceasta au fost necesare numeroase
întruniri, conferinţe, adunări, seminarii şi c o lo c v ii109, care au orientat
relaţiile şi dialogul dintre culte pe calea bunei înţelegeri şi în acelaşi
timp le-au consolidat solidaritatea în lupta comună pentru pace.
Biserica O rtodoxă Română a fost în m iezul realităţilor lumii con
temporane şi a luat poziţie fermă în cadrul întrunirilor interne şi inter
naţionale faţă de evenim entele politice care subminau pacea şi buna
înţelegere între popoare şi state. Glasul reprezentanţilor Bisericii O rto
doxe Române a incriminat spiritul războinic al unor guverne şi forţe,
a cerut stăruitor renunţarea la cursa îna rm ă rilorno. Pe lîngă poziţia
luată în cadrul întrunirilor interne şi internaţionale, Biserica Ortodoxă
106. LXXIII (1955), nr. 1— 2, p. 66— 67 ; 64— 65; LXXII (1954). nr. 6, p. 605—626;
595—598; LXXIII (1955), nr. 3— 4, p. 195— 198.
107. LXXIII (1955), nr. 1— 2, p. 68— 69.
108. LXXI (1953), nr. 2— 3. p. 182— 186.
109. AI. M. Ioniţă, întruniri consacrate păcii, XCIX (1981), nr. 11— 12, p. 1216—
1219; Idem, Adunarea C ultelor din România pentru dezarmare şi pace, (Bucureşti,
1981, nov. 25— 26), XCIX (1981), nr. 11— 12, p. 1234— 1498; Pr. prof. I. Rămureanu,
Conferinţa naţională a M işcării pentru Pace din R. P. Română (Bucureşti, 1958 iun.
21— 22), LXXVI (1958), nr. 7— 8, p. 766— 779; Redacţia, Adunarea reprezentanţilor
M işcării pentru apărarea Păcii din R. P. Română, (Bucureşti, 1955 mai 22— 23), LXXIII
(1955), nr. 5, p. 394— 412; Idem, Şedinţa plenară a C om itetului N aţional pentru apă
rarea Păcii din R. P. Română, (Bucureşti, 1961 mart. 31), LXXIX (1961), nr. 5— 6,
p. 55 i— 552 ; Idem, Adunarea reprezentanţilor M işcării pentru Pace din R. P. Română,
(Bucureşti, 1962 iun. 8), LXXX (1962), nr. 5— 6, p. 523— 533; Idem, Şedinţele forurilor
conducătoare ale partizanilor păcii din R. P. Română, LXXXI (1963), nr. 3— 4, p. 247—
248; Idem, Şedinţa Biroului Com itetului Naţional pentru apărarea păcii din R. P.
Română, (Bucureşti, 1963 oct. 19), LXXXI (1963), nr. 9— 10, p. 938; Idem, Lucrările
Plenarei Com itetului Naţional pentru apărarea păcii din R. S. România (1976 febr. 27),
XC IV (1976), nr. 1—2, p. 145— 148; S lu jitorii cultelor din ţara noastră luptă pentru
apărarea păcii, LXX (1952), nr. &— 8, p. 334— 336; Idem, Congresul Naţional pentru
apărarea Păcii, (Bucureşti, 1952 dec. 5— 7), LXX (1952), nr. 11— 12, p. 750— 792; Idem,
Adunarea C ultelor din România pentru dezarmare şi pace, (Bucureşti, 1984 iun. 21— 23),
Cil (1984), nr. 5— 7, p. 319— 540; Dr. C.V., Lucrările Com itetului Naţional pentru apă
rarea păcii din R. S. România (Bucureşti, 1983 febr. 11), CI (1983), nr. 5— 6, p. 351— 352.
110. LXX (1952), nr. 4— 5, p. 139— 140; nr. 6- 8, p. 298— 328; 329—330; LXXI
(1953), nr. 2— 3, p. 187— 190. Protestul Bisericii Ortodoxe Române împotriva armelor
bacteriologice, spre exemplu, a fost categoric : «Indignarea credincioşilor noştri este
cu atît mai marc cu cit întrebuinţarea acestei arme, pe care nici fasciştii n-au cutezat
sâ o folosească, reprezintă cea mai odioasă încălcare a normelor de drept interna
ţional şi cel mai nelegiuit atentat împotriva umanităţii (...). Ca închinători ^ai Zidito
rului vieţii, nu ai morţii, ca slujitori ai Domnului păcii, nu al vrajbei, noi 'cerem in
terzicerea imediată a armei bacteriologice, pe care o înfierăm cu toată fiinţa noastră,
ca pe o armă de pustiire a pămîntului» (LXX (1952), nr. 1—2, p. 3— 4).
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Română a adresat numeroase m esaje către forurile internaţionale bise
riceşti 111 şi politice m , pe de o parte exprimîndu-şi totala adeziune la
eforturile pentru pace, iar pe de altă parte încurajînd aceste organisme
în prom ovarea unui spirit de linişte, încredere şi iubire între oameni şi
naţiuni. In paginile revistei^ «Biserica O rtodoxă Română» întîlnim de
claraţii 113, in te rv iu ri114 şi medalioane 115 ale unor neobosiţi luptători
pentru pace din cadrul Bisericii O rtodoxe Române, ceea ce are drept
scop nu numai orientarea clerului şi credincioşilor asupra m arilor pro
bleme cu care se confruntă omenirea în general şi cultele în special,
ci şi pentru a antrena noi cadre în acest proces com plex al luptei pentru
pace. Trebuie menţionate, dar nu în ultimul rînd, articolele numeroase
în care se fac analize retrospective şi se schiţează perspectivele de
viitor ale luptei pentru pace 116.
In spiritul politicii prom ovate cu consecvenţă şi clarviziune pe plan
intern şi extern de statul nostru, Biserica Ortodoxă Română se afirmă
ca o instituţie activă, slujitoare devotată a idealurilor de pace şi pros
peritate ale naţiunii noastre.
Lupta pentru pace este o formă prin care Biserica Ortodoxă Română
îşi îndeplineşte misiunea sa în lume de slujire a lui Dumnezeu şi a
oamenilor.

PRECIZĂRI DOCUMENTARE
PRIVIND ACTIVITATEA COMPOZITORULUI
D. G. KIRIAC
GHEORGHE VASILESCU

Anul acesta s-au împlinit o sută douăzeci de ani de la naşterea
compozitorului D. G. Kiriac, reprezentant de seamă al muzicii corale
româneşti, nimerit prilej de a releva contribuţia pe care şi-a adus-o la
constituirea stilului naţional, întemeiat pe specificul m uzicii tradiţio
nale, şi de a preciza, In acest context, unele aspecte, mai puţin cerce
tate, din viaţa şi activitatea lui de compozitor, dirijor şi interpret.
După cum se cunoaşte, viitoru l compozitor şi folclorist s-a născut
la Bucureşti, la 6 martie 1866, ca ultimul dintre cei patru copii, doi băieţi
111. LXXIII (1955), nr. 3— 4, p. 199— 201; LXXV (1957), nr. 6— 7, p. 483— 484;
LXXVII (1959), nr. 5— 6, p. 436— 437; LXXII (1954), nr. 6, p. 599; LXXVII (1959), nr
5— 6, p. 435 ; XCVIII (1980), nr. 11— 12, p. 1095— 1097.
112. LXXVIII (1960), nr. 9— 10, p. 902— 909; LXXVI (1958), nr. 3— 4, p. 357 ; XCIX
(1981), nr. 11— 12, p. 1224— 1229, LXX (1952), nr.
11— 12, p. 708— 709; LXXV (1953?
nr. 5— 6, p. 437; LXXV (1957), nr. 6— 7, p. 485;nr. 11— 12, p. 1064— 1069.
113. LXXVI (1958), nr. 3— 4, p. 358— 360.
114. LXXVI (1958), nr. 1— 2, p. 73— 75.
115. LXIX (1951), nr. 3— 6, p. 111— 120; LXXI (1953), nr. 5— 6, p. 463— 477.
t
116. LXXV (1957), nr. 6— 7, p. 539— 542; LXXVI (1958), nr. 5— 6, p. 548— 559^
XCVI (1978), nr. 5— 6, p. 478— 479; LXXVI (1958), nr. 1— 2, p. 76— 87; LXXI (1953) j
nr. 9— 10, p. 982— 1000; XQ (1972), nr. 3—4, p. 327— 328; LXVIII (1950), nr.
3—
p. 163— 167} LXXI (1953), nr. 5—6, p 546— 586; XCI (1973), nr. 9— 10, p. 1029— 1031»?
CI (1983), nr. 3— 4, p. 157— 159;
nr. 9— 10, p. 609— 610;
LXXIX (1961), nr. 7—&
p. 598— 605.
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şi două fete, ai lui Gheorghe şi Anastasia Chiriac, primind la botez pre
numele de Dumitru-Gheorghe.
Tatăl său, meşter argintar, care îşi agonisea întreţinerea fam iliei din
cîştigul obţinut prin desfacerea, pe la parohiile din capitală, a obiectelor
de cult pe care le confecţiona într-un mic atelier instalat pe Podul M ogoşoaiei, Calea V ictoriei de azi, peste drum de biserica Creţulescu, văzînd interesul copilului faţă de învăţătură şi pasiunea lui pentru muzică,
l-a înscris, după absolvirea şcolii primare, la liceul «Sf. S ava» şi, con
comitent, la Conservatorul din Bucureşti.
Sub îndrumarea profesorilor Eduard Wachmann, la armonie, şi Gh.
Brătianu, la teorie-solfegii, tînărul a început, încă de pe acum, să com 
pună muzică, debutînd cu «Im n şcolar», cîntat de e le v ii de la «Sf. Sava»
la 5 decembrie 1884, în ziua sărbătoririi patronului liceului lor. C ola
borează, totodată, la revista «D oin a» a lui C. Bărcănescu, unde publică,
alături de nume consacrate, ca Gr. Stephănescu şi A l. Flechtenmacher,
romanţele «V in o cu m ine» şi «De-ai fi lîngă m ine», precum şi barcarola
«La iubita m ea», pe care le semnează Dumitru Georgescu sau Dem Georgescu. A cest nume de autor provenea, după obiceiul timpului' din trans
formarea prenumelui Gheorghe în Georgescu, la care va adăuga, mai
tîrziu, pe cel de Kiriac, adevăratul său nume de familie, schimbîndu-1,
însă, pe «C h », cu «K », pentru a se numi Dumitru Georgescu Kiriac sau,
mai simplu, D. G. Kiriac.
în 1885, la vîrsla de 19 ani, termină Conservatorul, iar peste doi ani,
în 1887, îşi ia şi bacalaureatul. Urmează cursurile de drept, la U niversi
tatea din Bucureşti, şi continuă să se preocupe de muzică, compunînd
«B aladă» pentru canto şi pian, ce va apare, în 1888, în «Almanahul
studenţilor».
După obţinerea licenţei în drept, în 1892, pleacă în Franţa, dar nu
pentru studii juridice, ci să se perfecţioneze în arta muzicală ; se înscrie
la Conservatorul din Paris, unde îi are profesori pe Theodore Dubois, la
contrapunct, Charles M ărie W idor, la compoziţie, Emile Pessard, la ar
monie, şi Louis-Albert Bourgault-Ducoudray, la istoria muzicii.
în martie 1893, cere m itropolitului Iosif Gheorghian al U ngrovlahiei
un ajutor pentru continuarea studiilor. M itropolitul îl recoifiandă preo
tului Ioan Severin 1, superiorul bisericii române din Paris, spre a-i da o
utilizare în corul bisericii. Corul nu era, însă, plătit dintr-o sumă pre
văzută anume în buget, ci din leafa unui post de cîntăreţ, menţinut ani
de-a rîndul vacant, în accst scop. De pregătirea lui se îngrijise, timp de
aproape 40 de ani, francezul A. Braugrand, ajuns în vîrstă de 80 de ani,
care, lipsit acum de energia necesară, nu mai putea asigura o îndrumare
corespunzătoare, coruj lăsînd mult de dorit. Pentru a îndrepta lucrurile,
preotul Ioan Severin, care îl rînduise ca ajutor lui A . Beaugrand, încă
1.
Iconomul stavrofor Ioan Severin, după o activitate neîntreruptă de aproape
30 de ani, ca profesor la seminarul episcopiei de Huşi, preot la Galaţi şi protoiereu
al judeţului Covurlui, a fost numit, la 1 ianuarie 1886, ca superior al bisericii române
din .Paris, în postul devenit vacant prin întoarcerea în ţară a arhimandritului Partenie
Ciinceni, de către mitropolitul Calinic Miclcscu al Ungrovlahiei, la propunerea epis
copului Melchiscdec Ştefănescu al Romanului, care îl recomandase şi lui Vasile
Alecsandri, ministrul României în Franţa (Arhiva Mitropoliei Ungrovlahiei, Dosar nr.
3369/1885, f. 23, 25, 26, 27, 29 ; Dosar nr. 3370! 1886, f. 1 , 8).
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de la 1 iulie 1892, pe Elie M ih ă ilescu 2, e le v la Conservatorul din Paris,
propune M itropoliei, la începutul anului 1893, să i se facă bătrînului,
pentru serviciile aduse, o pensie lunară din fondul m ilelor, iar condu
cerea corului să i se încredinţeze lui D. G. Kiriac, care urma să fie
plătit din leafa postului de cîntăreţ, împreună cu ceilalţi corişti. M itro
polia, în acord cu M inisterul Cultelor, prevede, însă, în buget, începînd
cu anul financiar 1893/1894, o sumă corespunzătoare pentru plata coru
lui, înfiinţînd, totodată, şi postul de dirijor. La ocuparea acestui post au
candidat D. G. Kiriac, Elie Mihăilescu şi G eorge Ştefănescu, profesor
de muzică vocală la Şcoala normală de institutori şi diriginte al corului
bisericii «Sf. Ecaterina» din Bucureşti, care intenţiona să plece şi el în
capitala Franţei pentru continuarea studiilor. Ţinîndu-se seama că D. G.
Kiriac şi Elie M ihăilescu fuseseră admişi, în urma unor examene se
rioase, la Conservatorul din Paris, iar G eorge Ştefănescu avea o în
delungată practică corală, nu s-a organizat un concurs propriu-zis. M i
tropolitul Iosif Gheorghian a cerut, însă, ca G eorge Ştefănescu să fie
examinat, în legătură cu cunoştinţele sale teoretice şi practice în do
meniul artei muzicale, de către Ed. Wachmann, directorul C onservato
rului din Bucureşti. Din corespondenţa purtată în acest scop, nu rezultă
că el a fost supus unei asemenea verificări şi nici dacă Wachmann a
avizat trimiterea lui în capitala Franţei. Se ştie, doar, că G eorge Ştefă
nescu a fost preferat celorlalţi doi candidaţi, fiind numit, cu începere
de la 1 aprilie 1893, în postul de dirijor, nou în fiin ţa t3. A ceastă alegere
n-a avut, însă, rezultatele dorite, pentru că G eorge Ştefănescu nu nu
mai că n-a fost admis nici măcar ca auditor la Conservatorul din Paris,
dar nu s-a în grijit nici de pregătirea corului, la conducerea căruia fusese
numit, ceea ce l-a determinat pe arhimandritul M eletie D obrescu4, noul
superior, să ceară M itropoliei, la începutul anului 1894, înlocuirea lui cu
D. G. K ir ia c 5. M itropolitul Ghenadie Petrescu, succesorul lui Iosif
Gheorghian, retras din scaun la 29 martie 1893, l-a chemat în ţară pe
G eorge Ştefănescu6, acordîndu-i un concediu de o lună, cu începere de
2. După absolvirea Conservatorului din Paris, Elie Mihăilescu s-a întors în tară
şi a funcţionat ca profesor de muzică vocală la liceul din Craiova şi diriginte al
corului bisericii «Sf. Ilie» din oraş. A compus cîntece bisericeşti şi naţionale şi a
publicat colecţii de cîntări corale pentru uzul elevilor din şcolile secundare.
3. Arhiva Mitropoliei Ungrovlahiei, Dosar nr. 3373/1893, î. 3— 6.
4. Ierodiaconul Meletie Dobrescu, licentiat în Teologie, care se afla In capi
tala Franţei din 1891, ca elev la «L'Ecole de Hautes Etudes» şi student pentru lb.
ebraică la Sorbona, fusese numit diacon la biserica română din Paris pe data de
1 aprilie 1893 (Arhiva Mitropoliei Ungrovlahiei, Dosar nr. 3373/1893, f. 1, 2). După
retragerea preotului Ioan Sevcrin, a fost chemat în tară, hirotonit ieromonah, ridi
cat Ia treapta de protosinghel şi numit superior, la 1 septembrie 1893 (Arhiva Mi
tropoliei Ungrovlahiei, Dosar nr. 3373/1893, f. 24, 27, 32). La 1 martie 1894 i s-a
acordat rangul de arhimandrit, iar la 1 martie 1895 a fost sfinţit arhiereu, cu titlul
de Gălăţeanul (Arhiva Sf. Sinod, Dosar nr. 95/1895, f. 56, 57, 97, 169, 172, 231, 236,
239, 249). A îndeplinit funcţia de superior pînă la 1 aprilie 1896, cînd s-a întors
definitiv în tară, ca locotenent al eparhiei Dunării de Jos (Arhiva Mitropoliei Ungro
vlahiei, Dosar nr. 3373/1896, i. 56— 59). In postul devenit vacant a fost numit, la
1 iulie 1896, preotul Gh. Georgescu, slujitor la Azilul «Elena Doamna.» şi profesor
de religie la liceul «Mihai Viteazul» din Bucureşti (Arhiva Mitropoliei Ungrovlahiei,
Dosar nr. 3376/1896, f. 13).
5. Arhiva Mitropoliei Ungrovlahiei, Dosar nr. 3374/1894, f. 104.
6. lbidem, f. 86.
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la 1 martie 1894 7, pe care i l-a prelungit, apoi, pînă la 30 iunie, cînd
acesta a dem isionat8, şi l-a numit pe D. G. Kiriac, cu avizul M in iste
rului Cultelor, mai întîi, su plin itor9, pe durata absenţei titularului, iar
la 1 iulie, definitiv în postul de dirijor 10, în care va funcţiona pînă la
începutul anului 1900, cînd va părăsi defin itiv capitala Franţei.
Cu elanul şi energia tinereţii, dar şi cu pricepere şi competenţă,
D. G. Kiriac a trecut la organizarea activităţii, a mărit numărul coriştilor
şi a intensificat repetiţiile n , a îmbogăţit repertoriul cu noi piese litur
gice, unele fiind com poziţii proprii, ridicînd, în felul acesta, calitatea
interpretării la nivelu l cerinţelor v ie ţii m uzicale pariziene, dominată, la
sfîrşitul secolului, de cîntecul religios.
N ev o ia de a aprofunda repertoriul coral-religios l-a determinat să
părăsească, în 1896, Conservatorul, după patru ani de studii, şi să se
înscrie la «Schola Cantorum», fiind primul student român care urmează
această instituţie de învăţămînt, fondată de Charles Bordes, al cărui pro
gram consta, în principal, din repunerea la cuvenita cinstire a muzicii
vechi bisericeşti, ca model de muzică figurativă, şi crearea unei muzici
religioase moderne.
In aceastŞ atmosferă de cînt liturgic şi de muzică religioasă este
Implantat spiritul creator al tînărului com pozitor român, care, sub în
drumarea lui Paul Vidai, la armonie, şi V incent d'Indy, la compoziţie,
părăseşte orizonturile largi şi postulatele estetice libere care orientau
activitatea Conservatorului, concentrîndu-se asupra m u zicologiei şi pa
leografiei muzicale, ceea ce îi va ajuta să se apropie şi să înţeleagă mu
zica psaltică. Se caută pe sine, adîncindu-se în studii de muzică bizan
tină, şi deliberează asupra soluţiilor celor mai bune pentru înveşmîntarea m elodică a cîntecelor româneşti, experimentînd, el însuşi, în com po
ziţiile sale, aplicarea practică a posibilităţilor de armonizare. In 1896
elaborează un volum de «Cîntări liturgice», cuprinzînd antifoane, tro
pare, răspunsuri şi axioane. In 1898 armonizează «Troparul În vie rii»,
glasul trei, pentru cor mixt, după m elodia şi textul comunicate de epis
copul Gherasim Timuş al Argeşului, pe care îl va publica în suplimentul
revistei «Rom ânia m uzicală», urmat de A xion u l învierii, «în geru l a stri
gat», pentru cor la patru voci, tipărit, mai tîrziu, în 1902, în «C arte de
muzică bisericească», editată de arhiereul N ifon Ploieşteanul, precum
şi de «Liturghia Sf. Ioan Chrisostomul», armonizată pentru patru vo ci
bărbăteşti şi precedată de un studiu asupra cîntării bisericeşti orientale,
care va fi cîntată, întîia dată, la biserica română din Paris, în prezenţa
mitropolitului Iosif Gheorghian, revenit în scaun la 5 decem brie 1896.
Tot acum, realizează «Liturghia psaltică», pentru cor mixt, sinteză a sti
lului tradiţional al cîntărilor de strană cu modalitatea modernă de armo
nizare şi tratare contrapunctică, pe care o execută, în primă audiţie în
1899, pe cînd se afla în concediu, în ţară, în aula Internatului teologic
din Bucureşti, în faţa mai multor ierarhi şi specialişti în muzica biserir
7. Ibidem, i. 89.

8. Ibidem, f. 90, 91, 128, 129.
9. Ibidem, f. 88.
10. Ibidem, i. 64, 127, 156.
11. Ibidem, f. 62, 73, 182, 195.
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ceaşcă, atrăgînd luare aminte tuturor celor prezenţi, şi care va fi tipărită
postum, prin grija elevului şi discipolului său, compozitorul Gh. Cucu.
In timpul anilor petrecuţi la «Schola Cantorum» şi pe parcursul
activităţii desfăşurate ca dirijor al corului bisericii române din Paris se
definitivează personalitatea artistică a lui D. G. Kiriac, care se orien
tează, tot mai mult, spre studii adecvate cerinţelor de tratare polifonică
a m elodiilor româneşti, silindu-se să pătrundă secretele m odale ale aces
tora. Acum, se decide el, între altele, să renunţe la muzica instrumen
tală şi să se consacre^definitiv m uzicii vocale.
Se întoarce definitiv în ţară, în 190012, cu o bogată experienţă mu
zicală, dar şi cu o seamă de lucrări, cea mai mare parte dintre ele li
turgice, între care două liturghii, una pentru cor mixt, cealaltă pentru
vo c i egale ,• este numit profesor de teorie-solfegiu, armonie şi ansamblu
coral la Conservatorul din Bucureşti, unde va rămîne pînă la sfîrşitul
vieţii.
Inform aţiile sale asupra muzicii culte apusene, dobîndite la Conser
vatorul din Paris şi la «Schola Cantorum», şi a celei răsăritene, rezultate
din cercetarea transpunerilor în notaţie liniară ale lui G a vriil Muzicescu şi ale colaboratorilor acestuia, care l-au ajutat să cunoască în
profunzime teoreticoanele de psaltichie românească, precum şi propriile
experienţe de armonizare a m elodiilor psaltice, i-au dat prilejul să cu
gete la particularităţile, diatonice şi cromatice, ale muzicii patriei sale
şi să se încumete să realizeze o artă proprie firii noastre, ţinînd seama,
în primul rînd, de tem eiurile modale ale muzicii populare şi bisericeşti
româneşti. A ic i îşi află originea şi de aici provine noutatea şi valoarea
stilului lui Kiriac, nu numai estetică, ci şi de pedagogie artistică şi socală. De fapt, el nu recurge la melodia populară sau bisericească pentru
a o prelucra, ci experim entează un alt procedeu artistic : creează, el în
suşi, în stil popular bisericesc, linia melodică, căutînd să-i imprime un
caracter românesc. Se preocupă, totodată, şi de m elodie, cu ajutorul că
reia urmăreşte să asigure un specific naţional liniei m elodice. Restabi
lind autenticitatea modală a m elodiei, Kiriac trece, apoi, la armonizarea
ei. Dind cadenţelor un accent de prospeţime, de vioiciu ne şi farmec
popular, el încheie într-un mod unitar şi original întregul flux melodicoarmonic.
Posedînd o concepţie cristalizată asupra melosului popular, înscriindu-se pe linia trasată de G avriil Muzicescu, pe care o adînceşte şi o
completează, Kiriac a pus folclorul, ca valoare artistică, înaintea pro
ducţiei profesionale şi a pledat în favoarea legăturii acestor sfere, militînd pentru o artă muzicală naţională. în această direcţie, el s-a mani
festat ca un antemergător, care a deschis orizonturi noi pentru colegii
de generaţie, în primul rînd, compozitori, corali şi folclorişti, indicînd
trăsături şi modalităţi ce se vo r afla în centrul cercetărilor din perioada
interbelică şi contemporană.
12.
In postul vacunt de dirijor a fost numit, la 1 septembrie 1900, Ioan Scărlătescu, absolvent al Conservatorului din Viena, sosii la Paris pentru specializare mu
zicală. întors în ţară, în 1902, va funcţiona ca profesor de armonie şi pian la Con
servatorul din Bucureşti, făcîndu-se cunoscut, între altele, şi ca autor de cîntări li
turgice şi piese corale bisericeşti.
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In primii ani ai activităţii sale, Kiriac nu este culegător de cîntece
populare. M elod iile pe care le foloseşte în prelucrările lui, le ia, fie din
colecţiile existente, fie direct de la culegători consacraţi. C ele mai fru
moase cîntece armonizate pentru vo ce şi pian, sînt însă cele culese chiar
de Kiriac, încadrîndu-se în a doua fază a a ctivităţii sale, cînd com pozi
torului i se adaugă folcloristul, culegătorul de m elodii populare, care le
înregistrează pe cilindre fonografice, apoi le transcrie şi le prelucrează.
Numai între anii 1912— 1916, el a cules 108 m elodii populare româneşti,
pe care le-a înregistrat pe 72 fonograme. Desigur, Kiriac n-a ajuns să cu
prindă în prelucrările sale m elodii din toate zon ele fo lclorice ale ţării,
dar din cele culese, a ales pe cele mai reprezentative şi mai caracte
ristice pentru structura lor modală. Trecîndu-le prin filtrul măiestriei lui
artistice şi îm bogăţindu-le cu noi energii psihice şi impulsuri vo litiv e,
Kiriac, ca şi Anton Pann la vrem ea lui, le-a făcut accesibile unor cercuri
largi, redîndu-le circuitului general şi auzului generaţiilor, astfel, încît,
«d e la lume adunate şi iarăşi la lume date», ele au devenit bunuri ale
patrimoniului nepieritor al artei muzicale româneşti.
Instrumentul cu care Kiriac a înţeles să-şi pună în aplicare prin
cipiile sale de cultivare a cîntecului popular şi bisericesc şi de răspîndire în popor a gustului cîntării în comun, l-a constituit ansamblul co
ral. In acest scop, el a înfiinţat la Bucureşti, în 1901, Societatea corală
«Carm en», şi a preluat, la 1 septembrie 1906, conducerea corului bise
ricii «Sf. Spiridon N o u » 13, de unde a trecut, la 1 octom brie 1909 14, ca
director artistic al corului bisericii Domniţa Bălaşa 15, post în care a ră
mas pînă la 1 martie 1922, cînd s-a retras
D. G. Kiriac a promovat, cu precădere, la corul «C arm en» com pozi
ţia naţională, fără a neglija însă lucrările de va loa re ale muzicii uni
versale, unele dintre acestea prezentîndu-le în primă audiţie, la noi. Prin
turneele întreprinse în Transilvania şi Banat, încă din anul 1905, S ocie
tatea «C arm en» a stabilit legături puternice cu fraţii de peste Carpaţi,
aducîndu-i şi pe ei la Bucureşti, la m arele festiva l coral care a avut loc
în anul 1906. In jurul lui Kiriac, la corul «C arm en», s-a plămădit o ade
vărată şcoală muzicală pentru formarea şi perfecţionarea tinerilor cîntăreţi, care au constituit, mai tîrziu, corpul artistic al teatrelor noastre
lirice. A ic i şi-au făcut noviciatul şi practica corală viitorii profesori de
13. Funcţionase ca dirijor, pină la 1 aprilie 1905, Gh. Brătianu, profesor la Con
servator, apoi G. Vasiliu, căruia i-a urmat Kiriac (Arhiva bisericii «Sf. Spiridon Nou»,
Dosar nr. 1— 3/1905, f. 6 ; Dosar nr. 4/1905— 1906, f. 40 { Dosar nr. 1— 2/1907, f. 9).
14. Conducerea corului o va prelua I. Aurel Eliade, solist la Opera Română.
(Arhiva bisericii «Sf. Spiridon Nou», Dosar nr. 1/1909, f. 34, 35, 41).
15. Postul de dirijor, deţinut de Ed. Wachmann pînă la 12 decembrie 1908, cînd
a încetat din viată, a rămas vacant pînă la ocuparea lui de către Kiriac. De pre
gătirea corului s-a ocupat, în acest scurt interval, basul D. Teodorescu, de la Opera
Română, încadrat ca diriginte. El a lucrat cu Kiriac, fiindu-i un ajutor preţios, pînă
in ianuarie 1920, cînd s-a stins din viaţă (Arhiva bisericii Domniţa Bălaşa, Dosar
nr. 4/1908, f. 243 ; Dosar nr. 4/1909, f. 164 ; Dosar nr. 4/1920, f. 18).
16. D. G. Kiriac şi-a prezentat oficial demisia la 1 decembrie 1921, dar a con
tinuat să funcţioneze ptnă la 1 martie 1922, cînd epitropia a găsit un înlocuitor, în
persoana lui Simeon Nicolescu, profesor de muzică la Bucureşti şi diriginte al co
rului bisericii Zlătari (Arhiva bisericii Domnita Bălaşa, Dosar nr. 4/1922, f. 15, 18,
26).
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muzică şi tinerii dirijori care vor întemeia grupuri corale, după modelul
«Carm en»-ului, prin diferite oraşe ale ţării şi, tot aici, dascălii de muzică
şi-au verifica t încercările de com poziţie şi prelucrările de cîntece
populare. In sfîrşit, la corul «Carm en» s-au consacrat definitiv maeştri
ai corului românesc de mai tîrziu, precum Gh. Gucu, V asile Popovici,
Achim Stoia, Ioan D. Chirescu şi N icola e Lungu, care au primit de la
Kiriac întreg patrimoniul de idei artistice, de elanuri creatoare, de răs
punderi şi griji. Era o adevărată «cated ră» de la care Kiriac a propagat
înalta sa pedagogie, lucrînd din răsputeri pentru propăşirea muzicală a
poporului român.
Conduse ani în şir de Ed. Wachmann şi Gh. Brătianu, corurile de la
Domniţa Bălaşa şi «Sf. Spiridon N ou » au devenit prin strădania lui
Kiriac un punct de atracţie pentru mulţi iubitori ai muzicii din Capitală,
care umpleau pînă la refuz, cele două biserici, duminicile şi în z ile le de
sărbătoare, pentru a-şi înălţa sufletele în acordurile cîntărilor liturgice,
interpretate cu ev la v ie şi acurateţe. Erau adevărate concerte de muzică
vocală religioasă. Pînă la Kiriac, cele două coruri erau constituite, în
majoritate, din amatori, care îndeplineau în cursul săptămînii, pentru
a-şi cîştiga existenţa, diferite slujbe de funcţionari, institutori, şi chiar
liber profesionişti. El a sporit numărul coriştilor în cele două fo rm a ţii17,
a renunţat la cei nepregătiţi şi a adus elem ente valoroase de la Operă,
de la corul «Carm en» şi studenţi de la Conservator, făcînd din ele ade
vărate ansambluri profesioniste. In corul bisericii Domniţa Bălaşa, de
pildă, cîntau, pe vremea lui Kiriac, tenorii Ion Băjenaru şi Ion Dumitre'scu, baritonul Traian Gabrielescu şi basul D. Teodorescu, solişti ai
O perei Române, iar la 15 septembrie 1914, a fost adus ca tenor Ioan
D. Chirescu proaspăt absolvent al C onservatoru lu i18 şi licenţiat al
Facultăţii de Teologie. Totodată, Kiriac, a revizuit şi îmbogăţit reper
toriul, renunţînd la unele piese care nu erau bine armonizate, a în
tărit disciplina coriştilor şi respectul pentru repetiţii, aşa fel încît prin
exactitatea, nuanţarea, frazarea, accentul interpretării, ca şi prin an
samblul general, ele au devenit cele mai bune formaţii voca le biseri
ceşti din capitală şi din ţară.
La Societatea «Carm en» şi la corurile de la Domniţa Bălaşa şi «Sf.
Spiridon N o u » şi-a cheltuit Kiriac, cu risipă şi fără cruţare, întreaga
energie şi putere de muncă, făcînd de toate, de la conducerea artistică
pînă la rezolvarea treburilor administrativ-gospodăreşti, necesare bu
nului mers al activităţii, fără a pierde, însă, din vedere creaţia muzicală.
Paralel cu dezvoltarea interesului public faţă de noul stil de viaţă
muzicală pe care-1 preconiza, Kiriac a îmbogăţit, fără contenire, reper
toriul cu cîntece, coruri şi prelucrări pentru vo ce şi pian, lucrări de un
autentic caracter românesc, dedicate şcolii, Bisericii şi neamului.
17. Corurile bisericilor Domnita Bălaşa şi «Sf. Spiridon Nou» cuprindeau, sub con
ducerea lui Kiriac, 34 şi, respectiv, 26 de persoane.
18. Ioan D. Chirescu a funcţionat timp de un an, pînă în 1915, cînd a trecut
diriginte al corului bisericii Visarion din Capitală. Va reveni, în 1928, ca dirijor şi
director artistic.
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A editat, între anii 1904— 1905, două caiete de «C oruri populare
româneşti», pentru patru voci mixte, în cuprinsul cărora se aflau, între
altele, «M oraru l» «Jalea orfanului», «Cîntecul m iresei», «Străină pe lu1 me», «S-a dus cucul», «Frunză verde cimbrişor», «Stăncuţa».
I
A publicat ,în diferite colecţii îngrijite de alţi editori, numeroase
1 melodii populare armonizate pentru voce şi pian, un larg ecou avînd
«Busuioc roşu ca focul», «Cuculeţ cu pană sură», «F oaie verde lăm îiţă»,
«H ai dor», «M îndra mea fără noroc», «P e cărare sub un brad», «Undeaud cucul cîntînd», «Vîntu leţ ce treci prin flo ri» şi altele.
j

r
.
I

j
I
;

A tipărit pentru uzul şcolilor primare şi secundare şi al societăţilor
corale mai multe culegeri de cîntece, pe una şi două voci, şi coruri, pe
trei şi patru voci, unele apărînd în mai multe e d iţ ii; în perioada 1922—
1925, a publicat, în revista «Lumea copiilor», peste 50 de alte cîntece
şi coruri pentru copii şi tineret, între care «Păsărjca-n timpul iernii»,
«M eşterul fierar», «Fata de păstor», «Plugu rile», «D e m-aşi face-o păsărică», «Ciobănaş de la m iori», «Bradul», «M ă i ciobane de la oi», «Românaşului îi place», «Secerişul», «Cîntecul pescarului», « A ruginit frunza
din v ii», «V in e ploaia», etc.

A aranjat şi publicat frumoase colinde şi cîntece de Crăciun şi de
Paşti, precum «F lo rile dalbe», «Ia sculaţi boieri mari», «In cetatea Betleem », «M îin e anul se-noieşte», «M oş Crăciun», «O , ce veste minunată»,
! «Plecarea m agilor», «Sus în poarta Raiului», «T re i Crai de la Răsărit»,
«Varsă, Doamne, dar şi bine».
A compus în anul 1926, la cererea patriarhului Miron, «C întările L i
turghiei pentru copii şi popor», şi a scris şi tipărit lucrări teoretice, arti
cole, studii, memorii, cuvîntări, note şi recenzii în publicaţiile «România
m uzicală», «M u zica», «Gazeta artelor», «R evista muzicală şi teatrală»,
«Izvora şu l» şi altele.
Bolnav de inimă, D. G. Kiriac a predat, la 22 octombrie 1927, con
ducerea Societăţii corale «Carm en», fostului său elev, Ioan D. Chirescu,
pe care l-a chemat de la Paris, unde se afla la studii. La 31 decembrie
1927, I. D. Chirescu a dirijat primul lui concert în sala Ateneului Român,
urmărit de pe patul de suferinţă de maestrul Kiriac, care, împăcat cu
gîndul că formaţia «Carm en», copilul său cel mai drag, va continua să
trăiască, a încetat din viaţă la 8 ianuarie 1928, la Bucureşti, în vîrstă de
62 de ani.
Recunoscut şi apreciat nu numai în ţară, ci şi peste hotare, pentru
tot ceea ce a realizat ca folclorist şi compozitor, interpret şi pedagog,
conducător al societăţii corale «Carm en», dirijor al coruluibisericii
române din Paris şi al corurilor bisericilor Domniţa Bălaşa şi «Sf.Spiridon N ou » din Bucureşti, Dumitru Georgescu Kiriac reprezintă unul din
tre creatorii de frunte ai muzicii româneşti.
în cele ce urmează, prezentăm cîteva documente menite să clari
fice unele aspecte, mai puţin cunoscute, din viaţa şi activitatea lui
D. G. Kiriac.
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PROPUNEREA SUPERIORULUI BISERICII ROMANE DIN PARIS
PENTRU NUMIREA LUI D. G. KIRIAC
IN POSTUL DE DIRIJOR AL CORULUI ACELEI BISERICI
Biserica Română din Paris
9, Rue Jean de Beauvais
Nr. 34

Paris, martie

6, 1894

Se va scrie superiorului că aprobăm recomandaţia, în persoana d-lui Kiriac Georgescu, în postul de dirijor al corului,
făcîndu-se cunoscut şi Ministerului Cultelor.
Mitropolit,
GHENADIE
înalt Prea Sfinţite,
Cu cel mai profund respect, supun la cunoştinţa Înalt Prea Sfinţiei Voastre că
corul bisericii române din Paris lasă mult de dorit, din cauza dirijorului, dl. G. Ştefănescu, care, pentru nişte mici economii, ne întrunind tot personalul, în număr de
zece corişti, atrage nemulţumirea creştinilor, ce se răsfrînge adeseori şi asupra mea.
Afară de aceasta, dl. G. Ştefănescu, în anumite sărbători praznicale şi duminicale, nu
u adus corul la biserică.
Purtarea necorespunzătoare disciplinei şi ascultării bisericeşti a domniei sale, mă
pune în poziţiune de a vă ruga, înalt Prea Sfinţite să binevoiţi a fi înlocuit dl. Ştefă
nescu, dirijor actualmente, cu dl. Kiriac Georgescu, care este unul din elevii cei distinşi
ai Conservatorului de muzică şi declamaţiune din Paris, al cărui talent artistic l-a
probat cu prisosinţă, căci, după ce a trecut licenţa în drept, văzîndu-şi talentul ce
are a deveni pe viitor un artist al ţării române, a părăsit cariera de avocat şi, venind
la Paris, pentru studii speciale de muzică, a fost admis în Conservatorul de aici, unde
dl. G. Ştefănescu, dirijorul în prezent, nu a putut reuşi a fi admis măcar ca auditor.
Prea supus şi prea plecat,
Arhimandrit MELETIE

NUMIREA LUI t>. G. KIRIAC C A SUPLINITOR
AL POSTULUI DE DIRIJOR AL CORULUI
BISERICII ROMANE DIN PARIS

Mitropolia Ungrovlahiei
Nr. 1602
19 martie 1894
Superiorului bisericii române din Paris,
Pentru motivele arătate de P. C. Voastră, cu raportul nr. 34, veţi pune de
urgenţă în vedere d-lui George Ştefănescu, dirigintele corului bisericii că i s-a acordat
concediul cerut pe timpul lunii martie a.c., spre a veni în ţară, iar pe timpul absenţei
domniei sale va fi suplinit de dl. D. Kiriac.
Mitropolit,
GHENADIE

Director,
BADEA C IR E Ş E A N U »

19. Arhiva Mitropoliei Ungrovlahiei, Dosar nr. 3374/1894, f. 87.«
20. Ibidem, f. 88.
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RAPORTUL DE ACTIVITATE A LUI D. G. KIRIAC,
C A SUPLINITOR AL POSTULUI DE DIRIJOR
AL CORULUI BISERICII ORTODOXE ROM ANE DIN PARIS
tnalt Prea Sfinţite,
Subsemnatul, elev al Conservatorului de muzică şi declamaţiune din Paris, în
urma ordinului înalt Prea, Sfinţiei Voastre, nr. 1602, din 19 martie a.c., cu cel mai
profund respect vin a vă pune la cunoştinţă că am funcţionat la biserica română din
Paris, în calitate de diriginte al corului.
Cum, în momentul în care mi s-a încredinţat, conducerea corului, nu am găsit
nici un repertoriu la biserică, şi avîndu-se in vedere că ne aflam în ajunul sărbă
torilor Paştilor, subsemnatul, am căpătat de la superiorul bisericii încuviinţarea a 4
repetiţiuni şi sporirea numărului coriştilor, pentru a putea ajunge la o bună şi fru
moasă execuţiune.
Subsemnatul, pentru a nu atinge viitoarele interese ale corului, renunţ la partea
ce mi se cuvine pentru serviciul adus.
Paris, 2 iunie 1894
D. G. KIRIAC,
elev al Conservatorului din Paris
28 bis, Rue du Cardinal Lemoine 21

\
IV

NUM IREA DOMNULUI D. G. KIRIAC CA TITULAR
IN 'PO STU L DE DIRIJOR
' AL CORULUI BISERICII ROM ANE DIN PARIS
Mitropolia Ungrovlahiei
Nr. 3331
30 iunie 1894

Superiorului bisericii române din Paris,
Avînd în vedere relaţiunile date de P. C. Voastră, în mai multe rînduxi, vi se
face cunoscut că, cu începere de la 1 iulie a.c., numim în postul
de
acelei biserici pe dl. Kiriac Georgescu, elev al Conservatorului de muzică şi declama
ţiune din Paris, în locul d-lui G. Ştefănescu, pentru care tot acum s-a comunicat şi
d-lui ministru de culte, ca să fie recunoscut
în ştat.
Puneţi, dar, în vederea noului numit, ca de la data menţionată, să intre în func
ţiune, conducînd-o cu zel, sub privegherea P. C. Voastre, care sînteţi dator a ne ra
porta ori de cîte ori vreun subaltern ar nesocoti ordinele noastre.
Mitropolit,
GHENADIE
21. lbidem, t 62, 73.
22. lbidem, f. 64.

Director,
BADEA CIREŞEANU 22

dirijor al corulu
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V
COM UNICAREA CĂTRE MINISTERUL CULTELOR,
PRIVIND NUM IREA LUI D. G. KIRIAC
IN POSTUL DE DIRIJOR
AL CORULUI BISERICII ROM ANE DIN PARIS

REC
DE

Mitropolia Ungrovlahiei
Nr. 3331
30 iunie 1894

d i;

Ministe
N:
în a lt Prea Slin

Domnului M inistru al Cultelor,
Din relatiunile primite din partea P. S. Superior al bisericii române din Paris,
constatăm că dl. G. Ştefănescu, dirijorul corului acelei biserici, pe timpul funcţionării
sale, a lăsat mult de dorit, atît în privinţa serviciului cît şi în privinţa purtării sale
fată de superior, aşa, că, în anumite sărbători praznicale şi duminici n-a vrut să
aducă corul la biserică. Afară de aceasta, ni se relatează că alcătuirea corului numai
din zece persoane, cum o făcuse domnia sa, a atras nemulţumirea creştinilor vizi
tatori.
De aceea, fată de cele ce preced, In interesul bisericii române din Paris, care
cere, sub toate aspectele, să fie ridicată la un nivel mai înalt, şi în interesul ordinii
ce trebuie să domnească între personalul acelei biserici, am hotărît înlocuirea dlui
G. Ştefănescu, cu dl. Kiriac Georgescu, care este unul din elevii distinşi ai Conserva
torului de muzică şi declamatiune din Paris, pentru care vă rugăm să dispuneţi a fi
recunoscut In ştat, noul numit, cu începere de la 1 iulie curent.
Mitropolit,
GHENADIE

La adresa Inal
vă răspunde că se
D. G. Kiriac în pos

Ministru,
TAKE IONESC

Director,
BADEA CIREŞEANU 23

VI
RAPORTUL SUPERIORULUI BISERICII ROMANE
DIN PARIS PRIVIND INSTALAREA LUI D. G. KIRIAC
IN POSTUL DE DIRECTOR AL CORULUI ACELEI BISERICI
Biserica Română din Paris
9, Rue Jean de Beauvais
jsjr 147

Paris, iulie

6, 1894

S-a luat act.
La dosar.
Mitropolit,
GHENADIE

înalt Prea Slinţite,
Conformîndu-mă ordinului nr. 3331, al înalt Prea Sfinţiei Voastre, cu cel mai
profund respect vin a vă face cunoscut că am comunicat dlui Kiriac Georgescu, pe
care aţi binevoit a -1 numi în postul de dirijor al corului bisericii de aici, cu înce
pere de la 1 iulie curent, pentru care a şi intrat în funcţiune de la data menţionată,
augumentînd, totodată, şi numărul coriştilor la 14 persoane, după cum era alcătuit
corul cînd a fost numit, pentru prima oară, prin ordinul înalt Prea Sfinţiei Voastre
cu nr. 1602, din 19 martie curent.
Sînt, cu cel mai profund respect,
al înalt iPrea Sfinţiei Voastre,
prea plecat şi prea supus,
Arhimandrit MELETIE M
23. Ibidem, f. 65.
24. Ibidem, t. 147

Înalt Prea SIin\
Subsemnatul, d
cele ce mi s-au pus
a aduce corul la bi:
vin, înalt Prea Sfinţ
în vedere, am adu:
Paris, precum şi cr
frecventează biseria
de muzica vocală c
un repertoriu demn
Paris, 16 c
28 bis, Rue du

25. Ibidem, t 1
26. Ibidem, f. 1
B.O.R. — 10

)O C U M E N TA R E

145
VII

RECUNOAŞTEREA DE CĂTRE MINISTERUL CULTELOR
A NUMIRII LUI D. G. KIRIAC IN POSTUL
DE DIRIJOR AL CORULUI BISERICII RO M ÂNE DIN PARIS
Ministerul Cultelor
Nr. 3324

Bucureşti, 3 august 1894

în a lt Prea Sfinţite,
La adresa înalt Prea Sfinţiei Voastre nr. 3331, din anul curent, am onoarea a
ă răspunde că se aprobă şi de minister numirea, pe ziua de 1 iulie a.c., a dlui
i. G. Kiriac în postul de dirijor al corului bisericii române din Paris, în locul dlui
G. Ştefănescu, demisionat.
Ministru,
TAKE IONESCU

Director,
CONST. CHIRICESCU

25

VIII
PRIMUL RAPORT DE ACTIVITATE
A LUI D. G. KIRIAC
C A DIRIJOR
AL CORULUI BISERICII ROM ANE DIN PARIS
Înalt Prea Sfînţite,
Subsemnatul, dirijor al corului blscricii române din Paris, luînd cunoştinţă de
ele ce mi s-au pus in vedere de către sfinţia sa, superiorul sus numitei biserici, de
aduce corul la biserică nu numai duminica, ci şi în celelalte sărbători, respectuos
in, înalt Prea Sfinţite, a vă face cunoscut că, din ziua de cînd mi s-a pus aceasta
î vedere, am adus corul la toate sărbătorile, fără excepţie, Colonia română din
aris, precum şi credincioşii de alte naţionalităţi, însă de acelaşi rit cu noi, care
ecventează biserica, avînd mulţumirea de a asculta serviciul împodobit, întotdeauna,
e muzica vocală corală, iar subsemnatul, îmi voi da toate silinţele pentru a avea
n repertoriu demn de biserica noastră şi o execuţie cît se poate de îngrijită.
Paris, 16 decembrie 1894
28 bis, Rue du Cardinal Lemoiine

Sînt, al înalt Prea Sfinţiei
Voastre, cu cel mai profund
respect, prea plecat şi supus,
D. G. KIRIAC
Şef al corului bisericii
române din P aris 26

25. Ibidem, l 156.
26. Ibidem, f. 182, 195.
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CEREREA LUI D. G, KIRIAC
'
DE A STUDIA REPERTORIUL CORULUI BISERICII
D O M NIŢA BĂLAŞA
Bucure
înregistr. la nr. 4038, din 7 octombrie 1909 Se va satisface
cererea.
Director,
GRECEANU
Dom nilor Eţ.

Dom nilor Epitropi,
Pentru a putea studia repertoriul corului bisericii Domnita Bălaşa, respectuos
vă rog să binevoiţi a dispune să mi se dea cîte un exemplar din toate partiturile
imprimate de către Admtnistraţiunea Aşezămintelor Brîncoveneşti.

6 octombrie 1909

Directorul corului,
D» G. KIRIAC
Am primit următoarele partituri: «Te-Dcum», Troparul Învierii, «Troparele praznicale», «De Tine se bucură», «Liturgia nr.
2», şi 8 cîntări religioase, toate ale lui Ed.
Wachmann.
D. G. KIRIAC
8 octombrie 1909 27

A VIZUL LUI D. G. KIRIAC PENTRU IMPRIMAREA UNOR PARTITURI
PROPUSE DE D. TEODORESCU, DIRIGINTELE CORULUI’
BISERICII DO M NIŢA BÂLAŞA
Înregistr. la nr. 4039, din 7 octombrie 1909

Domnului director al corului, spre a-şi da
avizul.
Director,
GRECEANU
7 octombrie 1894

31 august 1909

Directorul corului,
D. G. KIRIAC
8 uuumuriB
octombrie 1909
O

PROPUNEREA
Sen
Bisericii

Dom nilor Epitropi,
In vacanţa aceasta, aranjînd cuvintele concertului nr. 23 al compozitorului rus
D. Bortnianski, şi spre a îmbogăţi repertoriul corului bisericii Domniţa Bălaşa cu una
din aceste piese distinse, respectuos alătur, cu aceasta, patru părţi, pentru voci sepa
rate, extrase din partiţiune, rugîndu-vă să binevoiţi a dispune spre a se tipări la
una din tipografiile din ţară sau străinătate.

Pentru îmbogăţirea repertoriului, sînt de
părere a se tipări acest concert, care este
de mare valoare artistică şi în stil religios

In interesul
că podul biserici
ce aduce mare ne.
Pentru cele
şi directorul, pod
ar trebui să fie
sînt aşezate notele
De altă part
gime, poziţie defa
In sfîrşit, d
poziţie către zidi;
ca o bună parte
piardă în zidul lu<
Pentru reme
măsurile ce veţi
ţească cele două
să se schimbe şi

Dirigintele corului,
D t e ODORESCU
Se aprobă referatul dlui director al corului
Spro a se promova cererea.
T%.
t
1160 0r'
GRECEANU
12 octombrie 1909 M

27. Arhiva bisericii Domniţa Bălaşa, Dosar nr. 4/1909, f. 164.
28. îbidem, f. 165.

13 se
Dom nilor Ep.
Pentru bunuJ
un repertoriu de
ortodoxe, de care
1 septembrie a.c.
Pentru aceas
religioasă, din tot
şi la popoarele d
dezvoltare.
,
Ca început .
[cumpere, în contu
pentru imprimate
«Troparele şi cînt
29. Ibidem, D
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M
CEREREA LUI D. G. KIRIAC PENTRU AM ENAJAREA
CAFASULUI BISERICII DOM NIŢA BĂLAŞA
Bucureşti, 21 iunie 1910
Nr. 20

Luat notă.
Se va remedia la timp.
Director,
GRECEANU
22 iunie 1910

Dom nilor Epitropi,
In interesul bunului mers al corului, mă cred dator a vă aduce la cunoştinţă
că podul bisericii, în care cîntă corul, este cu totul nepractic şi neîncăpător, ceea
ce aduce mare neajuns în execuţiunea cîntărilor.
Pentru cele 36 persoane, din care se compune corul, împreună cu dirigintele
şi directorul, podul este cu totul neîncăpător, aşa că, execuţiunea în picioare, care
ar trebui să fie preferată, este imposibilă. Afară de aceasta, şi pupitrele, pe care
sînt aşezate notele, ocupă un loc destul de maTe.
De altă parte, podul fiind îngust şi lung, cîntăreţii trebuie să se aşeze în lun
gime, poziţie defavorabilă pentru cîntare, pentru că nu se pot auzi bine unii pe alţii.
In sfîrşit, din cauza grilajului, care este foarte scurt, cîntăreţii trebuie să ia
poziţie către zidul din fund al podului, în loc de a cînta către altar, ceea ce face
ca o bună parte din sunet, mai cu seamă de la vocile de soprane şi alto, să se
piardă în zidul lucios, unde pătrunde.
Pentru remedierea acestor neajunsuri, respectuos vă rog să dispuneţi a se lua
măsurile ce veţi crede de cuviinţă pentru modificarea podului. A r trebui să se lă
ţească cele două aripi, pentru a ajunge la aceeaşi lăţime ca şi mijlocul, iar grilajul
să se schimbe şi să se înlocuiască cu unul mai înalt şi dacă se poate să fie de lemn.
Directorul corului,
D. G.. KIRIAC »
XII
PROPUNEREA LUI D. G. KIRIAC PENTRU ÎMBOGĂŢIREA REPERTORIULUI
CORULUI BISERICII D O M N IŢA BÂLAŞA
Serviciul coruluiJnregistr. la nr. 3372, din 13 septembrie 1911
Bisericii Domniţa Bălaşa
Se aprQbă>
Nr. 30
13 septembrie 1911

Director,
GRECEANU

Dom nilor Epitropi,
Pentru bunul mers al corului acestei biserici, este de trebuinţă să se formeze
un repertoriu de cîntări corale, frumoase, bine scrise şi potrivite Bisericii noastre
ortodoxe, de care să ne putem servi la slujba Liturghiei, chiar cu începere de la
1 septembrie a.c.
Pentru aceasta, sînt de părere să se formeze, cu timpul, o bibliotecă corală
religioasă, din tot ce s-a scris mai bun în această ramură muzicală, atît în ţară cît
şi la popoarele de aceeaşi confesiune cu noi şi unde muzica corală este în plină
dezvoltare.
Ca început al realizării acestei idei, vă rog să binevoiţi a încuviinţa să se
1 cumpere, în contul Administraţiunii Aşezămintelor Brîncoveneşti, din fondul prevăzut
pentru imprimate de muzică, cîntările aprobate de Sfîntul Sinod din Moscova, anume
«Troparele şi cîntările liturgice», armonizate de I. Barmeteff, partea I şi II.
29. Ibidem, Dosar nr. 4/1910, f. 151.
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în acelaşi timp, vin a vă ruga să binevoiţi a încuviinţa să se comande 30 caiete
de hirtie de note, legate, în care se va scrie noul repertoriu pentru diferite voci
din cor.
Directorul corului
D. G. K IR IA C 30

DOCUM ENTARI

R

Inregistr. la nr.

XIII
CEREREA LUI D. G. KIRIAC PENTRU ACHIZIŢIONAREA
UNEI COMPOZIŢII DE M U ZIC Ă RELIGIOASA

Dom nilor E
Serviciul corului
Biserica Domniţa Bălaşa
Nr. 25
6 septembrie 1913

Se aprobă cumpărarea a 20 exemplare din
suma prevăzută In buget.
Director,
GRECEANU

Dom nilor Epitropi.
Pentru variaţia cîntărilor liturgice şi îmbogăţirea repertoriului acestui cor, gă
sesc liturghia 31 dlui F. H ubic 32 din Beiuş (Transilvania), de curînd apărută, bine
scrisă şi potrivită a fi executată de corul bisericii Domniţa Bălaşa.
Pentru a putea pune în studiu aceste cîntări, chiar în luna aceasta, vă rog să
binevoiţi a da aprobare ca, în baza sumei alocate în buget pentru procurarea de re
pertoriu coral-religios, să pot comanda un număr de 20 exemplare, pentru care auto
rul va prezenta chitanţa cuvenită pentru a i se achita costul.
Directorul corului,
D. G. K IR IA C ”
X IV
PROPUNEREA LUI D. G. KIRIAC (PENTRU ANG AJAR EA
LUI IO A N D. CHIRESCU IN CORUL BISERICII DO M NIŢA BĂLAŞA
Inregistr. la nr. 5101, din 13 septembrie 1914
Se aprobă numirea dlui Ioan Chirescu pe
ziua de 15 septembrie a.c.
Director,
GRECEANU
Dom nilor Epitropi,
V ă rog să binevoiţi a aproba numirea dlui Ioan D. Chirescu ca tenor în acest
cor, pe ziua de 15 septembrie a.c., în locul dlui C. Dimitrescu, care a încetat de
« mai veni la serviciu de la începutul lunii august, de la care dată este considerat
ca demisionat.
13 septembrie 1914
Directorul corului,
D. G. K IR IA C 34
30. lbidem, Dosar nr. 4/1911, f. 142.
31. Era vorba de «Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur», pentru cor mixt, apărută la
Beiuş, în 1912, în editura autorului.
32. Francisc Hubic (1883— 1947), compozitor, funcţiona pe atunci ca profesor de
muzică la liceul din Beiuş.
33. Arhiva bisericii Domniţa Bălaşa, Dosar nr. 4/1973, f. 224.
34. lbidem , Dosar nr. 4/1914, f. 289.
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XV

REFERATUL LUI D. G. KIRIAC PRIVIND DIFICULTĂŢILE
CE LE INTÎM PINĂ LA CONDUCEREA
CORULUI D OM NIŢA BĂLAŞA

Inregistr. la nr. 3808, din 7 septembrie 1921
Chestiunea rezolvată în parte, La dosar.
Director, GRECEANU
D om nilor Epitropi,
Este bine ştiut că buna reputaţie a corului bisericii Domniţa Bălaşa, stabilită de
multă vreme, aduce numeroşi credincioşi şi vizitatori la biserică. Astăzi, una din
preocupările vizitatorilor Capitalei este şi aceea de a veni la biserica Domniţa Bălaşa
şi de a asculta corul. Pentru a face faţă acestei cerinţe a bisericii, se cere menţinerea
în bună stare a corului, mai cu seamă, în împrejurările actuale, cînd recrutarea unui
bun personal a devenit foarte grea, fie din lipsă de elemente, fie că astfel de înde
letniciri nu mai intră în obiceiul tineretului.
Rezum, aici, dificultăţile cu care a trebuit să mă zbat, în anii de după război,
pentru ca să se vadă dacă mai este posibil a mai continua lucrul în astfel de con
diţii.

1 . Personalul corului. In genere, corişti de biserică, astăzi, sînt prea puţini pen
tru numeroasele coruri bisericeşti din Capitală. Aproape toate bisericile îşi au corul
lor. Apoi, coi mai buni s-au angajat la diferite teatre cu muzică: operă, operetă,
teatre de revistă şi, chiar, cinematografe, unde şi-au găsit mijlocul de
existenţă, şi,
în sfîrşit, o bună parte, mai cu seamă de la corul bisericii noastre, s-au dus în pro
vincie, ca profesori de muzică la diferite şcoli din ţară. Trebuie să se ţină seama
de faptul că cei mai buni corişti se angajează acolo unde sînt mai bine folosiţi şi
retribuiţi şi, de aceea, este necesar să fie menajaţi atît coriştii pe care îi avem astăzi
cît şi cei pe care îi vom putea angaja în viitor.
2. S erviciile cununiilor. In ceea ce priveşte cununiile, vă aduc la cunoştinţă
că este imposibil de a mai aduna personalul la aceste servicii, care
sefac mai mult
seara şi, uneori, din cauza întîrzierilor, ţin pînă noaptea tîrziu. Apoi, cînd sînt mai
multe cununii în şir, coriştii, trebuie să se lipsească de masa de seară şi sînt nevoit
să le ofer eu o gustare, pentru a-i ţine, ceea ce nu pot face întotdeauna. In ultimii
ani, pentru a face faţă acestor servicii, m-am folosit mai mult de personal străin,
cunoscuţi şi elevi, care îmi erau obligaţi personal, ceea ce mi-a ocazionat multă
enervare şi pierdere de vreme, lucru ce s-ar putea evita pe viitor, pentru a putea
fi utilizat la o treabă mai bună.
‘
3. Parastasele şi serviciile extraordinare. O altă greutate este obligaţia de a
aduce corul la servicii extraordinare, ca parastase, diferite festivităţi şi, chiar, Inmormîntări,. în timpul săptămînii, în zilele de lucru, dimineaţa, cînd coriştii sînt ocu
paţi la slujbele lor speciale. Nu pot sili oamenii să-şi lase ocupaţiile de la care îşi
cîştigă existenta, pentru a lua parte la serviciile de peste săptămînă. De multe ori,
pentru a putea răspunde la astfel de obligaţii, a trebuit să angajez, pe seama mea,
personal străin sau să cînt şi cu, la una din voci, pe cît mă iartă puterile, pentru a
suplini lipsa, şi să dirijez, în acelaşi timp. Apoi, şi eu, pentru a veni la aceste servicii,
trebuie să-mi neglijez lecţiile sau alte ocupaţii, care îmi asigură existenţa.
4. Necesitatea unui ajutor de conducător al corului. Avînd în vedere cazuri de
forţă majoră sau boală, cînd aş fi împiedicat de a veni la ser viciu, pentru preintîmpinarea unor asemenea împrejurări, ca serviciul să nu sufere, ţinînd seama că pentru
viitor trebuie pregătită o persoană care să conducă corul mai departe, în bunele tra
diţii stabilite, vă rog să binevoiţi a încuviinţa numirea acestui ajutor de conducător,
întrueft este în interesul serviciului actual şi viitor.
Acestea sînt, domnilor epitropi, cerinţele absolut necesare pentru bunul mers
al acestui cor, de Ia care se aşteaptă o execuţie artistică mai mult decît de la oricare
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olt cor din ţară, prin urmare, muncă mai multă şi voci de calitate superioară, şi am
credinţa că veti binevoi a lua măsurile cuvenite. Altfel îmi este imposibilă conti
nuarea mai departe a serviciului.

D O C U M E N TA R E

ADRESA CANCEL;

2 septembrie 1921
Directorul corului,
D. G. K IR IA C 35

Canceli

]

12 a
XVI
DEMISIA LUI D. G. KIRIAC DIN POSTUL DE DIRECTOR
AL CORULUI BISERICII DO M NIŢA BĂLAŞA

Alăturat aven
pentru copii şi po
referat Sfîntului Sin

Inregistr. la nr. 4530, din 25 octombrie 1921
Chestiunea s-a discutat împreună cu dl.
director al corului. La dosar.

RE
ASUPRA

Director,
GRECEANU
Referat

Dom nilor Epitropi,
Am onoarea a vă aduce Ia cunoştinţă că în actuala stare de lucruri, după cum
am arătat In rapoartele precedente, îmi este imposibil de a mai continua serviciul
de director al corului bisericii Domniţa Bălaşa şi vă rog să mă consideraţi demi
sionat din acest post pe ziua de 1 decembrie a.c.
Pînă la această dată sînt la dispoziţia onor Epitropiei şi voi face faţă tuturor
cerinţelor corului în limitele posibilităţii.
25 octombrie 1921
D. G. K IR IA C »
XVII
CEREREA LUI D. G. KIRIAC PENTRU A I SE TIPĂRI LUCRAREA
«CÎNTĂRILE LITURGHIEI PENTRU COPII ŞI POPOR»
Inregistr. la nr. 314, din 9 aprilie 1926

Prea Sfinţitului Arhiereu Evghenie să cer
ceteze numita lucrare şi, după putinţă, cît
mai urgent, să-şi aducă părerea în scris,
deşi, dl. Kiriac este o persoană bine cu
noscută în Biserica noastră.
Patriarh,
MIRON

Respectuos vă rog să binevoiţi a dispune să mi se dea aprobarea Sfîntului Sinod
pentru alăturatele «Cintări ale Liturghiei pentru copii şi popor», de al căror cuprins
aţi binevoit a lua cunoştinţă.
Aprobarea îmi este necesară pentru a putea începe tipărirea lucrării.
Al înalt Prea Sfinţiei Voastre, fiu sufletesc,
D. G. KIRIAC
Bucureşti, str. General Anghelescu, nr. 11757
35. Ibidem, Dosar nr. 4/1921, f. 147.
36. Ibidem, f. 172.
37. Arhiva Sf. Sinod, Dosar nr. 216/1926, f. 31.

Înalt Prea Sii

Lucrarea dlui
este bine concepu
muzical.
Melodiile sînl
uşor şi natural.
Din întreaga
şi o notă sărbător
ciunii şi de momcn
Găsim lucrart
părere să i se dea
mande a fi introd
mai tîrziu, însuşi ţ
divin.

API

Sfîr
al Biscricii
Sesiun
Şedinţe

P. S. Evghenie I
râtului comisiunii
lativ la lucrarea
«Cîntările Liturghi
şi propune ca Sf.
vîntare de tipărit,
merit.
38. Ibidem, i
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X VIII

ADRESA CANCELARIEI SF. SINOD CĂTRE ARHIEREUL EVGHENIE PITEŞTEANUL
PENTRU A STUDIA LUCRAREA
LUI D. G. KIRIAC, «ClNTARILE, LITURGHIEI
PENTRU COPII ŞI POPOR»
Cancelaria Sf. Sinod
Nr. 174
12 aprilie 1926

Prea Sfinţitului Arhiereu
EVGHENIE PITEŞTEANUL

Alăturat avem onoare a vă înainta un manuscris intitulat «Cîntările Liturghiei
pentru copii şi popor», al maestrului D. G. Kiriac, şi vă rugăm a-1 studia şi face
referat Sfîntului Sinod în sesiunea care stă să înceapă.
Patriarh,
M IRON »
XIX
REFERATUL ARHIEREULUI EVGHENIE PITEŞTEANUL
ASUPRA LUCRĂRII LUI D. G. KIRIAC, «ClNTARILE LITURGHIEI
PENTRU COPII ŞI POPOR»
Referat

f

înalt Prea Sfinţite,
Lucrarea dlui profesor D. G. Kiriac, «Cîntările Liturghiei pentru copii şi popor»,
este bine concepută, seriosşi cu îngrijire executată din punctul de vedere tehnic
muzical.
Melodiile sînt în spiritul tradiţional al cîntărilor din Biserica Ortodoxă şi merg
uşor şi natural.
Din întreaga liturghie respiră un spirit de evlavie, semerenia şi duioşia, precum
şi o notă sărbătorească — nuanţe care depind de felul cîntării, de cuprinsul rugă
ciunii şi de momentul liturgic.
Găsim lucrarea foarte utilă şi potrivită pentru uzul copiilor noştri şi sîntem de
părere să i se dea cuvenita aprobare de către Sfîntul Sinod, iar, în urmă, să se reco
mande a fi introdusă în şcolile din ţară, spre a se cînta de către copii, ca apoi,
mai tîrziu, însuşi poporul să se deprindă a lua parte activă, prin cîntare, la serviciul
divin.

Raportor,
EVGHENIE PITEŞTEANUL
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XX
APROBAREA SF. SINOD PENTRU TIPĂRIREA LUCRĂRII
LUI D. G. KIRIAC, «CÎNTĂRILE LITURGHIEI
PENTRU COPII ŞI POPOR»
Sfîntului Sinod
al Biscricii Ortodoxe Române
Sesiunea anului 1926
Şedinţa din 14 aprilie
P. S. Evghenie Piteşteanul dă citire refe
ratului comisiunii de cîntări bisericeşti re
lativ la lucrarea maestrului D. G. Kiriac,
«Cîntările Liturghiei pentru copii şi popor»,
şi propune ca Sf. Sinod să-i dea binecuvîntare de tipărit, fiind o lucrare de mare
merit.
38. Ibidem, f. 31 v.

39. Ibidem, f. 32.

Se primeşte propunerea referatului
şi se dă blagoslovenie dlui D. G. Ki
riac de a tipări lucrarea sa, «Cintările Liturghiei pentru copii şi popoţ» «°.

40. Idem, Dosar nr. 20811926, f. 12.
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XXI
ADRESA CANCELARIEI SF. SINOD CĂTRE D, G. KIRIAC,
PRIN CARE I SE CO M U N IC A APROBAREA
DE A TIPĂRI LUCRAREA «ClNTĂRILE LITURGHIEI
PENTRU COPII ŞI POPOR»
Cancelaria Sf. Sinod
Nr. 200
21 aprilie 1926
Domnului profesor D. G. Kiriac,

Ca răspuns la petiţia dv.t înregistrată la nr. 314/1926, avem onoarea a vă face
cunoscut că Sf. Sinod, în şedinţa de la 14 aprilie a.c., încredinţîndu-se despre valoarea
lucrării dumneavoastră, «Cîntările Liturghiei pentru copii şi popor», v-a aprobat ce
rerea şi vă dă binecuvîntarea de a tipări şi răspîndi, între credincioşii Bisericii noas
tre, această valoroasă lucrare.
Patriarh,
M IRON 41
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Precum bine vă <
a tuturor, cu scopul i
iurghii, puse pe muzi
oricine poate să articul
Cîntările noastre
grele pentru copii şi i
care dispun astăzi cori
amănunţită, aşa că nic
spontane, simple, frum
nirea lor muzicală, cev
Lucrarea dlui pre
trunse de spiritul evla1
vine tocmai la timpul
Potrivit acestor
1 iulie 1926, dispune ii
credincios şi copiilor

XXII
HOTĂRIREA SF. SINOD PRIVIND POPULARIZAREA LUCRĂRII
LUI D. G. KIRIAC, «ClNTĂRILE LITURGHIEI
PENTRU COPII ŞI POPOR»
Sfîntul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române
Sesiunea anului 1926
Şedinţa din 1 iulie
I. P. S. Patriarh comunică Sf. Sinod că
lucrarea dlui profesor D. G. Kiriac, intitu
lată «Cîntările Liturghiei pentru copii şi
popor», aprobată de Sf. Sinod, într-una din
şedinţele trecute, a ieşit de sub tipar şi
roagă pe PP. SS. Episcopi s-o introducă şi
popularizeze între credincioşii şi elevii şco
lilor din eparhii.

Se ia act de apariţia cărţii «Cîntă
rile Liturghiei pentru copii şi popor»
şi se dispune să fie introdusă şi răspîndită în poporul drept credincios
şi elevii şcolilor din toată Biserica.
PP. SS. Episcopi vor da tot aju
torul pentru atingerea acestui scop42.

XXIII
ADRESA CANCELARIEI SF. SINOD CĂTRE CENTRELE EPARHIALE
PENTRU RĂSPINDIREA LUCRĂRII LUI D. G KIRIAC, «ClNTĂRILE LITURGHIEI
PENTRU COPII ŞI POPOR»
Cancelaria Sf. Sinod
Nr. 329
13 iulie 1926
Tuturor Eparhiilor,
Cu frăţească dragoste, vă aducem la cunoştinţă că lucrarea dlui profesor D. G.
Kiriac, intitulată «Cîntările Liturghiei pentru copii şi popor», aprobată de Sf. Sinod,
a apărut de curînd de sub tipar.
41. Idem, Dosar nr. 216/1926, f. 27.
42. Idem, Dosar nr. 208/1926, f. 55.

43. Idem, Dosar n

153

ZU M E N TA R E

Precum bine vă este cunoscut, această lucrare a fost făcută la dorinţa noastră,
uturor, cu scopul de a pune la îndemlna copiilor şi poporului cîntările Sf. Lijhii. puse pe muzică într-o formă tradiţională, simplă şi uşor de executat de
rine poate să articuleze cîteva sunete muzicale.
Cîntările noastre bisericeşti, aşa cum le cîntă cîntăreţii la strană, sînt prea
le pentru copii şi nu le pot cînta. în ce priveşte cîntările pe mai multe voci, de
e dispun astăzi corurile cîtorva biserici de la oraşe, cer o disciplină artistică prea
Snunţită, aşa că nici acestea nu pot fi uşor executate. Copiilor le trebuiesc melodii
ntane, simple, frumoase şi fără pretenţii, ceva apropiat de deprinderile şi moştesa lor muzicală, ceva potrivit mediului In care trăiesc.
Lucrarea dlui profesor D. G. Kiriac, compusă din melodii clare şi, totodată, pă
ţise de spiritul evlavios şi sărbătoresc al cîntărilor tradiţionale ale Bisericii noastre,
e tocmai la timpul potrivit să umple golul pe care de mult Biserica îl simţea.
Potrivit acestor consideraţiuni, Sf. Sinod, prin hotărirea adusă In şedinţa din
alie 1926, dispune introducerea acestei «Liturghii» şi răsplndirea ei In poporul drept
dincios şi copiilor din şcolile noastre, cu ajutorul PP. SS. Mitropoliţi şi Episcopi.
Patriarh,
MIRON
43. Idem, Dosar nr. 216/1926, f. 28.
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Dr. M itropolit N ico la e Corneanu, Studii patristice. Aspecte din vechea
literatură creştină, Timişoara, 1985
In urmă cu clţiva ani, ne-a căzut în mînă voluminosul şi elegantul număr
5—6 '1970 al revistei «Mitropolia Olteniei», închinat în întregime mitropolitului Firmilian cu prilejul împlinirii a şaptezeci de ani de viaţă şi cincizeci de ani de slujire
a altarului. Am citit atunci, tipărit între paginile 707— 713 ale publicaţiei, studiul inti
tulat Înţelesurile religioase ale sim bolului podului, semnat de Dr. Nicolae Corneanu,
Mitropolitul Banatului. Pe măsura parcurgerii textului pe care aveam să-l reluăm nu
o dată, cu încîntare sporită — descopeream un intelectual de puternică vocaţie şi pă
trundere, un spirit original, o personalitate luminoasă. Contribuţia proprie, deosebit
de relevantă, trimiterile bibliografice, vasta cultură, erau învăluite însă în acea discreţie
organică proprie Cărturarului de rasă. Convingerea că nu mai citisem pe nimeni, cleric
sau mirean, scriind astfel, autenticitatea unui ton propriu inimitabil, erau cum nu se
poate mai vii. Ispitiţi totuşi de analogie, ne-a venit în minte numele profesorului Ale
xandru Rosetti. Le erau comune, atît marelui filolog cît şi înaltului ierarh, concizia ex
primării, rafinata intelectualitate, bogăţia afectivă distilată în pagină, deprinderea de
a oficia nu de la altitudinea doctorală a podiumului, ci de la aceea, caldă, a inimii.
Ulterior, cînd am cunoscut şi activitatea de editor a Mitropolitului Nicolae Corneanu,
ne-am dat seama cu bucurie că paralela amintită, pornită iniţial dintr-o intuiţie, era
îndreptăţită.
Trăsăturile menţionate le-am regăsit atît în penultima carte a Mitropolitului Ni
colae Corneanu, Tem eiurile învăţăturii ortodoxe (Timişoara, 1981) cît şi în recenta sa
culegere de Studii patristice. Aspecte din vechea literatură creştină (Timişoara, 1985).De fapt, mai mult decît o culegere, textele reunite aici reprezintă capitole ale uneia
şi aceleiaşi cărţi. Aceste studii, articole şi eseuri sînt rodul unei preocupări ilustrate
consecvent de autor pe parcursul a peste patru decenii şi se întemeiază pe atributul
atît de important al mergerii la surse : paginile scriitorilor patristici sînt abordate întot
deauna în original, recurgîndu-se la celebra ediţie Migne, atît pentru autorii de limbă
greacă cît şi pentru cei de limbă latină. Unele contribuţii, elaborate iniţial între anii
1943— 1948, mărturisind personalitatea pe deplin închegată a tînărului teolog de atunci
şi reamintindu-ne dictonul «valoarea nu aşteaptă numărul anilor», sînt reîmprospătate
cu trimiteri la bibliografia acumulată în intervalul scurs atunci. Indiferent însă de data
la care au fost scrise aceste articole, studii şi meditaţii, ele impresionează prin uni
tatea tematică şi metodologică, prin egalitatea formulării. Datorate unui spirit riguros
fără să fie rigid dar anti-eclectic prin excelenţă, armonia lor în întreg este aproape
muzicală. Cît priveşte mesajul lor — acesta îl priveşte în egală măsură atît pe slu
jitorul Bisericii cît şi pe intelectualul laic. Este cum nu se poate mai evidentă
observaţia pe care autorul o formulează la pagina 14 a cărţii: «una din tendinţele
cele mai caracteristice ale teologiei contemporane este întoarcerea la Părinţii Bisericii».
Totodată, un puternic şi crescînd interes se manifestă azi pentru literatura patristică
şi între intelectualii laici. In Precuvîntare, Mitropolitul Nicolae Corneanu dă cîteva
exemple peremptorii în acest sens. Să ne fie îngăduit să adăugăm şi noi altele, dintre cele
mai recente. Astfel, revistele ieşene Dialog (nr. 101— 102 1984, p. 16) şi Opinia studen
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ţească (nr. 5— 6/1984, p. 16) au consacrat fiecare cîte o pagină traducerii de frag
mente, datorate tînărului latinist Eugen Munteanu, din principala operă a Fericitului
Augustin : Confesiuni. Ele apăreau cam în acelaşi timp cind această carte vedea lu
mina tiparului, în traducere românească, în colecţia «Părinţi şi Scriitori Bisericeşti» a
Editurii Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Iar foarte
de curînd, în revista Ateneu (nr. 3 ’1986, p. 14), poetul Şt. Aug. Doinaş publica un ar
ticol despre lirica Sfîntului Ioan al Crucii, însoţit de traducerea poemului «Noaptea
obscură a sufletului».
în acest context, cartea Mitropolitului Nicolae Corneanu joacă şi rolul unui în
dreptar privitor la cîteva noţiuni de bază ale patristicii, ilustrat îndeosebi prin con
tribuţiile intitulate Lim itele perioadei patristice (periodizare), Onomastica patristică
în limba română, *Sfinţi* şi « fe riciţi» Părinţi ai Bisericii. Un alt aspect deosebit de im
portant, examinat în mai multe studii, priveşte raportul dintre cultura antichităţii şi
patristică, ca şi atitudinea Părinţilor Bisericii faţă de moştenirea antichităţii. S-a putut
considera astfel că «filosofia a ajuns să joace în antichitate un rol care nu se depărta
prea mult de acela al religiei. N-a fost deci prea greu creştinilor ca o dată cu stră
dania lor de a înlocui gîndirea veche printr-o viziune nouă asupra lumii şi vieţii, să-şi
considere religia proprie «adevărata filosofie» (p. 63).
O altă serie de meditaţii şi observaţii, în care apare atît de evident talentul do
filolog — întemeiat pe o minuţioasă cercetare — priveşte atitudinea faţă de scris a au
torilor patristici (p. 42), noţiunea de stil — foarte complex tratată (p. 53) sau ipostaza
de glnditor, de om de reflexie, tipică Sfinţilor Părinţi, de vreme c e : «Pe pietrele
tombale ale monahilor alături de numele decedaţilor se nota simplu «filosof» sau «fi
losoafă» (p. 69). Deosebit de pregnant ilustrat este raportul patristică — filosofie în
studiul Filosofia în concepţia Sfinţilor Părinţi, unde se enunţă problema semnului ega
lităţii aşezat între divinitate şi frumuseţe, tratat apoi pe larg în valoroasa contribuţie
cu care se încheie lucrarea Mitropolitului Nicolae Corneanu, Elemente de estetică pa
tristică. Un atribut care face atît de agreabilă lectura acestei cărţi este talentul de
portretist al autorului. Conştient că literatura patristică nu poate fi ruptă de climatul
în care a apărut şi a înflorit, de atmosfera efervescentă şi fecundă a primelor veacuri
de creştinism mitropolitul Nicolae Corneanu îşi apropie cititorii de realităţile şi at
mosfera — socială, istorică, ideologică — în care au trăit şi şi-au desfăşurat activitatea
scriitorii patristici. Ne gîndim înainte de toate la acel episcop filosof (Sinesie) din
sec. IV, la Sf. Ioan Milostivul, la Sf. martir Casian sau la figura — legată şi de istoria
noastră — a episcopului Bretanion al Tomisului.
Există însă două mari personalităţi ale creştinismului latin — cu care exegeza
noastră, cel puţin aceea laică, este mai puţin familiarizată — spre care autorul întinde
o binevenită punte de apropiere: Fericitul Augustin şi Sf. Ambrozie. Amîndoi, dat
fiind rolul pe care l-au jucat, apar în numeroase locuri în context, iar în sine, Fericitul
Augustin este cercetat ca predicator (p. 157— 167) şi în raport cu Platon (p. 91— 96).
Sf. Ambrozie este înfăţişat ca poet şi dacă numeroase pasaje din operele Sfinţilor Pă
rinţi redate în traducere de Mitropolitul Nicolae Corneanu învederează un simţ al
limbii atît de mlădios şi de fin — traducerea celor trei imnuri ambroziene dă măsura
unui poet. Ca şi imnul acrostih al poetului latin Sedulius (v. p. 190— 195), tripticul ambrozian pune în calea traducătorului numeroase şi inextricabile piedici. Unii preferă
să le ocolească, cel puţin în parte, şi este elocventă în acest sens echivalenţa unui
imn ambrozian datorată lui Racine (p. 221). Traducerea Mitropolitului Nicolae Corneanu
nu se eschivează din calea complicatelor obstacole — de conţinut şi prozodice- —
conştient că o tălmăcire literală ar fi fost neconcludentă şi seacă, iar abaterile sau
«libertăţile» pe care, altminteri, orice traducător şi le ia, ar fi impietat asupra mesa
jului doctrinal. Or, născute în vremea luptelor antiariene, scopul acestor imnuri era
«acela de a instrui, sub forma plăcută a versurilor cîntate în cor de întreg poporul
dreptcredincios» (p. 215). Rezultatul este obţinerea unor echivalenţe pe care le-ar ad
mira şi invidia orice poet. Motiv pentru care vom reproduce traducerea imnului «De
lucruri veşnic creator» : «Dc lucruri veşnic creator, / A l nopţii car şi-al zilei treci, / Tu
seci al beznei rău izvor, / Plictisului îi sp u i: să p leci,/ Pe drum de noapte eşti un far, /
De noapte noaptea despărţeşti, / Proclam-al zilei mandatar, / Cu glas de tulnice ce
reşti. f Trezit Lucifer de-acest glas, / Din beznă drumul dă la pol, / Iar răii ce în rău
au mas,/ La bine vin fără ocol. // Vîslaşul prinde noi puteri, ,j A l mării val s-a îmblînzit, / In plîns amar şi în dureri, /' Căderea Petru şi-a spăşit. // Cu sîrg să ne-ndreptăm mereu, / Cocoşul ochiu-nvie, el, / Sus leneşii din somnul greu. / Dorminzii pace
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n-au de fel. // Renaşte-n zori nădejdea iar, / Bolnavii simt cum se Intrem, / Junghiat
nu-i nime de tllhar, / Cei răi credinţa iar o chem. // Priveşte, Doamne, la căzuţi, / Şi
ne îndreaptă pururea, i Greşala piere-n cei văzuţi, / Prin pllns se spală vina grea. //
Lumină, Tu, Soare-n simţiri, / Din somn trezeşti şi duhul meu, Doar Ţie dăm în cor
cinstiri, / Spre cer trimitem rugi mereu /.
Există în paginile cărţii Mitropolitului Nicolae Corneanu şi, în scrisul său, în ge
neral, un dar indicibil, un fluid misterios care ne aminteşte capacitatea lui V. Pârvan
de a-şi face, în mod atît de natural, contemporan trecutul şi de a-1 introduce pe cititor
tocmai în intimitatea acestui trecut care poate fi adesea nespus de «actuală» şi de
«trăgătoare.
D A N CI A CHIR

Preot Dr. M i r c e a P ă c u r a r i u, Po litica statului ungar fată de Bi
serica Românească din Transilvania în perioada dualismului (1867—
1918), Sibiu, 1986, 301 p.
Istoriografia românească sra îmbogăţit cu o nouă şi remarcabilă contributie, da
torată Pr. dr. Mircea Păcurariu, profesor la Institutul Teologic Universitar din Sibiu.
Scrisă «sine ira et studio», lucrarea este izvorîtă din dragoste pentru ţară, pentru
Biserica strămoşească, din respect pentru adevărul istoric şi se intitulează «Politica
statului ungar faţă de Biserica românească din Transilvania în perioada dualismului
(1867— 1918)».
In Introducere autorul prezintă «Situaţia politică a Transilvaniei in perioada
dualismului austro-ungar (1867— 1918)», p. 5— 29.
In această perioadă de aspră dominaţie ungară, românii din Transilvania, Banat,
Crişana şi Maramureş — în rîndurile cărora se remarcă vrednicii de pomenire mitropoliţii Andrei Şaguna, Miron Romanul şi Ioan Meţianu de la Sibiu, episcopul (apoi
mitropolit primat şi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române) Miron Cristea de la Ca
ransebeş, episcopul Roman Ciorogariu de la Oradea, mitropolitul Ioan Vancea de la
Blaj şi alţi ierarhi, precum şi preoţii memorandişti Dr. Vasile Lucaciu, Nicolae Cristea
şi Gherasim Domide — îşi înteţesc lupta pentru scuturarea jugului străin, pentru păs
trarea identităţii naţionale, luptă ce va culmina în realizarea visului milenar al tuturor
românilor: făurirea statului naţional român unitar. Operă ce are la temelie jertfa în
tregului neam românesc, măreţul act de la 1 Decembrie 1918 a constituit şi va constitui
şi pentru generaţiile viitoare «o puternică sursă de încredere a poporului român în
forţele sale de nebiruit, o pildă luminoasă de muncă, de jertfă şi de iubire a limbii,
a neamului şi pămîntului strămoşesc» (p. 29).
In capitolul I, intitulat «încercări de maghiarizare a românilor transilvăneni»
(p. 31— 58) sînt prezentate căile şi mijloacele prin care — în numele ideii că «toţi
cetăţenii Ungariei formează o singură naţiune, naţiunea ungară, una şi indivizibilă,
indiferent cărei naţionalităţi i-ar aparţine aceştia (p. 31) — «în cursul celor 51 de ani
de existenţă a statului dualist austro-ungar, românii transilvăneni, ca şi celelalte po
poare care intrau în componenţa Ungariei — au fost supuşi unor permanente presiuni
în vederea maghiarizării lor», deznaţionalizarea forţată ajungînd «o doctrină de stat,
o adevărată dogmă politică» (p. 31).
Primul pas a fost făcut de către guvernul din Budapesta în anul 1868 cînd, în
şedinţa Dietei din 1 decembrie, a fost votată «Legea pentru egala îndreptăţire a naţio
nalităţilor», din cuprinsul căreia «s-a putut uşor constata că românii, slovacii, ger
manii, sîrbii şi rutenii erau declaraţi unguri recunoscîndu-li-se dreptul de a folosi limba
maternă în faţa autorităţilor administrative şi judecătoreşti locale numai din motive
practice şi în măsura în care putea fi compatibilă cu caracterul naţional ungar al
ţării» (p. 33). După cum bine remarcă autorul, «rezultă limpede că titlul legii nu re
flectă conţinutul ei, de aceea putea fi numită mai corect «legea pentru neîndreptăţirea
naţionalităţilor» sau pentru «desfiinţarea lor» (p. 32).
Dar maghiarizarea s-a făcut şi pe alte căi. Cel mai vechi mijloc — folosit cu
rîvnă încă de pe vremea cuceririi Transilvaniei de către regii Ungariei — s-a dovedit
a fi colonizarea satelor şi oraşelor, după un plan bine studiat şi «cu scopul vădit al
maghiarizării şi pauperizării românilor» (p. 35). Astfel «în secolul al XlX-lea — mai
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les după 1867 — se înregistrează noi colonizări, dar de data aceasta numai cu eleaente etnice ungare, în judeţele de apus. încă de la începutul secolului se fac colonizări
istematice cu unguri în actualul judeţ Timiş: Dejani şi Zerindu Mare (1800), Sânmarinu Maghiar 11806), Mailat (1819, azi în jud. Arad), Nadăş (1822), Topolovăţu Mic (1822),
'ordeanu (1835), Gătaia (1835), Sînmihai (1840), Ghilad (1850), Bethausen (1883), Izgar
i Ersig (1883, azi în jud. Caraş-Severin), Recaş (1899), Făget (1900— 1903), Balinţ şi
dănăştiur (1903— 1909), Moşniţa şi Babşa (1903), Ghizela (1907), Tirgovişte (1908), NeTincea (1910) ş.a.
In judeţul Arad s-a procedat la fel. Aşa au apărut locuitori maghiari în satele:
’achert, Zimandcuz şi Zimandu Nou (1842— 1852), Cermei (1828— 1838), Satu Mic (1866),
îatu Nou (1883 şi 1892), Ţipar (1883).
După crearea statului dualist austro-ungar, s-a procedat la colonizări chiar şi în
Transilvania propriu-zisă» (p. 35).
Această practică şi-a avut apologeţii şi doctrinarii ei, cel mai de seamă fiind
jlusztăv Beksics care a şi scris o lucrare specială, apărută la Budapesta în 1896, «cu
ndicarea unor măsuri precise de colonizare, prin Care să se poată înfăptui deznaţionaizarea satelor şi oraşelor» (p. 36).
în atingerea ţelului propus, guvernul ungar a mers pînă acolo încît, în zorii se
colului al XX-lea, în anul 1904, a votat o Lege a colonizărilor. Această lege venea
Jupă ce, în 1880, Parlamentul votase o altă măsură draconică şi anume Legea recensămlntului, prin care li se îngăduia funcţionarilor de stat să recurgă la falsuri groso
lane în vederea maghiarizării.
In elogiul pe care îl făcea guvernul condus de Tisza Kâlmon şi implicit mijloa
celor necinstite de care acesta se servea pentru atingerea scopului urmărit, acelaşi
G. Beksics declara că «Tendinţa de a transforma statul istoric într-un stat naţional
exista de mult în politica ungară. In cursul guvernării lui Tisza această tendinţă s-a
impus, nu numai prin acţiuni excelente, ci şi prin rezultate excelente. Aceia care se
îndoiesc de acest lucru n-au decît să citească rezultatele recensămîntului din 1880, care
dovedesc marele progres al maghiarizării şi mai ales să urmărească rezultatele recen
sămîntului ce se va face în curînd» (p. 37). Orice comentariu asupra modului prin
care rezultatul scontat a fost cu siguranţă atins, este de prisos.
Căci imaginaţia diabolică a guvernanţilor de la Budapesta nu este pe deplin
mulţumită cu «succesele» obţinute ci caută şi găseşte noi forme prin care să ducă la
bun sfîrşit acţiunea începută. Astfel, în 1897, guvernul prezidat de baronul Bânffy
Dezso a votat o Lege privitoare la maghiarizarea tuturor num irilor de localităţi din
Ungaria şi Transilvania. Datorită acestei legi, pînă în 1918 toate numirile de localităţi
româneşti au fost trecute în actele oficiale în formă maghiarizată.
O
veritabilă campanie de maghiarizare a fost lansată prin aşa-numitele «Societăţi
culturale», temeinic susţinute de către stat şi sprijinite de autorităţi, în timp ce «acti
vitatea asociaţiilor culturale ale «naţionalităţilor.» era interzisă» (p. 40).
Aceste «societăţi culturale» erau : Reuniunea culturală din Ungaria de sus —
pentru maghiarizarea slovacilor ; Reuniunea culturală transdanubiană — pentru maghia
rizarea sîrbilor; Reuniunea naţională ungară — pentru toată Ungaria — , la Budapesta
şi reuniunea culturală nord-vestică, pentru comitatele slovace-rutene (Abauj — Torna,
Zemplân, Ung, Ugocea, Bereg, Saroş şi Maramureş), cu sediul în Eperjes ; Reuniunea
sau Societatea transilvană pentru cultura maghiară (FEMKE), la Cluj, al cărei ţel nu
era altul decît maghiarizarea românilor (p. 40— 41).
Dar cea mai marc primejdie de deznaţionalizare pentru români, slovaci, sîrbi şi
ruteni — cu urmări vizibile şi imprevizibile şi astăzi — a constituit-o maghiarizarea
numelor de persoane. Această acţiune era coordonată de către Ministerul de Interne
prin Asociaţia centrală pentru schimbarea numelui (Kozponti nevmagyarosito târsasâg), care a schimbat, pînă în 1896, peste 14 000 de nume (p. 42). Preşedintele acestei
asociaţii, Telkes Simon, în zelul său «patriotic», a scris chiar şi o carte făţiş intitu
lată : Hogy magyarositsuk a vezetek neveket ? ( — Cum să maghiarizăm numele de
familie).
Politica dură de deznaţionalizare, de maghiarizare forţată a naţionalităţilor asu
prite din Ungaria (ce reiese cu claritate din statisticile oficiale — p. 44— 49) nu mai
constituia pentru nimeni un secret, fiind recunoscută şi propovăduită public de oa
menii politici unguri.
Astfel baronul Bânffy Deszo declara în 1906 că «Interesele Ungariei cer ca statul
naţional să fie întemeiat pe şovinismul cel mai neînduplecat». Iar scriitorul Kostensky
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Geza scria : «Să lăsăm la o parte minciuna convenţională că nu am voi distrugerea
naţionalităţilor nemaghiare. Da, vrem să distrugem şi trebuie să voim asta» (p. 49).
Aceste acţiuni şi îndemnuri şovine au fost înfierate de diferite pejsonalităţi ale
timpului, între care pomenim p e : Mocsari Lajos, «omul politic care a avut curajul să
apere naţionaliţălie nemaghiar©» (p. 50); scriitorul norvegian Bjornsterne Bjomson
care detesta şovinismul maghiarilor şi nedreptăţile pe care aceştia le comiteau faţă de
celelalte naţionalităţi, fiind convins că «în afara Ungariei nu mai există nimeni care
vi aibă accleaşi simţăminte» şi că «aceste injustiţii mai devreme sau mai tîrziu vor
duce Ungaria la pieire» (p. 50); cunoscutul sociolog maghiar Jâszi Oszkar, care scria :
«Popoarele nemaghiare au să sufere la fel ca şi poporul maghiar întreaga asuprire a
feudalismului agrar : o administraţie barbară, impozite nedrepte şi exploatarea pe plan
economic. Dar asuprirea popoarelor nemaghiare e şi mai grea decît a maghiarilor.
Orbit de ură naţională, junkerul maghiar de-abia consideră pe nemaghiari ca oameni ?
administraţia şi justiţia intr-o limbă străină agravează năpăstuirea poporului; şcoala,
care are drept scop maghiarizarea, menţine naţionalităţile pc o treaptă inferioară. Nu
numai ţăranii nemaghiari sînt asupriţi, ci şi intelectualii, dacă persistă în a rămîne ata
şaţi aspiraţiilor culturale şi politice ale poporului lor. Intelectualul nemaghiar nu poate
deveni funcţionar superior, — el este mereu boicotat de societatea maghiară. Este so
cotit «daco-roman» fiecare cetăţean care vorbeşte româneşte şi apără drepturile popo
rului faţă de abuzurile funcţionarilor... legea naţionalităţilor din 1868 n-a fost niciodată
aplicată, ea a avut doar menirea ca biroul de presă ungar, invocînd-o, să se poată
mîndri cu liberalismul maghiar» (p. 49— 50).
Glasurile celor de mai sus au răsunat însă in pustiu deoarece, în isteria naţio
nalismului lor prin ură şi şovinism, cele trei vîrfuri ale reacţiunii maghiare — Tisza
Istvan, Apponyi Albert şi Andrâssy Gyula — au fost promotorii, în anul 1907, unui
plan secret de maghiarizare totală a românilor, plan expus în cartea lui Huszâr A n ta l:
A Magyarorszâg Românok ( — Românii din Ungaria). «Obiectivul acestui plan strategic
al unei politici bine definite era maghiarizarea cerului şi pămîntului unguresc, cu toate
cîte se află într-însul şi prin toate mijloacele corupţiei şi a forţei brutale» (p. 51), faţt
ce constituia un adevărat asalt împotriva întregii noastre fiinţe naţionale.
Dar cel care, împotriva mersului istoriei, va sluji cu devotament himera maghia
rizării românilor transilvăneni, va fi contele Bethlen Istvân care — în 1917 — va pro
pune o serie de proiecte (cuprinse în două memorii tipărite la Budapesta) ce aveau
drept scop distrugerea elementului românesc. Cursul evenimentelor, care au culminat
cu destrămarea Imperiului austro-ungar, i-au infirmat însă proiectele, dovedindu-le a
fi doar planuri fanteziste, întrucît dorinţa şi voinţa românilor a biruit la istorica
Adunare de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.
Ca o concluzie la cele relatate în cuprinsul acestui capitol trebuie remarcat şi
reţinut faptul că — împotriva tuturor măsurilor luate de către guvernanţii unguri
In vederea maghiarizării — «românii au constituit întotdeauna peste 50% din populaţia
Transilvaniei, pe cînd maghiarii — chiar în statisticile oficiale, întocmite de autori
tăţile ungare — n-au depăşit niciodată 30%» (p. 31).
Capitolul II, intitulat «Statul ungar şi Biserica românească în perioada dualismului
(1867— 1918)», (p. 59— 98), tratează despre: Organizarea Bisericii Ortodoxe (p. 60— 70)}
Biserica unită (p. 70— 74); Statul şi preoţimea. Salarizarea preoţilor (p. 74— 80); Atitu
dinea autorităţilor de stat faţă de preoţii români «nepatrioţi» (p. 80— 83); In închisorile
din Seghedin şi Vaţ (p. 83— 90); Preoţii români în procese de presă (p. 90— 98).
După cum se poate observa din subcapitolele menţionate, Biserica românească
a constituit permanent — pentru rolul pe care-1 deţinea în viaţa păstoriţilor săi, în
cadrul luptei pentru libertate şi unitate naţională — ţinta atacurilor furibunde lansate
de către statul ungar împotriva ei. Păstorită de ierarhi de seamă, împodobită cu preoţi
vrednici slujitori ai altarului şi iubitori ai gliei strămoşeşti, din rîndurile cărora s-au
ridicat o seamă de fruntaşi ai luptei pentru drepturile naţiunii, Biserica românească şi-a
plătit şi ea tributul de jertfe. Numele ierarhilor Andrei Şaguna, Miron Romanul, Ioan
Meţianu, Ioan Vancea, Ioan Popasu, Nicolae Popea, Miron Cristea, al preoţilor Vasile
Lucaciu, Nicolae Cristea, Gherasim Domide, Ioan Lupaş, al tuturor smeriţilor ştiuţi şi
neştiuţi apărători ai şcolilor şi limbii româneşti ameninţate cu maghiarizarea, pilda lor
de jertfelnicie şi dragoste faţă de neamul românesc vor lumina şi vor rămîne de-a pu
ruri vii în inima şi sufletul tuturor românilor.
Capitolul III prezintă «încercările de deznaţionalizare a românilor prin Biserica
unită»» (p. 99— 129). După cum reiese din cuprinsul acestui capitol, tendinţele de încor-
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CENZII
)iare a Bisericii româneşti unite din Transilvania în cca romano-catolică urmăreau
1 singur scop: catolicizarea şi maghiarizarea credincioşilor români (p. 101). Pentru
făptuirea lui, cercurile politice catolice maghiare vor apela la diferite mijloace, care de
ire mai necinstite, Incepînd cu crearea aşa-numitei «Autonomii a Bisericii catolice din
ngaria» (p. 101— 106), în 'care urma să fie inclusă şi Biserica românească unită din
ransilvania ; continuînd cu înfiinţarea Episcopiei greco-catolice ungare de Hajdudo3g — un adevărat «tun zdrobitor de naţionalităţi» (p. 113) — cu scopul mărturisit de
maghiariza «cu toate mijloacele ce-i stau la îndemînă parohiile eparhiilor valahe
ecine din Oradea, Gherla şi Blaj», fapt pentru care va smulge Bisericii româneşti unite
in Transilvania 83 de parohii, 382 filii şi 172 cătune (p. 113) şi culminînd cu «Vicariatul
ecuimii» cu sediul la Tîrgu Mureş (cu un număr de 18 719 suflete) (p. 113).
Doar primul război mondial — in urma căruia românii transilvăneni au scuturat
ugul ce-i apăsa de veacuri, unindu-se cu patria mamă — a împiedicat crearea unei
Episcopii ortodoxe ungare căreia, în scopul maghiarizării, urmau să-i fie anexate
>arohii ortodoxe — româneşti sau sîrbeşti (p. 127).
Capitolul IV sg intitulează «Guvernele ungare şi şcolile confesionale româneşti
lin Transilvania» (p. 131— 178).
După cum se ştie, învăţămîntul elementar românesc îndrumat de Biserică, modest
în începuturile sale, a cunoscut o frumoasă dezvoltare doar în a doua jumătate a se
colului al XlX-lea. «Este de ajuns să subliniem că pînă la sfîrşitul păstoririi lui Şaguna
existau — numai în Arhiepiscopia Sibiului — aproape 800 de şcoli poporale ortodoxe
îndrumate de Biserică. Altele existau în eparhiile ortodoxe ale Aradului, Caransebe
şului şi în «vicariatul» dc Oradea, ca şi în eparhiile româneşti unite de Blaj, Oradea,
Gherla şi Lugoj. Dascălii acestora erau pregătiţi în şcolile pedagogice (preparandii)
conduse tot de Biserică, de la Sibiu, Blaj, Arad, Caransebeş, Gherla. Manualele şco
lare erau tipărite în centrele eparhiale respective, lucrate de profesorii de la şcolile
lor pedagogice sau chiar de unii preoţi şi învăţători cu pregătire deosebită şi cu ex
perienţă didactică.
Deşi modeste, cu clădiri de multe ori necorespunzătoare, cu salarii infime pentru
dascăli, cu material didactic puţin, totuşi aceste şcoli şi-au făcut datoria, pregătind
plugari luminaţi, creştini buni, dar şi ««români adevăraţi» care ţineau cu tărie la nea
mul şi limba lor» (p. 133).
Dar, datorită caracterului lor prea «românesc», şcolile ortodoxe au .«început să fie
considerate ca o adevărată primejdie pentru statul dualist.
Dacă prin «Articolul de lege XXXVIII din 1868» se prevedea dreptul confesiuni
lor «de a înfiinţa şi susţine şcoli proprii, cărora puteau să le fixeze limba de predare şi
planul de învăţămînt, să aleagă şi să numească învăţătorii, să le fixeze salariile, să
exercite dreptul de control asupra şcolii şi învăţătorilor ei», iar prin «Legea despre
egala îndreptăţire a naţionalităţilor din 1868» se stipula dreptul că «toţi cetăţenii pa
triei, de orice naţionalitate, care locuiesc în mase mai mari, se pot cultiva — în apro
pierea ţinutului locuit de ei — în limba maternă pînă la începerea unei culturi mai
Înalte, academice», «în deceniile care au urmat se înregistrează însă citeva aspecte
negative privind întreaga organizare şcolară a românilor transilvăneni» (p. 133).
Astfel «s-au introdus o seamă dc schimbări în legislaţia şcolară, în detrimentul
celorlalte naţionalităţi,, cu tendinţa vădită de maghiarizare a lor prin şcoală. Acestea
au fost: Articolul de lege XVIII din 1879 (Legea Trefort); Articolul de lege XX X din
1883; Articolul de lege X V din 1891, şi mai ales Articolul de lege XXVII din 1907
(Legea lui Apponyi), care au limitat treptat autonomia Bisericii, iar şcolile populare
româneşti au fost supuse sistematic unor măsuri menite să ducă la slăbirea rezistenţei
naţionale româneşti şi în final la maghiarizarea lor» (p. 133).
Presa maghiară lansa ştiri tendenţioase şi atacuri directe împotriva românilor.
Astfel ziarul «Peşti Naplo», în numărul 79 din 21 martie 1883, declara : «In Ungaria
nu poate exista o altă şcoală secundară, decît cea ungară. Trebuie să o spunem pe
faţă şi trebuie să o şi realizăm».
In termeni duri, sub lozinca « Ungaria este a ungurilor », ziarul Magyar Polgâr,
foaia oficială a guvernului, chema la acţiuni agresive pentru înfăptuirea maghiari
zării, declarînd : «Rolul de Începători cade asupra proprietarilor. Proprietarii cei mari,
chiar şi pe locurile locuite de naţionalităţi, sint maghiari. Dacd v o r vrea serios, pot
maghiariza toarte uşor întreaga comună, căci existenţa materială a poporului, aşazicînd ,atîmă de ei. N -a u să tacă altceva decît să maghiarizeze şcoala din sat. «Să nu
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sufere In sat preot sau învăţător inamic maghiarismului. Să atragă atenţiunea locu
rilor competente asupra acestor agitatori naţionali, ca să-i scoată din post ca pe nişte
vrăjmaşi ai patriei». Deci, şcolii şi naţiunii române din Transilvania i se pregătea —
pe toate căile şi cu toate mijloacele — o nouă lovitură, un viitor nespus de greu,
plin de umilinţe şi împilări (p. 143).
împotriva tuturor acestor măsuri samavolnice şi a altora asemenea lor, care fă
ceau parte din «politica culturală» a Ungariei fată de celelalte naţionalităţi pînă în
1918, şi anume: închiderea şcolilor româneşti, interzicerea unor manuale şcolare,
destituirea din învă{ămînt a profesorilor şi învăţătorilor
cu simţăminte patriotice
româneşti, trimiterea lor pe front, crearea aşa-numitei «zone culturalei» în anii 1917—
1918, măsuri care loveau în însăşi fiinţa neamului românesc, glasul ierarhilor Bisericii
româneşti din Transilvania, al preoţilor, al fruntaşilor politici ai vremii — al întregii
suflări româneşti — s-a ridicat cu tărie şi demnitate. Şi cu toate acestea, doar ziua
marii biruinţe, a învierii neamului nostru, — 1 Decembrie 1918 — a scăpat învăţămîntul românesc de la lichidarea preconizată de cel ce a fost neîmpăcatul său ad
versar, contele maghiar do tristă aducere aminte Apponyi AJbert.
Capitolul V descrie situaţia deosebit de tragică prin care a trecut «Preoţimea
românească în anii 1916— 1918» (p. 179—209), suferinţele pe care le-au îndurat din
partea asupritorilor maghiari care, pentru sentimentele lor patriotice româneşti, îi con
siderau «trădători de patrie».
Adevăraţi martiri ai Bisericii şi eroi ai neamului românesc, preoţii, slujind măre
ţului ideal al înfăptuirii unităţii naţionale, au înfruntat prigoana autorităţilor, pro«
cesele şi anii grei de închisoare din temniţele din Cluj, Tîrgu Mureş, Deva, Timişoara,
Oradea, Seghedin sau deportarea în judeţul Şopron sau în Zombor, «oferind o minu
nată pildă de jertfă şi dăruire pentru neamul lor, întrucît au fost urmaţi şi de marea
masă a poporului, a credincioşilor» (p. 2 12 ).
Istoria noastră le-a consemnat şi le păstrează cu sfinţenie numele şi faptele. Din
ea aflăm numele preoţilor ardeleni şi bănăţeni închişi de autorităţile maghiare în
1916— 1918, al celor morţi în închisori şi deportare, a celor morţi în timpul refugiului,
al celor ucişi în perioada de destrămare a Imperiului austro-ungar, al celor condam
naţi la moarte şi salvaţi de trupele române sau de credincioşi, al celor morţi la scurt
timp după eliberare, în urma suferinţelor îndurate în temniţele maghiare sau în de
portare, al celor alienaţi mintal din cauza schingiuirilor, al celor refugiaţi în timpul
războiului, numele preoteselor şi fiicelor de preoţi închise sau deportate (vezi capi
tolul Anexe, p. 260— 282).
După cum mărturiseşte autorul In Concluzii, în cadrul lucrării sînt prezentate
doar «o parte din suferinţele îndurate de înaintaşii noştri de pînă în 1918. Ele repre
zintă crîmpeie din istoria noastră care nu trebuie uitate şi nici să rămînă îngropate
în arhive sau în cărţi de specialitate, ci cunoscute de toti cei ce-şi iubesc neamul şi
istoria lui» (p. 2 11 ).
Indicele de nume şi persoane încheie lucrarea.
Din paginile acestei lucrări se poate constata că slujitorii Bisericii au fost alături
de credincioşii lor în toate momentele de seamă ale mişcării naţionale româneşti In
perioada dualismului, sprijinind aspiraţiile lor spre libertate naţională şi unitate sta
tală, şi făcîndu-se adeseori glas al conştiinţei naţiunii române.
Merită a fi subliniat faptul că «avînd pilda luminoasă a preoţilor din trecut,
generaţiile de preoţi de după 1918 pînă azi le-au continuat cu dăruire munca în slujba
poporului şi a României pe veci întregită.
Jertfele tuturor patrioţilor români dinainte de 1918 stau la temelia marilor reali
zări ale vremurilor de azi, cînd toţi cetăţenii patriei «se bucură de aceleaşi drepturi
şi libertăţi, fără deosebire de neam, de stare socială sau de convingeri religioase» p. 217).
Concepută şi redactată pe baza unor izvoare istorice de primă mînă, într-un stil
ce o situează la un înalt nivel ştiinţific, beneficiind de un bogat aparat critic şi apărlnd
în condiţii grafice excelente lucrarea prezentată se impune ca o lucrare de referinţă
In istoriografia românească.
Pentru aceste considerente o recomandăm tuturor iubitorilor de cuget şi simţire
românească, oferindu-le astfel posibilitatea de a-şi forma singuri «o idee asupra per
spectivelor sumbre care se deschideau Bisericii şi şcolii româneşti, dar şi pentru exis
tenţa însăşi a poporului român, dacă n-ar fi fost izbăvit de suferinţe prin actul memo
rabil de la 1 Decembrie 1918» (p. 211).
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Ioan A l e x a n d r u , Im nele Putnei, Editura
Bucureşti, 1985, 373 p.

«C artea

Românească»,

Noul volum de imne al poetului Ioan Alexandru poate fi socotit ca o încununare
a volumelor anterioare: Im nele bucuriei (1973), Im nele Transilvaniei (1976), Im nele
M o ld o v e i (1980), Im nele Ţării Româneşti (1981), Im nele Iubirii (1982). în cuvîntul Îna
inte, Prinos Putnei, poetul face mărturisirea emoţionată că de douăzeci de ani, de
cînd, ca student, a văzut şi s-a închinat la mormlntul lui Ştefan cel Mare, ctitorul Put
nei, «rîvneşte» să scrie şi să tipărească această carte I
Mai destăinuie că a citit şi recitit o vastă documentaţie istorico-literară : «Am
cercetat tot ce se putea asupra epocii şi am adîncit, pe cît îmi stă în putinţă, înţelesurile
spirituale ale textelor fundamentale ale lumii, ce se copiau, se tălmăceau, şi din care
trăia toată Moldova». Din ele a văzut şi s-a convins de valoarea excepţională, epocală,
a lui Ştefan cel Mare şi Sfînt, Părintele Moldovei, precum şi de însemnătatea nemuri
toare culturală, patriotică şi religioasă a Putnei, «cea dintîi dintre ctitoriile sale, zu
grăvită pe dinafară şi înlăuntru, model pentru întreaga Moldovă, cea dintîi frumuseţe
românească deplină, locul de întîlnire a conştiinţei româneşti de-a lungul veacurilor,
Rusalimul neamului românesc, vatră-universitate de artă şi cultură», cum o preţuieşte.
Şi mai destăinuie, în Prinos la Putna, că prin Ştefan cel Mare şi lavra sa prefe
rată, s-a învederat Logosul întrupat în istorie şi, «din iubire faţă de Logosul întrupat
în istoria neamului nostru», a scris Imnele Putnei, «acum cind Putna împlineşte o ju
mătate de mileniu de existenţă».
A închinat volumul «Moldovei lui Ştefan cel Mare şi a lui Daniil Sihastru» (pe
verso foii a tipărit, în alfabet grecesc, un stih din A pocalipsă » (21, 26).
In volum pe Ştefan cel Mare îl prezintă in 15 imne — Im nul lui Ştefan cel M a re
(3 texte), Ştefan Măria Sa (8 texte), Măria Sa Ştefan vorbeşte, Legămîntul lui Ştefan,
Testamentul lui Ştefan cel M a re (2 texte). în alte imne, precum Podul Înalt, Evanghe
liarul de la Hum or, Fericătura Evangheliarului de la H um or, se referă, în subtext, la
Domnul Moldovei.
In Testamentul lui Ştefan cel Mare a unit, ca luminile într-un diamant cu multe
carate, calităţile sufleteşti-umane şi meritele istorico-patriotice ale Marelui Domn, cre
dinţa lui puternică în Dumnezeu, dragostea nesecată de ţară şi popor, lupta eroică
pentru apărarea libertăţii şi independenţei ţării pentru apărarea şi refacerea hotarelor
ţării şi le-a actualizat semnificaţia, cu artă literară poetică de rar talent. Spune :
Ştefan e mare, pentru că-a fost smerit
Pe cît de mic, se micşora întruna,
De Dumnezeu sd poată fi zărit.
Una cu neamul pentru totdeauna,
C ă -n genunchi era nebiruit»...
N u şi-a dat odihnă pe pămînt,
Pînă ce M old o va -n întregime,
D e cetăţi şi mînăstiri la rînd
O închise dinspre tătărime
Un d e-a fost sămînţa unui schit.
U n sihastru-n peşteră de piatră,
Clop ote de-argint a dăruit,
Peste ţară aur să abată...
C e l din urmă legămînt al lui,
Pînă azi încă în putere :
Să nu daţi pămîntul nimănui,
Căci prin el ţinem de înviere.

O ricine va cere de la voi.
Să vă lepădaţi de cele sfinte,
Cît v e ţi fi de prigoniţi şi goi,
Ardă candelele pe morminte.
De cumva v e i îndrăzni să pleci.
Dintre m oşii tăi din ţlntirlme,
Neodihna v ecilo r de ve c i
Se va ţine umbră după tine.
M a i degrabă să primeşti să mori
Decît vieţuire ruşinoasă.
Dintre morţi e dat să te strecori
Stricăciunii M ielu l nu ne lasă.
Suferinţa-i sfîntă pe pămînt.
Din iu bire-i stingere de sine,
Cîtă v rem e Logosul C u vîn t
In Carpaţi d e -o lacrimă se ţine.
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C lte-lm părăfii nu sînt năluci
Pustia Ie-a sorbit pe-o-nghiţitură
C-au mîncat nădejdea de pe prunci
Şi-au scuipat pe văduvă în gură.

Un mileniu jum ătate-i dus,
A ltele puhoaie o să vină.
Dar M oldova noastră cea de sus.
Peste cea telurică-i divină.

Eminescu bronz liniştitor
Lîngă morm lntul tău de priveghere,
De-atîtea osem inte-ntr-un popor,
L ocu -i pregătit de în v ie re » (p. 28— 30).
In al doilea imn Testamentul lui Ştefan cel Mare, a completat:
«...IO ŞTEFAN DIN M ILA LUI DUMNEZEU PESTE TO A TA M O LD O V A PENTRU
O VREME GOSPODAR ŞI PĂRINTE
Plec dintre v o i şi vă las aceste înfricoşate cuvinte
Le-am prim it şi eu testament din strămoşi
Şi le-am relerecat în scripture.
Aceste buncăre-n mînăstiri ce stau pîndă Ia ceruri
In iiecare pădure.
Deprindeţi-vă pruncii cu ele din leagăne,
Incrustaţi-le-n porţi şi-n praporii de-ngropăciune,
In sînge să se lipească de suflet zumzetul lor,
Rugăciune.
Podiţi-vă ţara şi marea, tăceţi poduri
Peste mlaştini, din ele.
Şi voalu ri de mireasă şi cercei în urechi
Şi dureroase in e le ;
Faceţi com ori pe oasele pruncilor şi
Pînze de-nmormlntare ;
Peste ochii sleiţi ai bătrînilor,
Peste feciori şi fecioare...
Oriunde te poartă p rivirile,
Să dea pe lemn de M iel, răstingnindu-şi
Poruncile şl fericirile.
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A sta vă las moştenire, acestea m i-e legămîntul,

Să vă lase, ca seminţie, păm întul» (p. 104— Î05).
Mînăstirea Putna o înfăţişează şi mai amplu, în multiplele ei ipostaze, în 20 de
imne: Im nul Putnei Iui Ştefan cel Mare, Im nul Putnei, Putna lu i Eminescu, îndem n la
Putna, Putna (9 texte), Ctitoria Putnei, Sinaxar la Putna, Candela Putnei, Epitaful Putnei,
Pantocrator Ia Putna, Epitrahil Ia Putna, Fapt de seară... Spune:
•Te văd ca p e-o mireasmă-mpodobită,
Prin m ilenii întinerind mereu,
De m iezo-noptice-nduhovnicită,
Rusalim al sufletului meu.

La fel vede &

Jertfa laudei să nu apuie,
In cădelniţi să răm îie jar,
Ingăduie-m i ca smirnă şi tămlie
Pămînt din toată ţara să
presar (p. 64).

In altul:
«M ii, zeci de m ii de oseminte,
La Putna roată s-au îngrămădit,
Să-şi aducă Dumnezeu aminte,
Cît de mult M oldova l-a iu b it» (p. 61).
In altul — primul:
«C lo p o tu l Putnei odată pe an toată suflarea M old ovei
S-o atragă la sine.
Bătrîni şl tineri, cu pruncii de mînă,
Pe drumuri rele şi bune,
S-o pornească-ntr-acolo pe jos, cu ofrande în străiţi.

O prezintă în
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In prag de rugăciune.
A lt Ioc de-ai strînge laolaltă pe toţi de-un neam,
Plnă acum s-a dovedit iără putere.
Te duci deşert, Împovărat de g riji şi te-ntorci
Copleşit de înviere.
Nu ţi se cere decît bruma de credinţă.
Să n u -ţi-o bage nim eni In seamă
Cînd o duci prinos pe-o lacrimă, pe-un colţ
De năframă» (p. 15).

Două imne despre Daniil Sihastru, Pustnicii lui Daniil Sihastru, două despre m î
năstirea Voroneţ — V oron eţu l lu i Daniil Sihastru, Albastru de V o ro n e ţ/ şi, în conti
nuare pînă la 287 de imne, cîte cuprinde volumul, imne de simţire şi mărturisire
creştină, multe inspirate direct din Sfînta Scriptură: Abraham (2 texte), Mo/se, Rahab,
Ilie (2 texte), Iov, Samson (2 texte), Pasha (2 texte), larat Iahve, Rut...; Ioan Prodromul (2 texte), Buna vestire, Intlmpinarea, Leprosul, înm ulţirea p lin ilor. Orbul, Orbul
din naştere, Fiica lu i /a/r, Lazăr, M ar ia din Magdala, Bolnava (fem eia cuscurgerea sîngelui de 12 ani), Arca (potolirea furtunii), Ecce homo, Răstignirea,Lepădarea a
( posto
lilor), Ispăşirea (moartea pe Cruce), Pietă (Pogorîrea de pe C ruce), Antimis, Logosul,
Pasha (învierea), Grădinarul, Emaus, Toma, Marea G alileii, Petru, Saul, Pavel din Tars.
Imne despre creştinismul la poporul românesc — Ioan cel N ou, C ruci (troiţe), Theotokos
Ia Neamţ, C im itir la Tomis, Biserica rupestră la M uriatlar, Dionisie Exiguul... In alte
probleme teologice, precum : Maranatha, Theopashia, Epiiania, Soteria Anastasis, Ihtys,
Psalmi, Om ofor, Miezonoptica, Ectenie, Diacon, Triod.
Aproape în fiecare imn se referă la Logosul întrupat In istorie şi înviere, învierea
fiind mărturia supremă a dumnezeirii Logosului, precum şi temeiul absolut al învierii
şi nemuririi creştinilor. In acest fel prezintă şi Patria Română :
•N-avem alta, numai una ţi se dă şi numai o dată
Pe pămînt şi trebuie s-o în torci înviată.
N u numai cu m unţii se ţine de noi,
Cu Dunărea şi Chilia,
C i cu duhurile strămoşilor,
Cu învierea şi cu veşnicia.
Nu putem trece dincolo fără de ea,
La Părinte,
Fără Carpaţii de oseminte.
Patria din carne mi se cere,
Să-mi fie vieţuire-ntru în v ie re » (p. 9).
La fel vede Moldova, cu Putna şi celelalte m înăstiri:
•Pînă la turle sus, îmbrăcată fiecare ctitorie,
In acelaşi m istuitor veşmlnt.
Cămaşa M ire lu i ţesută dintr-un fir purpurie,
Iubirea întrupată pe pămînt.
Arde M oldova-n straile de nuntă,
Pe umerele m unţilor bătrîni»... (M old ova )
O prezintă în hotarele şi cetăţile ei istorice — M oldova lui Ştefan cel M a r e :
M onahi şi cle rici cu fă clii de ceară,
Cu Ioan cel N ou în raclă, au pornit
Să circum scrie margine de ţară,
Pe rîu l nostru scump din răsărit (...)
Pînă la rîu se-ntinde-o seminţie
Şi întîlneşte alta la iz v o r ;
în tre ele Troiţa îm bie
Pînă vor da de foc mistuitor.
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D e la Cetatea A lbă dinspre mare,
D ru m u-i lung de săptămîni,
Se Întoarce N istru la izvoare,
P e-nsîngerarea rănilor din miini.
Cetăţile cu bourul în poartă
Şi pîrcălabi în crîng, cu lumânări,
Şi din raclă harul se deşartă,
Peste norod, cu binecuvîntări » (Procesiune)

In unele imne a intercalat propoziţii evanghelice şi bisericeşti, c a : «Ce folos de-*
dobîndi lumea toată şi sufletul l-ai pierde» (p. 90). «Unde-ţi-e moarte boldul, unde, iadule, biruinţa. Veniţi (de) luaţi lumină!» (p. 37); «Printr-un om a intrat păcatul în lume
şi prin păcat moartea» (p. 218); «Rîvna Casei Tale» (p. 21, 125) parafrazează Fericirile
evanghelice : «In plîns este fericire, în prigoană / Şi-n sărăcia Duhului şi-n umilinţă,
Pe cît le poartă iubirea după credinţă. / Blînzii fi-vor moştenitorii pămîntului, / Cei ocă
riţi pentru mărturisirea Cuvîntului» (p. 313). îndeamnă: «Acum trebuie să stăm, bine
Fiii mei, să stăm cu frică / Şi cutremur. Uşile, Uşile să le păzim Simbolul» (p. 346).
In cîteva imne se adresează copiilor săi, cu poveţe etico-religioase.
Lui Ioachim îi spune :
«Ce nu poţi dobîndi iubind
N u -i de folos nici altora, nici ţie
Cînd candelele milei se aprind,
Se ved e raiul, după-o mărturie.

N u mai întorci capul nicăieri,
Ştii că drumul într-acolo duce
Şi te ţii întins după oieri,
Pînă dai de M ielu l de pe cruce».

(Fiul meu)
Se mărturiseşte:
«Se pot scrie imne pentru ţară
în genunchi, în fiecare seară,
La lumina lămpii de o l o i ;
A m nevoie, pruncii mei, de voi.

Să luăm de dincolo putere,
Suferfnţele în tru -în v ie re.
C u răbdare-n lacrimă se ţes,
Peste bruma noastră de cules.

(Pruncii mei)

Intr-un imn, se roagă cutremurător :
«Ce v re i de la mine, Duh, înainte de ducă,
în m iez de noapte, vâlvătaia părului,
Pe capul meu, măciucă ?
Zdrobeşte-m ă de viu, mănîncă-mă,
Dar nu-m i lua minţile,
P înă-m i v o i termina Im nele
Să pot plăti neştinţele» (Ectenie).
Şi în acest volum de imne — ca şi în cele anterioare, dedică, nominal, imne sem
nificative : Lui Teoctist Arapaşu — Mitropolitul Moldovei şi Sucevei (imnul P u tn a ) ;
Lui Antonie Plămădeală — Mitropolitul Ardealului (Im nul M oţilor), lui Constantin Galeriu — preot profesor la Institutul Teologic din Bucureşti (Patria), lui Justinian Maramureşanul — Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului (T îrn osirea), lui Petroniu Tănase, protosinghel la Athos (E v la v ie la A th os), lui Ioanichie
Bălan — protosinghel la mînăstirea Bistriţa (Daniil Sihastru), lui Ilie Cleopa — sta
reţul mînăstirii Sihăstria (Heraldica), lui Ioan Robu — Episcop romano-catolic (Petru),
lui Ioan G. Coman — preot profesor la Institutul Teologic din Bucureşti (D ionisle
E xiguul) etc.
Socotim potrivit să încheiem prezentarea volumului Im nele Putnei, cu declaraţia
poetului, ca din partea lui Ştefan cel Mare şi îndemn :
* N u ne v o m teme să fim traşi pe roată,
Spintecaţi şi Jupuiţi de v ii
R ăm în e-va M o ld o va neatîrnată,
Cît vom spori-ntre-a Iui Hristos tării.

Preot Dr. Ioan M i
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Prim itu-I-am şî noi în ţară
Şi ne-am lipit de izbăvirea l u i ;
Şi-n rădăcini se tot deslăşoară,
Să-l oprească-n cosmos nim eni nu-i.
Totul i-a l Lui şi pe morminte
Săpat-am rodnicia de stejar,
Să ne aducă pururea aminte,
C ă-a m ajuns pe celălalt hotar»

1

(Ştefan Măria Sa)
Pr. GHEORGHE CUNESCU

*eot Dr. Ioan M i r c e a, D icţion ar al N o u lu i Testament ( A — Z ), Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii O rtodoxe Române,
Bucureşti, 1985, 528 p.
«Hambare ale culturii, dicţionarele nu înmagazinează doar trecutul şi prezentul,
i, implicit, şi seminţe ale viitorului. Deci laudă dicţionarelor de faţă» 1. Dezvoltarea
xplozivă a tehnicii şi diverselor ramuri ale cercetării a creat numeroşi termeni noi
are se cer explicaţi, de aici şi prezenţa numeroaselor dicţionare de tip special pentru
ecare domeniu de activitate. Acestea, fiind expresia pură a materialului, efemerismul
)r este inevitabil, viabilitatea fiind strict determinată de evoluţie sau regres tehnic.
«Spiritualul» fiind angajat în atemporalitate, timp şi mai presus de timp, trebuie
tine pătruns şi înţeles cît mai aproape de adevăr. în transmiterea Logosului divin
ireoţii trebuie să ştie să folosească cele mai bune şi adecvate mijloace de exprimare
ile limbii noastre, iar prin îmbinarea elementului lexical vechi cu cel nou, modem, uni
versal, să poată fi prezenţi atît ei cît şi credincioşii în trecutul, prezentul şi viitorul
rredinţei noastre bimilenare.
Ne îngăduim să reamintim o cerinţă a Pr. prof. V. Mitrofanovici «Cultul creştin
iu şi-ar ajunge scopul dacă formele lui ar fi ieroglife (rigide) ci s-ar înţelege numai
de iniţiaţi, căci chiar pe înţelegerea cuprinsului lorm ei sau pe claritatea ei se ba
zează iniluenţa cea mare ce o exercită cultul asupra spiritului credincioşilor şi pentru
ca însemnătatea form elor liturgice sa o înţeleagă nu numai clerul, ce le execută, ci şi
poporul credincios, trebuie ca acesta din urmă sd se informeze despre tot cuprinsul
cultului» 2 Cum se va putea realiza acest deziderat în anii cu care se încheie cel de-al
doilea mileniu, ani în care primul şi cel mai sigur indiciu al calităţii unei culturi este
calitatea instrumentelor ei de lucru ? Gramatica şi dicţionarul îndeplinesc în cultură
un rol determinant, de axă centrală, pe baza căreia se înalţă edificiul cultural. Iată de
ce dicţionarul limbii naţionale trebuie completat prin folosirea dicţionarelor de termi
nologii, dicţionare cu ample perspective în adîncirea specificului disciplinei respective.
Teologia, alături de multele şi variatele discipline umaniste, a înregistrat mari pro
grese în ceea ce priveşte inventarul lucrărilor auxiliare prhi care putem adinei stu
diul Sfintei Scripturi.
Atenţia noastră a fost reţinută de cele două dicţionare, mult aşteptate, pe care
le-am primit cu mare bucurie şi interes. Dicţionar de teologie ortodoxă, Editura Insti
tutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981, autor, Pr.
1. Dumitru Micu, Elogiu dicţionarului, în România literară, 5 aprilie, 1984, p. 11.
2. V. Mitrofanovici, Liturgica, 1921, p. 32.
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prof. dr. Ion Bria şi Dicţionar al N ou lu i Testament, 1985, rod al trudei Pr. dr. Ioan
Mircea.
Primul ne introduce în miezul noţiunilor fundamentale care stau la baza teologiei i
ortodoxe, definind-o prin analiză şi opoziţii. Autorul foloseşte descrierea numai la ni
velul cîmpului noţional şi restrînge sfera de utilizare a dicţionarului, proiectînd-o Ia
cadrul disciplinei propriu-zise. Aşa cum arată şi titlul, Dicţionarul de teologie ortodoxi
este o lucrare lexicografică cu un caracter special, de fundamentare teoretică, care se
adresează In primul rlnd specialiştilor în Teologie.
Situaţia este cu totul alta în cazul D icţionarului N ou lu i Testament (DNTJ. Lu
crare amplă de cca. 530 de pagini, DNT va folosi, după mărturisirea autorului, «Citi
torilor, preoţilor, studenţilor teologi şi credincioşilor interesaţi în asemenea probleme»,
adică «vrea să fie călăuza sau instrumentul de interpretare justă şi de înţelegere co
rectă a dreptei învăţături, cuprinse In Sfintele Scricri ale Noului Testament» 5.
Cine citeşte cu interes lucrarea de la A la Z realizează îndată atingerea cu pri
sosinţă a scopului pe care l-a urmărit autorul.
Prima şi marea calitate a lucrării constă în selectarea judicioasă a materialului
Nu este uşor să faci o selecţie Intr-un material atît de bogat şi să hotărăşti ce trebuie
să formeze un articol de sine stătător, deci să figureze cuvînt-titlu In dicţionar, mai
ales în cazul în care acesta este un dicţionar de terminologie, deci un dicţionar cu ca
racter special.
Prin reliefarea contextelor şi prin inserarea a numeroase cuvinte ale limbii ro
mâne, cu multiple valori semantice In limbajul cotidian, prin sublinierea sintagmelor
este pus în lumină mecanismul tulburător al proceselor semantice prin care unele cu
vinte doblndesc valori suplimentare, specializate, devenind termeni speciali sau teh
nici. Ex. cer, pămînt In sintagmele «ceruri noi», «pămînt nou», cunună «cunună stricăcioasă», «cunună nestricăcioasă», dezlega, «dezlegare de păcate», pîrgă, «pîrga Duhu
lui», umbră, «umbra morţii», pline «plinea vieţii» ş.a.md. Ultima sintagmă citată nu fi
gurează în dicţionar la pline, aşa cum ne-am fi aşteptat, prin faptul că acesta este ele
mentul lexical puternic conotat. Iisus Hristos este plinea Vieţii, a fiinţării deci, iar sin
tagma are valoare de sinonim perfect cu veşnicie, veacul veacului, v e cii vecilor,
construcţie care nu are numai valoare adverbială. Disocierea înţelesului a determinat
scindarea cuvîntului şi a familiei lexicale In două articole, unul prezentlnd substan
tivul la singular veac, cu locuţiunea adverbială în veac sau în veci, altul cu substan
tivul la plural v e ci şi derivatele sale, veşnic şi veşnicie. Repetarea substantivului la
genitiv plural este proprie şi textului grecesc otlwv, atwvcov,
românească cu altă semnificaţie decît cea grecească.

deci nu e o construcţie

In afara termenilor polisemantici, excerptaţi şi structuraţi de autor cu discernămînt şi fineţe, dicţionarul cuprinde toate informaţiile cu privire la bogăţia toponimică
şi onomastică pe care lectorul trebuie să o cunoască bine atunci cînd parcurge textul
Noului Testament, spre a localiza şi înţelege întreaga efervescenţă spirituală, istoricosocială a sec. I, cînd lumina cerească îşi aprindea candele terestre. Articolele din DNT
impresionează prin bogăţia informaţiei, prin amploare, explicaţiile termenului fiind
corelate permanent cu semnificaţiile primare ale noţiunii, aşa cum se definea ea în
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contextele Vechiului Testament, spre a evidenţia şi prin acest mod esenţa tulbură
toare a Logosului întrupat, prezent In Noul Testament.
3.
Ioan Mircea, Dicţionar al N ou lu i Testament (D N T ), Editura Institutului Biblic
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1984, p. 7.

4.
5.
6.
7.
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Contextele slnt alese cu grijă aşa încît trecerile de la o idee la alta se fac In
deplină concordanţă logică. Comentind legea veche şi cea nouă, Împlinirea anunţată de
prooroci, autorul adaugă: «Astfel porunca (legea) dată întîi se desfiinţează pentru
neputinţa şi nefolosul ei. Căci Legea n-a desăvîrşit pe nimeni şi nimic, iar în locul
ei îşi face cale o nădejde (Lege) mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu» 4.
Deosebit de interesantă pentru toţi aceia care sînt dornici de a afla, ni se par
bogatele informaţii cu privire la arhitectura construcţiilor şi a templelor din Iudeea,
observaţiile privind utilizarea diferitelor părţi ale ansamblului arhitectural, cunoscut
sub numele de templu, obiceiurile şi sărbătorile, rangul şi atribuţiile celor ce slujeau
la templu : «Cît despre personalul templului, el se compune din : 1) demnitari: Marele
Preot, după care era Căpetenia templului (segan), care comanda oamenii înarmaţi, în
sărcinaţi a asigura buna ordine ; 2) preoţi şi leviţi; 3) vistiernici (gisbarim ); 4) por
tarii j 5) slujitorii speciali care pregăteau serviciul public celebrat zilnic la templu;
6) cîntăreţii (mesorerim —
tepo^âXxot, 6{jlv<î>8oi)» *.
Acrivia ştiinţifică a interpretării textului, bogăţia informaţiilor teologice reiese
şi din modul în care este precizată o traducere mai puţin îngrijită a unei sintagme gre
ceşti — xâ Xt'Xia i z t j — , care apare în unele versiuni ale Noului Testament tradusă prin
«o mie de ani» (Apoc., 20, 2, 3, ediţiile din 1924 şi 1939), traducere care ar fi putut să
fie influenţată şi de «miile anni», m iile fiind o formă de singular folosită adesea şi pentru
forma de plural, milia (millia). Important şi hotărîtor este argumentul lingvistic invocat
de Preotul Ioan Mircea : «Ca să se traducă — o mie de ani — ar fi trebuit să fie
sau subiectul la singular (xb Xt'Xia etoc) sau numeralul (Iv XtXia Ixoc)6. Este necesară
o mică precizare. In sintagma m ii de ani nu avem de-a face cu subiect ci cu o deter
minare adverbială, alcătuită din substantivele mie şi an, cu valoare temporală, durativ
pe lîngă predicatul legat (I 8>)oev, ligavit). Subiectul este îngerul (Apoc., 20, 2), dar
ceea ce limpezeşte modul de interpretare, traducerea, este prezenţa articolului hotărît
za specific substantivelor neutre la plural şi absenţa articolului nehotărît cu valoare
şi de numeral evac, fiiă (un, o).
Extrem de interesantă din punct de vedere istoric şi geografic, mai ales pentru
noi, este informaţia privind localizarea exactă a Pontului, înconjurat de numeroase
provincii romane, care sînt amintite în cele mai multe din epistole, figurînd ca centre
în care se afirmau luminile creştinismului. *Pont> una din provinciile Asiei Mici si
tuată între Bitinia, Galatia, Capadocia, Mica Armenie şi Marea Neagră, sau Pontul
Euxin. Acesta era numele popular al provinciei» 7.
Ne este greu să alegem din mulţimea articolelor care se remarcă prin bogăţia şi
fineţea determinărilor semantice, izolate cu grijă şi explicate într-un limbaj simplu, ac
cesibil şi ne-teologilor. Cei care vor citi articolul potrivnic vor observa că sînt cuprinse
toate categoriile pe care le desemnează acest cuvînt în semnificaţia majoră, înaltă, a
Teologiei. E x .: a) «împotrivitori sau potrivnici sînt toţi cei ce seîmpotrivesc răspîndirii Evangheliei, Bisericii şi lucrării luiHristos», ceicu care se vorconfrunta
cei
aleşi, «căci vouă vi s-a dat pentru Hristos nu numai să credeţi întru El, ci să pătimiţi
pentru El» (Filip., 1, 28— 29); b) 'P o triv n ic i lui Hristos şi operei Lui mîntuitoare con
sideră Apostolul şi pe cei răucredincioşi şi imorali... pe cei răzvrătiţi, necredincioşi,
păcătoşi, necuvioşi, spurcaţi, ucigaşi, desfrînaţi, sodomiţi, vînători de oameni, minci
noşi, cei ce jură strîmb şi pe oricine stă împotriva învăţăturii sănătoase»; c) «Sfîntul
4.
5.
6.
7.

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p.
p.
p.
p.

265, s.v. LEGE.
481, s.v. TEMPLU.
233, s.v. ÎMPĂRĂŢIE.
389.
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apostol Pavel vorbeşte şi de un potrivnic prin care se înţelege fie o persoană anume
sau un imperiu, fie, mai degrabă, o pluralitate de acţiuni şi persoane solidare în a
amăgi pe credincioşi» ; d) «acest potrivnic sau antihrist... nu poate fi decît un apostat
— fiul pierzării» *.
In aceeaşi sferă a determinărilor din punct de vedere al sensului amintim şi
alte sintagme izolate şi bine explicate de autor: «om rău», «cuvînt rău» şi «vorbe
rele (urîte), «nume râu», «cuget (gînd) rău», «socoteli re le », «fapte sau roade rele»,
«ochi rău», sau definirea admirabilă a «zilei re le ». «Ziua cea rea sau zilele rele se
numesc (subliniază autorul) nu prin ele însele sau prin ceea ce aduc ele, ci prin
cele ce lucrăm în ele. Timpul deci poate fi numit rău nu prin el însuşi ci prin cele
ce se întîmplă în e l ; oamenii cei răi fac timpurile rele» 9.
Plin de învăţătură şi de mare folos pentru toţi creştinii este cuprinsul artico
lelor rugăciune — a se ruga, articol în cadrul căruia credinciosul află că •rugăciu
nea este pîrghia principală a vieţii duhovniceşti şi că ea poate f i : rugăciune de
mulţumire, de cerere, de laudă şi mărire, de iertare, de ingăduiţă, de m ijlocire, de
adorare»
Autorul conchide într-o concluzie care trebuie cunoscută de toţi credin
cioşii. «Rugăciunea complexă care uneşte toate felurile de rugăciuni, unite cu jertfa
euharistică este rugăciunea cultică, desfăşurată în Biserică în cadrul Sfintei Liturghii,
săvîrşite de preoţi, asistaţi de credincioşi, care se roagă şi cîntă împreună. Rugăciunea
străbate văzduhul şi cerul şi uneşte cerul cu pămîntul» (lbidem).
Numeroase sînt paginile în care autorul cumulează toate datele excerptate din
textele Noului Testament, le clasifică şi le ordonează în aşa fel îneît cititorul să
poată avea o imagine de ansamblu, o unitate în diversitatea conceptelor, (v. PO C Ă
INŢA, A (SE) POCĂI, SPOVEDANIE sau MĂRTURISIRE; ESHATOLOGIE şi PARUSIE;
DREPT-DREPTATE) şi numărul exemplelor ar putea continua pe cel puţin două, trei
pagini.
Preot cu o bogată experienţă pastorală, autorul lucrării lexicografice pe care
o supunem atenţiei ne-a mărturisit o parte din greutăţile pe care le-a întîmpinat în
rîvna muncii sale de a face cît mai clar şi uşor de înţeles cuvîntul de învăţătură :
«Din experienţă am constatat că uneori această greutate provine şi din faptul că nu
peste tot traducerile au respectat termenii şi textul original al Sfintei Scripturi, transcriindu-se în limba română cuvinte şi expresii care rămîn neînţelese sau care nu redau
exact originalul» u . Cu această mărturisire Preotul Ioan Mircea a atins un punct ne
vralgic. N u ştim cîţi dintre preoţi vor fi avînd posibilitatea confruntării ediţiilor
mai vechi cu cele mai noi şi mai ales a tuturor acestora cu versiuni in greacă şi
latină.
Fiind o operaţie dificilă care necesită o bună pregătire teologică, dar şi de spe
cialitate filologică confruntarea va fi rodnică numai în cazul stabilirii ediţiilor suc
cesive, care ar fi putut influenta traducerea şi mai ales a originalului care a stat la
baza fiecărei traduceri. Sînt greşeli care se strecoară şi care trec neobservate de la
o ediţie la alta, asemenea erorilor întîlnite în dicţionarele mari, extrem de apreciate
pentru caracterul lor ştiinţific. Paralela este justificată, deoarece ambele lucrări for
mează axa direcţională, coloana vertebrală a culturii spirituale a unei naţiuni. Răspîndirea Sfintei Scripturi trebuie să se facă astăzi într-o limbă accesibilă şi armoni

8. lbidem , p. 393— 394.
9. lbidem , p. 313— 314, s. v. RĂU.
10. lbidem , p. 417— 418.
11. lbidem , p. 5.
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oasă, limba literară contemporană, lucru care nu se poate realiza fără utilizarea dic
ţionarelor generale care reflectă această limbă şi a dicţionarelor speciale, de termi
nologie bisericească.
Problema alegerii termenului prin care trebuie redat exact conceptul reflectat In
una din multele valori ale cuvîntului polisemantic grecesc (baza traducerilor) este
deosebit de dificilă. Dificultatea este generată de structurile diferite ale celor două
limbi, caracterul sintetic ale celei dintîi şi cel analitic al celei de-a doua, la care
se adaugă moştenirea latină In evoluţia semnificaţiei unor cuvinte româneşti vechi.
Acestea din urmă fiind folosite în cadrul unor sintagme s-au diferenţiat din punct
de vedere semantic. Ex. substantivele timp şi vrem e redau substantivele greceşti
xatpd1
: şi Xpovoc (v. DNT, p. 487 şi p. 521) şi exprimă noţiunea de «perioadă sau
moment determinat sau nedeterminat... oarecum impropriu «explică autorul — apare
acest termen — timp — în expresia folosită de Sfîntul apostol Pavel, în Rom., 16, 25,
unde se vorheşte de propovăduirea lui Hristos, potrivit cu descoperirea tainei celei
ascunse din tim puri veşnice, ceea ce duce la ideea veşniciei de înainte de timp. Lim
bajul este poetic, metaforic» u . Dacă se urmăresc mai multe versiuni ale textului se
observă prezenţa sintagmei tim puri veşnice care va realiza sinonimia perfectă dintre
timp şi vreme, uneori şi veac toate fiind determinate de adjectivul veşnic, prin care
este redat grecescul oîwviot Ex. «Descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp
de veacuri (Rom., 16, 25, NT, 1924). «Dezvăluirea tainei celei ascunse de-a lungul
veşnicelor v ea cu ri» (ib., NT, 1939). «Descoperirea tainei celei ascunse din timpuri
veşn ice» (ib., NT, 1979) şi «Arătarea tainei ce era ascunsă den vremea de v ea ci»
(NT, 1648). Pentru o mai bună înţelegere dăm construcţiile echivalente în greacă'şi
latină : &Jto'xâXo<|/w fidaTTjpCou Xpovotc oiwvtac şi «revelationem mysterii temporibus aeterhis», ambele sintagme redau ideea veşniciei, dar nu în afara categoriei timpului « îva
eXa> C<oi)v oîwviwv» «să am viaţă veşnică» (Matei, 19, 15).
Substantivul vreme este uşor diferenţiat prin nota semantică suplimentară, aceea
de timp înscris într-o succesiune de evenimente. «Voi păziţi cu scumpătate zilele,
lunile noi, vrem iie de sărbătoare şi anii» (Gal., 4, 10, BNT, 1924) ţ «Ţineţi zile şi
luni şi răstimpuri şi sărbători şi ani» (ib., NT, 1939) şi «Ţineţi zile şi luni şi tim puri
şi ani» (ib., NT, 1979).
Sinonimia indică bogăţia lexicală a limbii noastre şi adesea nu aduce nici o di
ferenţiere semantică. Ex. om or şi u cid e re : «Era aruncat în temniţă pentru o răscoală
făcută în cetate şi pentru om or» (Luca 23, 19, NT, 1924, 1939, 1979), iar versetul 25
al aceluiaşi capitol întilnim «pentru răscoală şi u c id e r e »; ambele substantive traduc
grecescul «<povov“. Tot în cadrul traducerii fidele trebuie să se ţină seama de construc
ţiile fixe, sintagme care nu pot fi redate altfel decît în original. In articolul una-unime
— unitate, autorul Dicţionarului explică : «Termenul se găseşte întrebuinţat adverbial
în textele care vorbesc despre unitatea neamului omenesc, a Bisericii, sau cea din
Sfînta Treime» 13
Aici avem de fapt două locuţiuni verbale «a face una» şi «a fi una» cu sensul de
a iorm a o unitate, redînd sintagmele: gr. Tva râvxec Iv w<jiv (Ioan 17, 21), lat. «unum
sum (esse)». a), A iace din două una, sintagmă întîlnită în versetul: «Căci El este
pacea noastră El, Care a făcut din cele două (lumi), N.T. 1939), una surpînd pere
tele din mijloc al despărţiturii» (Efes., 2,*14, N.T., 1979) şi «Căci El este pacea noas
tră. Din iudei şi neamuri El n-a făcut decît un singur popor; a surpat zidul care-i
12. Ibidem, p. 487.
13. Ibidem, p. 501.
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despărţea» (ib. NT 1924). Pentru a se vedea cît de mult s-a intervenit în ultima
traducere reproducem in întregime textul grecesc: « ’A ox6z -jap iaxtv tj elpijvT] r|(iwv 6
Ronţoac t i âfiyoxepa ev xal t6 (x e jo t o iX o v to u ţpâffjiot* Xoaac» b) a ti una sau (înve
chit) unul, sintagmă realizată în traducerile următoare: «Iar Eu şi Tatăl Meu una
sîntem» (N T 1979, Ioan 10, 30). «Eu şi Tatăl Meu unul sîntem» (ib. N T 1648), «Eu
şi Tatăl una sîntem» (Ib. N T 1924), «Iar Eu şi Tatăl Meu una sîntem», cărora le
corespund sintagmele : gr. « Iţm xal 6 Ilax^p iv âofiev», lat. «Ego et Pater unum sumus». Este interesant de urmărit folosirea substantivului unime pentru unitate şi
înţelegerea sau nonînţelegerea conceptului într-unul şi acelaşi context: «Eu întru ei
şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvîrşiţi întru unime şi să cunoască lumea că Tu
m-ai trimis» (Ioan 17, 23, N T 1979); «ei să fie în chip desăvîrşit una» (Ib. N T 1924),
«Ca ei să fie în una desăvîrşiţi» (Ib. N T 1939) şi ultimele două, care deşi foarte
vechi, sînt mult mai puţin expuse ambiguităţii: «Eu întru ei şi Tu în mine ca să fie
desăvîrşit intr-unui şi ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis» (ib. N T 1648), «ca
să i/e desăvîrşit intru una» (Ib. NT 1688). Pentru aprecierea traducerilor, dăm echi
valenţele în greacă şi latină : « *Ef<o h auxoîc xat Eu ev Ifioî îva «atv xereXeicofievot etc
(t 6) ev îva yivwoxt) o x 6<ifioC oxi 2o (ie aitEoxetXac».
«Ego in eis et Tu in me ut
sint consummati in unum et cognoscat mundus quia Tu me misisti».
Fiindcă sîntem la analiza faptelor de limbă, dicţionarul, reliefăm un alt aspect
al păcatului traducerii, preluarea ei adesea fără verificare. Iată ce aflăm din lectura
articolului pline : «In sens propriu plinea este hrana de temelie a vieţii, pe care o
dă Dumnezeu cînd îl rugăm să ne dea : Pîinea noastră cea spre fiinţă (Matei 6, 11)
sau de fiecare zi (Luca 11, 3)» 14.
Cele două determinări de pe lîngă substantivul pline sint foarte depărtate din
punct de vedere semantic. Dăm, spre ex. a fi comparate, formele corespunzătoare mai
multor ediţii: «Pîinea noastră de toate zilele dă-ni-o nouă astăzi» (Matei 6, 11 şi Luca
11, 3, NT, 1648); «Pîinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o noauo pren toate zilele»
(Luca 11, 3, N T 1688)} «Pîinea noastră cea de toate z ile le » (Matei 6, 11 şi Luca 11, 3,
NT, 1924) dar «Pîinea noastră cea spre fiinţă» (Matei, 6, 11 şi Luca 11, 3, N T 1939
şi 1979).
Pentru a putea înţelege fenomenul lingvistic de deplasare semantică dăm textul
integral al celor două versete din limba greacă: « x6v ăpxov tjjagJv x<5v eiuooatov J&c
fjfjuv a^fxepov»

(Matei

6, 11) şi «xfrv ipxov xov erctouaiov &£&ou ^(iTv z6 xa&* 7|jj.epov>

(Luca 11, 3). După cum reiese din textul citat diferenţa între cele două versete este
neesenţială, redueîndu-se la forma verbală de imperativ,

8oc (sg) şi it'Soo (pl) şi la

adverbul oijnepov (astăzi) sau xad’^fjiepov (în fiecare zi).
Substantivul «âniouaia» este un post verbal al verbului «Irc-etfM», cu sensul «a
fi deasupra» sau «a fi în ceva» ; cel de-al doilea, «a veni, a urma, drept consecinţă a
ceva». In greaca veche era frecventă sintagma : «fj irciouarj rjf4pa» «Ziua care urmează j
mîine» sau «tije entouoijc vuxxoc»

«în nopţile care urmează». Forma « erctouotoc, ov*

a fost izolată şi tradusă după sintagma iniţială : «erciouaa ^jiipa», ceea ce a aparţinut
zilei, cotidian şi nu «a fi în ceva, fiinţare în,». Sensul a pătruns deci în noua f o r m ă
contrasă «enouaioc, ov», fără cea de-a doua parte ,,^fiepa“ cu denaturarea

sensului

primar datorită presiunii exercitate de « ^ p a » . Cu acest înţeles a fost înregistrat de
multe dicţionare 15 şi îl găsim reprodus în textele pe care le analizăm. Intr-o ver
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14. Ibidem, p. 381.
15. Lorenzo Rocci, V ocabolario greco-italiano, Societâ editrice Dante Alighieri.
Roma, 1981.
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siune franceză avem «notre pain quotidien* (NT, Paris, 1922), Analizate, ambele de
terminări din versetele citate pot avea două semnificaţii. Una, a existentei biologice
«de liecare zi» sau «de toată ziua• (la sg.), «de toate zile le » (la pl.) şi «cea spre
îiln ţă ■», nu în sens existenţial, viaţă terestră, ci fiinţare întru Domnul, viaţă veşnici,
•plinea cea de-a pururea». Această pline a cerut-o Mîntuitorul pentru noi aşa cum
reiese din logica rugăciunii de cerere pe care continuăm să o facem în acelaşi duh
al eliberării: «Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor
noştri. Şi nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean». Rugăciunea
în esenţa ei este de curăţire, de întărire întru sfinţire, prin care vom reuşi să dobîndim plinea «cea spre iiin ţă » sau «Intru fiinţă», ca să putem deveni fiii Celui Preaînalt prin Unul Iisus Hristos, Logos. întrupat, «întru», «spre» înfierea noastră.
In acelaşi spirit trebuie să se examineze substantivele arătare şi vedenie, cel
de-al doilea fiind trimis la arătare ca şi cînd ar forma un sinonim perfect cu acesta.
Subst. arătare, corespondent al gr. «5pa,u.a, 5<p0tj, 6xxoa(a, ipaatc», nu este precizat de
autor «termenul so întîlneşte de multe ori în N T mai ales ca verb şi ca subst. verbal
— arătare — vedenie^» 16.
Pentru a înţelege mecanismul traducerii şi semnificaţiile uşor diferenţiate, su
punem analizei cîteva contexte : «Inţeleaseră că el au văzut vedeare in besearecă»
(Luca 1, 22, N.T., 1648); «A u înţeles că avusese o vedenie în templu» (ib. 1924);
«Ei cunoscură că a vdzuf în templu o arătare» (Ib. 1939); «A u înţeles că au vdzuf
vedenie în templu» (Ib. 1979), la baza cărora se află textul grecesc: « xal km-ţvioaav
oxt oKxaaiov Iwpaxav £v xo vaâ>>, cu corespondentul latinesc «visionem vidisset». Din
exemplele date rezultă că avem de-a face cu o sintagmă alcătuită din două elemente,
verbul «ojcteuci» — a vedea şi complinirea lui de perfectul «e(opaxa<^6pâ<o» cu sens
concret, «rezultat al acţiunii de a vedea» (formulă frecventă în dicţionare), însemnînd ceea ce a fost văzut. Deci vedenie în sintagma amintită are modelul grec şi cel
latin, deoarece în latină avem verbul «video-ere» la care se adaugă substantivul «visio-onis», ca rezultat al acţiunii: imagine.
In acelaşi mod trebuie judecat procesul semantic din sintagma «arăta-arătare».
«Veniră zicînd că eale au văzut şi o arătare de îngeri» (Luca 24, 23 NT 1648); «A r
fi vdzuf şi o vedenie de îngeri» (ib. 1924); «Zicînd că au văzut arătare de în geri*
(ib. 1939); «Zicînd că au văzut arătare de Îngeri» (ib. 1979). Cea de-a doua sintagmă
are la bază acelaşi principiu de formare, dar diferă de prima printr-un plus de con
cretizare senzorială. Arătarea este o prezenţă pe care o realizăm nu numai cu ajutorul
văzului ci şi cu al altor organe de simţ, de aceea verbul folosit în greacă este « ipdo»,
cu aoristul « cî><}:0ijv> adesea cu determinarea pleonastică «oştaXfxoî» «a vedea cu ochii».
Aceeaşi calitate este caracteristică verbului latinesc «appareo-ere,' -ui», a apărea, a se
arăta, sens care explică folosirea cuvîntului arătare în accepţiunea concretă de apa
riţie. In această riguroasă delimitare semantică trebuie înţeles verbul a se arăta. «A
înviat cu adevărat Domnul şi s-a arătat lui Simion» (Luca 24, 34, N T 1924, 1939, 1979),
structură identică cu gr. «xaî w<p0Tj Sîfiovt» şi lat. «et apparuit Simoni».
O înţelegere aprofundată a celor mai subtile diferenţieri de sens redă întocmai
grandoarea textului şi veridicitatea faptelor cuprinse în mesajul lui. Sub imperiul ace
luiaşi spirit de ordonare a elementului lingvistic, factor esenţial în înţelegerea exactă
a informaţiei date, vom face cîteva observaţii privind tehnica lexicografică şi folo
sirea unor termeni specifici terminologiei lingvistice.
16. DNT, p. 34, s.v. ARĂTARE.
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Lista de cuvinte a dicţionarului este alcătuită cu atenţie, autorul avînd grijă să
Înregistreze şi variantele neliterare (învechite) pe care le explică în cadrul cuvîntului-titlu, socotit după forma literară. Ex. LEGHEON vezi Legiune; BETHEZDA vezi
VTTEZDA ş.m.a. în stabilirea cuvîntului-titlu nu s-a adoptat un principiu ferm al inclu
derii cuvintelor dintr-o familie lexicală la singur termen. S-a dat substantivul urmat
de verb, iar derivatele au fost lucrate adesea ca articole independente. Tot la orga
nizarea materialului, a fixării numărului de articole (cuvînt-titlu), pentru cîştigarea
de spaţiu tipografic şi operativitate în găsirea informaţiei, ar fi fost necesară o ana
liză a sintagmelor şi expresiilor date, mai ales în determinarea cuvîntului purtător
de semnificaţie, cuvînt la care ar fi trebuit să figureze expresia. Găsirea cuvîntului
purtător de semnificaţie şi trimiterea celorlalţi termeni la cuvîntul respectiv ar fi
eliminat reproducerea aceluiaşi contezt de cel puţin trei sau patru ori. E x.: TURMA
are la bază contextul Evangheliei după Ioan cap. 21, v. 15, 16, 17, care va figura la
PAŞTE, PĂSTORI, MIEL, OAIE. Repetiţia are loc şi în cazul explicaţiilor a două
articole deosebite. E x.: SA PT A M IN A şi DUMINECA. Inconsecvenţa formei grama
ticale la cuvintele greceşti (de obicei păstrează forma din text), ceea ce face dificilă
operaţia de confruntare cu dicţionarele explicative greceşti. O altă dificultate peste
care nu poate trece cititorul neavizat este prezentarea nediferenţiată a coresponden
tului lexical grecesc alături de cel latinesc, adesea posibilă formă etimologică a cuvlntului-titlu. E x .: In cadrul articolului Dumnezeu, figurează în paranteză dominus
Deus şi nu «0e&c» sau «xupioc», dar la dumnezeire este dată în paranteză forma
lexicală grecească «Geotijo
săptămlnă (odWaxov) «perioadă de timp de şapte zile
de unde-i vine şi numele (septem-şapte). Termenul are înţeles în primul rînd de sabat
sau slmbătă, dar are însemnarea şi de săptămînă17. Şi explicaţia continuă : «In ve
chime evreii şi grecii numărau zilele săptămînii: prima zi a săptămînii, a doua, a treia,
a patra, a cincea, a şasea şi a şaptea. «Precizăm că greaca nouă (xâ vea IXXrjvixa) a
păstrat sistemul vechi de numire, inovaţia producindu-se, sub influenţa creştinismu
lui, la nivelul celor două zile cu semnificaţii majore pentru creştini, vin eri şi dumi
nică. Numele săptămînii are aceeaşi semnificaţie ca şi în latină efliofiâc, a&oc
(ijfiepa) «a şaptea zi», iar ceea ce este impresionant este numelei celei de a şasea zi,
o pregătirii şi a celei care deschide săptămînă, ziua, întîi, a învierii Domnului. Deci
vom avea : xopiaxiî, Aeuxepa, xp(x7j, tetop-CT) «efi7ixrj, Ttapaaxeui], aâWaxov.
Lipsuri de acest gen cumulate cu absenţa precizărilor privind modul de alcă
tuire şi mai ales de folosire a dicţionarului au putut crea confuzii regretabile în
rlndul unor cititori. Aşa se face că un teolog face următoarea apreciere asupra dic
ţionarului consultat: «Ca în orice dicţionar, termenii şi expresiile sînt prezentaţi în
ordine alfabetică cu' precizări privind etimologia lor» 18.
Exigenţa noastră profesională a determinat o recepţie riguros critică din punct
de vedere tehnic, mai precis de tehnică lexicografică. Avînd în vedere calităţile ex
cepţionale ale lucrării de care ne ocupăm ne permitem cîteva observaţii de strictă
specialitate lingvistică cu scopul de a fi utile ediţiilor viitoare ale dicţionarului sau
altor lucrări teologice cu caracter lexicografic.
Trimiterile din cadrul unui articol, în care cuvîntul este socotit nucleu, la alte
unităţi lexicale, lucrate şi ele ca articole independente, nu au nici o indicaţie de
17. Ibidem, p. 428.
18. Eugen Moraru, Pr. dr. Ioan M ircea, Dicţionar al N ou lu i Testament, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, .1984, 528 p.,
In «Mitropolia Ardealului,», nr. 3— 4, 1985, p. 263.
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diferenţiere semantică atît în conţinut cît şi In expresia grafică. Notaţia cu «vezi» şi
înşirarea termenilor, scrişi cu majuscule, acoperă trei sau patru situaţii deosebite din
punct de vedere semantic: a) sinonimie perfectă, cînd termenul este trimis la cu
vîntul mai cunoscut sau este explicat parţial la ambele articole, pe baza aceluiaşi
context. E x .: adorare vezi în ch in a re; alianţă vezi testam ent; A pollion vezi Abaddon ;
aşezămint vezi lege, testament, dar la lege vezi Evanghelie, N ou Testament, poruncă ;
întuneric vezi iad, p ă ca t; b) trimiteri al căror scop este de a sublinia antinomia, opo
ziţia fiind aceea care scoate în evidenţă esenţele. Deci se folosesc antonimele care
se cer diferenţiate şi din punct de vedere grafic. E x.: blestem vezi binecuvlntare ;
întristare vezi bucurie, îm pă ca re; boală vezi doctor, m întuire, osîndă ; c) trimiteri
care au în vedere un întreg ansamblu noţional sau conceptual numit cîm p semantic.
E x .: mir vezi miresme, untdelemn, dar mireasmă v. alabastru, jertfă, m ir şi sintagma
« miros de bună mireasmă duhovnicească» care ar fi trebuit glosată cu «spiritualitate
maximă», «bucurie a sfinţirii» ; untdelemn v. candelă, Hristos, maslu, mir, mirungere,
u n s ; sau lup v. biserică, oaie, păstor tu rm ă ; sleşnic, v. făclie, lumină, obroc, tem p lu ;
d) reliefarea unităţii semantice în cadrul unei familii de cuvinte necesita începerea
articolului cu substantivul sau cu verbul în funcţie de ordinea alfabetică, la care
să se fi adăugat abstractele verbale. E x.: siînt, siinţenie, siinţi, siinţire. Evidenţiem
admirabila bogăţie contextuală prin care autorul determină semnificaţiile termenului
siînt, claritatea explicaţiilor date tuturor sintagmelor, explicaţii pe care nu le cu
prinde nici un alt dicţionar de limbă română.
Tot în sfera riguros delimitată a precizării terminologiei lingvistice se înscriu
şi observaţiile privind modul de formulare a definiţiilor şi de folosire a termenilor,
impropriu, figurat, metaforic, spiritual. Nu ne vom opri la toate tipurile de definiţii.
Cele mai multe sînt scurte, adică prin sinonimul cel mai cunoscut. Alteori slnt lip
site de precizia necesară înţelesului de bază, gen proxim şi diferenţă specifică, adică
ceea ce diferenţiază un termen de alt termen. E x.: «legiune» (Aeţiwv), termen mi
litar, folosit de patru ori în Noul Testament. Vezi cohortă, sutaş. «Sutaş sau cen
turion (care lipseşte din dicţionar) este căpetenie sau conducător, alt sens, deci altă
definiţie. Termenii amintiţi sînt militari, dar care este semnificaţia fiecăruia ? Doi
definesc o unitate militară, diferenţiată numeric. Aceeaşi atenţie trebuie acordată
structurii definiţiei, modului de exprimare. E x.: *S iîrşit» xi\o<:

limită finală a unui

lucru, fiinţă, timp sau spaţiu».
In ceea ce priveşte semnificaţia sau sensul cuvîntului, acesta nu este niciodată
un sens impropriu. Orice cuvînt are un sens de bază sau primar din care printr-o
serie de procese semantice, de evoluţie (analogii, asociaţii, extensiune sau restricţie,
generalizare sau specializare) se dezvoltă sensuri derivate sau, acelaşi cuvînt poate
avea un sens concret (realitatea înconjurătoare) şi unul sau mai multe abstracte, pe
bază de analogie sau asociaţie şi pe care le izolăm cu calificativul figurat, fără să
fie o imagine poetică ci un sens pe alt plan al expresiei (realitatea spirituală). Deci
nu există cuvinte sau sensuri im proprii ci folosiri improprii ale cuvintelor sau sensu
rilor, ceea ce constituie o abatere, o eroare datorată în primul rînd necunoaşterii
exacte a semnificaţiilor lor. De aceea, exprimări de tipul «în sens propriu se vorbeşte
de faţa oamenilor... în sens impropriu se vorbeşte de faţa bisericilor» (v. faţă, p. 151),
trebuie evitate.
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Toate sensurile aparţinînd termenilor şi expresiilor din Noul Testament, deveniţi

m tn i tehnici, cu o anume încărcătură semantică, specific teologică, au identitatea
*i s-au creat pe baza metaforei, întreg textul Sfintei Scripturi fiind un limbaj
Uloric care trebuie înţeles şi interpretat cu maximum de înţelepciune, şi acrivie.
De această înţelepciune s-a bucurat Preotul Ioan Mircea care a reuşit să adune
aAnunchi toate ostenelile, dăruindu-le ca pe o jertfă roditoare în «această lucrare
pionierat... ajutătoare pentru mîntuire» (DNT, p. 7). îndrăznim să adăugăm că
Xionarul N ou lu i Testarftent nu este numai «călăuză sau instrumentul de interpretare
a

5i de înţelegere corectă a dreptei învăţături» (DNT, p. 7), ci şi un manual al

Mini creştin care în dorinţa sa de desăvîrşire va găsi grupată şi sistematizată în•ga bogăţie tematică a învăţăturii tuturor învăţăturilor pe care o cuprinde In pa

lie sale Noul Testament.
Aurelia BALAN-M IHAILOVICI
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23 AUGUST
MAREA SĂRBĂTOARE NAŢIONALĂ
A POPORULUI ROMÂN
Dintre marile evenim ente care au jalonat şi direcţionat sensul isto
riei contemporane a României, revoluţia de eliberare socială şi naţio
nală, antifascistă şi antiimperialistă de la 23 August 1944 se înscrie în
mod firesc, cu întreaga sa încărcătură valorică, în cununa de glorie a
neamului românesc.
Privită în contextul larg al istoriei' noastre multimilenare, revoluţia
din August 1944 reprezintă expresia voinţei poporului român de a se
ridica peste vitreg iile vrem ii, încorporînd mesajul de dreptate al tuturor
generaţiilor care au luptat de-a lungul secolelor pentru apărarea gliei
strămoşeşti, a va lorilor materiale şi spirituale făurite de înaintaşi. Se re
liefează, astfel, măreţia actului eroic de la 23 August 1944, cu adînci
rădăcini în trecutul poporului român, adevăratele sale valenţe de e v e 
niment istoric crucial, care a pus tem elii trainice României de azi —
ţară prosperă, liberă şi independentă între popoarele şi naţiunile lumii.
Este binecunoscut faptul că instaurarea regim urilor de dictatură
fascistă în Ungaria, Italia, Bulgaria şi în alte ţări, iar mai apoi ascen
siunea nazismului în Germania şi venirea lui H itler la putere, la începu
tul anului 1933, au creat grave prim ejdii pentru libertatea, independenţa
şi suveranitatea a numeroase popoare/ A fla tă în calea expansiunii revan
şarde a Germaniei naziste şi a celorlalte state revizioniste* şi datorită
bogăţiilor econom ice şi poziţiilor sale strategice, România îşi vedea
ameninţată grav independenţa şi integritatea teritorială. Vasta activitate
desfăşurată de forţele patriotice — care a găsit teren prielnic în starea
de spirit antifascistă a poporului român, profund ataşat idealurilor in
dependenţei, dem ocraţiei şi păcii, potrivnic prin însăşi omenia sa tra
diţională terorii şi dictatului, amestecului brutal în viaţa şi liniştea po
poarelor — , precum şi amploarea m işcărilor democratice şi atitudinea
realistă a unor personalităţi politice au stăvilit pentru un timp infeudarea ţării, Germaniei hitleriste.
Ca urmare a atitudinii ferme faţă de primejdia reprezentată de
fascism pentru independenţa, integritatea şi libertatea ţării, România s-a
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numărat printre primele state din lume în care s-a creat o organizaţie
antifascistă cu caracter naţional. încă din iunie 1933 s-a constituit C o
mitetul Naţional Antifascist, organizaţie, la scara^ întregii ţări, oferind
cadrul potrivit pentru unirea şi coordonarea acţiunilor forţelor patriotice,
democratice, progresiste într-un larg front de luptă antifascistă.
A cţiunile organizate de forţele antifasciste prin intermediul C om ite
tului Naţional Antifascist, al unei bogate prese antifasciste şi al unor
mari întruniri şi demonstraţii de mase, menite să dezvăluie adevărata
faţă a fascismului, să pună în lumină marile prim ejdii pe care acesta le
reprezenta la adresa democraţiei, păcii şi libertăţii poporului, au înrîurit
decisiv opinia publică, determinînd o v ie activitate a mişcării anti
fasciste româneşti.
In şirul acţiunilor şi luptelor îm potriva fascismului, pentru libertate,
dreptate şi demnitate, procesul politic de la Braşov din mai— iunie 1936,
înscenat unui grup de antifascişti, a fost unul dintre momentele cele mai
reprezentative care a exprimat starea de spirit a întregului popor, ferm
hotărît să apere democraţia şi, deopotrivă, hotarele ţării ameninţate de
politica agresivă a hitlerismului, de pretenţiile revizioniste ale statelor
fasciste. La 1 M ai 1939, marea demonstraţie antifascistă şi antirăzboinică
din Capitală a făcut în chipul cel mai concludent dovada voinţei popo
rului român de a se opune uneltirilor fascismului internaţional vizînd
înrobirea popoarelor şi aruncarea lor în prăpastia războiului.
Rezistenţa consecventă a României faţă de presiunile şi acţiunile
Berlinului de a o constrînge să-şi m odifice politica externă într-un sens
favorabil intereselor celui de-al treilea Reich n-a putut fi înfrîntă decît
în condiţiile schimbării contextului internaţional, ca urmare a victoriilor
militare ale Wehrmachtului în faza «războiulu i-fu lger» (1939— 1941) şi
a politicii de cedare şi de înţelegere cu agresorul hitlerist, practicată de
unele state europene, care au asigurat Germaniei naziste hegemonia pe
continentul european şi i-au dat posibilitatea de a aservi ţările intrate
sub călcîiul său de fier. Sfîrşitul deceniului al patrulea a fost, astfel,
marcat de accentuarea presiunilor Germaniei naziste asupra României,
care, în acel moment dramatic pentru destinele sale, s-a găsit singură,
fără nici un sprijin din afară, părăsită de toate puterile Europei.
V iolarea suveranităţii sale naţionale şi impunerea de către Reichul
hitlerist a Dictatului de la Viena, la 30 august 1940, prin care partea de
nord-vest a pămîntului românesc a fost smulsă din trupul ţării şi anexată
Ungariei horthyste, au creat condiţiile prielnice instaurării regimului de
dictatură militaro-fascistă şi pătrunderii în ţară a trupelor germane,
România fiind apoi antrenată, îm potriva voinţei poporului român, în
războiul antisovietic, în iunie 1941, şi adusă, în octom brie acelaşi an,
în stare de război cu Marea Britanie, şi, în iunie 1942, cu Statele Unite
ale Am ericii.
Situaţia deosebit de gravă în care se găsea ţara, cu hotarele ciuntite,
aflată sub dominaţia Germaniei naziste, guvernată de un regim de dicta
tură fascistă şi angajată, contrar voinţei şi intereselor supreme ale po
porului, într-un război străin şi profund urît de întreaga naţiune, a
determinat transformarea luptei antifasciste, desfăşurată cu putere de-a
lungul mai multor ani, într-o amplă mişcare de rezistenţă antihitleristă,
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care a căpătat caracter naţional. Mişcarea de rezistenţă naţională a d e
venit, astfel, realitatea predominantă a societăţii româneşti din acei ani,
vizibilă în toate compartimentele v ie ţii social-econom ice, politice şi m i
litare.
Pus în faţa alternativei de a restabili independenţa şi integritatea
teritorială a ţării prin luptă proprie sau a aştepta victoria coaliţiei anti
hitleriste, poporul român nu a şovăit nici o clipă în a alege singura so
luţie compatibilă cu demnitatea şi interesul naţional, ridicîndu-se ca un
singur om pentru a elibera România prin propriile puteri de sub domina
ţia fascistă. Stăruind cu energie şi perseverenţă în vederea declanşării
unei acţiuni care să m odifice radical orientarea politică a Romanici în
ansamblul războiului mondial şi să deschidă perspectiva înnoirilor şi
transformărilor de structură în viata ţării, forţele patriotice au urmărit
permanent corelarea luptei din interior cu desfăşurarea evenim entelor
internaţionale. Pe plan intoim, în vara anului 1944, situaţia se caracte
riza atît prin intensificarea mişcării de rezistenţă, fiind tot mai evidente
voinţa de luptă a maselor largi populare, hotărîrea lor de a trece imediat
la acţiune, cit şi prin criza cercurilor guvernante, incapabile să găsească
o soluţie îm prejurărilor dezastruoase în care aduseseră ţara. în acelaşi
timp, pe plan internaţional, forţele care luptau îm potriva Germaniei
naziste repurtaseră noi şi importante succese prin acţiunile militare ale
ţărilor participante la coaliţia N aţiunilor Unite, prin lupta forţelor de
rezistenţă din ţările care se aflau încă sub dominaţia nazistă, a popoare
lor şi naţiunilor de pe diferite continente ale lumii. Iar arunci cînd
ceasul istoriei a bătut vestind că sosise momentul favorabil trecerii la
acţiune hotărîtă, de mare amploare, care să asigure îndeplinirea inte
grală a program ului mişcării de rezistenţa naţională, toti fiii ţarii s-au
ridicat în sprijinul cauzei măreţe a eliberării patriei şi asigurării v iito 
rului ei liber şi independent.
La 23 August 1944, prin decizia factorilor de răspundere ai largii
coaliţii de forţe politice naţionale, a fost declanşată insurecţia armată,
care a marcat începutul revoluţiei de eliberare socială şi naţională,.anti
fascistă şi antiimperialistă. S-a creat un nou guvern de uniune naţională,
care a luat imediat măsurile necesare transpunerii în viaţă a programului
de luptă a rezistenţei naţionale. S-a hotărît ieşirea României din război
şi alăturarea ei coaliţiei N aţiunilor Unite. în acest fel, România şi-a asu
mat, prin voinţa sa liberă, statutul de cobeligerantă îm potriva Reichului
hitlerist. Totodată, noul guvern a luat măsuri pentru trecerea la o viaţă
politică democratică, constituţională; Concomitent, armata română, cu
sprijinul larg al populaţiei, a trecut la acţiune, zdrobind pînă la 26
august forţele hitleriste din Bucureşti, iar pînă la 28 august şi pe cele
din împrejurim ile Capitalei. De asemenea, forţele insurecţionale române
au desfăşurat puternice lupte în aproape toate regiunile ţării, reuşind
pînă la 31 august să elibereze zonele centrale, sudice şi sud-vestice ale
României. Pretutindeni, pe întregul cuprins al patriei, duşmanul a fost
lovit, alungat sau capturat, întreg pămîntul românesc devenind un uriaş
front de luptă. Preocuparea de căpetenie a întregului popor era zdro
birea cît mai grabnică a forţelor hitleriste şi alăturarea României pute
rilor aliate pînă la înfrîngerea definitivă a celui de-al treilea Reich.

BISERICA O R T O D O X A R O M Â N Ă

A ctul de la 23 August 1944 a marcat începutul participării României
la războiul îm potriva Germaniei naziste, ea situîndu-se, prin efectivele
militare angajate în luptă, ca şi prin amploarea efortului economic, pe
locul al patrulea în rîndul puterilor coaliţiei antihitleriste. A fla ţi în pri
mele rînduri ale luptei, purtînd greul înfruntărilor cu maşina de război
hitleristă, ostaşii români, avînd sprijinul unanim al poporului, au săvîrşit
fapte de eroism legendar, aducînd mari sacrificii m ateriale şi umane
pentru alungarea ocupanţilor de pe întregul teritoriu al patriei, ca şi
în bătăliile pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, Austriei, pînă la
încheierea victorioasă a celei de-a doua conflagraţii mondiale care a
zguduit sem lul nostru. La 9 M ai 1945, cînd războiul a luat sfîrşit cu
victoria Naţiunilor Unite, ţara noastră s-a prezentat cu un bogat bilanţ
de luptă. Armata română a străbătut peste 1700 km de la M area Neagră
pînă în Boemia, a provocat inamicului pierderi în oameni echivalînd cu
efectivul a 14 d iv izii şi a qapturat însemnate cantităţi de tehnică de
luptă. Ea a avut pe front, în tot timpul războiului, un efectiv de circa
540.000 de militari, din rîndul cărora a pierdut în lupte grele aproape
170.000 de oameni — morţi, răniţi, dispăruţi.
Cotitura istorică de la 23 August 1944 a avut un puternic ecou in
ternaţional, fiind apreciată şi salutată în termeni elogioşi de opinia pu
blică mondială. Numeroase documente oficiale, declaraţii şi rapoarte ale
unor diplomaţi sau oameni politici, comunicate, comentarii şi informaţii
ale unor agenţii de presă, posturi de radio şi ziare, au atestat însemnă
tatea sa istorică, impactul său deosebit asupra desfăşurării evenim entelor
în această fază a celui de-ail doilea război mondial.
Intrarea României în război de partea .coaliţiei Naţiunilor Unite,
într-un moment cînd Germania hitleristă era departe de a fi învinsă,
a avut consecinţe decisive în dom eniile strategic, politic şi economic,
creînd o situaţie de o deosebită gravitate pentru cel de-al treilea Reich.
Ca punct de încrucişare a două mari direcţii strategice continentale —
spre Europa de sud-est şi spre Europa centrală — România reprezenta
un segment de importanţă fundamentală în Strategia generală de război
a Reichului. Păstrarea ei în dispozitivul german asigura controlul nazist
asupra Peninsulei Balcanice şi bloca drumurile de acces spre Cîmpia
Panonică, Austria şi sudul Germaniei.
Actul de la 23 August 1944 a smuls într-un interval de numai 8
zile, frontului german din Europa de est o suprafaţă de circa 150.000 km
pătraţi şi a spulberat -toate planurile strategice ale comandamentului
nazist de a stabiliza frontul pe pămîntul românesc, folosind în acest sens
form ele de relief ale ţării şi amenajările defensive realizate aici în de
cursul timpului, care erau favorabile unei apărări îndelungate. A fost,
astfel, făcută inoperantă linia defensivă care lega Carpaţii de Dunăre,
prin Focşani-Nămoloasa-Galaţi, socotită una dintre cele mai puternice
din Europa. Prin «Poarta Focşanilor», păstrată deschisă de forţele ro
mâneşti, armata sovietică a străbătut în marş, într-un timp scurt, Cîmpia
Română, fără a mai fi necesare pregătirea şi executarea unor operaţiuni
strategice de anvergură. Ca urmare, întregul dispozitiv german din Pe
ninsula Balcanică s-a dezagregat, devenind, dintr-o dată, din punct de
vedere strategic, im posibil de menţinut. Rezultatele strategice ale actului
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românesc asupra dominaţiei hitleriste în Balcani s-au vădit, foarte curind, h i ieşirea Bulgariei din război, la 9 septembrie, retragerea, rînd pe
rind, a trupelor germane de pe insulele din Marea Egee, la 15 septem
b rie, din Grecia, Albania şi Macedonia de sud, la 10 octombrie, precum
9â In eliberarea Belgradului, la 13 octombrie, de către forţele Arm atei
populare iugoslave. Totodată, actul de la 23 August 1944 a avut o deose
bită importanţă şi pentru sfărîmarea dominaţiei naziste în centrul Euro
pei. Forţele româneşti au deschis, odată cu intrarea în război îm potriva
celui de-al treilea Reich, un nou front de circa 50.000 km pătraţi în
podişul Transilvaniei şi în Banat, dincolo de Carpaţi, pe care l-au men
ţinut singure, timp de aproxim ativ trei săptămîni, pînă la sosirea armatei
sovietice. A cest nou front, pe de o parte, a împiedicat Germania nazistă
să organizeze o apărare redutabilă pe lanţul carpatic, care să bareze
| accesul în Europa centrală, iar pe de altă parte, a creat posibilitatea unei
înaintări rapide spre sudul Germaniei, pe V a lea Dunării m ijlocii, a tru
pelor sovietice în alianţă de luptă cu forţele româneşti.
Impactului militar-strategic nefavorabil coaliţiei hitleriste i s-a adăui gat lipsirea maşinii de război germane, mai întîi de petrolul românesc, dar
! şi de grînele şi materiile prime jefuite din România, care, prin victoria in; surecţiei, au trecut de sub controlul nazist în mîinile adevăraţilor stăpîni.
Prin rezultatele ei strategice, politice şi economice, acţiunea României a
scurtat desfăşurarea marii conflagraţii mondiale cu cel puţin 200 de zile.
Revoluţia de eliberare socială şi naţionala, antifascistă şi antiimperialistă de la 23 August 1944 a marcat nu numai actul de voinţă al po
porului român, hotărît să-şi recucerească independenţa dc stat şi să-şi
salveze fiinţa naţională, ci a schimbat destinul istoriei generale a ţării,
inaugurînd epoca împlinirii idealurilor de dreptate socială şi naţională
pentru care au luptat atîtea- generaţii de înaintaşi, a edificării unei noi
orînduiri pe pămîntul României.
în cei 42 de ani care au trecut de la 23 August 1944, România a par
curs mai multe etape pe calea făuririi unei civiliza ţii m ateriale şi spiri
tuale superioare. Diatr-o ţară agrară, cu o industrie slab dezvoltată şi o
agricultură rămasă în urmă, ea s-a transformat într-o ţară industrialagrară, cu o industrie modernă, dotată cu tehnică avansată, cu o agri
cultură socialistă aflată în plin progres. O dezvoltare impresionantă au
cunoscut ştiinţa, învăţămîntul, cultura. S-a realizat, de asemenea, un
vast program de construcţii industriale, agricole, social-culturale, care
au schimbat din tem elii înfăţişarea întregii ţări. Ca rezultat al unei dez
voltări economico-socia'le de o asemenea amplo>arer calitatea vie ţii popu
laţiei a crescut, şi ea, într-un ritm impresionant. Totodată, a fost rezol
vată problema naţională, prin asigurarea deplinei egalităţi în drepturi a
tuturor cetăţenilor, fără deosebire de naţionalitate, afirmarea activă în
viaţa politică, socială şi culturală a tuturor fiilor patriei.
în ansamblul celor 42 de ani, un loc aparte ocupă perioada străbă
tută de la Congresul al IX -lea încoace, perioadă care a dobîndit densi
tatea unei epoci de o rodnicie fără precedent, de măreţe înfăptuiri soci
aliste. Succesele obţinute în acest răstimp de 21 de ani sînt legate ne
m ijlocit de activitatea pe care o desfăşoară în fruntea ţării preşedintele
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N icola e Ceauşescu, oare s-a identificat cu cele mai nobile aspiraţii de
dreptate, de independenţă şi suveranitate ale poporului român.
România m ilitează cu consecvenţă şi înaltă răspundere, prin cuvîntul şi fapta curajoasă a preşedintelui N icola e Ceauşescu, pentru ca re
laţiile dintre statele lumii să fie aşezate statornic sub semnul respectului
neabătut, al independenţei şi suveranităţii, neamestecului în treburile
interne, dreptului fiocărui popor de a fi deplin stăpîn al bogăţiilor na
ţionale, de a-şi alege singur calea dezvoltării econom ico-sociale. T o t
odată, ţara noastră acţionează energic şi constructiv pentru instituirea
unei noi ordini econom ice şi politice internaţionale, în care raporturile
dintre state să fie întem eiate pe baze echitabile, de principii de înaltă
morală şi justiţie internaţională, ca o condiţie a succesului în efortul de
a soluţiona marile problem e ce frămîntă lumea contemporană.
Ca urmare a rem arcabilelor succese obţinute pe plan intern, precum
şi a politicii sale externe, principiale şi constructive, România se bucură
astăzi de un înalt prestigiu pe toate m eridianele globului, fiind respectată
şi apreciată pentru cuvîntul său chibzuit şi realist în edificarea unei lumi
mai bune şi mai drepte pe planeta noastră.
*

*

Impletindu-şi de-a lungul veacurilor firele existenţei sale cu cele
ale vie ţii poporului, căruia aparţine, şi sprijinind împlinirea năzuinţelor
de libertate şi dreptate socială ale credincioşilor ei, Biserica Ortodoxă
Română a trăit cu aceeaşi intensitate, ca şi întregul nostru popor, bucu
ria eliberării patriei. De aceea, integrarea Bisericii O rtodoxe Române în
noile realităţi sociale de după 23 August 1944 a fost firească şi în spiri
tul învăţăturii şi lucrării ei în lume, de slujire a lui Dumnezeu şi a oa
menilor.
DesfăşuTîndu-şi activitatea proprie în climatul deplinei libertăţi re
ligioase consfinţite de Constituţia ţării şi garantată de statul nostru, care
exclude prozelitismul şi orice fel de discriminare confesională, Biserica
Ortodoxă Română şi-a continuat tradiţiile sale de slujire a aspiraţiilor
spre mai bine ale credincioşilor. în anii de după eliberarea patriei, a fost
elaborată o nouă legislaţie bisericească, s-a dat o nouă orientare, pe te 
meiuri tradiţionale, învăţămîntul teologic, s-au refăcut vech ile centre
eparhiale Alba-Iulia şi Tomis, s-a acordat o atenţie deosebită restaurării
şi conservării monumentelor istorice şi de artă bisericeşti, pentru care
statul a acordat şi acordă sume importante. Totodată, revistele bise
riceşti, centrale şi m itropolitane, puse sub directa oblăduire şi conducere
a Bisericii, au fost legate profund de viaţa, realizările şi aspiraţiile cre
dincioşilor noştri. De asemenea, Biserica noastră a purtat de grijă comu
nităţilor ortodoxe române de peste hotare şi a desfăşurat o rodnică acti
vitate în cadrul m arilor organizaţii bisericeşti internaţionale.
Promovînd ecumenismul local cu celelalte Culte din România şi participînd ca membră în Frontul Dem ocraţiei şi Unităţii Socialiste, orga
nism naţional larg reprezentativ, Biserica Ortodoxă Română se află
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astăzi angajată deplin şi conştient, alături de toţi fiii ţării, în măreaţa
operă de zidire a vieţii celei noi, întemeiată pe dreptatea şi libertatea
tuturor, pe egalitatea şi înfrăţirea oamenilor, aducîndu-şi contribuţia, cu
m ijloacele ei proprii, la întărirea unităţii poporului român, la propăşirea
patriei şi creşterea prestigiului ei în lume. In contactele cu diferite Bise
rici şi confesiuni creştine, în forurile creştine internaţionale, precum şi cu
ocazia diferitelor vizite, tntîlniri şi conferinţe teologice, Biserica O rto
doxă Română îşi spune cuvîntul, in marile probleme ale lumii contem
porane, susţinînd eforturile poporului nostru, sub înţeleapta conducere a
preşedintelui N icola e Ceauşescu, pentru înfăptuirea dezarmării şi păcii,
pentru înţelegere şi colaborare între oameni şi popoare.
însufleţiţi de sentimentele sărbătoreşti ale întregnlui popor, ierarhii,
clerul şi credincioşii Bisericii O rtodoxe Române întîmpină cea de-a 42-a
aniversare a revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi
antiimperialistă de la 23 August 1944 cu hotărîrea neabătută de a spri
jini cu rîvnă sporită strădaniile pentru creşterea necontenită a potenţia
lului material şi a patrimoniului spiritual al ţării, pentru înfrăţirea in
muncă a tuturor fiilor patriei, pentru apărarea independenţei şi suvera
nităţii naţionale, pentru triumful cauzei păcii şi cooperării în Europa şi
în întreaga lume.
REDACŢIA

♦V I A T A * B I $ t R I C t A $ C f t *
ÎN C E T A R E A DIN V I A Ţ A A PREA FERICITU LU I PĂ R IN TE
IU S T IN MOISESCU, P A T R IA R H U L BISERICII ORTO D O XE R O M Â N E
S IN O D U L U I BISERICII O R T O D O X E R O M A N E
Regretînd profund >
.î ncetarea din\ viaţă a patriarhului Iustin
M oisescu, exprim ăm Sinodului Bisericii O rto d ox e Române cele mai
sincere condoleanţe.
Prin m oartea patriarhului Iustin, Biserica O rtod oxă Română şi
C u ltele din România, pierd un slu jito r devotat, care în clim atul de
deplină libertate religioasă asigurat şi garantat de Constituţia şi le 
g ile ţârii, a desfăşurat o largă activitate în spiritul ce lo r mai bune
tradiţii patriotice ale B isericii O rtod oxe Române şt a ia cţionat teu
însufleţire pentru ca în tregu l cle r să sprijine consecvent efortu rile
poporului nostru pentru progres ,şi bunăstare, pentru edificarea R o
m âniei noi, independente şi suverane de astăzi, pentru prom ovarea
p o litic ii sale d e pace, înţelegere şi colaborare în tre toate naţiunile
lum ii.
CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE RO M ÂNIA

Excelenţei Sale,
Domnului N IC O LA E CEAUŞESCU,
preşedintele Republicii Socialiste România
M ult Stimate Domnule Preşedinte,
A d în c îndureraţi de marea pierdere suferită prin trecerea la
cele veşnice a patriarhului Iustin M oisescu, Sinodul, cle ru l şi c re 
d in cioşii B isericii O rto d ox e Române V a exprim ă cele mai calde
m ulţum iri pentru condoleanţele transmise şi pentru a precierile fă
cute în scrisoarea C on siliu lu i de Stat, precum şi pentru prezenţa la
funeralii a reprezentantului înaltei Conduceri a Ţării.
V ă adresăm, de asemenea, îndatorate m ulţum iri, şi profundă
recunoştinţă pentru » deosebita în ţe le g e re K arătată de Excelenţa
Voastră şi în această tristă îm prejurare. M e m b rii Sinodului şi noi,
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personal, în calitatea ce ne-a reven it de L o c ţiito r de patriarh, îm 
preună cu clerul şi cred in cio ş ii B isericii O rto d ox e Române, V ă asi
gurăm, m ult stimate D om n ule Preşedinte, că vom s lu ji şi în c o n ti
nuare cu statornic devotam ent interesele poporului român, vom
sp rijin i cu toată dăruirea înălţarea scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România, pe noi trepte de c iv iliz a ţie şi progres,
înfăptuirea p o litic ii înţelepte a ţârii noastre de prom ovare a păcii
şi în ţe le g e rii In tre popoare.
t T E O C T I S T ,
MITROPOLITUL MOLDOVEI ŞI SUCEVEI
LOCŢIITOR DE PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMANE

IN MEMORIAM :

P a t r ia r h u l I u s t in a l B is e r ic ii O r t o d o x e R o m â n e
Pr. prof. IO N BRIA

Patriarhul Iustin a fost al patrulea patriarh al Bisericii O rtodoxe
Române (1977— 1986). El a preluat misiunea de arhiepiscop al Bucu
reştilor şi de preşedinte al Sfântului Sinod într-un moment în care ţara,
mai ales capitala ei, fusese zguduită de cutremurul din martie 1977.
Arhiepiscopia Bucureştilor, reorganizată după război ca nici o altă
eparhie din ţară de către patriarhul Justinian, decedat la cîteva zile după
cutremur, a suferit de pe urma acestui seism grave avarii. Reconstruirea
sau repararea multor biserici şi instituţii bisericeşti avariate devenea o
prioritate. Dar exista în acelaşi timp o prioritate naţională care se im
punea tuturor : aceea de a găsi un cămin celor ce rămăseseră fără
adăpost, de a reconstrui imediat instituţiile m edicale distruse. Era de
neimaginat ca patriarhul Iustin, cu simţul său de compasiune umană şi
de solidaritate naţională, să renunţe la această prioritate. Intr-un inter
viu pe care I-a dat presei ecumenice de la Geneva, a doua zi după intronizare, la 20 iunie 1977, el a declarat că nu are de ales în acest efort
de reconstruire naţională : ţine de misiunea unui patriarh şi a Bisericii
sale, — a spus atunci — , să acompanieze poporul în toate încercările,
să-i uşureze suferinţa în momente grele. Din cauză că viaţa, familia, că
minul, bucuria celor care sufereau, nu trebuiau să fie neglijate sau amînate, el a angajat în mod deliberat Biserica sa în acest program general,
renunţînd pentru un timp la proiectele bisericeşti. Mu'lţi vo r spune că
aceasta a fost opţiunea unui mare patriot. A fost punerea în practică, la
timpul cel mai potrivit, a unui comandament biblic pe care patriarhul
Iustin l-a respectat cu mare discreţie : grija faţă de starea omului şi
familiei, de starea fizică şi economică, fără de care nu se poate imagina
spiritualitatea creştină. Şi a mai fost acel sentiment de fraternitate cu
poporul român, calitatea majoră a fostului patriarh.
Patriarhul Iustin n-a căutat să ordoneze viaţa bisericească prin re
gulamente sau instrucţiuni, nici n-a stîrnit curente care să ia proporţii
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de mişcări, cum au fost mai înainte mişcarea liturgică şi monastică. El
a vrut să găsească un principiu intern, educativ, personal, care să dea
unitatea şi vigoarea Bisericii O rtodoxe Române. Pentru el acest princl
piu constă în etica şi disciplina preoţilor şi a parohiilor. Biserica este
înainte de orice o comunitate disciplinată care se edifică cu preoţi
disciplinaţi. Perioada patriarhului Justinian avusese coerenţa ei de ne
zdruncinat, şi aceasta din cauză că el însuşi ţinuse mîna fermă pe m e
canismul com plex al unei administraţii patriarhale de mari proporţii.
Patriarhul Iustin a optat pentru instaurarea unei ordini m orale în viaţa
preotului, pentru o spiritualitate sacerdotală şi parohială disciplinată.
Desigur, pentru acei preoţi care socoteau existenţa consistoriilor ca
ceva normal, metoda pastorală a patriarhului Iustin devenea prea e x i
gentă. Sacerdoţiu şi etică m erg împreună, sînt valori reciproce. Patri
arhul Iustin a refuzat să creadă că ar putea să existe slujitori nedemni
care uzurpă preoţia. De aceea, a spus odată, că instanţele de judecată
pentru preoţi constituie o contradicţie, chiar o injurie pentru numele
unei Biserici Ortodoxe.
Pe planul relaţiilor interortodoxe şi ecumenice, patriarhul Iustin
a continuat ceea ce el însuşi iniţiase, ca m itropolit al M o ld ov ei şi Suce
vei, încă din 1956. El a fost unul dintre pionierii mişcării de pace şi ai
ecumenismului în Europa. El rămîne unu'l dintre fondatorii conferinţelor
panortodoxe care au declanşat procesul de pregătire a M arelui Sinod
Ortodox. El a fost avocatul reintrării Patriarhiei Române în Consiliul
Ecumenic al Bisericilor. El a fost arhicunoscut prin spiritul de echilibru
introdus în conversaţiile interortodoxe, prin spiritul de serenitate pe
care-1 reclama mereu în dezbaterile ecumenice. In momente grave de
tensiune şi criză pe plan ecumenic (de pildă, Adunarea generală a Con
siliului Ecumenic de la Nairobi, Kenya, 1975), sau pe plan panortodox
(de pildă, Conferinţa preconciliară de la Chamb6sy, 1976), intervenţiile
sale au fost salutare. Cu personalitatea sa intelectuală distinsă, patri
arhul Iustin a marcat cel mai mult participarea Bisericii O rtodoxe
Române la Mişcarea ecumenică din ultimul sfert de veac (1961— 1986),
fiind membru al Comitetului central al Consiliului Ecumenic din 1961
pînă în anul 1977, participînd la trei adunări generale : N e w Delhi —
1961, Upsala — 1968, N airobi — 1975. Ecumenismul a fost una dintre di
mensiunile esenţiale ale slujirii sale arhiereşti care a durat trei decenii
(1956— 1986). Consiliul Ecumenic al B isericilor îi va rămîne recunoscător
pentru contribuţia sa lucidă şi discernămîntul său înţelept pe care le-a
dăruit M işcării ecumenice în această vreme.
Tem a centrală în tot ce a scris patriarhul Iustin în anii săi de patri
arhat este Biserica locală . Paginile scrise asupra acestui subiect impor
tant al ec leziolog iei ortodoxe constituie deja texte de referinţă. O rigina
litatea reflecţiei sale- constă în aceea că are în centrul ei viziunea bi
blică a Bisericii. Biserica locală este Biserica universală în întregim e
într-un anumit loc, cu personalitatea şi identitatea sa proprie. O rgani
zarea Bisericilor «a u tocefale» nu este m otivată de ambiţii naţionaliste
sau teritorialiste, ci de nevoia de a da universalităţii un «chip propriu».
Fără acest «chip propriu» local, sobornicitatea se goleşte de sens. V o r 
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Ortodoxă Română, el afirma : «Biserica noastră n-a
ftut niciodată să se alinieze la viaţa altor B is e ric i; ea a urmărit neînfctat să-şi păstreze chipul ei propriu, slujind ţara şi poporul... împletinKn-şi destinele ei cu destinele poporului, Biserica noastră şi-a făurit un
&ip ropriu, potrivit cu chipul neamului n ostru ; Biserica noastră orDdoxă este, în adevăr, Biserica Româncască» («B iserica O rtodoxă
lomână», nr. 3— 4'1985, p. 192).
Cu autoritatea sa de profesor de exegeză şi teologia Noului Testa
ment, patriarhul Iustin susţinea că numai argumentarea biblică a Bise
ricii, locale şi universale în acelaşi timp, poate să antreneze teologii,
clerul şi credincioşii, într-o înţelegere mai profundă a «chipului pro
priu» al O rtodoxiei române. A ic i are un loc important educaţia teologică.
Tocmai de aceea patriarhul Iustin a prom ovat o nouă literatură teologică
|i de fapt în anii săi de patriarhat s-au publicat, mai mult dccît în oricare
altă perioadă, lucrări de referinţă. Este destul să amintim manualele şi
tratatele de T e o lo g ie Dogmatică, de Patrologie, de Morală, de Liturgică,
de Istoria Bisericii Române, precum şi volum ele publicate în colecţiile
tin «Părinţi şi scriitori bisericeşti», «B iblioteca teologică», «F ilocalia ». O
:e- bună parte din cărţile şi titlurile publicate recent sînt focalizate asupra
ai istoriei, culturii şi spiritualităţii Bisericii române. A u torii acestei lite 
raturi, în m ajoritatea lor, fac parte din generaţia precedentă, dar nu
or
Dd lipsesc nici autori din generaţia mai tînără. Dorinţa patriarhului Iustin a
fost ca gîndirea teologică română actuală, nelipsită de autori de creaţie
ui
şi de originalitate, să fie prezentă mai intens în concertul teologiei euro
pene şi ecumenice.
Să-mi fie permis să exprim aici un cuvînt personal de profundă re
cunoştinţă faţă de memoria patriarhului Iustin, care a încurajat şi a întlmpinat cu mare bucurie publicarea în 1981 a D icţion arului de teologie
ortodoxă. A cela şi omagiu şi din partea studenţilor săi de la cursurile
de licenţă şi doctorat din anii 1950— 1956, care nu vo r uita niciodată
că el a fost unul dintre cei care au adus prestigiul academic al U niver
sităţii din Bucureşti în contextul Institutului Teologic, integrat, după
1948, în structura Patriarhiei Române.
Patriarhul Iustin a cunoscut foarte bine termenii în care Biserica
O rtodoxă s-a angajat în România în «apostolatul social» începînd cu
anii 1945— 1946. M ai mult, ca patriarh, el a respectat cu rigoare acest
cadru pastoral naţional. Pe de o parte, cu facultatea sa de a citi istoria
In mod realist, el a înţeles perfect care este întinderea misionară şi so
cială a Bisericii în noua situaţie politică ; de aceea, n-a creat expecta
t iv e care să frustreze pe credincioşi, nici n-a început proiecte sortite să
rămînă neterminate. Pe de altă parte, el a avut o încredere nedesminţită
In credinţa poporului căruia i-a rămas fidel pînă la capăt.
în diferite perioade istorice apar în viaţa Bisericii nu numai pro
bleme şi n evoi specifice, ci şi harisme felurite. Patriarhul Iustin n-a cău
tat nici a se confunda, nici a rivaliza cu predecesorii săi. El a vrut să fie
el însuşi, cu personalitatea şi harisma lui particulară. Iar vocaţia lui a
fost aceea de a ţine Biserica Ortodpxă cît mai credibilă în faţa poporului
român, de a o menţine pe calea fidelităţii faţă de acest popor cu care
are angajamente spirituale vechi şi noi.
i. El
dea
ncieste
eoţi
nemertii.
iaţa
ată.
ca
>xi
triani
îtă
*le

în c li.
f i legile ţ
Prin nepătrunsa rînduială a Proniei cereşti, în ziua de jo i 31 iuli
creatc
1986, la oreile 4,00 dimineaţa, a trecut la cele veşnice fericitul întru po k icit exeir,
menire Iustin, patriarhul Bisericii O rtodoxe Române. A închis ochii, pem pentru iâu
tru totdeauna, la spital, după o scurtă şi grea suferinţă, care îi slăbisi tornic pro
puterile şi îi ostoise strădania vieţii.
j i oastrâ şi
Cînd ştirea despre adormirea în Domnul a Intîistătătorului Biserici în ţelegere
O rtodoxe Române a străbătut prin faptul zilei capitala şi tot cuprinsu Iffres şi pro.
ţării, s-a pornit de pretutindeni glas de durere pentru moartea sa. Clo •
în rele
potele bisericilor au răsunat prelung, chemîndu-i pe dreptcredincioşi lt Justin M o i
priveghere şi rugăciune pentru acela care le-a fost învăţător şi arhiereu C u ltelor Ic
viaţă, la p
părinte duhovnicesc şi patriarh.
în aceeaşi zi, la Palatul patriarhal a avu t'loc, sub preşedinţia Inali rare între ţ.
Patriai
Prea Sfinţitului Teoctist, M itropolitul M o ld o v ei şi Sucevei, care a pre
luat, potrivit prevederilor statutare, îndatorirea de Locţiitor de patriarh, nare Naţie
C
onsiliul
o consfătuire sinodală care a hotărît măsurile în legătură cu organi
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zarea funeraliilor, precum şi componenţa Com isiei sinodale pentru slujba
Prin îr
în m orm întării: înalt Prea Sfinţitul Teoctist, M itropolitul M o ld ov ei şi todoxă Ro
Sucevei, Locţiitor de patriarh, înalt Prea Sfinţitul Antonie, M itropolitul un înflăcăr
Ardealului, înalt Prea Sfinţitul Nestor, M itropolitul Olteniei, înalt Prea jirii Biseric
Sfinţitul N icolae, M itropolitul Banatului, Prea Sfinţitul N ifon Ploieştea
Cerem
nul, Episcop-vicar Patriarhal, şi Prea Sfinţitul Roman Ialomiţeanul, Epis- Bucureşti, «
cop-vicar al A rhiepiscopiei Bucureştilor.
Totodc
Durerea firească pentru pierderea părintelui duhovnicesc se cădea
a fi cuprinsă în cuvînt şi înfăţişată după cuviinţă obştei noastre creşti române de
mondiale.
neşti, fiind o datorie de suflet nu numai faţă de memoria celui care
în holi
fost al patrulea patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, ci şi de cinstire
a unei munci închinate fără preget altarului şi neamului românesc, prin doliat al c<
doleanţe, i«
slujire sfîntă şi neostenită trudă cărturărească.
Se cu\
Ca urmare, Comisia sinodală a făcut cunoscută plecarea pe cărările
Sfinţitului
veşniciei a patriarhului Iustin, prin următoarea consemnare în Condica
triarh, care
Palatului patriarhal, care a apărut, a doua zi, şi în presă :
patriarh Iu
luat pentru
«S in od u l B isericii O rto d ox e Române anunţă cu profundă m îhnire În 
Respor
cetarea din viaţă a patriarhului Iustin Moisescu.
mîntării a
Născut la 5 martie 1910, In com una A lbeşti, judeţul A rgeş, şi-a fă
vicar patrie
cut studiile la Seminarul T e o lo g ic din Cîm pulung M uscel, după care a
absolvit cu ca lifica tiv e excepţionale Facultatea de T e o lo gie *a U n iv e r
sităţii din Atena, unde >a obţinut, apoi, şi titlul de d octor în teologie.
După o carieră strălucită de profesor la înalte şcoli de invăţăm înt
A dou<
te olo g ic din ţară şi d in străinătate, a fost '<ales în <anul 1956 m itro p o lit
lomiţeanul,
al Ardealului. D in 1957 pînă în 1977 a fost m itro p o lit al M o ld o v e i $i Su
preună cu
cevei. La 19 iunie 1977 a fost ales patriarh \al Bisericii O rto d ox e Române.
BOR. — 2
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fn clim atul de deplină libertate religioasă garantat \de Constituţia
$i legile ţării, patriarhul Iustin M oisescu a desfăşurat o vastă \activiiuli^Ja.'e creatoare, ,animatâ de n ob ile sentim ente patriotice, oferind un străli po bei/ exem plu de im plicare în strădaniile poporului, al cărui fiu a fost,
pem pentru făurirea Rom âniei noi, m oderne şi independente. A tiost un sta
ăbis< tornic prom otor al bunelor raporturi ecum enice în tre C u ltele din ţara
fxtoastră şi a con tribu it la asigurarea clim a tului de respect re cip ro c şi
Brici 1
& nţclegere în tre acestea, în vederea s p rijin irii efortu lu i general de p ro 
insu g r e s şi prosperitate al poporului nostru.
Clo
în re la ţiile internaţionale ale Bisericii O rto d ox e Române, ,p atriarhul
şi b Justin M oisescu a m ilita t consecvent pentru sporirea aportului tu tu ro r
;reu C u ltelor la apărarea bunului cel mai de preţ al om ului — dreptul la
viaţă, la pace, pentru statornicirea unor rela ţii d e ânţelegere şi coo p e [naltf rore între popoare.
prejj
Patriarhul Iustin M oisescu a fost din 1961 deputat an M area A d u- - 1- nare Naţională în toate legislaturile. A fost, de asemenea, membru In
Consiliul N a ţiona l al Fron tu lu i D em ocraţiei şi U nităţii Socialiste.
!jba
1 şi
itul
'rea
;ea
pis-

Prin încetarea din viaţă a patriarhului Iustin M oisescu, Biserica O r 
todoxă Română şi C u ltele din ţara noastră pierd un ilustru ierarh şi
un înflăcărat patriot care şi-a dedicat tot talentul şi strădaniile sale slu
jir ii B isericii şi poporului căruia i-a aparţinut.
Cerem onia înm orm în tă rii va avea lo c în Catedrala patriarhală din
Bucureşti, dum inică 3 august, o rele 11,00».

Totodată, au fost anunţate, prin telegrame, comunităţile ortodoxe
române de peste hotare, Bisericile ortodoxe surori, organizaţiile creştine
mondiale.
în holul Palatului patriarhal, îmbrăcat în negru, sub portretul în
doliat al celui care a fost patriarhul Iustin s-a deschis o carte de con
doleanţe, iar seara,-în Catedrală, s-a săvîrşit un trisaghion.
i,]e ,
Se cuvine să însemnăm, aici, aleasa purtare de grijă a înalt Prea
ca | Sfinţitului Teoctist, M itropolitul M o ld ovei şi Sucevei, Locţiitor de pa[ triarh, care a cinstit în chip deosebit marea personalitate a răposatului
patriarh Iustin, prin îndrumările pe care le-a dat şi prin măsurile ce a
luat pentru aplicarea hotărîrilor sinodale privind slujba de mmormîntare.
Responsabilitatea desfăşurării cerem oniei funerare în ziua înm or
mîntării a fost încredinţată Prea Sfinţitului N ifon Ploieşteanul, Episcopvicar patriarhal.

iea
?ti3a
ire
rin

Depunerea sicriului
cu rămăşiţele pămînteşti în Catedrala Patriarhală
A doua zi, vineri 1 august, la orele 18,00, Prea Sfinţitul Roman Ialomiteanul, Episcop-vicar al A rhiepiscopiei Bucureştilor, a îngrijit, îm
preună cu cîţiva duhovnici, de s-au făcut toate cele de trebuinţă, după
i
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pravila călugărească, apoi, au îmbrăcat trupul fericitului adormit cu
sfintele odăjdii, l-au aşezat în sicriu şi, cu maşina mortuară, l-au adus
la Catedrala patriarhală.

ATA BISER

Simbătî
Pe soleea din fcfţa bisericii se aflau II.PP.SS. M itropoliţi, îmbrăcaţi bfe arhierc
în epitrahil şi omofor, înconjuraţi de preoţii şi diaconii Catedralei, în- Hiri nesfîi
Bitru a ad
veşm întaţi după cuviinţă.
It rugăciui
Purtat pe umeri de preoţi şi călugări, sicriul cu rămăşiţele pămînIn acesl
teşti ale patriarhului Iustin a fost aşezat în m ijlocul bisericii, pe un ca iască la S
tafalc îmbrăcat în zăbranic negru. De jur împrejur s-au pus sfeşnice cu Hninariiloi
luminări şi gh ivece mari cu flori, iar la capul defunctului o candelă Iriţe de pe
aprinsă. Patru preoţi s-au rînduit să facă de strajă lîngă sicriu, iar altul
Mişcăto
a început să citească stîlpii şi catismele rînduite de Biserică în asemenea Ifllor şi M
împrejurări.
tomnul a p
în aceeaşi seară, Înalt Prea Sfinţitul Antonie, M itropolitul A rd ea  Ibovind în
lului, înalt Prea Sfinţitul Nestor, M itropolitul Olteniei, înalt Prea Sfin Idihnească :
Au ven
ţitul N icolae, M itropolitul Banatului, Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop
tmbrii Cc
Adrian, al A rh iepiscopiei O rtodoxe Române pentru Europa Centrală şi
Occidentală, Prea Sfinţitul Vasile, Episcopul Oradiei, şi Prea Sfinţitul Arhiepiscop
După ar
Roman Ialomiţeanul, Episcop-vicar al A rhiepiscopiei Bucureştilor, sub
kt cărturar
protia înalt Prea Sfinţitului Teoctist, M itropolitul M o ld ov ei şi Sucevei,
Rftitutului '
Locţiitor de patriarh, au oficiat o panihidă. Erau de faţă membrii fam i
Au veni
liei defunctului, consilieri ai Adm inistraţiei Patriarhale şi A rh iepisco Isericii Ort
piei Bucureştilor, profesori de teologie, protoierei din capitală, preoţi şi elor din ţa]
P. S. Ej
călugări, numeroşi credincioşi.
■M io-Catali
După slujbă s-au prezentat condoleanţe familiei.
P. S. Ep
lo-Catolice i
Şiruri de credincioşi au trecut, apoi, prin faţa catafalcului, luîndu-şi
Eminent
rămas bun de la cel ce a fost patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, lu tera n ă C J
I
Eminenţ
slujitor convins al altarului şi patriot luminat.
Ifecă /uteranc
în biserică se aud, prohodireâ călugăriţelor şi rugăciunile rostite de
Eminenţ
preotul de rînd. In partea dreaptă a pronaosului, alături de mormintele D uj-Napoca
Eminenţ
patriarhilor M iron şi Nicodim , va fi mormîntul.
Drad ea ;
Clopotul cel mare al Catedralei, mărturisindu-şi parcă durerea, se
Eminenţ
tînguie neîncetat, vestind mulţimii că întîistătătorul Bisericii" Ortodoxe Cluj-Napoca
Române şi-a încetat vieţu irea pe acest pămînt. Din turlele bisericilor
I. P. S. 1
răspund, ca picăturile de lacrimi, dangăte prelungi, care se împletesc V echi Brăila
Arhim.
cu litaniile preoţilor şi urcă spre boitele tăriei, către Părintele luminilor.
Bucureşti;
Zi şi noapte s-a privegheat lîngă sicriul celui adormit.
Pr. V ie a
Timişoara ;
La catafalc au străjuit în permanenţă familia şi rudele apropiate ale
Ing. T 1
defunctului patriarh Iustin.
•vreieşti din
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Sosirea delegaţiilor
din ţară şi a oaspeţilor de peste hotare

Simbă«tă 2 august, dimineaţa, s-a săvîrşit Utrenia şi Sfînta Liturhierească, iar după amiaza, slujba Vecerniei. După slujbă, pe cînd
Iruri nesfîrşite de credincioşi se perindau în tăcere pe lîngă catafalc
Mitra a aduce un ultim omagiu fericitului lor arhipăsor, preoţii au făMt rugăciunile obişnuite, iar călugării şi călugăriţele au citit Psaltirea.
mm
In cest timp, o dată cu membrii Sfîntului Sinod, au început să so. ca lească la Sf. Patriarhie delegaţii eparhiilor din ţară, ai Institutelor şi
e cu fcminariilor Teologice, protoiereii din Arhiepiscopia Bucureştilor, căludelă |iriţe de pe la diferite mînăstiri.
iltul
Mişcătoare a fost sosirea stareţilor şi a stareţelor din Arhiepiscopia
;nea jpşilor şi M itropolia M o ld ov ei şi Sucevei, unde fericitul adormit întru
Jomnul a păstorit vrem e de douăzeci de ani. Plecîmdu-şi genunchii şi
lea fcbovind în rugăciune, ei l-au implorat pe m ilostivul Dumnezeu să-i
ifin Idihnească sufletul în pace şi să-l aşeze în ceata drepţilor.
Au venit să aducă prinosul lor de recunoştinţă patriarhului Iustin,
cop
mbrii Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Consiliului eparhial al
â şi
itul Arhiepiscopiei Bucureştilor.
După amiază, întru smerită aducere aminte a celui care a fost erusub
vei lit cărturar şi distins profesor de T eologie, cadrele didactice şi studenţii
mi bstitutului T eolog ic din Bucureşti au făcut de gardă la catafalc.
Au venit, de asemenea, să aducă un ultim omagiu întîistătătorului
co Ib eric ii O rtodoxe Române, următorii conducători şi reprezentanţi ai Cul
i şi telor din ţară :
P. S. Episcop I o i a n R o b u — conducătorul A rhiepiscopiei Rofcano-Catolice din B ucureşti;
P. S. Episcop J a k a b A n t a l — conducătorul Episcopiei Romalo-C atolice din A lb a Iulia ;
Eminenţa Sa Episcop A l b e r t K l e i n
— Biserica Evanghelică
Laterană C.A. Sibiu ;
Eminenţa *Sa Episcop P a u l S z e d r e s s y — Biserica EvangheMcă Luterană S.P. Cluj-N apoca ;
Eminenţa Sa Episcop
G y u l a N a g h v — Eparhia
Reformată
D u j-N apoca ;
Eminenţa Sa Episcop L a s z l o P a p p
— Eparhia R eform ată'
Dradea
Eminenţa Sa Episcop K o v a c s L a j o s
— Biserica
Unitariană
D u j-N apoca ;
I. P. S. M itropolit I o a s a f T i m o f e i — Biserica Creştină de Rit
Vechi Brăila ;
Arhim. Z a r e h B a r o n i a n — Biserica Arm eano-Gregoriană
icureşti;
Pr. V icar M a r c o v i e i V l a d i m i r — Vicariatul ortodox sîrb
Umişoara ,Ing. T h e o d o r
Blumenfield
— preşedintele Comunităţii
•vreieşti din Bucureşti ;
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\AJA BISEF
20

BISERICA O R T O D O X Ă ROMAN

(■liei şi U
Prim Rabin E r n e s t N e u i m a n — Comunitatea evreiască di lonsiliului
T im işoara ;
*
S-au m
Acad. prof. N i c o l a e C a j a l şi Prof. M a r c e l S a r a g e a - doctului I
membri în comitetul de conducere al Federaţiei comunităţilor evreieş
litetulu:
din R. S. România ;
In Cart
Pastor I o a n B u n a c i u — directorul Seminarului T eologic
Organi
Cultului Creştin Baptist ?
preşedintei»
Dl. D u m i t r u P o p a — preşedintele Cultului Creştin A dventiî
Pe ban
de Ziua a Şaptea ;
fclui Sinod
Pastor A l e x i e V a m v u — membru în consiliul de conducer fe draqost
i^iin ;~~i.;~
r* j.:_____________________________________________________________________ ^
al Cultului
_ Creştin Penticostal ;
în Cart
Dl. M e l i t o n L a z a r o v i c i — prim delegat al Cultului Creşti |astin, watr
după Evanghelie ,•
lai», au ser
în cursul aceleiaşi zile au sosit la Bucureşti, pentru a participa 1 Dese şi ai (
funeraliile patriarhului Iustin, următoarele delegaţii de peste hotare
_
Kf ____
Adminisl
Prea Fericirea Sa M a x i m , Patriarhul Bisericii O rtodoxe Bulgar* fe iîo g ie ! P
însoţit d eP r. A n t o n V î l c e a n o v şi de Pr. R a d o s l a v N e i c o ^ ^eroşi cre<
parohul comunităţii ortodoxe bulgare din B ucureşti;
pe unq
I. P. S. M itropolit B a r t o l o m e u de Philadelphia, din partea Pa
triarhiei Ecum enice;
leo lo g ice
I. P. S. M itropolit J u v e n a l i e de Krutiţki şi Kolom na şi Pr. N i Coroane de
c o l a e D i s z k o w s k y , din partea Bisericii O rtodoxe Ruse ,•
fineşti, Su:
I. P. S. M itropolit P a n t e l i m o n de Corint şi I. P. S. M itropoli orlta.
T e o p h i l o s de M egalopolis, din partea Bisericii O rtodoxe a Greciei
Membr
Pr. N i c o 1 a A p o s t o l a, secretar eparhial şi reprezentantu . ^
t au seir
A rV ii n m 'p / 'A n A / îr«4 -A rin o l A r l^ i
r»n/\r\îr»i \ / f î r î A n a r r » O r f A r i A v a D
I. P. CS. Arhiepiscop
V ictorin al A rhiepiscopiei
M isionare O rtodoxe Ro “
|i familiei c
mâne în Am erica şi Canada ;
O coro
P. S. Episcop G e r m a i n de Saint Denis şi Dl. consilier P o a s o y i
fc. S. Româ
E m m a n u e l , din partea Bisericii O rtodoxe C atolice din Franţa ;
Ambas
Rev. J o h n S h e r w o o d , de la capela anglicană din Bucureşti
Ae flori.
din partea Bisericii A n glicane }
t
De ase:
M gr. M e k i n g B a s i l şi Rev. D a u c o u r t G e r a r d , din pari
.
tea Secretariatului pentru unitatea creştinilor de la Vatican ;
|
Dl. G l e n G a r f i e l d W i l l i a m s , secretarul general al Con}f®J|
1..ŞI in
ferinţei Bisericilor Europene ;
j c“ re?t1'
I. P. S. M itropolit P a n c r a t i e de Stara Zagora, vicepreşedinta^
al C onferinţei Creştine pentru Pace.
Depunerea coroanelor de flori
şi prezentarea de condoleanţe
Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române şi fam iliei defunctului
le-au fost prezentate condoleanţe, iar la catafalcul patriarhului Iustin
au fost depuse numeroase coroane, jerbe şi buchete de flori.
Ca semn de aleasă cinstire a personalităţii celui decedat, din par
tea Domnului N IC O LA E CEAUŞESCU, preşedintele Republicii Socialişti
România, s-a depus o coroană de flori cu panglică tricoloră.
In numele preşedintelui Republicii Socialiste România, Domnul
N ic o la e Ceauşescu, al Consiliului de Stat, Guvernului, Frontului Demo

Dumini
•Falatul pat
patriarhul I
— M ei
Teoctist, î\
L P . S. A
tropolitul C
Anti m, A
hiepiscopul
al Axhiepis
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Sratiei şi Unităţii Socialiste, Dl. G heorghe Rădulescu, vicepreşedinte al
di Donsiliului de Stat, a prezentat condoleanţe.
S-au mai depus coroane de flo ri din partea Consiliului Naţional al
".ului Dem ocraţiei şi Unităţii Socialiste, Departamentului Cultelor,
reieş 5t»mitetului Naţional pentru Apărarea Păcii.
In Cartea de condoleanţe au semnat Dl. Constantin Arseni, preşedinjic _ J e O rganizaţiei Dem ocraţiei şi Unităţii Socialiste şi Dl. Ion Cumpănaşu,
preşedintele Departamentului Cultelor.
^
Pe banderola ce însoţea coroana de flo ri depusă din partea Sfînhiiui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române se putea citi : « Pios om agiu
dragoste şi aleasă cin stire».
In Cartea de condoleanţe, sub te x t u l: «In memoria părintelui nostru
reşti fus*in, patriarhul Bisericii O rtodoxe Române. Veşnică va fi pomenirea
•fci , au semnat membrii Sfîntului Sinod, ai Consiliului Naţional Biseri
pa 1 cesc şi ai Consiliului eparhial al A rhiepiscopiei Bucureştilor, consilieri
j a i Administraţiei Patriarhale şi A rhiepiscopiei Bucureştilor, profesori de
9ar< Teologie, protoierei, preoţi, stareţi şi stareţe de mînăstiri, precum şi nuc ° ’ tteroşi credincioşi.
Pe lingă Centrele eparhiale, Adm inistraţia Patriarhală, Casa de Peni Pa Xii. Institutul Biblic şi de Misiune, protoieriile din capitală, Institutele
T eolog ice din Bucureşti şi Sibiu, Seminariile Teologice, au mai depus
Ni
coroane de flori obştile m înăstirilor Cernica, Căldăruşani, Pasărea, Ţişărseşti, Suzana, Ghighiu, Zamfira, Techirghiol, Ciorogîrla, Dealu şi V ipoli
forlta.
ciei
Mem brii delegaţiilor de peste hotare şi conducătorii Cultelor din
intu
Iară au semnat în Cartea de condoleanţe şi au exprimat, Sfîntului Sinod
Ro
f i fam iliei defunctului, compasiunea pentru greaua pierdere suferită.
O
coroană de flori a depus şi Federaţia comunităţilor evreieşti din
jy
®. S. România.
Ambasada Greciei şi Ambasada Pakistanului au depus cîte o coroană
eşti
de flori.
De asemenea, în Cartea de condoleanţe au mai semnat ambasadorii
parArgentinei, Ecuadorului, Olandei, Libanului, S.U.A., Israelului, Pakista
nului, şi însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Republii Franceze la Bu
cureşti.
intf
Adunarea solemnă de doliu
de la Palatul Patriarhal
Duminică 3 august, la orele 9,00, a avut loc în sala sinodală de la
Palatul patriarhal o adunare de pomenire a adormitului întru Domnul
al u f patriarhul Iustin, la care au luat parte :
—
M em brii Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române : I. P. S.
Teoctist, M itropolitul M o ld ovei şi Sucevei, Locţiitor de p a tria rh ;
I. P. S. A n t o n i e , M itropolitul A rd ea lu lu i; I. P. S. N e s t o r , M i
tropolitul Olteniei ? I. P. S. N i c o l a e , M itropolitul B anatului; I. P. S.
A n t i m , Arhiepiscopul Tomisului şi Dunării de Jos ; I. P. S. T e o f i 1, A r 
hiepiscopul Vadului, Fcleacului şi Clujului; I. P. S. Arhiepiscop A d r i a n ,
nuJ* al Arhiepiscopiei O rtodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occiden-
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tală ; P. S. Episcop G h e r a s i m al Rîmnicului şi Argeşului
P. ! Bwrtate r
Episcop E p i f a n i e al B uzăului; P. S. Episcop E f t i m i e al Roma lemn exei
nului şi Huşilor ; P. S. Episcop E m i 1 i a n, de A lb a Iulia ; P. S. Episco bunăstare
T i m o t e i al A ra d u lu i; P. S. Episcop V a s i 1 e al O r a d ie i; P. £
Evidei
Episcop N i f o n Ploieşteanul, vicar patriarh al; P. S. Episcop V a s i 1 loniână p
Tîrgovişteanul, vicar patriarhal; P. S. R o m a n Ialomiţeanul, vicar t Idlnca înt
Arhiepiscopiei Bucureştilor • P. S. Episcop-vicar P i m e n Suceveanu Sfinţitul Tal A rhiepiscopiei Ia ş ilo r ; P. S. Episcop-vicar D a m a s c h i n S e veriB i citit Ser:
neanul, al Arhiepiscopiei C r a io v e i; P. S. Episcop-vicar L u c i a n To
mitanul, al A rhiepiscopiei Tomislilui şi Dunării de Jos ; P. S. Episcop®
vicar J u s t i n i a n Maramureşanul, al Arhiepiscopiei Vadului, Feleaf
cului şi C lu ju lu i; P. S. C a 1 i n i c Argeşanul, Arh iereu -vicar al Episj
copiei Rîmnicului şi Argeşului ,* P. S. G h e r a s i m Hunedoreanul, Ari
hiereu-vicar al Episcopiei Aradului ? P. S. I o a c h i m Vasluianul, Ar}
hiereu-vicar al Episcopiei Romanului şi Huşilor ,•
■— membrii Consiliului National Bisericesc
— membrii Consiliului eparhial al A rhiepiscopiei Bucureştilor
— consilieri ai Adm inistraţiei Patriarhale şi A rhiepiscopiei Bucu?
reştilor ;
— delegaţi ai Institutelor şi Seminariilor teologice ;
— protoierei din Arhiepiscopia Bucureştilor ;
— stareţii şi stareţele m înăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor ş
Arhiepiscopia Iaşilor ;
Au mai p a rticip a t:
— delegaţii Bisericilor O rtodoxe s u ro ri;
— reprezentanţi ai Bisericilor neortodoxe şi ai unor organizaţii re
ligioase internaţionale ;
— conducătorii Cultelor din ţară.
A u fost de faţă Dl. G h e o r g h e R ă d u l e s c u , vicepreşedinte
al Consiliului de Stat, Dl. C o n s t a n t i n A r s e n i, preşedintele O r
ganizaţiei Dem ocraţiei şi Unităţii Socialiste, Dl. I o n C u m p ă n a ş u ,
preşedintele Departamentului Cultelor, reprezentanţi ai Comitetului N a 
ţional pentru Apărarea Păcii şi ai Consiliului popular al Capitalei.
Cuvîntul de deschidere a fost rostit de înalt Prea Sfinţitul Teoctist,
M itropolitul M o ld ov ei şi Sucevei, Locţiitor de patriarh, care, după ce
a precizat scopul adunării, constînd în aducerea unui ultim omagiu celui
decedat, a salutat prezenţa distinşilor reprezentanţi ai conducerii sta
tului, a oaspeţilor de peste hotare, precum şi a şefilor de Culte din ţară.
La propunerea înalt Prea Sfinţiei Sale, întreaga asistenţă a păstrat
un moment de reculegere în memoria celui care a fost Întîistătător al
Bisericii O rtodoxe Române.
Evocînd personalitatea defunctului şi subliniind contribuţia de seamă
pe care a adus-o la sprijinirea efortului general de progres şi prospe
ritate al întregii naţiuni, la afirmarea tot mai puternică a unităţii popo
rului în lupta pentru edificarea României noi, libere şi independente,
înalt Prea Sfinţitul T e o c t i s t , M itropolitul M o ld ov ei şi Sucevei, Loc
ţiitor de patriarh, a reliefat, totodată, activitatea patriarhului Iustin în
fruntea Bisericii O rtodoxe Române, desfăşurată în climatul de deplină

Exprii
profunda î
tea Consii
din ţara n
litul Mold
cerea stat
Ortodoxă
scumpei n
departe st
în co]
dovei şi S
tului Ante
al Biseric
menirea ri

'M Â N m t A T A BISERICEASCA

23

ertate religioasă instaurată în ţara noastră, în care s-a afirmat ca un
emn exemplu de im plicare patriotică în viaţa şi aspiraţiile de pace şi
unăstare ale poporului român.
Evidenţiind, apoi, greaua pierdere suferită de Biserica Ortodoxă
omână prin trecerea la cele veşnice a patriarhului Iustin, precum şi
dlnca întristare pe care a provocat-o în sufletele luluror, înalt Prea
►finţitul Teoctist, M itropolitul M o ld ovei şi Sucevei, Locţiitor de patriarh,
i citit Scrisoarea de condoleanţe primită din partea Consiliului de Stat.

or şi î

inte
Or-

şu,

VORBEŞTE ÎNALT PREA SI-'INŢITUL MITROPOLIT TEOCTIST AL MOLDOVEI
ŞI SUCEVEI, LOCŢIITOR DE PATRIARH

N a-

Exprimînd, în numele Sfîntului Sinod, al clerului şi al credincioşilor,
tist, î profunda recunoştinţă pentru Scrisoarea de condoleanţe primită din par
tea Consiliului de Stat, care a adus în inim ile întregii obşti ortodoxe
ce
din ţara noastră o v ie m îngîiere, înalt Prea Sfinţitul Teoctist, M itrop o
slui
litul M o ld o v ei şi Sucevei, Locţiitor de patriarh, a încredinţat condu
stacerea statului, pe Domnul preşedinte N icola e Ceauşescu, că Biserica
ară.
Ortodoxă Română va continua să slujească, cu toate puterile, ridicarea
trat
scumpei noastre patrii pe noi trepte de civiliza ţie şi progres, ducînd mai
• al
departe strădaniile regretatului patriarh Iustin.
mă
pe30ite,
3C-

*
în continuare, înalt Prea Sfinţitul T e o c t i s t , M itropolitul M o l
dovei şi Sucevei, Locţiitor de patriarh, a dat cuvîntul înalt Prea Sfinţi
tului Antonie, M itropolitul Ardealului, care, în numele Sfîntului Sinod
al Bisericii O rtodoxe Române, a rostit următorul panegiric întru po
menirea răposatului patriarh Iustin :
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Întristată asistenţă,
Cel de al patrulea patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, dr. Iustidj
Moisescu, după o activitate prestigioasă ca dascăl de T e o lo g ie la uni-)
verşităţile din Varşovia, Suceava şi Bucureşti, după o scurtă trecere prin[
Sibiu, ca m itropolit al Ardealului, şi, apoi, după o îndelungată osteneală^
de peste douăzeci de ani, ca m itropolit al M o ld ovei şi Sucevei, a fostl

I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, vorbind la adunarea de doliu din
Palatul patriarhal

chemat în fruntea Bisericii O rtodoxe Române la 12 iunie 1977, pe care
a păstorit-o timp de nouă ani, şi din fruntea căreia pleacă astăzi, binecuvîntat de ani îndelungaţi şi de o g lorie care, fără îndoială, i-a dat
m îngîierea unui «sfîrşit creştinesc», cu încredinţarea, în conştiinţa sa,
că «lupta cea bună s-a luptat» şi că strădaniile i-au fost încununate,
peste tot şi în toată vremea, cu roade bogate şi folositoare Bisericii stră
bune şi Patriei.
A încerca, aici, o închegare a biografiei sale, începînd cu studiile
strălucite făcute îti Grecia şi în Franţa, de unde s-a întors cu licenţă şi
doctorat, şi a o continua cu opera scrisă, la care ar trebui să adăugăm
neapărat şi vocaţia sa deosebită de restaurator de biserici şi mînăstiri,
ar însemna să ne lansăm într-o lungă înşirare de titluri de cărţi şi de
locuri înnoite, fapte pe care un biograf anume le va aduna fără îndoială
şi le va lăsa judecăţii istoriei, care îi va fixa, adormitului de astăzi, pen
tru veşnicie, locul precis şi definitiv în conştiinţa urmaşilor şi a isto
riei Bisericii O rtodoxe Române. Din acest punct de vedere, putem spune
cu toată încrederea că patriaihul Iustin «n-a murit, ci doarm e», pentru
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prezenţa lui în amintirea noastră şi în a urmaşilor va fi permanent
h worbindu-ne prin tot ce a făcut şi prin toate cele în care şi-a înscris
~ ele, cultura, talentul şi inteligenţa. Căci nu mor decît cei care ’n-au
; să trăiască, cei care n-au trăit pentru nimic şi pentru nimeni, cei
s-au îngropat o dată cu talantul care li s-a dat şi pe care n-au vrut
*u ştiut să-l înmulţească.
Eu aş încerca să-i conturez, cu acest prilej, doar cîteva din aspectele
;i şi activităţii sale, care îl înscriu printre nemuritori şi, mai ales,
I prind trăsăturile sufleteşti care l-au făcut să fie stimat şi iubit, aşa
_ nu mulţi din tagma noastră au putut fi.
S-a dăruit Bisericii O rtodoxe Române cu credinţă şi cu pasiune, viregalate dc o intuiţie şi o pricepere aproape neverosim ilă, în donii dintre cele mai variate : în teologie, în artă şi arhitectura biseriască, în problem e de proiectare şi de execuţie, în pedagogie şi pas
cală, în tipărituri şi în grafică, în iubirea trecutului şi în actualizarea
ediţiilor. Stau mărturie despre aceasta cărţile pc care le-a scris cu o
Igenţă care nu îngăduie aproximaţia, restaurarea m înăstirilor din M olova şi a unora din Muntenia, cărora le-a dat o viaţă nouă, rectitorindu-!e în cel mai adevărat înţeles al cuvîntului, pe unele din temelie,
» numărul lor n-a fost mic, precum ştie astăzi o lume întreagă care se
Îndreaptă spre aceste tezaure ale M o ld ovei şi Bucovinei. Eram însumi
de faţă, de multe ori, ca ucenic foarte tînăr, cînd îşi uimea arhitecţii şi
inginerii cu soluţii absolut noi, originale şi valabile din punct de vedere
tehnic, la Voroneţ, la Putna, la M oldoviţa, la Suceviţa, la Dragomirna,
ta Cetăţuia, la Rîşca, la Neamţu, la Secu... şi cu aceasta n-am epuizat
numele monumentelor bisericeşti în care, prezent personal, a determ i
nat totul, pînă în cele mai mici amănunte. Nu accepta uşor proiectele
altora, decît atunci cînd răspundeau exact intenţiilor şi intuiţiilor sale,
despre care i se dusese vestea unei oarecare infailibilităţi. C ei care au
lucrat cu dînsul la proiectarea noului Institut T eolog ic şi a Centrului
Ecumenic din Bucureşti, ştiu bine de cîte ori au trebuit să refacă pro
iectele.
5
C îteva generaţii, de acum încolo, se vo r putea odihni în legătură
cu multe din mînăstirile şi bisericile pentru care şi-a sacrificat odihna
cel care astăzi ne părăseşte.
Experienţa de profesor l-a făcut imbatabil şi în problem e de stabilire
a programelor didactice, menite să-i pregătească pe cei care doresc să
devină preoţi. A schimbat multe accente faţă de învăţămîntul teologic
din trecut, aducînd la zi m etodele de pregătire a preoţilor, care să răs
pundă n evoilor vrem ii noastre şi problem elor ei. Cu prea puţine excepţii,
întreg corpul profesoral al Institutelor şi al Seminariilor T e olog ice a fost
recrutat dintre tinerii trimişi de Biserică la studii peste hotare.
Pastorala, mai ales, a fost într-una adaptată situaţiilor noi iv ite în
viaţa parohiilor, patriarhul Iustin făcînd mereu dovada unei cunoaşteri
exacte a terenului şi chemînd pe preoţi, ori de cîte ori a fost nevoie,
la cursuri de reciclare, pentru care au sugerat programe analitice adec
vate, ca pentru nişte medici de şcoală mai vech e care trebuiau puşi la
curent cu medicamente şi metode terapeutice noi. C ele 13 edituri şi cele
cinci tipografii eparhiale, au lucrat şi lucrează din plin. Patriarhul Iustin,
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urrnind propriul său exemplu, a ştiut mereu să dea de lucru oamenilc
colaboratorilor, preoţilor, ştiind că cine nu m erge înainte, nu stă ni(
măcar pe loc, ci dă înapoi.
Reînnoind tradiţia teologică ortodoxă, a iniţiat, cu concursul cele
mai apropiaţi colaboratori şi cunoscători ai lim bilor clasice, traducere
în româneşte a' surselor care, de cele mai multe ori, se preluau din ir
lermediare occidentale. E vorba de colecţia de traduceri din Sfinţii Pc
rinţi, de dânsul iniţiată. Ortodoxia românească şi-a întinerit, astfel,
voarele şi a oferit teologilor români noi posibilităţi, în confruntările eci
menice, iniţiate în secolul nostru. E de presupus că ideea acestei colecţii
i-a venit patriarhului Iustin tocmai în legătură cu aceste confruntărţ
de după al doilea război mondial, în care a reprezentat Biserica Ortc
doxă Română printre cei dintîi, dacă nu chiar cel dintîi. A proape toţ
dintre noi, am zice, de la dînsul am învăţat «m eseria» ecumenică, p*
care ne-a predat-o cu generâzitate şi metodă. Consiliul Ecumenic al
sericilor, Conferinţa B isericilor Europene, Conferinţa Creştină pentr^ Mtenti
Pace, Conferinţele pentru pregătirea Sfîntului şi M arelui Sinod ortodo?
dialogurile bilaterale, toate şi-l vo r aminti ca pe un ctitor, şi pe bun^
dreptate.
A ajuns patriarh la vîrstă matură, după ce acumulase multă expe]
rienţă şi, alături de patriarhul Justinian, ca prim sfetnic al său şi vicej
preşedinte al Sfîntului Sinod, situase Biserica în condiţiile sociale şi poj
litice noi din ţara noastră, de după cel de-al doilea război mondial. în]
Ir-o înţelegere perfectă cu membrii Sf. Sinod, cu întreaga preoţime şi
cu toţi credincioşii, a găsit o largă audienţă la conducerea de stat, dovedindu-se din ambele părţi dorinţa de cooperare pentru refacerea ţăriţ
şi propăşirea ei. Experienţa românească în acest domeniu poate fi făre
îndoială un exemplu pentru multe Biserici şi o încurajare că, în con
diţii de respect reciproc, de respectare a legilor şi de angajare alătur'
de popor pentru făurirea unei v ie ţi mai fericite şi pe pămînt, Biserice
poate coexista cu statul socialist.
Înţelegînd, printre cei dintîi, că aceasta este calea Bisericii, rămînînd fidelă învăţăturii şi tradiţiilor sale, dar fiind sensibilă şi la noul
care se instala cu forţă revoluţionară în lumea noastră, patriarhul Iustin
n-a ezitat să angajeze Biserica pe acest drum, dînd el însuşi ce l dintîi
exemplu. A fost ales şi a acceptat să fie membru în M area Adunare
Naţională, calitate pe care şi-a menţinut-o pînă în ultima zi a vieţii. în
decursul anilor şi-a spus acolo cuvîntul, dovedind însufleţire patriotică
şi implicare în procesul de dezvoltare a ţării. Tot printre cei dintîi a dat
şi altora exemplul angajării Bisericii şi a angajării personale în Frontul
Dem ocraţiei şi Unităţii Socialiste, răspunzînd cu recunoştinţă chemării
conducătorului statului nostru de a pune umărul la tot ceea ce se face
bun şi de folos poporului, activitate de la care Biserica n-a fost exclusă,
ci, dimpotrivă, a fost chemată, recunoscîndu-i-se potenţele şi acele con
tribuţii pe care, de pe poziţia sa, le poate aduce binelui obştesc şi, mai
ales, păcii între popoare. Patriarhul Iustin a fost de la început membru
în Consiliul Naţional al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste şi
cuvîntul său era întotdeauna ascultat cu interes. El îşi afirma, în felul
acesta, nu numai convingerile sale, ci şi ale Bisericii, izvorînd din în-
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ilâtura ei, pe care ştia mai bine decît oricare altul s-o interpreteze,
că a fost ani de zile profesor de exegeză biblică. Cuvîntul său era
r-.ativ pentru întreaga Biserică.
Si dacă statul nostru, prin preşedintele său, Domnul N icola e
uşescu, a spus de multe ori că modelul românesc de convieţuire al
**!*elor şi al naţionalităţilor cu socialismul, poate fi dat drept exemplu,
•tnarhul Iustin care a avut o mare admiraţie faţă de preşedintele
"eauşescu, a spus adeseori că acest lucru se poate confirma în întregim e
t «fin partea Bisericii. Dovada respectului de care s-a bucurat, la rîndul
şi defunctul, o constituie şi faptul că preşedintele ţării a Irimis
ricii noastre, cu prilejul trisitului eveniment, o telegramă de adînc
l*gret, iar o altă dovadă, tot atît de grăitoare, este prezenţa la această
'unare solemnă de doliu a Domnului Gheorghc Rădulescu, viceprelinte al Consiliului de Stat şi a Domnului Constantin Arseni, vir.epreinte al F.D.U.S., şi a Domnului Ion Cumpănaşu, preşedintele Departantului Cultelor.
Aşa se explică, de altfel, faptul că, intr-o societate cu totul nouă
fă total diferită de cea de dinainte de război, profesînd o ideologie d ife
rită de cea a Bisericii, într-un regim socialist;, Biserica O rtodoxă Română
fi Cultele în general, au găsit împreună cu statul acest modus viven d i
realist, care asigură credincioşilor drepturile fundamentale la practicarea
credinţei şi exercitarea cultului.
Aşa se explică, de altfel, faptul că, într-o socictate cu totul nouă şi
total diferită de cea de dinainte de război, profesînd o ideologie diferită
de cea a Bisericii, într-un regim socialist, Biserica Ortodoxă Română şi
Cultele în general, au găsit împreună cu statul acest modus viven d i re
alist, care asigură credincioşilor drepturile fundamentale la practicarea
credinţei şi exercitarea cultului.
Şi acest lucru e cu atît mai important cu cît el s-a petrecut în ciuda
multor pronosticuri negative din timpurile de început şi în ciuda celor
care, astăzi, m onologînd pe unde din afara ţării, se prefac a nu înţelege
fi a nu crede că lucrurile se petrec într-adevăr aşa. Dar, dacă ar crede
fi ar înţelege, cum şi-ar mai justifica existenţa acolo ? Şâ-apoi, a înţe
lege presupune inteligenţă, oarecare efort şi, mai presus de toate,
onestitate.
Patriarhul Iustin a contribuit mult, esenţial, la deschiderea căilor de
situare a Bisericii în condiţiile noi la care ne-am referit. Multă lume
a fost şi mai este încă preocupată în Apus de locul şi viitoru l Bisericilor
In socialism. Se vehiculează temeri şi se fac adesea din nimicuri parti
culare, survenite din cauze cu totul din afara sferei religioase, genera
lizări care prevestesc catastrofe şi bănuiesc persecu ţii! Multă lume s-a
mirat de ce patriarhul Iustin n-a luat niciodată în serios asemenea con
sideraţii, şi nu le-a replicat celor ce le proferau. De fapt a explicat'
întotdeauna celor ce doreau cu adevărat să se lumineze. Nu-i lua însă
in seamă pe cei pe care îi ştia că nu au urechi de auzit şi că în fond
nu-i interesa decît ceea ce spuneau ei. El şi-a continuat, sigur pe sine
şi încrezător în înţelepciunea conducătorilor statului nostru, drumul pe
care s-a angajat de la început şi care s-a putut verifica perm anent:
toate bisericile deschise şi cu preoţi s lu jito r i; şcoli teologice suficiente
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pentru asigurarea generaţiei viitoare de p r e o ţi; presă teologică de înalta
ţinută şi cercetare de specialitate de mare erudiţie ? asigurarea materiala
a clerului • case de odihnă şi sanatorii ? pensii şi loc de cinste în so-|
cietate ? toate acestea asigurate prin legi şi în fapt.
El a considerat, şi pe bună dreptate, că îşi face datoria de Păstori
bun şi noi toţi am ştiut că este aşa. Toate aceste dovezi, enumerate m ail
' sus, au fost mereu şi mai sînt şi azi uşor controlabile de către oricine,I
şi ştim toţi cu certitudine că în permanenţă conştiinţa lui a fost îm-|
păcată.
A fost o personalitate de prim rang, de o structură cum rar se întîi-1
nesc. Ca orice om cu adevărat inteligent, nu refuza umorul, dar struc-|
tura lui intimă era alcătuită dintr-un eşafodaj de oţel. Simţeai de îndată!
în el, pe omul cu care nu te puteai juca, pe care nu-1 puteai în toa rceI
cum ai fi vrut, pe care îl convingeai greu. Dialogul cu el nu era comod, [
pentru că nu-şi îngăduia să greşească, sau să fie îndrumat pe o cale d in i
care să rezulte o greşeală, ori îndepărtate consecinţe nedorite. Dar e r a i
deschis oricăror sugestii şi, cînd nu te mai aşteptai, după ce te-a în tors!
pe toate feţele şi-ţi credeai partida pierdută şi referatul respins, deodată!
îşi însuşea ceea ce păruse a fi refuz fără drept de apel. însemna că şi-a |
format convingerea că totul era în ordine şi că lipseau capcanele.
Era în general linear. Cei care îl cunoşteau îi puteau bănui dinainte I
reacţiile. Şi era aşa pentru că opera cu principii şi legi care îi erau cu-1
noscute şi interlocutorului. Dar uneori găsea în el resurse şi pentru so-1
Iuţii care altora nu le-ar fi trecut prin gînd niciodată. De aceea i s-ar I
atribui, uneori, şi nu fără temei, şi hotărîri care veneau în contradicţie I
chiar cu logica sa de fier şi cu spiritul său legalist. Aceasta se întîmplă 1
cînd ieşea din limanul cunoscut de toţi, şi oferea surpriza unei soluţii
determinate de inima sa, în ciuda faptului că îşi contrazicea raţiunea.
Nu de puţine ori am zis, chiar unii dintre noi, colaboratorii săi, că iartă
cînd nu trebuie, dar cînd spunea despre un preot vrednic de pedeapsă
că are cinci copii, o soţie bolnavă şi că un transfer, de pildă, sau o ca
terisire ar fi o pedeapsă nemeritată pentru aceştia, toţi conveneam că, |
vorba lui Pascal, inima are şi ea raţiunile ei, şi ne declaram toţi de acord
cu hotărîrile inimii lui. Nu i s-a putut însă reproşa niciodată că a pe
depsit pe cine nu trebuie.
Printre noi, sinodalii, patriarhul Iustin a fost un uriaş frumos şi echi
librat. Nu numai la propriu, prin statura lui bine legată şi armonios al
cătuită, ci şi prin întreaga lui statură intelectuală, morală şi sentimentală.
A fost omul care n-a fost niciodată, de către nimeni, bănuit de vreo
abatere de la normele unei conduite drepte, demne şi morale. M ai de
grabă a fost bănuit de rigiditate, deşi nu întotdeauna cu dreptate, pentru
că masca cu grijă o inimă bună şi o deschidere atentă către problem ele
fiecăruia.
Biserica Ortodoxă Română pierde, prin trecerea lui la cele veşnice,
un adevărat patriarh. Cum spuneam şi altădată : părea născut să fie pa
triarh. Pînă a fi patriarh, fusese într-un provizorat pe care toată lumea
i-1 ştia ca atare.
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Amintirea lui printre noi, exemplul său în conducerea Bisericii şi
soluţiile pe care le-a imprimat raporturilor cu statul, în condiţiile reului nostru socialist, vo r rămîne paradigme ale orientării Bisericii
viitor. De la el au învăţat generaţii de preoţi că Biserica, ori va fi sluoare, ori nu va mai fi. El a optat pentru a fi, şi opţiunea lui e marea
ştenire pe care ne-o lasă şi pe care toţi o vom respecta. Pleacă dintre
i în ceas de îm plinire totală. 11 plîngem pentru că pleacă, dar îi şi
ulţumim pentru ceea ce ne lasă. La toate acestea ne vom gîndi c.înd,
acum încolo, vom adăuga în rugăciunile noastre la cei trei mari paiarhi de dinaintea sa, pe cel de al patrulea la fel dc mare, Iustin paarhul, părintele nostru.
Iar creştineşte, cum zice ecfonisul de la slujba înmormîntării, «nefiInd om care să fie viu şi să nu greşească», de va fi greşit şi el ceva, ca
om, să zicem toţi, acum şi pururea, o rugăciune pentru sufletul său, po
trivit tradiţiei noastre : «Dumnezeu să-l ierte şi cu drepţii să-l numere.
Sâ-i dea odihna cea veşnică întru bucuria Părintelui ceresc, pe care l-a
slujit cu credinţă, cu speranţă şi cu dragoste. Amin !».
*

înalt Prea Sfinţitul T e o c t i s t , M itropolitul M o ld ov ei şi Sucevei,
Locţiitor de patriarh, a mulţumit înalt Prea Sfinţitului A n t o n i e , M i
tropolitul Ardealului, pentru cuvintele alese rostite în memoria patriar
hului Iustin, a cărui păstorire va rămîne înscrisă la loc d e ycinste în
istoria Bisericii noastre.
*
In continuare, Prea Sfinţitul N i f o n Ploieşteanul, vicar patriarhal,
• dat cuvîntul unor delegaţi ai B isericilor ortodoxe surori şi reprezen
tanţi ai unor Biserici creştine şi organisme ecumenice.
*
Primul care a adus un smerit omagiu vie ţii şi activităţii patriarhului
Iustin, a fost înalt Prea Sfinţitul M itropolit Bartolomeu de Philadelphia,
delegatul Patriarhiei Ecumenice şi reprezentantul Sanctităţii Sale D i m i t r i o s I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului.
I. P. S. Sa a spus :
înalt Prea S finţite M itro p o lit T e o c t i s t ,
L ocţiito r de patriarh al Bisericii O rto d ox e Române,
A m înalta poruncă să particip la tristeţea Dvs. şi să transmit condo
leanţe din partea Sanctităţii Sale Dimitrios I, patriarhul ecumenic, şi din
partea membrilor Sf. Sinod al Bisericii Constantinopolului, pentru marea
pierdere suferită de sfînta şi mult iubita soră, Biserica O rtodoxă Română,
prin trecerea la cele veşnice a patriarhului Iustin, pe care toţi, în Fanar,
l-au cunoscut şi l-au înconjurat cu dragoste şi respect pentru calităţile
hli personale şi pentru valoarea lucrării lui.
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Biserica Constantinopolului participă din tot sufletul la doliul Bise
ricii Ortodoxe Române şi se roagă ca Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul
să aşeze sufletul patriarhului defunct în locaşul celor ce se veselesc şi.
în acelaşi timp, să arate un succesor vrednic de el în fruntea Bisericii
O rtodoxe Române».
în continuare, evocînd per
sonaiitatea patriarhului Iustin,
care s-a manifestat nu numai
ca un mare cărturar al Biserl
cii O rtodoxe Române, dar ca şi
un mare cărturar al Ortodoxiei
în genere şi ca unul care cu
multă xîvnă a lucrat pentmj
unitatea O rtodoxiei de pretu
tindeni, I. P. S. Sa a a ră ta t:
Patriarhul Iustin nu era un,
ierarh oarecare, ci era împodo
bit cu daruri alese şi multe ca
lităţi de conducător bisericesc
pe care le-a şi impus nu numai
în conştiinţa Bisericii O rtodoxe
Române, ci şi între fiii întregii
noastre Biserici Ortodoxe.
El aparţine nu numai Bise
ricii lui, ci întregii comunităţi
ecumenice.
A fost un conducător bisericesc cu o înaltă cultură teo
logică, care s-a manifestat, mai
ales, la diversele întruniri orto
Vorbeşte I.P.S. Mitropolit Bartolomeu c
doxe şi în dialogurile O rtodo
Philadelphia, delegatul S.S. Patriarhul
Dimitrios I al Constantinopolului
xie i cu celelalte Biserici creş
tine şi confesiuni, unde cuvîn
tul său era ascultat cu atenţie, avînd greutate şi influenţînd conţinutul
discuţiilor.
A fost patriarhul ortodox cu adînca conştiinţă a necesităţii întăririi
unităţii şi colaborării O rtodoxiei de pretutindeni. M ai ales, astăzi, cînd
responsabilitatea O rtodoxiei este mai mare decît în epocile trecute, fiind
chemată să dea mărturie v ie despre tezaurul dreptei credinţe, evilaviei
şi spiritualităţii ei, contribuţia patriarhului Iustin la strîngerea legătu
rilor interortodoxe a fost oportună şi eficientă.
Pe bună dreptate s-a afirmat, acum nouă ani, cu ocazia a legerii sale
ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, că avea o viziune realistă şi
de largă cuprindere în ceea ce priveşte viitorul Ortodoxiei. El a fost
-filozoful, mărturisitorul şi apărătorul O rtodoxiei în ţara lui şi în spaţiul
interortodox şi intercreştin în general», după cum îl caracteriza I. P. S.
M itropolit M eliton al Calcedonului, prietenul său şi împreună ostenitorul
In nobila luptă a Ortodoxiei.
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De cîteva zile, patriarhul Iustin şi-a dab obştescul sfîrşit, şi sufletul
i se află înaintea judecăţii lui Dumnezeu, iar opera sa în faţa juistoriei.
Subliniind necesitatea intensificării eforturilor de apropiere între
tricile O rtodoxe, pentru care s-a străduit patriarhul Iustin, intru slava
doxiei şi mîntuirea oamenilor, I. P. S. Sa a precizat :
Nouă, care avem datoria să ne amintim de mai marii noştri şi să le
fcăm îndemnul, nu ne rămîne decît să ne însufleţim de exemplul pre
sei dăruiri a patriarhului Iustin şi să continuăm lucrarea Bisericii pe
nt, întru mărirea lui Dumnezeu şi păstrarea împărăţiei lui.
Persoanele vin şi pleacă. Biserica lui Hristos rămîne şi, mergînd
( eshaton, continuă lucrarea ei mîntuitoare în condiţii specifice fieui loc, uneori cu greutăţi, dar totdeauna ca singurul chivot al împă
rţi cu Dumnezeu, aşa cum şi capul Bisericii, Iisus Hristos, rămîne în
: speranţa lumii, calea, adevărul şi viaţa.
In încheiere, depunînd smerită metanie în faţa personalităţii duhoveşti a patriarhului Iustin, I. P. S. Sa a rugat pe m ilostivul Dumnezeu
H odihnească în pace cu aleşii şi sfinţii săi.
Vrednice de amintire, Prea Fericite Patriarh Iustin, odihneşte-te în
ce în sînul lui Avraam , cu ceilalţi drepţi şi sfinţi care au plăcut lui
nnezeu!
Odihneşte-te acolo unde va lumina faţa lui Dumnezeu şi roagă-Le din
nările cereşti ale Bisericii triumfătoare pentru Biserica luptătoare de
’ pămînt, pentru unirea tuturor şi pentru pacea întregii lu m i!
Pentru idealurile pe care cu rîvnă le-ai slujit în timpul întregii tale
eti pămînteşti, credem că Dumnezeu îţi va da coroana dreptăţii. N e
găm pentru aceasta în aceste clipe cînd te muţi din cele triste la cele
fcbucurătoare şi de la cele trecătoare la cele veşnice.
Veşnică să-ţi fie pomenirea !».

iţii

In numele delegaţiei Bisericii O rtodoxe Ruse a luat cuvîntul M itro©litul J u v e n a l i e de Krutiţki şi Kolomna, trimisul Sanctităţii Sale
f i m e n , patriarhul M osco vei şi a toată Rusia, care a rostit următorul
Ivînt de pioasă pomenire a celui ce a fost patriarhul Iustin :
înalt Prea S im ţite T eoctist,
Dragi fraţi $i prieteni,
•
Permiteţi-mi să mă adresez, înainte de toate, Bisericii Ortodoxe
©mâne văduvite, înalt Prea Sfinţitului Locţiitor de patriarh, înalt Prea
Bnţiţilor şi Prea Sfinţiţilor Arhipăstori, cinstitutul cler, monahilor şi
dincioşilor, tuturor participanţilor la această adunare de doliu şi să
> exprim cele mai adînci sentimente de compasiune din partea Sanctitţii Sale Pimen, patriarhul M oscovei şi a toată Rusia, a membrilor Sfînîlui Sinod, a mea personal şi a tuturor credincioşilor Bisericii O rtodoxe
se, care înalţă rugăciunile lor pentru odihna sufletului adormitului
pururea pomenitului patriarh Iustin în corturile drepţilor».
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ItDin pa
Infăţişînd, pe scurt, fapta
Ut Pc
patriarhului Iustin, care U
pisco
impus drept o personali tai
[B
lseric
proeminentă a O rtodoxiei
Bii
săritene şi va jn ic luptător
omenii
tru cauza sfîntă a păcii pe
i şi d
mint, I. P. S. a a ră ta t:
In telegram a de condoli ; Person
>
Teo!
anţe adresată, în aceste z ilf
I Prea S
Înalt Prea Sfinţitului Mitrop
lit Teoctist, Sanctitatea Sa P i
triarhul Pimen sp u n ea : «îp
părtăşim durerea Bisericii
todoxe Române. în conştiin|
noastră va rămîne, totdeaun
vie amintirea înaltului ierarh
adevărat luptător al unităţi
ortodoxe ; luptător al mişcări
ecu m en ice; luptător
pentrj
pace ; mare prieten al Biserici
O rtodoxe Ruse». In
aceşti
scurte cuvinte este concentrat!
întreaga activitate a patrian
hului Iustin, care; pînă la akf
gerea
sa ca întîistătător al B l
I.P.S. Mitropolit Juvenalie de Krutitki şi
sericii O rtodoxe Române, a aq
Kolomna, delegatul S.S. Patriarhul Pimen
tivat în mişcarea ecumenica
al Moscovei şi al întregii Rusii, vorbind la
fiind pentru toţi sfătuitor. Naj
adunarea de doliu
l-am iubit din toată inima :
*
nicio
amintesc de cuvîntarea lui la Adunarea internaţională pentru pace dd
la M oscova, în care afirma : « N o i căutăm să exprimăm cea mai.dq
seamă sarcină a omului, aceea de a apăra pacea». Patriarhul Iustin
#întruchipat prietenia între Bisericile noastre, fiind prieten adevărat aţ
poporului nostru.
R elevînd colaborarea frăţească dintre Biserica Ortodoxă Română şi
Biserica. Ortodoxă Rusă în elucidarea multor problem e cu caracter ge-J
neral ortodox şi prom ovarea relaţiilor ecumenice cu alte confesiun
creştine faţă de care patriarhul Iustin s-a arătat statornic şi activ]
I. P. S. Sa a încheiat :
Din partea Bisericii O rtodoxe Ruse afirm că pierderea acestui mare]
om al Dvs. nu va face să scadă prietenia şi colaborarea dintre Bisericile|
noastre.
V om continua relaţiile ţioastre bune ca să apărăm pacea, să salvăm i
lumea de la catastrofa nucleară şi credem că Dumnezeu ne va ajuta.
Veşnică pomenire şi veşnică odihnă patriarhului Iustin !».
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Din partea Bisericii O rtodoxe a G reciei a luat cuvîntul I. P. S. M ilit P a n t e l i m o n de Corint, reprezentantul I. P. S. S e r a f i m ,
~~iscopul A ten ei şi a toată Elada :
Biserica Ortodoxă a G reciei poartă acelaşi doliu şi împărtăşeşte
"ea Bisericii O rtodoxe Române ca pe durerea ei, fiindcă vrednicul
pomenire patriarhul Iustin a făcut parte din grupul celor mai mari
hi şi dintre cei mai aleşi oameni pe care i-a avut Ortodoxia.
Personalitatea lui de conducător bisericesc, erudit cărturar şi profede T eologie, lucrarea lui pastorală ca patriarh ne-au fost arătate de
Prea Sfinţitul Antonie, M itropolitu l Ardealului.
Noi, cei din Grecia, sîntem
:aţi pentru că prea rea plecat dintre noi patriIustin.
Cu plecarea din viaţă a
larhului Iustin rămîne un
90 I şi dureros nu numai în
ia
Bisericii
O rtodoxe
ci şi în O rtodoxie în
‘« 1, In sufletul credincioortodocşi de pretutindeni.
Istoria şi conştiinţa popo* au vorbit deja şi v o r mai
despre
personalitatea
fceterindu-se la v iz itele pe
patriarhul Iustin, în calide Intîistătător al Biseri-iod oxe Române, le-a făBttericii O rtodoxe a Greprecum şi la aportul lui la
legăturilor dintre cele
Biserici ortodoxe surori,
& Sa a a ră ta t:
l * i aduc aminte că, cu un
turmă ne-am bucurat să-l
din nou în Grecia. Cu
la perfecţie limba greao l c e spunea era plin de
^!e.

I.P.S. Mitropolit Pantelimon de Corint
vorbind la adunarea de doliu de la

Palatul patriarhal
A n in tind, apoi, de întîlni« v u t e cu patriarhul Iustin,
r - l~a cunoscut personal, I. P. S. Sa a mărturisit adînca durere de
• fost cuprins, la aflarea veştii despre plecarea lui din viaţă :
întristata adunare să-mi permită să exprim, şi personal, durerea
A » pierdut un prieten.
I amintesc din 1955, cînd Biserica Ortodoxă Română sărbătorea
~tia. Peste puţin timp a fost ales m itropolit şi m-am bucurat.
— 3
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Permiti
care fa»
Hdolcanţi
Reliefîi
*
I Iustin i
In continuare, a luat cuvîntul M gr. M e e k i n g B a s i l , reprezei
ilor Ei
tantul Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea şi conducătorul delegaţii âknte a
Secretariatului pentru unitatea creştinilor de la Vatican la funeralii!
m şi
patriarhului Iustin, care a spus :
Nk
intn
».u i org
înalt Prea Sfinţia Voastră,
4 spus :
D ragi fraţi şi prieteni,
Noi am
Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea exprim ă B isericii Ortodo)
Române simpatie, solidaritate şi profunde condoleanţe pentru greav
N e adi
râ u lu i I
pierdere suferită prin încetarea din viaţă a patriarhului Iustin.
N oi, Biserica Romano-Catolică, ne alăturăm Dvs. pentru a înăl]
* ca inin
rugăciuni către Domnul în v ierii ca să odihnească în pace sufletul săi
r)orată. C
V ă asigurăm iubiţi fraţi că împărtăşim din inimă durerea voasti
ru, crec
de astăzi şi, în acelaşi timp, deplina siguranţă în viaţa care va să vi
■te umar
Punînd, apoi, în evidenţă contribuţia patriarhului Iustin la promi
L*is‘aţi.
varea măsurilor îndreptate spre întărirea păcii şi colaborării între oi
Dar, nc
meni şi popoare, M onseniorul M eek in g a p r e c iz a t:
ire nu-i \
N e amintim de înţelepciunea sa, de darurile pe care le-a avut,
brd *m cu
marea lui contribuţie în mişcarea ecunjenică.
U- Mntem
N o i aparţinem mişcării pentru unitatea creştinilor. Preşedinte]
Vorbes
nostru, Excelenţa Sa Cardinalul W illebrands, ştie cît a lucrat patriarhi
Bune
lenice,
Iustin pentru mişcarea ecumenică. El a înţeles cît de urgent este
- pînă
fraţii să fie împreună, pentru a depăşi barierele care ne separă, pent:
l**edinte c
ca noi, toţi, să putem da mărturie în întreaga lume.
A fost
In încheiere, Monseniorul, M eek in g a exprimat, încă odată, soli
« L nirile n
daritatea frăţească cu Biserica O rtodoxă Română, cu ierarhii, clerul
_ spune
credincioşii ei, în greaua pierdere suferită prin încetarea din viaţă
Pdtriarl
patriarhului Iustin, a firm în d:
pace, d,
Sîntem părtaşi cu Dvs. în această durere.
N e von
N e rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să răsplătească pe robi
o scurl
său patriarhul Iustin şi să întărească Biserica O rtodoxă Română.
■prima po:
Veşnică să-i fie pomenirea !».
Mulţum
Mrsonal pe
A
luat
apoi, cuvîntul Dr. G l e n
Garfield
William
ircvteze r<
secretarul general al Conferinţei Bisericilor Europene, care a reprezen rmâ. slujii
tat şi Consiliul Ecumenic al B isericilor la funeraliile patriarhului Iustin
II vom
Domnia Sa a ţinut să precizeze :
Iţii, nădăj
Damneze
în a lt Prea Sfinţia Voastră,
^intern
D ragi fraţi şi prieteni,
■in '
Un verset al Sfintei Scripturi, referitor la Biserica lui Hristoi
Sînt sigur că în aceste clipe sufletul său se bucură pentru dreapl
cinstire pe care o dăm m em oriei lui.
Veşnică să-i fie pomenirea !».

spune : «...dacă o parte a trupului suferă, tot trupul suferă împreună...»
aşa este şi starea noastră astăzi lîngă adormitul întru Domnul, patriarhii
Iustin. El a reprezentat Conferinţa B isericilor Europene, de aceea sîntei
trişti.
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Permiteţi-mi, în numele meu şi al Conferinţei B isericilor Europene,
^©sre face parte şi Biserica Ortodoxă Română, să vă transmit sincere
“oîeanţe şi alese sentimente frăţeşti.
Reiiefînd activitatea patriarhuin în cadrul Conferinţei Bilor Europene, al cărei vicepreite a fost timp de cîţiva ani,
i şi aportul său la reuşita
întruniri şi consultaţii ale
ui organism ecumenic, Domnia
spus :
N oi am pierdut un prieten.
N e aducem aminte de cuvintele
ipului Iisus Hristos care a spus :
inima voastră să nu fie în
dată. Cei care credeţi în Dumcredeţi în Mine. N o i sîntem
umane şi, de aceea, sîntem
istaţi.

Dar, noi nu plîngem pe cei pe
ou-i vom vedea niciodată, ci
’îb cu tărie în în vierea morţiSinţem numai despărţiţi de ei.
intel
Vorbeşte Dr. Glen Garfield Williams,
orbesc în numele organizaţiei
secretar general al Conferinţei
iarhi
Bisericilor Europene
ienice, aducînd aminte că, din
te
pînă în 1979, el a fost viceenti
inte al Conferinţei B isericilor Europene.
A fost o prezenţă mare şi binecunoscută. De cîte ori era prezent la
soli __
■Unirile noastre, ne bucuram sincer. Lua cuvîntul mai rar, dar cînd o
:ul
spunea exact ce trebuie.
aţă
Patriarhul Iustin a fost un om al păcii. El nu numai că a vorb it despace, dar a şi reflectat profund asupra sensului păcii.
robi
N e vom aduce mereu aminte, cînd, după întrunirile noastre, făcea
o
scurtă plimbare pe coridoare, discutînd împreună cu noi şi îşi
Ipcjma poziţia. A ceasta era, întotdeauna, o cale a păcii.
Mulţumind lui Dumnezeu pentru că l-a învrednicit să-l cunoască
wsonal pe patriarhul Iustin, să-i înţeleagă viziunea sa largă şi să-i
lm
reteze realizările impresionante, perspectivele limpezi, credinţa sa
jzen
«ia. slujirea lui exemplară, Domnia Sa a în c h eia t:
istin
l! vom însoţi cu toţii pe ultimul drum, la mormînt. N oi, credinloţii. nădăjduim în în viere, în revedere şi în viaţa veşnică şi ne rugăm
B Dumnezeu să-l ierte şi în pace să-l odihnească.
^intern încredinţaţi că sufletul său este în g rija lui Dumnezeu,
n'
StOJ

ut,

L'itimul care a luat cuvîntul, aducînd un pios omagiu
rhului Iustin, a fost I.P.S. M itropolit P a n c r a t i e
ra vicepreşedinte al Conferinţei Creştine pentru Pace :

mem oriei
de Stara
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înalt Prea Sfinţia Voastră,
îndureraţi fraţi,
Un evenim ent deosebit de dureros, încetarea din via ţă a întîistătj
torului Bisericii O rtodoxe Române, ne-a reunit pe toţi în ospitaliej
ţară, România.
Conducerea C onferinţei Creştine pentru Pace, în cadrul căreia 1
6erica Ortodoxă Română ocupă un loc de seamă, mi-a încredinţat, !
calitate de vicepreşedinte, misiunea de a o reprezenta în accastă trisi
îm prejurare şi de a exprima sincere condoleanţe ierarhilor, clerului I
dreptmăritorului popor creştin din ţara prietenă, România.
Cunoaştem bine învăţătura Mîntuitorului : «F ericiţi făcătorii
pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vo r chemay şi «F ericiţi sînt cei c<
au adormit acum şi din veac, pentru că faptele lor vorbesc despre ei
Dumnezeul iubirii şi al m ilostivirii să odihnească sufletul patriarhul
Iustin în ceata celor drepţi, unde nu este nici întristare, nici suspin,
viaţă fără de sfîrşit.
După o succintă prezentare
personalităţii patriarhului Iusti
respectat fiu al poporului roma
din care a odrăslit şi pe care 1
iubit, I.P.S. Sa a şcos în eviden
interesul deosebit manifestat '
întîistătătorul Bisericii Ortodo:
Române pentru mişcarea ecum
nică, precum şi poziţia sa activ
în problema referitoare la răspui
derea creştină pentru soarta lu
mii şi a omenirii.
I.P.S. Sa a a ră ta t:
întreaga operă şi activitate
patriarhului Iustin, atît pe tării
bisericesc, cît şi social, a fost că
lăuzită de principiul datoriei î
plinite faţă de poporul şi patri
cărora Ie-a aparţinut,
dovediri
du-se, în acelaşi timp, şi un dis
tins apărător al păcii în organis
m ele ecumenice.
După cum se cunoaşte, pa
triarhul Iustin a fost unul dintr
pionierii,
cu contribuţii istoric*
Vorbeşte I.P.S. Mitropolit Pancratic de
Stara-Zagora, vicepreşedinte al C.C.P.
prin opera de slujire şi făurire
păcii, care a luat naştere dup
cel de-al doilea război mondial. în rîndul m ilitanţilor pentru pace, nu
mele patriarhului Iustin ocupă un loc central. El s-a dăruit cu toată fi
inţa acestui nobil ideal.

^ ln*n •
La sfîi
Mitropolit!
care e
m gat să st
Cătorilor E
jM le recui
lată în ac€

lor
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Eforturile depuse de patriarhul Iustin în adunările şi întrunirile inationale bisericeşti, pentru prom ovarea păcji, darul cel mai de preţ
|Vieţii, şi înlăturarea pericolului unui cataclism nuclear se v o r în“ s ca realizări de seamă în letopiseţul Bisericii O rtodoxe Române.
A ceste fapte măreţe, pe linie bisericească şi obştească, rămîn mărvii de credinţă şi dragoste în faţa Dreptului Judecător».
Referindu-se, apoi, la rolul activ al Bisericii O rtodoxe Române în
rărea ecumenică, la importanţa acţiunilor pe care ea le-a iniţiat şi
anizat, sub păstorirea patriarhului Iustin, pentru apropiere şi colaare între Biserici, oameni şi popoare, pentru dezarmare şi pace, I.P.S.
I a sp u s:
In timpul arhipăstoririi sale, Biserica O rtodoxă Română a trasat o
dă nouă pe drumul statornicirii păcii şi dreptăţii în lume, întăririi
J fsten iei şi colaborării între oamenii doritori de bine de pretutindeni.
[ I Aici, în patria Dvs. iubitoare de pace, Republica Socialistă România,
iniţativa şi sub oblăduirea patriarhului Iustin, s-au organizat trei
jJftsnări pentru pace şi dezarmare, cu participare internaţională, şi
n-ău desfăşurat lucrările multe forumuri, conferinţe şi seminarii ale d i
a te lo r organizaţii ecumenice, consacrate apărării păcii şi v ie ţii pe
nînt.
|| In consens -cu principiile politicii externe ale statului român, Biffea Ortodoxă Română, întîistătătorul ei, patriarhul Iustin, s-au proBţat şi au chemat la acţiune pentru constituirea în Balcani a unei
i lipsită de arme nucleare, de arme chimice şi de orice fel de arme
distrugere în masă.
Rugîndu-se ca sufletul patriarhului Iustin să fie primit în braţele
rîntelui ceresc, I.P.S. Sa a în c h eia t:
Faptele sale de jertfeln icie pentru slujirea bisericească pe plan na"aal, strădaniile sale pentru apărarea păcii în lume, pentru bunăstarea
nenilor de pretutindeni, vo r face ca amintirea lui să rămînă veşnică,
i neam în neam, în Biserica lui Hristos.
Ele v o r primi de la Dreptul Judecător răsplata binemeritată de care
t bucură cei ce se află în împărăţia sa cea cerească.
N e închinăm în faţa amintirii sale.
întru fericită adormire, veşnică odihnă şi Dumnezeu să-l ierte.
Bin !

La sfîrşitul acestor cuvîntări, înalt Prea Sfinţitul T e o c t i s t ,
Btropolitul M o ld ovei şi Sucevei, Locţiitor de patriarh, a mulţumit cecare au evocat cu pietate personalitatea patriarhului Iustin şi a
gat să se transmită întîistătătorilor Bisericilor ortodoxe surori, condu
ctorilor Bisericilor neortodoxe şi organizaţiilor religioase internaţioale recunoştinţa Sfîntului Sinod pentru solidaritatea frăţească ară®tă în aceste momente de tristeţe, fiind alături de clerul şi credincioşii
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ortodocşi români prin m esaje de m îngîiere şi încurajare, asigurîndu
totodată, că Biserica O rtodoxă Română va continua să slujească cu A
ruire şi devotament cauza nobilă a păcii, unitatea O rtodoxiei şi apropi
rea creştinilor.
De asemenea, înalt Prea Sfinţia Sa a mulţumit tuturor delegaţii
din ţară şi oaspeţilor de peste hotare, care cu nespusă dragoste sostenit să vină şi să ia parte la funeraliile patriarhului Iustin.
După ce a anunţat închiderea adunării solemne de doliu din s
sinodală, înalt Prea Sfinţia Sa a invitat pe toţi cei prezenţi la slujba
înmormîntare din Catedrala patriarhală.
Slujba înmormîntării
din Catedrala patriarhală
Slujba de înmormîntare a celui adormit a avut loc în Catedra
patriarhală, imediat după adunarea solemnă de doliu.
Erau p re ze n ţi: reprezentanţii conducerii de stat, ai unor orga
zaţii de masă şi obşteşti, ierarhii Bisericii, şefii Cultelor din ţară
oaspeţii de peste hotare, preoţi şi călugări, numeroşi credincioşi.
La slujba înmormîntării au asistat Dl. Gheorghe Rădulescu, vie
preşedinte al Consiliului de Stat, Dl. Constantin Arseni, preşedintele O
ganizaţiei Dem ocraţiei şi Unităţii Socialiste, şi Dl. Ion Cumpănaşu, pr
şedinţele Departamentului Cultelor. Această prezenţă a mişcat a d r
sufletele dreptcredincioşilor creştini, fiind încă o dovadă grăitoare
atenţiei şi preţuirii arătate Bisericii O rtodoxe Române şi arhipăsto
lor săi.
A u mai luat parte reprezentanţi ai Consiliului popular al Capital
şi ai Comitetului N aţional pentru Apărarea Păcii.
Din soborul de slujitori au făcut parte :
înalt Prea Sfinţitul T e o c t i s t , M itropolitul M o ld ovei şi Suceve!
Locţiitor de patriarh ;
Prea Fericirea Sa M a x i m , Patriarhul Bisericii O rtodoxe Bulgare
înalt Prea Sfinţitul A n t o n i e , M itropolitu l Ardealului ;
înalt Prea Sfinţitul N e s t o r, M itropolitu l O lteniei ?
înalt Prea Sfinţitul N i c o l a e , M itropolitu l Banatului ;
înalt Prea Sfinţitul M itropolit B a r t o l o m e u de Philadelphia
reprezentantul Sanctităţii Sale Dimitrios I, patriarhul Constantinopolului
înalt Prea Sfinţitul M itropolit J u v e n a l i e de Krutiţki şi Kolom
na, delegatul Sanctităţii Sale Pimen, patriarhul M o scovei şi a toat
Rusia ;
înalt Prea Sfinţitul M itropolit P a n t e l i m o n de Corint, repre
zentantul înalt Prea Sfinţitului Serafim, Arhiepiscopul A te n ei şi
toată Elada ,*
înalt Prea Sfinţitul M itropolit T e o p h i l o s de M egalopolis, dele
gatul Bisericii O rtodoxe a G reciei ?
înalt Prea Sfinţitul M itropolit P a n c r a t i e de Stara Zagora ,Prea Sfinţitul G e r m a i n de Saint Denis, Episcopul Bisericii Or
todoxe C atolice din Franţa ;
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II.PP.SS. Arhiepiscopi, Episcopi şi Arh ierei,
membri ai Sfîntului
- al Bisericii O rtodoxe Române.
La orele 10,30, ierarhii slujitori au îmbrăcat od ăjd iile în holul Pa!ui patriarhal, fiind ajutaţi de preoţi şi diaconi.

I.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei,
patriarh locotenent, îndreptîndu-se către
Catedrala patriarhală

La orele 10,45, reprezentanţii autorităţilor statului şi d elegaţii Biicilor şi organizaţiilor intercreştine, precum şi conducătorii Cultedin ţară, au intrat în biserică, ocupînd locurile în strănile din absida
aptă.
La orele 10,55, impresionantul sobor de slujitori, în sunetele clopolor Catedralei, a coborît treptele Palatului patriarhal, îndreptîndu-se
^ r e catafalcul din m ijlocul bisericii.
Mai multe călugăriţe au împărţit luminări slujitorilor din sobor, iar
măsuţa de la capul defunctului a fost aşezată coliva.
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La orele 11,00, sfinţiţii slujitori au început slujba înmormîntării. L
în liniştea cea mai adîncă, soborul de slujitori s-a rugat M ilo stivi
lui Dumnezeu, ca să numere cu drepţii şi să dea odihnă sufletului ader
mitului său rob Iustin, patriarhul Bisericii O rtodoxe Române.
I
M o litva de dezlegare s-a îm pletit cu răspunsurile intonate de Cora]
patriarhală.
Cu ecfonisele rostite de fiecare vlădică străin, în limba Biseri|
lui, slujba de prohodire a luat sfîrşit.

Sobor de înalţi Ierarhi în frunte cu I.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei
şi Sucevei la slujba prohodirii patriarhului dr. Iustin Moisescu

Ultimul omagiu adus prin cuvinte
celui ce a fost Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române
M ai înainte de a se face îndătinata ocolire în jurul bisericii, în a ll
Prea Sfinţitul Teoctist, M itropolitul M o ld ovei şi Sucevei, Locţiitor dJ
patriarh, a rostit, în numele Sfîntului Sinod, următoarea cuvîntare pen|
tru pomenirea virtuţilor celui a d o rm it:
înalt Prea S fin ţiţi şi Prea S fin ţiţi Părinţi,
O n ora ţi reprezentanţi ai a u torită ţilor de stat,
Îndurerată fam ilie,
întristată asistenţă,
Cu inim ile cernite de durere, ne aflăm’ acum în jurul rămăşiţelor!
pămînteşti ale de curînd adormitului în Domnul, dr. Iustin Moisescu,|
întîistătătorul Bisericii O rtodoxe Române, spre a-i aduce un pios omagiu[
pe drumul cel fără de întoarcere. Atotputernicul Dumnezeu, sub
duiala căruia stau vrem ile, oamenii şi făpturile, a hotărît sorocul tre-l
cerii lui de la cele vrem elnice, la cele veşnice, atunci cînd nimeni nul
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fiştepta, doborît de o boală nemiloasă. De aceea, vestea plecării sale
"f© noi ne-a pricinuit tuturor, ierarhi, slujitori şi credincioşi, o adîncă
f «tare.
f Intr-o asemenea împrejurare, atît de apăsătoare şi cu an evoie de
*şit, cuvintele nepieritoare ale Sfintei Scripturi vin să ne umple

ul din inimi cu balsamul lor m îngîietor, îndemnîndu-ne să nu ne in-,
tam «ca cei care nu au nădejde» (I Tes.f 4, 13). într-adevăr, încindu-ne cu pietate gîndurile spre iubitul întîistătător al B isericii
"Stre, patriarhul Iustin, care de aproape zece ani a stat cu aleasă desnicie şi cu deplină responsabilitate la cîrma B isericii străbune, sîn_ convinşi că firul v ie ţii sale nu s-a sfîrşit, ci se continuă, asemenea
Iui de mult preţ ce se deapănă dintr-un caier minunat, a cărui bogănu se termină niciodată. Spunem aceasta gîndindu-ne că viaţa
triarhului Iustin nu a fost o viaţă singulară, a unui om oarecare, ci
^şi viaţa Bisericii noastre, a poporului şi a ţării, cu care el s-a idenicat permanent şi din bogăţia căreia s-a împărtăşit necontenit, ca
rr-un nesecat izvor de apă vie.
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Vrednicul de pomenire patriarhul Iustin a ştiut să ia, din vistej
înaintaşilor săi o zestre, agonisită de generaţii întregi, pe care a îmî'
găţit -0 cu neobosită rîvnă, spre a o lăsa moştenire de mare preţ obşt
noastre dreptmăritoare. Regretatul adormit în Domnul s-a înscris şi
rămîne în istoria Bisericii o personalitate proeminentă, de dimensiu
ecumenice, panortodoxe, pancreştine şi panumane, cunoscută şi apr
ciată de întreaga lu m e ; un teolog erudit, încercat conducător bisei
cesc, iscusit gospodar, păstor sufletesc de înaltă sensibilitate, apărăt
hotărît al dreptei credinţe, păstrător neabătut al tradiţiilor şi datinii
străbune, înflăcărat iubitor de neam şi de glie strămoşească, dîrz lupt
tor pentru pace, bunăstare şi propăşire spirituală şi materială, ecum
nist de înaltă cuprindere în slujba unităţii creştine şi a apropierii, col
borării şi înfrăţirii între oameni şi popoare.
întristaţi ascultători,
La form area multilateralei personalităţi a celui de care ne despăj
ţim astăzi, au contribuit, în primul rînd, neamul din care a odrăsli
mediul fam ilial în care a crescut şi aleasa sa pregătire intelectuală
spirituală, dobindită în ţară şi peste hotare.
Născut la 5 martie 1910, în satul Cîndeşti de pe plaiurile muscelen
a cunoscut încă din fragedă vîrstă lupta cu încercările vieţii. O copi
lărie nemîngîiată de sprijinul şi afecţiunea părintelui său, căzut p
cîmpul de onoare în primul război mondial, nu l-a îm piedicat să gă
sească sprijin şi m îngîiere în dragostea de carte. Pasiunea pentru stu
diu, împreunată cu o sîrguinţă pilduitoare şi cu o putere de muncă ra
întilnită, a fost altoiul binecuvîntat care a dus la înflorirea şi, mai apoi
la rodirea îmbelşugată a strădaniilor sale teologice.
Remarcîndu-se, încă din anii de Seminar, ca e le v de excepţie, sbucurat de atenţia şi preţuirea marelui şi luminatului patriarh Miro:
Cristea, care i-a deschis drumul către desăvîrşirea studiilor teologic
la cunoscutele centre universitare din A tena şi Strasbourg. încununa
cu cel mai înalt titlu academic, de doctor în Teologie, elaborează studi
şi lucrări de va loa re şi desfăşoară o bogată activitate la catedră, îi
străinătate şi în ţară, pregătind altarelor noastre ortodoxe strămoşeşti
generaţii de slujitori vrednici şi devotaţi.
în anul 1956, profesorul Iustin Moisescu, titular al catedrei de Stu
diul Noului Testament la Institutul T e olog ic din Bucureşti, şi care, în
tre timp, a primit Taina Hirotoniei în preot, este chemat la înalta vre d 
nicie de m itropolit al Ardealului. Un an mai tîrziu, este ales în scaunul
de m itropolit al M o ld o v ei şi Sucevei, unde păstoreşte vrem e de două
decenii, pînă la 12 iunie 1977, cînd votu l Colegiului Electoral Bisericesc
îi îndreaptă paşii spre jilţul de patriarh al Bisericii O rtodoxe Române.
într-adevăr, fiind ales şi chemat la slujirea arhierească, «dintre
oam eni», după cuvîntul Sf. apostol Pavel, cel ce m erge acum în curţile ce
reşti, patriarhul Iustin, «s-a dăruit pentru oam eni» (Evr., 5, 1), cu în
treaga sa fiinţă. A fost chemat la treapta arhieriei, deci, avînd una din
tre slujirile deosebit de importante ale B is e ric ii: aceea de form are a
v iito rilo r ei slujitori. îndeplinită ani îndelungaţi cu multă rîvnă, în m o
mentul alegerii ca m itropolit al Ardealului, avea să facă o adevărată
mărturisire, care arată cît de strîns se simţea legat de misiunea sa de edu
cator al v iito rilo r p r e o ţi: «M ă desprind astăzi din rostul meu de pro-
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âsterj
la Institutul T e olog ic din Bucureşti, — glăsuia noul ales — , cu
îmb
ere de rău, fiindcă îndeletnicirea aceasta, căreia i-am închinat viaţa
obştj |*lujba Bisericii, mi-a hărăzit multe bucurii sufleteşti. Dar*mă mîngîi
: şi
I gindul că şi .de acum înainte v o i fi învăţătorul păstoriţilor mei, cu
nsiufl
ul şi cu puterea Sfîntului Duh, care este asupra m ea».
a p ri
Cu aceeaşi simţire pentru slujirea Bisericii şi a ţării îşi înfăţişa
biserf Kărîrea în duhul responsabilităţii ierarhice cu prilejul alegerii ca
ărătd btriarh al Bisericii O rtodoxe Române : «Cutezînd a primi vrednicia de
tinilci hiepiscop al Bucureştilor, m itropolit al U ngrovlahiei şi patriarh al
lupta tsericii O rto d ox* Române, mă încredinţez acum tuturor celor care îşi
cuma
i nădejdi în rodnica mea arhipăstorire : Bisericii, fiindcă în plinătacola
ei ecumenică şi locală îmi vo i desfăşura activitatea ,• ţării noastre,
ndcă pe ea o slujesc bisericeşte ; lui Dumnezeu, fiindcă în numele lui
Iristos şi cu puterea Duhului Sfînt vo i păstori turma dată m ie spre
‘istorire».
îspăr
C ele trei decenii ale slujirii sale chiriarhale — două ca mitropolit
răslij
unul ca patriarh — au însemnat şi vo r însemna peste ani şi veacuri o
ală
uncă asiduă încununată cu rodnice înfăptuiri, o necontenită strădanie
•re mai bine, o pilduitoare dăruire în slujba lui Dumnezeu şi a oameîlen(
ilor. Păstrarea unităţii de credinţă şi a disciplinei bisericeşti, buna
copi
(sfăşurare a v ie ţii religioase în parohii, gospodărirea corespunzătoare
it
bunurilor bisericeşti, învăţămîntul teologic, administraţia biseri[ 9ă| tască, viaţa monahală, pregătirea cadrelor bisericeşti, activitatea mistul
ionară şi pastorală a slujitorilor Bisericii, grija pentru locaşurile de
5 ra(
ichinare — sînt ob iective pe care patriarhul Iustin le-a avut în perapoi)
anenţă pe agenda preocupărilor sale.
La loc de frunte se înscrie, de asemenea, şi preocuparea sa deose» s-^
'ită
pentru gîndirea patristică şi prom ovarea scrisului nostru biseriîirori
(sc.
Urmărit pe parcursul anilor, începînd cu perioada activităţii sale
gica
unafl [didactice, continuînd cu perioada de arhipăstorire ca m itropolit şi ter:udij [minînd cu cea de întîistătător al Bisericii O rtodoxe Române, tiparul
teologic oglindeşte una dintre trăsăturile sale cele mai alese, ale stră
î,
ieştii daniilor de mare ierarh ale fericitului adormit. Prin tipărirea Sfintei
Scripturi, a cărţilor de cult şi a numeroase studii de actualitate pentru
stu-1 viaţa bisericească, a manualelor pentru e le v ii seminarişti şi a cursurilor
în-[ pentru studenţii teologi, ca şi prin marea colecţie de traduceri din Sfinţii
•ed-| Părinţi pe care a iniţiat-o, patriarhul Iustin a revitalizat scrisul şi gîndinuli ea teologică românească. Fiecare bibliotecă parohială şi mînăstirească
ou ăl îşi, deci, fiecăre slujitor al altarului ortodox, le are la îndemînă, bucuesc! :rîndu-se de frumuseţea gîndirii patristice. A fost un mare cărturar şi un
me.j [statornic slujitor al culturii, şi aceasta nu numai pentru sine, ci şi pen
itrel tru alţii, pentru cei din jur, cler şi credincioşi, ridicînd pe noi trepte
ştiinţa noastră teologică şi contribuind la puternica ei afirmare şi la
ceîn -l cuvenita ei cinstire în cadrul O rtodoxiei întregi şi al celorlalte confe
in- [ siuni creştine.
în întreaga sa viaţă, patriarhul Iustin Moisescu a îmbinat în mod
î al
10-1 armonios preocupările sale cărturăreşti cu cele practice. Stau mărturii
ît ă l nedezminţite în această privinţă zecile de mînăstiri şi aşezăminte biseri
ceşti, adevărate perle ale artei noastre româneşti, înveşm întate de el
cu aleasă strălucire, bogatele împliniri adm inistrative şi gospodăreşti şi
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_Jiile c
o întreagă suită de restaurări şi construcţii noi, dintre care ultima, îi
cheltu
.în curs de realizare — noul locaş al Institutului T e olog ic din Bucurej
eau săşi Centrul ecumenic — încununează în modul cel mai grăitor viaj
fbată la
crezul şi strădaniile sale.
l cel ce I
Izvorul unei asemenea opere îl constituie credinţa sa în forţt
'cricire,
nesecate ale O rtodoxiei şi ataşamentul sincer şi statornic pe care 1<
rima bu<
nutrit faţă de tot ceea ce poporul nostru a făurit în îndelungata şi a<
uirii, r
seori zbuciumata sa istorie şi, mai ales, în vrem ile mai noi, cîi
pricii
nc
patriarhul Iustin a oferit un strălucit exemplu de im plicare patrioti^
Jtător,
îr.
în viaţa şi aspiraţiile poporului român, pentru făurirea României n(
Bţi îndr<
libere şi independente. Pe cît de scumpă i-a fost slujirea Bisericii
litru că i
păstrarea cu sfinţenie a com orilor ei de învăţătură şi de viaţă, pe ai
i sa, nu i
de mult şi-a legat de inimă slujirea cu credincioşio a patriei şi a popi
rului român, fiind un apărător pururea treaz al neatîrnării şi suverai
înt rişti
taţii României contemporane şi al cuceririlor harnicului nostru pop<
Patriai
Recunoscîndu-i-se strădania depusă pe acest tărîm, înalta conducere
i va răm
stat i-a apreciat meritele, acordîndu-i numeroase decoraţii, ordine
frară bog
medalii, care — împreună cu m edaliile, ordinele şi distincţiile bisei
;tnfm nc
ceşti ce i-au fost conferite de numeroase Biserici de peste hotare, ca
nnezeu
de către conducătorii de state de-a lungul anilor — sînt tot atîtea ej
este du
presii ale preţuirii şi stimei, cinstind deopotrivă nu numai m eritele sal^
Veşnic
ci şi Biserica pe care el a păstorit-o cu pilduitoare dăruire.
In diferite foruri şi congrese mondiale creştine, în Marea Adunai
Naţională, în Frontul Dem ocraţiei şi Unităţii Socialiste, în marile adi
Preşec
nări pentru pace sau oriunde a fost necesar, patriarhul Iustin Moisescj
ie a vo r
a tălmăcit vrerea şi năzuinţele slujitorilor şi credincioşilor Biseri<
tniu cît :
O rtodoxe Române. Pe linia acestor năzuinţe, în climatul de deplină li
stin M oi
bertate religioasă instaurat în ţara noastră, s-a afirmat şi ca un coi
secvent prom otor al bunelor relaţii de respect reciproc şi înţelegeri „sericii, a
frăţească dintre Cultele din România, contribuind prin aceasta la spril forbitorul
aspiraţi
jinirea efortului general de progres şi prosperitate al întregului nost]
sre a veg
popor, precum şi la afirmarea şi consolidarea tot mai puternică a unităţi
cestor cc
noastre naţionale. în marea mişcare ecumenică, patriarhul Iustin sînscris ca un neobosit slujitor al ei, elaborînd cu rară competenţă, ci ^ credinc
exigenţă şi fermitate, pe parcursul mai multor ani, form e şi metode noi Constituţie
sprijine
de apropiere şi cunoaştere, de iubire şi deschidere creştină, dinamizînt
ooderne, }
şi ilustrînd astfel prezenţa v ie şi activă a Bisericii O rtodoxe Române
Preşec
în lume.
llerarh— pa
Îndureraţi ascultători,
|a înţeles :
S-a scris şi se va scrie mult despre viaţa şi activitatea patriarhului
progresele
Iustin, despre trăsăturile sale sufleteşti şi mai cu seamă despre realiză
[şedintelui
rile împlinite care aparţin nu numai făptuitorului lor, ci, în egală măsură]
jsituat ţara
Bisericii pe care a condus-o şi a reprezentat-o în modul cel mai înalt]
Va trebui însă, pe lîngă toate acestea, să se scrie şi să se vorbească |ale lumii.
mai mult despre omul în sine şi despre valen ţele sale interioare, sai
In coi
cu un cuvînt, despre profilul său spiritual. Toţi cei care au lucrat îi
apropierea sa, ştiu cît de bogat în omenie şi generozitate a fost sufletull j doxe Bulg
patriarhului Iustin şi cît de vibrantă i-a fost inima pentru cei din! jur. l a rostit ur
Cunoscător încercat al sufletului omenesc, a ştiut să pătrundă în pro-1
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iile acestuia, să-i simtă frămîntările şi să-i ofere soluţii salutare,
cheltuit continuu timpul primind şi ascultînd cu răbdare pe cei ce
au să-i bată la uşă, bine ştiind că, în multe cazuri aceştia năzuiau
tă la uşa inimii sale şi încerca un sfînt fior ori de cîte ori simţea
cel ce pătrunsese în cabinetul său de lucru, sugrumat de necaz sau
.ricire, ieşea de acolo cu chip luminat, abia stăpînindu-şi sub geană
ima bucuriei. S-ar putea adăuga desigur şi alte multe flori la buchetul
lirii, respectului şi dragostei pe care ierarhii, clerul şi credincioşii
ricii noastre se simt îndatoraţi să-l ofere acum regretatului lor întîiător, în acest trist ceas al despărţirii. La un asemenea lucru se vo r
ţi îndreptăţite nu numai generaţiile prezente, ci şi cele viitoare,
iru că pătriarhul Iustin Moisescu aparţine, prin opera şi personalitar sa, nu unei singure vieţi, ci unei epoci.
întristată asistenţă,
Patriarhul Iustin Moisescu pleacă din mijlocul nostru cu trupul, dar
va ramîne pururea viu în suflete prin lucrarea sa arhipastorală de
Tară bogăţie. Plecîndu-ne fruntea în faţa chipului său pămîntesc, să-i
ir.im neştearsă amintirea în suflete şi să rugăm cu căldură pe Bunul
nezeu să-i facă parte de veşnică odihnă în cetele sfinţilor săi, unde
este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.
Veşnică să-i fie pomenirea l u i ! Am in !».

Preşedintele Departamentului Cultelor, Dl. I o n
Cumpânaşu,
re a vorb it în continuare, a relevat faptul că timp de aproape un d e
liu cît s-a aflat în fruntea Bisericii Ortodoxe Române, patriarhul
:tin Moisescu şi-a făcut un crez de conştiinţă din slujirea devotată a
ericii, a patriei şi a binelui obştesc, în spiritul celor mai bune tradiţii,
orbitorul a arătat apoi că legătura cu poporul, cu viaţa, frămîntările
aspiraţiile acestuia a fost o constantă a tuturor preocupărilor celui
re a vegheat la bunul mers al vie ţii Bisericii O rtodoxe Române. Fidel
restor convingeri, patriarhul Iustin a îndrumat în permanenţă clerul
1 credincioşii ca, beneficiind de drepturile şi libertăţile conferite de
instituţie, să-şi îndeplinească cu devotament îndatoririle cetăţeneşti,
sprijine fără preget strădaniile poporului de făurire a unei Românii
oderne, prospere, libere şi independente.
Preşedintele Departamentului Cultelor a reliefat că patriarhul Iustin,
rarh— patriot, legat cu trup şi suflat de năzuinţele poporului român,
înţeles şi sprijinit comandamentele noi pe care le trăim, mîndru de
rogresele uriaşe pe care România, sub conducerea înţeleaptă a prerdintelui N icola e Ceauşescu le-a făcut în ultim ele decenii şi care au
'tuat ţara noastră pe un loc demn în rîndul naţiunilor libere şi suverane
:le lumii.
*
In continuare, Sanctitatea Sa M a x i m , Patriarhul Bisericii O rto
doxe Bulgare, vădit mişcat de încetarea din viaţă a patriarhului Iustin,
a rostit următoarele :
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Iu b iţi întru Domnul, părinţi, fraţi şi surori,
îndureraţi fii ai Sfintei Biserici O rtod oxe Române,
In această zi de grea încercare şi de despărţire de prea iubitul D vl
părinte şi arhipăstor duhovnicesc şi al nostru întru Domnul scump fr a i
şi prieten, vă .rog , iubiţii mei, să primiţi compasiunea şi cele mai prJ
funde condoleanţe din partea mea şi a Sfîntului Sinod al Bisericii Ort(|
doxe Bulgare.
Se cuvine, în asemenea momente de adîncă durere, ca în duhul <
frăţietate şi vecinătate care ne uneşte, să mărturisim, laolaltă, necazJ
rile ca şi greutăţile vie ţii şi să ne m îngiiem în speranţa şi sfinţenia crq
dinţei noastre că cei ce au adormit în Domnul nostru Iisus Hristos voi
fi împreună cu Domnul, pentru că cei ce trăim, în Domnul trăim, iar cq
ce vom muri, cu Domnul vom muri, prin urmare, cu Domnul trăim şi
Domnul murim».
Subliniind activitatea patriarhul
lui Iustin în folosul poporului şi BiJ
sericii O rtodoxe Române, în fo losif
cauzei Ortodoxiei, înfrăţirii oam enii
lor şi statornicirii păcii în lumef
Prea Fericirea Sa a spus :
în viaţa sa pămîntească, pa|
triarhul Iustin a înmulţit cu priso
sinţă talanţii şi darurile cu c a ri
Dumnezeu l-a înzestrat pentru slu j
jirea Sfintei Sale Biserici, lăsînd
urmă de lumină în cartea de aur
Ortodoxiei, ca un desăvîrşit te o lo g i
distins ierarh, patriot devotat, ostc|
nitor neobosit în marea Biserică
lui Hristos, din timpurile noastre!
pentru unitatea tuturor creştinilor, aJ
propierea lor pe linie ecum enică!
apărarea păcii, prom ovarea priete-T
niei şi colaborării între toate p o -l
poarele.
Referindu-se la relaţiile frăţeştii
dintre Biserica O rtodoxă Română ş il
m Biserica Ortodoxă Bulgară, la p r ie T
tenia şi alesele legături duhovni-|
Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim al
ceşti avute cu patriarhul IustinJ
Bisericii Ortodoxe Bulgare rostindu-şi
Prea Fericirea Sa a a ră ta t:
cuvîntul
Cu recunoştinţă ne vom aduce|
aminte de adormitul întru fericire patriarh Iustin, pentru marea lui dra
goste frăţească faţă de noi şi Biserica Ortodoxă Bulgară, exprimată în I
întîlnirile noastre reciproce, în festivităţile jubiliare şi contactele per
sonale, precum şi de drumul slujirii care ne-a unit în numele Domnului.
Pretutindeni, de la înălţimea slujirii sale arhiepiscopale, el nu a
contenit a se dărui pentru unitatea prin duh în legăturile păcii, pentru I
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irea sentimentelor de reciprocă frăţietate dintre ierarhii, clerul şi
incioşii Bisericilor noastre surori şi popoarele noastre vecine şi
ene.
Rugind pe m ilostivul Dumnezeu să aşeze sufletul său in rîndul
ţilor, iar pe slujitorii şi credincioşii ortodocşi români să-i întărească
greaua pierdere suferită prin trecerea la cele veşnice a patriarhului
t !n, cu m îngîierea în credinţa noastră fermă, Prea Fericirea Sa a
‘ e ia t :
în ceasul despărţirii de prea iubitul nostru frate şi coslujitor, aduprinosul rugăciunii noastre fierbinţi către Domnul vieţii, ca să-i
ească sufletul în ceata drepţilor şi să-l învrednicească cu fericirea
zită celor aleşi, care stau de-a dreapta sa, unde nu este nici întris, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.
Iar, Dvs., iubiţilor fraţi, Dumnezeu să Vă aducă în suflete mîngîiere,
“ d cu speranţa în credinţa noastră care ne oferă tărie pentru mîntuire.
Veşnică şi luminoasă să-ţi fie pomenirea, scump întru Domnul frate !
Odihneşte, Doamne, pre robul Tău credincios, fericitul adormit pahul Iustin, în ceata sfinţilor tăi. Am in !
A luat, apoi, cuvîntul, Prea Sfinţitul Episcop I o a n R o b u, condu
rul A rhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucureşti, care a exprimat
pasiunea Bisericii Romano-Catolice din R. S. România pentru încea din viaţă a patriarhului Iustin :
Onorată şi îndurerată asistenţă,
Din partea ierarhiei Bisericii Romano-Catolice din România, a mea
’onal şi a credincioşilor catolici exprim cele mai profunde sentimente
condoleanţe pentru pierderea veneratului patriarh al Bisericii Ortoe Române, dr. Iustin Moisescu, personalitate ilustră a vie ţii creştine
România şi de peste hotare, care şi-a dedicat întreaga sa viaţa slui Bisericii şi ţării.
Scoţînd în evidenţă multiplele realizări ale patriarhului Iustin, care
ştiut să îmbine în mod armonios, în activitatea sa, interesele ţării cu
’ e ale Bisericii, P. S. Sa a contin u at:
Personalitate marcantă a vie ţii creştine din ţara noastră, patriarhul
"tin Moisescu s-a distins printr-o activitate continuă şi neobosită penmărirea lui Dumnezeu şi binele oamenilor, contribuind la rezolvarea
or probleme importante legate atît de viaţa Bisericii, cît şi de dezltarea ţării.
Dumnezeu să-i răsplătească strădaniile !
Referindu-se la bunele raporturi dintre Biserica Ortodoxă şi Bisea Romano-Catolică din România, prom ovate cu dragoste şi înţelepune de patriarhul Iustin, P. S. Sa a precizat :
Vestea încetării din viaţă a veneratului patriarh Iustin Moisescu
-a mişcat adînc, mai ales că, în persoana sa, noi am avut un bun
ieten, între Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă statorni“ du-se, de-a lungul anilor, strînse relaţii de colaborare şi dragoste
ăţească, în spiritul învăţăturii Mîntuitorului Iisus Hristos.

Ep -;

Alăturîndu-se rugăciunilor fraţilor ortodocşi pentru odihna sufl
tului mult regretatului patriarh Iustin, P. S. Sa a în c h eia t:
«Păslrînd în inim ile noastre imaginea celui pe care Bunul Dumnl
zeu l-a ales spre a fi nu numai păstor de suflete, ci l-a rînduit, prin ]
său, a fi Cap al Bisericii Ortodoxe Române, timp de nouă ani,

Prea Sfinţitul Episcop Ioan Robu, conducătorul Arhiepiscopiei
Romano-Catolice din Bucureşti rostindu-şi cuvîntul

cînd nu se mai află printre noi, înălţăm rugile noastre fierbinţi spre Mîntuitorul nostru :
Doamne, lisuse Hristoase, Tu care dăruieşti credinţa şi speranţa îr
viaţa veşnică, binevoieşte a m îngîia şi pe cei îndureraţi de moartea pa
triarhului Iustin Moisescu ,•
Tu, care l-ai spălat cu apa botezului şi l-ai însemnat cu Sfîntă
Ungere, binevoieşte a-1 număra printre sfinţii şi aleşii tăi ;
Tu, care la ospăţul sfînt l-ai hrănit cu trupul şi sîngele tău, bine
voieşte a-1 primi la masa îm părăţiei tale ;
Tu, care l-ai învrednicit să împlinească în Biserică slujba preoţească,
bin evoieşte a-1 face părtaş la Liturghia veşnică din ceruri, spre a auzi
cuvintele pline de m îngîiere : «Bine, slugă bună şi credincioasă, . . . intră
în bucuria Domnului tău».
Dumnezeu să-l odihnească în pace !».
*
Din partea Bisericilor Evanghelice Lutherane din R. S. România
adus un ultim omagiu memoriei patriarhului Iustin, Eminenţa Sa A 1 b e r t
K l e i n , Episcopul Bisericii Evanghelice Lutherane C. A. Sibiu, care
a spus : *
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fÎn trista tă asistenţă,
f SA-rai fie permis ca, in numele Bisericilor Evanghelice Lutherane
^Eomânia, să exprim Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române,
ilui şi credincioşilor ortodocşi români, sincere condoleanţe şi cornne pentru încetarea din viaţă a patriarhului Iustin.

r

fjp f

Eminenta Sa Albert Klein, conducătorul Bisericii Evanghelice Lutherane
C.A. — Sibiu rostindu-şi cuvîntul

Iubit de clerul şi credincioşii ortodocşi şi preţuit de slujitorii celorlalte Culte, patriarhul Iustin a fost, pentru noi toţi, un îndemn, la tot
i în herul bun în folosul Bisericii şi patriei.
Subliniind înţelepciunea, priceperea şi dragostea creştină care au
«nimat activitatea patriarhului Iustin, Eminenţa Sa a a ră ta t:
L-am cunoscut, încă de pe vremea cînd era m itropolit al A rdealu 
lui,
un ierarh strîns legat de fiinţa poporului, înzestrat cu o mare
putere de muncă, un spirit creativ şi o cuprinzătoare cultură teologică,
care l-au ajutat să-şi m obilizeze colaboratorii la organizarea v ie ţii biîiericeşti corespunzător noilor cerinţe ale dezvoltării ţării. M odul în care
• ştiut să sporească contribuţia Bisericii la propăşirea patriei, în form ele
ţi cu m ijloacele ei specifice, a constituit un pilduitor exemplu şi pentru
celelalte Culte în strădaniile lor de sprijinire a edificării v ie ţii celei noi
In România.
Evocînd, cu calda recunoştinţă, climatul de încredere şi ecumenismul practic local sprijinit şi încurajat de patriarhul Iustin, Eminenţa Sa
a p re ciza t:
Prom ovînd opera de deschidere ecumenică, răposatul patriarh Iustin
a ocrotit strădaniile de înţelegere reciprocă şi de colaborare, pe plan
lîn-
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local, a Cultelor din România, ce au culminat cu cele trei Adunări pen
pace şi dezarmare, unde reprezentanţii Cultelor din ţară, împreună
numeroşi oaspeţi de peste hotare, s-au angajat, în deplină unitate, p
tru pacea lumii.
Nu vom uita discuţiile, fie pe plan local, fie în cadrul conferinţe
bisericeşti internaţionale, la care marele teolog român ce a fost
triarhul Iustin, a arătat o înţelegere subtilă pentru poziţiile specifice
învăţătura altor Culte, nepierzînd, nicicînd, din ved ere chemarea s
unitatea fundamentală a credinţei creştine în diversitatea confesio
a diferitelor Biserici.
Rugind pe M ilostivu l Dumnezeu să primească sufletul răposat
Patriarh Iustin în împărăţia sa veşnică şi fericită, Eminenţa Sa a închei
Cu astfel de gînduri, dorim să exprimăm, la catafalcul patriarhu
Iustin, recunoştinţa noastră pentru înţelegerea cu care a ţinut deschi
uşile palatului său, invitîndu-ne să participăm la eforturile Bisericii
todoxe Române pentru unitatea creştină şi pentru pacea lumii.
Insoţindu-1 pe ultimul său drum, ne împărtăşim clerului1 şi credi
cioşilor ortodocşi spunînd :
Dumnezeu să-l ierte şi să-l primească în împărăţia sa. Să-l aşe
între cei drepţi, ca să vadă slava Tatălui, a Fiului şi a Sfîntului D u h!
*
în numele Bisericilor Reformate din R. S. România, Eminenţa
L a s z l o P a p p , conducătorul Eparhiei Reform ate Oradea, a evoc
personalitatea celui ce a fost patriarhul Iustin, spunînd :

îndurerată asistenţă,
Cînd am aflat vestea încetării din viaţă a patriarhului Iustin a
rămas cîteva clipe copleşit de durere.
Dar, noi nu plîngem pe patriarhul defunct, căci, potrivit credinţ
noastre, el s-a întors în lăcaşul ceresc. N e plîngem pe noi, care a
rămas fără el. Nu avem, însă, v o ie să ne tînguim din cauza acestei pie
deri dureroase, ci, dimpotrivă, sîntem chemaţi să ne .fortificăm cu mî
gîierea lui Dumnezeu, căruia trebuie să-i mulţumim pentru a ni-1 fi d
nouă pe patriarhul Iustin, ca părinte şi prieten mult stimat şi iubit.
C el ce ne-a părăsit a fost şi al nostru, nu numai al Bisericii Ort
doxe Române, acum cernită de doliu, al tuturor Cultelor religioase di
ţară între care şi al Bisericii Reform ate pe care o reprezint aici.
Cu aceste gînduri, exprim condoleanţe frăţeşti Sfîntului Sinod
Bisericii O rtodoxe Române, din partea mea şi a Bisericii Reformate di
România.
R elevînd grija şi preocuparea permanentă a patriarhului Iustin pe~
tru păstrarea armoniei în fam ilia Cultelor din ţara noastră, menită a co
tribui la adîncirea frăţiei între cetăţenii de diferite naţionalităţi di
România, Eminenţa Sa a a ră ta t:
Prima mea întîlnire cu regretatul patriarh Iustin a avut loc în urm
cu douăzeci de ani. Evenimentul s-a petrecut în preajma Rusaliilor. I
cuvîntul ce l-am rostit, cu acel prilej, m-am referit la mulţimea adunat
la Ierusalim, ascultînd predica Sf. apostol Petru. Adorm itul întru fericir:

1*4 BISERICEASCĂ

51

n, pe atunci mitropolitul M o ld ovei şi Sucevei, ieşind din sală, mi-a
I : ««Sfîntul Duh ne uneşte şi pe noi». Acestea au fost prim ele lui cuvinte
ICâre mi le-a adresat. Cuvinte mult grăitoare !

Vorbeşte Eminenţa Sa Laszlo Papp, conducătorul Bisericii Reformate Oradea

De atunci, totdeauna am fost convins de această unitate. Unitate
^numai a diferitelor Culte religioase, ci şi a cetăţenilor de diferite
onalităţi. Ea a fost reafirmată de patriarhul Iustin în cuvîntarea rosi la Plenara Consiliului Naţional al FDUS, din 28 martie a.c., cînd a
'z a t : «...într-un glas cu preşedintele ţării, Domnul N icola e Ceauşescu,
i şi noi, fără încetare şi cu deplină convingere : Trebuie făcut totul
u apărarea dreptului sacru al popoarelor, al oamenilor la existenţă,
aţă liberă şi demnă', la pace.
Aceste fapte luminoase ale patriarhului Iustin constituie pentru noi
>ştenire de preţ şi o pildă de urmat».
Exprimînd convingerea că amintirea patriarhului Iustin va rămîne
«u vie în memoria credincioşilor şi va fi cinstită după cuviinţă, Emii Sa a spus în glas de rugăciune : i
Să ne dea conştiinţa m îngîiere şi tărie că defunctul patriarh Iustin
ţaflă în ceata drepţilor, unde i-a fost dată, din harul lui Dumnezeu,
drea ce nu poate fi exprimată în cuvinte !
Iar amintirea lui să fie totdeauna v ie în sufletele noastre !».
Terminîndu-se şirul cuvîntărilor, înalt Prea Sfinţitul TEOCTIST,
Iropolitul M o ld ovei şi Sucevei, Locţiitor de patriarh, a spus, în în>re, următoarele :
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întristată asistenţă,
V
Mulţumim cu aleasă recunoştinţă şi din inimă înalţilor re p re z ® Apoi, sol
tanţi ai autorităţilor de stat care au venit să exprime, prin prezenţa i H spre ieşir
la această ceremonie, preţuirea faţă de regretatul nostru în tîistă tă lB t datina şi
oglindită şi în aceste clipe grele prin scrisoarea de condoleanţe p rin ® ^ jn
din partea Consiliului de Stat. Tălmăcind ecoul ei adînc în inimile ^ L ^ n g , sicr
rarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii noastre, rugăm să se t r a J K ^ g ^ j e
mită personal Domnului N icola e Ceauşescu, preşedintele R. S. Româi^J|^ ^in ţjjs,
a cărui sensibilitate, şi întru aceasta, se arată pilduitoare, adînca n o a s^ p
recunoştinţă şi încredinţarea continuării drumului slujirii scumpei
tre patrii, aşa cum s-a străduit neuitatul nostru patriarh Iustin.
Mulţumim, de asemenea, distinşilor reprezentanţi ai Bisericilor
doxe surori şi ai forurilor creştine de peste hotare, care sînt a lă t u r r ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
noi în aceste momente atît de grele, aducîndu-ne compasiunea şi
gostea lor.
Preţuind cum se cuvine participarea prea onoraţilor şefi de
din ţara noastră, le mulţumim pentru cuvîntările rostite şi îi a s ig u r ^ ^ B S ^ j^ ^
pe toţi de aceeaşi dragoste şi colaborare frăţească pe drumul e c u m e n ^ ^ K k j| fi^ l
mului practic şi al sprijinirii năzuinţelor harnicului nostru popor rom^^BfcH||jF^
şi a păcii în lume.
yK j j j
Nu putem trece cu vederea a aprecia ca pe o sfîntă comuniune
ticiparea clerului de la mînăstiri şi parohii, faţă de care ilustrul d e f u i ^ M ^ j M R
şi-a consacrat ani de muncă intelectuală şi administrativă, preţuind f ă ^ » r
încetare vredniciile «sfîntului preot de la ţară». Chipul şi opera c e l ^ K t K S K
ce va fi aşezat la loc de veşnică odihnă pînă la învierea cea de o b ş t ^ ^ r e l| h j^
ca cel de al patrulea patriarh — împreună cu sfinţiţii noştri p ă r i i ^ ^ ® C | | | j
M iron, N icodim şi Justinian — vo r străluci pururea prin rîvna şi dev4^^ByK4]|ra
tamentul tuturor fiilor Bisericii noastre strămoşeşti.
împărtăşind durerea fam iliei atît de dragă lui, prezentăm celor d o i i ^ ^ ^ B | | 3
distinse surori, nepoţilor, ca şi celorlalte rude, sincere condoleanţe
tărie de la Dumnezeu pentru depăşirea momentului de apăsare su fleteascB
i.p.s. N
îndureraţi ascultători,
B
Olteniei
Şi acum, luîndu-ne ultimul rămas bun de la fericitul întru adorm iiB
drum
patriarh Iustin, să ne ridicăm cu duhul nostru către duhul lui din lo caşiB
său ceresc, făgăduindu-i să-i urmăm pilda, să-i cinstim înfăptuirile S i
să-i păstrăm neştearsă amintirea în sufletele noastre.
H i In frunt
Cu drepţii să odihnească Dumnezeu sufletul adormitului robului s a H I preoţi în
patriarhul Iustin.
Pomenirea lui veşnică să fie !
Procesiunea de ocolire a bisericii
După ridicarea c o livei şi ultima «V eşnica pom enire», soborul d(
diaconi a intonat «V e n iţi fraţilor să dăm sărutarea cea de pe urmă...». I
In lacrimi şi suspine, îndurerata fam ilie şi întristaţii slujitori aii
sărutat icoana de pe pieptul patriarhului Iustin şi mîna rece a celui ci
a fost plin de căldură părintească, adevărat arhiereu şi patriot luminat
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J Apoi, soborul slujitorilor, cu luminările aprinse în mîini, s-a îndrepw > re ieşire, spre a forma cortegiul pentru ocolirea bisericii, precum
% datina şi rînduiala la pogribania feţelor bisericeşti.
[In timp ce corul cîntă : «Sfinte Dumnezeule», iar clopotele sună
ng, sicriul cu corpul neînsufleţit al patriarhului Iustin este ridicat
fcmeri de slujitori ai Catedralei patriarhale, dinainte rînduiţi, şi scos
1 din biserică.

I.P.S. Mitropolit Teoctist
I.P.S. Mitropolit Antonie
Olteniei, înconjuraţi de
drum pe cel ce a fost

al Moldovei şi Sucevei patriarh locotenent,
al Ardealului şi I.P.S. Mitropolit Nestor al
numeroşi credincioşi, conducînd pe ultimul
Intîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române,
Dr. Iustin Moisescu

In fruntea cortegiului, urmînd coroanele şi jerb ele de flori purtate
jhpreoţi în reverendă, s-a aliniat Pr. Dumitru Soare, directorul Institu
ir i Biblic şi de Misiune Ortodoxă, ducînd Crucea patriarhală, încat de doi diaconi care ţin în mîini ripide. Un arhidiacon poartă C îrja
fclarhală, iar Arhim. Sofian Boghiu, stareţul mînăstirii Antim, îmbrăcat
sfită şi epitrahil, însoţit de arhimandriţii T e o fil Panait şi Irineu
*aşcu, stareţii m înăstirilor Cernica şi Căldăruşani, îmbrăcaţi în mantie
epitrahil, duce pe tipsie omoforul şi mitra patriarhală. Urmează pernele
___I decoraţiile defunctului patriarh Iustin, purtate de preoţii Octavian
escu, vicar administrativ al A rhiepiscopiei Bucureştilor, Constantin
eseu, consilier patriarhal, V asile Bria, consilier eparhial, şi Ion
âţeanu, secretarui Cabinetului patriarhal. După Corala patriarhală
>sc membrii delegaţiilor Bisericilor creştine şi organizaţiilor ecu*oice, precum şi conducătorii Cultelor din ţară. M em brii Sfîntului Sinod,

i să

E
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în frunte cu înalt Prea Sfinţitul M itropolit Teoctist, M itropolitul Moldo
şi Sucevei, Locţiitor de patriarh, precedaţi de preoţii şi diaconii din
borul de slujitori, m erg înaintea sicriului cu rămăşiţele pămînteşti
patriarhului Iustin, purtat pe umeri de consilieri şi protopopi şi încai
de călugăriţe avînd în mîini căţui cu tămîie aprinsă, car6 este urmat
membrii fam iliei defunctului, reprezentanţii autorităţilor de stat, meml
Consiliului N aţional Bisericesc şi ai Consiliului eparhial al Arhiepisi
piei Bucureştilor, corpul didactic al Institutelor T eolog ice din Bucuri
şi Sibiu, delegaţii Seminariilor Teologice, cadre de conducere din Ad]
nistraţia Patriarhală şi Arhiepiscopia Bucureştilor, călugări şi călugări
preoţi şi credincioşi.
Procesiunea de ocolire a bisericii, desfăşurată conform rînduiel^^ătorii C
cu patru stări, la cele trei sînuri şi la intrarea în biserică, a fost urmări
Au
de numeroşi credincioşi, aşezaţi în ordine pe dealul Patriarhiei, în jur
Apărare*
clopotniţei şi în faţa Palatului patriarhal.
tui Bucui
In «casa veşniciei»
După cele patru opriri, unde au fost rostite ecteniile obişnuite, răi
punsurile fiind date de Corala patriarhală, soborul de slujitori, ierarh
preoţi şi diaconi, a intrat în biserică.
A urmat, apoi, sicriu] cu rămăşiţele pămînteşti ale patriarhul
Iustin, însoţit numai de membrii fam iliei defunctului şi de reprezentant
autorităţilor statului.
In timp ce corul psalmodiază armonic, în pridvorul bisericii, ultim
panihidă celui ce a fost întîistătător al Bisericii Ortodoxe Române, s
criul este depus pe marginea criptei, amenajată în partea dreaptă
pronaosului.
S-a săvîrşit, din nou, o scurtă slujbă şi, după stropirea cu vin
untdelemn, sicriul a fost acoperit pentru îngropare.
îndeplinind rînduiala punerii în mormînt a răposatului patriai
Iustin, Prea Sfinţitul Episcop Roman Ialomiţeanul a rostit, la urmă ci
vintele : «Dumnezeu să-l odihnească în pace !»>.
Pe cînd corul cîntă : «Adusu-mi-am aminte» se fixează capacul p
sicriu şi, cu multă grijă, rămăşiţele pămînteşti ale patriarhului Iustil
sînt coborîte în cripta veşniciei, lîngă primii doi patriarhi, Miron
Nicodim.
în clipele de profundă durere ale pecetluirii mormîntului, Cora
patriarhală in ton ează : «Sfinte Dumnezeule» funebru şi «Pămîntu!
deschide-te».
M istriile m eşterilor încep să aştearnă tencuială proaspătă pesl
cărăm izile care vo r închide, de acum înainte, trupul celui ce a foi
■Iustin, patriarhul Bisericii O rtodoxe Române.
In ziua înmormîntării, la orele 12,00, la toate bisericile parohiil'
din cuprinsul Patriarhiei Române au fost trase clopotele timp de cin<
minute, iar la Catedralele eparhiale s-a săvîrşit un parastas, urmat d
un panegiric în memoria personalităţii defunctului patriarh Iustin

Disti
tunetului
Au p
ţi ai Cor
silieri al
în a>
Teoctist,
pregătit
la cantin
didactic
episcopie
Bucureşt
gaj aţi ai
sonal ad
Misiune
precum :
şi părint<
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Agapa de pomenire
După înmormîntare, păstrîndu-se datina, a avut loc la Palatul pafrrhal o agapă de pomenire, la care au luat parte membrii Sfîntului
bod şi membrii fam iliei defunctului.
De asemenea, au participat Dl. Gheorghe Rădulescu, vicepreşedinte
1Consiliului de Stat, Dl. Constantin Arseni, preşedintele O rganizaţiei
lemocraţiei şi Unităţii Socialiste şi Dl. Ion Cumpanaşu, preşedintele
Apartamentului Cultelor.
A u fost prezenţi delegaţii Bisericilor ortodoxe surori, reprezentanţii
^ sericilor neortodoxe şi ai organismelor ecumenice, precum şi conduitorii Cultelor din ţara noastră.
A u mai luat parte reprezentanţi ai Comitetului N aţional pentru
Apărarea Păcii din R. S. România şi ai Consiliului popular al municipiu
lui Bucureşti.
Distinşii oaspeţi şi invitaţi au prezentat condoleanţe fam iliei deunctului şi membrilor Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
A u participat, de asemenea, membrii Consiliului Naţional Bisericesc
|i ai Consiliului eparhial al A rhiepiscopiei Bucureştilor, precum şi con
cilieri al Adm inistraţiei Patriarhale şi ai A rhiepiscopiei Bucureştilor.
în aceeaşi zi, potrivit! îndrumărilor date de înalt Prea Sfinţitul
Teoctist, M itropolitul M o ld ov ei şi Sucevei, Locţiitor de patriarh, s-a
pregătit o agapă de pomenire pentru sufletul răposatului patriarh Iustin
Ijla cantina Institutului T eologic din Bucureşti, la care au luat parte corpul
[didactic de la Institutele şi Seminariile Teologice, protoiereii din Arh i| episcopia Bucureştilor, stareţii şi stareţele m înăstirilor din Arhiepiscopia
I Bucureştilor şi Arhiepiscopia Iaşilor, membrii Coralei patriarhale, an
gajaţi ai Adm inistraţiei Patriarhale şi A rhiepiscopiei Bucureştilor, per|sonal administrativ şi lucrători din sectoarele Institutului Biblic şi de
! Misiune Ortodoxă, doctoranzi, studenţi teologi şi
e le vi seminarişti,
precum şi credincioşi care au condus pe ultimul drum pe arhipăstorul
şi părintele lor duhovnicesc.

Veşnică să-i fie pomenirea
Duminică 10 august a.c., în toate bisericile noastre ortodoxe din
ţară şi de peste hotare, s-a săvîrşit slujba parastasului, o panihidă, un
trisaghion sau o pomenire după cuviinţă.
Pomenirea celui ce a fost întîistătător al Bisericii O rtodoxe Române
s-a făcut într-un cadru solemn. Preoţii şi slujitorii sfintelor altare au^
vorbit credincioşilor despre marea personalitate a patriarhului Iustin,
despre neobosita lui activitate pentru propăşirea patriei şi Bisericii
strămoşeşti.

TELEGRAME ŞI SCRISORI DE C O NDOLEANŢE
In legătură cu încetarea din viaţă a patriarhului Iustin, pe adre
înalt Prea Sfinţitului Teoctist, M itropolitul M o ld ov ei şi Sucevei, Locţiit
de patriarh, şi a Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române s-au prinr
numeroase telegram e şi scrisori de condoleanţe din ţară şi de pest
hotare.
Printre acestea se numără :
TE LEG R AM A
COMITETULUI N A Ţ IO N A L PENTRU APĂRAREA PĂCII DIN R. S. R O M AN IA

Către
Sfîntul Sinod al Bisericii O rtod oxe Române
împărtăşim profunda Dvs. mîhnire şi ne exprimăm întreaga compa
siune în legătură cu încetarea din viaţă a patriarhului Iustin Moisesc*
eminent conducător al Bisericii O rtodoxe Române, şi vă rugăm să primi
sincere condoleanţe pentru greaua pierdere suferită.
M işcarea pentru apărarea păcii din ţara noastră va păstra o nepie
ritoare amintire patriarhului Iustin Moisescu, membru al Comitetului
naţional pentru apărarea păcii, militant consecvent pentru statornicire'
unor relaţii de înţelegere şi cooperare între popoare, pentru apărarea
dreptului la viaţă, la pace al tuturor oamenilor.
COMITETUL N A Ţ IO N A L
PENTRU APARAREA PĂCII DIN R. S. ROMANIA

TE LEG R AM A
ASOCIAŢIEI «ROMANIAj*

înalt Prea Sfinţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit T e o c t i s t ,
L o c ţiito r de patriarh al Bisericii O rtod oxe Române,
In numele Consiliului de conducere al A sociaţiei «Rom ânia» şi al
revistei «Tribuna Rom âniei» vă rugăm să primiţi expresia sentimentelor
noastre de profundă compasiune pentru săvîrşirea din viaţă a patriar
hului Iustin, membru fondator şi sprijinitor activ al aşezămîntului nostru.
Păstrîndu-i o vie amintire sîntem cu deosebit respect alături de Dvs.
P rof. dr. V IR G IL C A N D E A ,
secrotarul A sociaţiei «Rom ânia»
PETRE GH ELM EZ,
redactor şef al revistei
«T rib u n a Rom âniei»
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Pe lîngă cuvîntările rostite de delegaţii trimişi la funeralii, întîitătorii Bisericilor O rtodoxe surori au mai adresat telegrame şi scrii prin care şi-au exprimat solidaritatea frăţeasca cu Biserica Ortoă Română în greaua pierdere suferită prin încetarea din viaţă a parhului Iustin :
înalt Prea S finţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului T e o c t i s t , M itro p o litu l M o ld o v e i şi Sucevei,
L ocţiito r de patriarh al Bisericii O rto d ox e Române,
A flînd cu profundă durere despre trecerea la Domnul a răposatului
te patriarh Iustin, ne rugăm pentru odihna sufletului său în ceata
or şi exprimăm sincerele condoleanţe ale Patriarhiei Ecumenice şi ale
stre personal către Biserica Ortodoxă Română.
Fie ca Domnul să o m îngîie şi să arate urmaş vrednic al patriar
hii adormit.
t DIM ITRIOS i,
Patriarhul Cotastantinopolului

înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului T e o c t i s t , M itro p o litu l M o ld o v e i şi Sucevei,
L ocţiito r de patriarh al Bisericii O rto d ox e Române,
Cu profundă mîhnire am aflat de decesul fratelui nostru, mult iubitul
iarh Iustin.
N e rugăm fierbinte pentru odihna sufletului său.
Transmitem condoleanţe clerului şi credincioşilor Bisericii O rtodoxe
âne.
t IGNATIE^
Patriarhul Antiohiei

înalt Prea Sfinţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului T e o c t i s t , M itro p o litu l M o ld o v e i şi Sucevei,
L ocţiito r de patriarh al Bisericii O rto d ox e Române,
Exprimînd sincere condoleanţe pentru încetarea din viaţă a prea
itului frate şi împreună slujitor, patriarhul Iustin, ne rugăm ca
“ nul să-i odihnească sufletul cu cei drepţi şi să arate în fruntea
ricii O rtodoxe Române un vrednic succesor.
f DIODOR,
Patriarhul Ierusalimului

înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului T e o c t i s t , M itro p o litu l M o ld o v e i şi Sucevei,
L ocţiito r de patriarh al Bisericii O rto d ox e Române,
Cu adîncă durere am aflat de decesul fratelui nostru iubit, patriarhul
in.
Vom păstra, totdeauna, în inim ile noastre amintirea luminoasă a
stui eminent ierarh,, partizan devotat al unităţii creştine, militant
v al mişcări ecumenice, artizan cunoscut al păcii, mare prieten al
ricii O rtodoxe Ruse.
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Adresînd înalt Prea Sfinţiei Voastre, clerului şi credincioşilor Bi
ricii Ortodoxe Române cele mai vii condoleanţe, ne rugăm pentru odih
sufletului său în împărăţia Tatălui ceresc.
Cu dragoste frăţească în Domnul
t PIMEN,
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia

înalt Prea Sfinţiei Sale,
înalt Prea S finţitului T e o c t i s t , M itro p o litu l M o ld o v e i şi Sucev
L ocţiito r de patriarh al Bisericii O rtod oxe Române,
Sîntem adînc mişcaţi de moartea patriarhului Iustin al Bisericii Ortodo
Române.
Exprimăm sincere condoleanţe şi ne rugăm lui Dumnezeu pent
odihna sufletului său.
t GHERMAN,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sirbe

înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea Sfinţitului T e o c t i s t , M itro p o litu l M o ld o v e i şi Suceve
L o c ţiito r de patriarh ai Bisericii O rto d ox e Române,
Am primit cu adîncă durere vestea încetării din viaţă a patriarhul
Iustin al Bisericii Ortodoxe Române.
In numele meu şi al Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgar
exprimăm condoleanţe membrilor Sfîntului Sinod, clerului şi credincio
şilor Bisericii Ortodoxe Române surori.
Dumnezeu să odihnească în pace sufletul răposatului patriarh Iusti
şi să arate un succesor vrednic în fruntea Bisericii O rtodoxe Române.
f MAXIM,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare

înalt Prea Sfinţiei Sale,
înalt Prea Sfinţitului T e o c t i s t , M itro p o litu l M o ld o v e i şi Sucevei
L ocţiito r de patriarh al Bisericii O rto d ox e Române,
Biserica Ortodoxă a Gruziei îşi exprimă iyarea şi adînca tristeţe
la moartea patriarhului IustiD al Bisericii O rtodoxe Române.
în numele meu şi al Sfîntului Sinod transmit sincere condoleanţe
clerului şi credincioşilor ortodocşi români.
Veşnică pomenire adormitului patriarh Iustin.
t 1L1A II,
Patriarh-Catolicos a toată Gruzia
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înalt Piea Sfinţiei Sale,
înalt Prea S finţitului T e o c t i s t , M itro p o litu l M o ld o v e i şi Sucevei,
L ocţiito r de p a tria rh a l Bisericii O rtod oxe Române,
Adînc mişcaţi de vestea morţii patriarhului Iustin, rugăm pe Domnul
mere sufletul său printre cei drepţi.
Binecuvîntată să-i fie amintirea.
t SERAFIM,
Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade

înalt Prea Sfinţiei Sale,
înalt Prea Sfinţitului T e o c t i s t , M itro p o litu l M o ld o v e i şi Sucevei,
L ocţiito r de patriarh al Bisericii O rto d ox e Române,
Aducînd un ultim omagiu patriarhului Iustin, sîntem alături de d e 
şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române în greaua pierdere suferită
trecerea la cele veşnice a părintelui lor duhovnicesc.
N e rugăm pentru odihna sufletului său.
f HRISOSTOMOS,
Arhiepiscopul Ciprului

înalt Prea Sfinţiei Sale,
înalt Prea S finţitului T e o c t i s t , M itro p o litu l M o ld o v e i şi Sucevei,
L ocţiito r de patriarh al Bisericii O rtod oxe Române,

*

Transmitem Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române profunde
oleanţe cu prilejul încetării din viaţă a patriarhului Iustin.
N e alăturăm rugăciunilor voastre pentru odihna sufletului său.
t VASILE,
Arhiepiscopul Varşoviei şi a toată Polonia

înalt Prea Sfinţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului T e o c t i s t , M itro p o litu l M o ld o v e i şi Sucevei,
L o cţiito r de patriarh al Bisericii O rtod oxe Române,
V ă rugăm să primiţi cele mai v ii condoleanţe pentru decesul patri
arhului Iustin.
Domnul Dumnezeu cel Atotputernic să-i odihnească sufletul în îm 
părăţia sa.
t DOROTEI,
Mitropolit de Praga şi a toată Cehoslovacia

înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului T e o c t i s t , M itro p o litu l M o ld o v e i şi Sucevei,
L o c ţiito r de patriarh al Bisericii O rtod oxe Române,
împărtăşind durerea Bisericii Ortodoxe Române ne rugăm pentru
odihna sufletului adormitului patriarh Iustin.
f PAAVALI,
Arhiepiscopul Carellei şi a toată Finlanda
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Vestea decesului patriarhului Iustin a fost primită cu profundă mîhnire şi de către înalţii prelaţi ai Bisericii Romano-Catolice, care au pre
zentat v ii condoleanţe înalt Prea Sfinţitului Teoctist, M itropolitul M o l
dovei şi Sucevei, Locţiitor de patriarh, şi Sfîntului Sinod al Bisericii
O rtodoxe Române :
TE LE G R AM A
SANCTITĂŢII SALE PAPA IO A N PAUL AL II-LEA

Către
Sfîntul Sinod ial B isericii O rto d o x e Române,
A flîn d cu tristeţe de decesul patriarhului Iustin, înalţ rugăciunea
mea fierbinte către Domnul ca să-i dea odihnă veşnică în împărăţia Sa.
Prezint condoleanţele mele sincere Sfîntului Sinod şi întregii Bi
serici O rtodoxe Române.
f IO A N PAUL al II-lea P. P.

înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit T e o c t i s t ,
L o c ţiito r de patriarh tal B isericii O rto d ox e Române,
In numele Secretariatului pentru unitatea creştinilor şi în numele
meu personal exprimăm, cu emoţie, sincere condoleanţe în legătură cu
decesul patriarhului Iustin.
Il
încredinţăm m ilei lui Dumnezeu şi ne rugăm pentru Biserica O rto
doxă Română.
Cu dragoste frăţească în Hristos,
CARDINAL
f Jean Willebrands

înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit T e o c t i s t ,
L o c ţiito r de patriarh al B isericii O rtod oxe Române,
Cu adîncă durere am aflat de decesul patriarhului Iustin şi particip
din toată inima la doliul Bisericii O rtodoxe Române.
Fie ca Domnul să-l primească în ceata drepţilor şi amintirea să-i fie
v e ş n ic ă !
Primiţi asigurarea rugăciunilor m ele şi profundul meu ataşament
faţă de Biserica şi ţara Dvs.
Cu aceste sentimente, rămîn al înalt Prea Sfinţiei Voastre credincios
şi devotat în Domnul nostru Iisus Hristos.
EPISCOP
f Jean-Franţois Arrighi
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Sfîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române şi Înalt Prea Sfinţitul
«octist, M itropolitu l M o ld o v ei şi Sucevei, Locţiitor de patriarh, au pri
it mesaje de condoleanţe pentru încetarea din viaţa a patriarhului
tin şi din partea unor Biserici Vechi-Orientale.
•TELEGRAMA
SANCTITĂŢII SALE VASKEN I,
PATRIARH-SUPREM ŞI CATOLICOS AL TUTUROR ARMENILOR

înalt Prea S fin ţiei Sale,
Înalt Prea S fin ţitului T e o c t i s t , M itro p o litu l M o ld o v e i şi Sucevei,
L o cţiito r de patriarh al Bisericii O rtod oxe Române,
Am aflat cu adîncă tristeţe despre moartea patriarhului Iustin al
ricii O rtodoxe Române.
Patriarhul Iustin a fost unul dintre marii conducători ai Bisericii
odoxe din timpurile de azi şi o personalitate foarte dragă Bisericii
astre.
N e rugăm lui Dumnezeu cel Atotputernic să primească sufletul său
cu blîndeţe, iar Sfîntul Duh să ocrotească clerul şi credincioşii Bisericii
O rtodoxe Române.
Vă transmitem sincerele noastre condoleanţe.
f VASKEN I,
Patriarh-suprem şi Catolicos

TE LE G R AM A
SANCTITĂŢII SALE BASELIUS M AR THOM AS M ATHEW S I,
CATOLICOSUL BISERICII SIRIENE

înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitu lu i T e o c t i s t , M itro p o litu l M o ld o v e i \şi Sucevei,
L o cţiito r de patriarh al B isericii O rto d ox e Române, v
Noi, Catolicosul, m itropoliţii, preoţii şi credincioşii Bisericii Siriene
• e exprimăm adînca tristeţe pentru trecerea la cele veşnice a patriarhul » i Iustin al Bisericii O rtodoxe Române.
Rugăm pe Dumnezeu să dăruiască veşnică odihnă sufletului său.
t BASELIUS MAR THOM AS M ATHEW S I,
Catolicos al Bisericii Ortodoxe Siriene din India
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Luînd cunoştinţă cu adîncă întristare de marea durere a Biseri
O rtodoxe Române, înalţi ierarhi ai Bisericilor V echi-C atolice au tra
mis Sfîntului Sinod telegram e şi scrisori de compasiune pentru înc
tarea din viaţă a patriarhului Iustin.
TE LE G R AM A
EXCELENŢEI SALE ARHIEPISCOPUL A N TO N IU S JAN GLAZEMAKER,
PREŞEDINTELE UNIUNII VECHILOR-C ATOLI CI DE LA UTRECHT

Către
Sfîntul Sinod al Bisericii O rtod oxe Române,
îndureraţi de moartea patriarhului Iustin, ne amintim cu recunoştinţ
de dezvoltarea relaţiilor dintre Bisericile noastre în timpul păstorir
sale, de interesul său personal faţă de contactele ecumenice şi de aten
ţia sa faţă de Bisericile Vechi-C atolico ale Uniunii de la Utrecht.
Fie care Dumnezeu-Tatăl şi Domnul nostru Iisus Hristos să binecuvîn
teze lucrarea patriarhului Iustin şi să reverse harul său asupra Biserici
O rtodoxe Române.
x
Arhiepiscop
t AN TO N IU S JAN GLAZEMAKER

TE LEG R AM A
EXCELENŢEI SALE JOSEF BRINKHUES,
EPISCOPUL BISERICII VECHI-CATOLICE DIN R. F. GERM ANIA

Către
Sfîntul Sinod al B isericii O rtod oxe Române,
A m fost adînc impresionaţi la aflarea veştii despre moartea patri
arhului Iustin.
Uniţi în doliu şi rugăciune, transmitem sincere condoleanţe clerului
şi credincioşilor Bisericii O rtodoxe Române.
Episcop
t JOSEF BRINKHUES

TE LEG R AM A
EXCELENŢEI SALE NICOLAUS HUMMEL,
EPISCOPUL BISERICII VECHI-CATOLICE DJN AUSTRIA

Către
Sfîntul Sinod al Bisericii O rto d ox e Române,
Sînt profund mîhnit de moartea patriarhului Iustin. Regret foarte
mult că Biserica O rtodoxă Română a suferit o pierdere aşa de mare. Rog
pe Atotputernicul Dumnezeu să primească în pace sufletul său.
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Cu speranţa că relaţiile dintre Biserica O rtodoxă Română şi Biserica
-Catolică din Austria se vo r dezvolta şi în viitor, aşa cum s-a
it patriarhul Iustin, rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze Biseri
ci popoarele noastre.
Vă rugăm să primiţi expresia sincerelor noastre condoleanţe, iar
uternicul Dumnezeu să dea m îngîiere tuturor celor afectaţi de
ea patriarhului Iustin.
Episcop
f NICOLAUS HUMMEL

Biserica A n g lie i şi Comuniunea anglicană au participat la durerea
“"cii O rtodoxe Române, pridejuită de încetarea din viaţă a patriar*. Iustin, prin telegram e şi scrisori de condoleanţe adresate înalt
Sfinţitului Teoctist, M itropolitul M o ld ovei şi Sucevei, Locţiitor de
arh.
Dintre acestea menţionăm :
TE LEG R AM A
GRAŢIEI SALE ROBERT RUNCIE,
ARHIEPISCOP DE CANTERBURY ŞI PRIMAT A L ANGLIEI

înalt Prea S finţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit T e o c t i s t ,
L ocţiito r de patriarh al Bisericii O rto d ox e 'Române,
Cu adînc regret am aflat de moartea patriarhului Iustin şi vă transm sincerele noastre condoleanţe.
Odihnească-se în pace.
Cu multă dragoste, al Vostru frate în Hristos
f ROBERT RUNCIE,
Arhiepiscop de Canterbury şi Primat al Angliei

TE LE G R AM A
EXCELENŢEI SALE JOHN SATTERTHWAITE
EPISCOP AL BISERICII AN G LIC AN E DIN EUROPA

înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit T e o c t i s t ,
L ocţiito r de patriarh a l B isericii O rto d ox e ^Române,
Vă rugăm să primiţi cele mai sincere condoleanţe la moartea patriului Iustin.
Fie ca Domnul să-l odihnească în pace după truda vie ţii şi să-l priscă în împărăţia Sa.
t JOHN.
Episcop de Gibraltar
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TE LEG R AM A
EXCELENŢEI SALE HENRY HILL,
EPISCOP AL BISERICII ANG LICANE A CANADEI

înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit T e o c t i s t,
L o c ţiito r /de patriarh al B isericii O rto d ox e Române,
A m fost adînc mişcat de moartea patriarhului Iustin al Bisericii Or
todoxe Române.
N oi, ne rugăm ca Dumnezeu să-i odihnească sufletul, iar Sfîntul D'
să se pogoare şi să binecuvinteze alegerea noului patriarh.
Vă rugăm să transmiteţi membrilor Sfîntului Sinod al Bisericii Or
todoxe R 9 mâne condoleanţe din partea Arhiepiscopului M ihael P e e r
Primatul Bisericii A nglicane a Canadei.
Episcop
f HENRY HILL

TE LEG R AM A
CONFEDERAŢIEI EPISCOPALE CATOLICE ECUADORIENE

Către
Sfîntul Sinod al B isericii O rto d ox e Române,
Confederaţia Episcopală Ecuadoriană, reprezentantă a Bisericii Ca
tolice din Ecuador, exprimă Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe R~
mâne cele mai profunde condoleanţe în legătură cu moartea patriarhul
Iustin.
Naţiunea noastră, în totalitate creştină, este în mod frăţesc solidar
cu clerul şi credincioşii ortodocşi români în această tristă împrejurar
N e rugăm ca sufletul adormitului patriarh Iustin să se încorporez
misterului pascal al lui Hristos.
t BERNARDINO ECHEVERIA RUIZ,
Arhiepiscop al oraşului Guayaqull

t ANTONIO GONZALEZ ZUMARRAGA,
Arhiepiscop al oraşului Quito
f LUIS ENRIQUE ORELLANA,
Episcop al oraşului Guayaqull
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Numeroase telegram e şi scrisori de condoleanţe pentru încetarea
i viaţă a patriarhului Iustin au fost adresate înalt Prea Sfinţitului
rtist, M itropolitul M o ld ovei şi Sucevei, Locţiitor de patriarh şi de
» Bisericile Evanghelice.
TE LEG R AM A
EXCELENŢEI SALE BERTIL WLRKSTROEM,
ARHIEPISCOP DE UPPSALA

tnalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit T e o c t i s t ,
L ocţiito r de patriarh al Bisericii O rtod oxe Române,
Biserica Suediei îşi exprimă întristarea şi profunda compasiune simkla moartea patriarhului Iustin.
Fie ca Domnul, în marea Sa milă, sa lase ca lumina Sa veşnică sa
ilucească peste lucrarea patriarhului Iustin şi să binecuvînteze şi în
fcor Biserica Ortodoxă Română.
f BERTIL WERKSTROEM,
Arhiepiscop şi Primat al Suediei

TE LEG R AM A
EXCELENŢEI SALE OLE BERTELSh'N,
EPTSCOP DE COPENHAGA

înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit T e o c t i s t ,
L ocţiito r de patriarh al Bisericii O rto d ox e Române,
Am aflat cu adîncă durere despre trecerea la cele veşnice a patrihului Iustin.
N oi apreciem marea contribuţie pe care patriarhul Iustin a adus-o,
I cadrul mişcării ecumenice, la realizarea unităţii creştine.
In aceste clipe grele ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze Birica Ortodoxă Română în slujirea ei faţă de poporul român.
A l Vostru în Hristos frate,
f OLE BERTELSEN,
Episcop .de Copenhaga

TE LE G R A M A
EXCELENŢEI SALE M ARTIN KRUSE,
EPISCOPUL BISERICII EVANGHELICE DIN R. F. GERM ANIA

E
if

Către
Sfîntul Sinod al Bisericii O rto d ox e Române,
Exprimăm sincere condoleanţe Bisericii O rtodoxe Române pentru
cetarea din viaţă a patriarhului Iustin.
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Patriarhul Iustin s-a preocupat intens de prom ovarea cooperării
relaţiile interbisericeşti şi ecumenice. Cu bucurie ne amintim de int
resul viu manifestat de el pentru dialogul şi colaborarea între Biseric'
noastre, precum şi de rezultatele lor practice.
Invocînd mila lui Dumnezeu pentru odihna sufletului său, ne rug“
ca Sfîntul Duh să călăuzească în continuare Biserica Ortodoxă Român
Episcop
f M ARTIN KRUSE

TE LE G R AM A
EXCELENŢEI SALE GOTTFRIED FORCK,
EPISCOPUL BISERICII EVANGHELICE DIN R. D. GERM ANA

Înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit T e o c t i s t ,
L o c ţiito r de patriarh al B isericii O rto d ox e Române,
M oartea patriarhului Iustin ne-a afectat foarte mult. N e este cu
noscut interesul manifestat de el pentru reînsufleţirea serviciilo r dilur
gice în Bisericile Evanghelice. Ştim, de asemenea, cît de profund s-'
angajat el în prom ovarea unităţii creştine. Slujirea patriarhului Iusti
a avut o însemnătate ecumenică, depăşind cadrul Bisericii Ortodox
Române. De aceea, ne vom -aminti de el cu recunoştinţă.
Episcop
f GOTTFRIED FORCK

T E LE G R AM A
EXCELENŢEI SALE EPISCOPUL WERNER LEICH,
PREŞEDINTELE ALIANŢEI BISERICILOR EVANGHELICE DIN R. D. GERM ANA

Către
Sfîntul Sinod al Bisericii O rto d ox e Române,
în numele A lian ţei Bisericilor Evanghelice din R. D. Germană vă
adresez sincere condoleanţe în legătură cu trecerea la ce le veşnice a
patriarhului Iustin.
Patriarhul Iustin a fost cunoscut în Bisericile noastre prin faptul
că a lucrat foarte mult în privinţa ecumenismului şi, mai ales, pentru
unitatea şi cooperarea B isericilor creştine.
Pentru aceasta aducem mulţumiri iu i Dumnezeu şi implorăm mila
Lui pentru odihna sufletului său.
Dorim Bisericii O rtodoxe Române să ducă mai departe strădaniile
patriarhului Iustin.
Episcop,
t WERNER LEICH
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De asemenea, Sfîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române şi înalt
Sfinţitul Teoctist, M itropolitul M o ld ovei şi Sucevei, Locţiitor de
*iarh, au mai primit telegram e şi scrisori de condoleanţe pentru in:ea din viaţă a patriarhului Iustin şi de la următoarele Biserici creşşi organizaţii religioase :
TE LEG R AM A
CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR DIN UNGARIA

Către
Sfîntul Sinod al Bisericii O rtod oxe Române,
Sîntem alături de Biserica Ortodoxă Română în marea pierdere su
ită prin decesul fratelui nostru mult stimat şi iubit, patriarhul Iustin.
Ne rugăm ca Domnul vie ţii să m îngîie pe toţi cei care suferă din
uza morţii lui.
Episcop,
t KAROLY TOTH,
preşedinte
TIBOR GOROG
secretar general

TE LEG R AM A
EXCELENŢEI SALE JOZSEF FERENCZ,
EPISCOPUL BISERICII UNITARIENE DIN UNG AR IA

Înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit T e o c t i s t ,
L ocţiito r de patriarh al Bisericii O rto d ox e Române,
In aceste momente grele din viaţa Bisericii O rtodoxe Române, pri
lejuite de încetarea din viaţă a patriarhului Iustin, vă rog să primiţi
condoleanţele m ele şi ale Bisericii Unitariene din Ungaria.
Episcop,
f JOZSEF FERENCZ

T E LE G R AM A
CONSILIULUI FEDERAŢIEI BISERICILOR PROTESTANTE DIN ELVEŢIA

înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit T e o c t i s t ,
L o cţiito r de patriarh al Bisericii O rto d ox e Române,
Am aflat cu adîncă tristeţe despre moartea patriarhului Iustin şi
oarticipăm la doliul Bisericii O rtodoxe Române.
Profund recunoscători pentru contactele ecumenice pe care le-am
avut cu patriarhul decedat, rămînem împreună cu Dvs. în speranţa în 
vierii în Mîntuitorul Hristos.
PASTOR JORNOD
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TE LE G R AM A
SOCIETĂŢILOR BIBLICE UNITE

Către
Sfîntul Sinod al Bisericii O rto d ox e Române,
A flîn d cu adîncă întristare de moartea patriarhului Iustin, împ
tăşim durerea Bisericii O rtodoxe Române pentru pierderea acestui m
ierarh al ei.
încredinţăm sufletul său lui Dumnezeu şi ne rugăm ca Sfîntul D
să lumineze alegerea unui vrednic urmaş.
Dorim să continuăm şi în viitor relaţiile de strînsă colaborare
Biserica Ortodoxă Română, aşa cum au fost ele prom ovate de patriarh
Iustin.
ULRICH FICK,
secretar general

TELEGRAM E ŞI SCRISORI DE C O N D O LE A N Ţ E
PRIM ITE D IN PA R T E A U N O R O R G A N ISM E ECUMENICE
Reprezentînd o grea pierdere pentru M işcarea ecumenică, încetare
din viaţă a patriarhului Iustin a fost întâmpinată cu adîncă întristar
de către organizaţiile ecumenice, care şi-au exprimat, prin telegram e ş
scrisori, solidaritatea frăţească cu ierarhii, clerul şi credincioşii Biserici
O rtodoxe Române.
TE LE G R A M A
CONSILIULUI ECUMENIC AL BISERICILOR

Către
S fîntul Sinod al B isericii O rtod oxe Române,
Consiliul Ecumenic al B isericilor se asociază cu Biserica Ortodoxă
Română în durerea prilejuită de dispariţia patriarhului Iustin.
A tît ca membru al Comitetului central, timp de mai mulţi ani, cît
şi ca patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, ed a fost un mare adept
al ţelurilor mişcării ecumenice pentru unitatea vizib ilă a Bisericii noastre.
N e rugăm ca Domnul nostru, care este învierea şi viaţa, să dea
odihnă sufletului său printre cei drepţi şi să consoleze Biserica Ortodoxă
Română în doliu.
REV. EMILIO CASTRO,

secretar general

TE LE G R A M A
CONFERINŢEI CREŞTINE PENTRU PACE

Către
Sfîntul Sinod al Bisericii O rto d ox e Române
V ă exprimăm profunda durere resimţită la moartea patriarhului
Iustin. El va fi pomenit ca un mare conducător spiritual al Bisericii O r
todoxe Române şi ca întruchipare a credinţei creştine. A fost o perso-
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frate stimată şi distinsă a naţiunii române. Onorăm amintirea sa şi
*ările sale ca pe un exemplu impresionant al unui creştin care a
at cu credinţă şi speranţă pentru pace şi dreptate în lume.
Patriarhul Iustin a contribuit în mare măsură, timp de mai mulţi
, la activitatea Conferinţei Creştine pentru Pace, căreia i-a adus seri nepreţuite. T oţi membrii organizaţiei noastre au fost profund inspide exemplul său. Prin moartea patriarhului Iustin am pierdut un
rten drag, un suflet care a adus lumină şi a imprimat o mare auto? mişcării noastre comune. Conferinţa Creştină pentru Pace nu va
i niciodată dragostea şi înţelepciunea slujirii sale.
N e rugăm ca Dumnezeu să odihnească în pace sufletul său.
LIUBOMIR MIREJOVSKY,

secretar general

TE LE G R A M A
CONFERINŢEI BISERICILOR EUROPENE
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Către
Sfîntul Sinod al Bisericii O rtod oxe Române,
Adînc întristaţi de vestea m orţii patriarhului Iustin, ne amintim cu
unoştinţă de profunda sa dedicare pentru activitatea Conferinţei Biricilor Europene.
1
Prin dispariţia patriarhului Iustin am pierdut un mare şi mult stimat
eten.
Odihnească-se în pace.
Fie ca Domnul să vă călăuzească în aceste zile de adîncă durere.
ANDRE APlPEL,

■

preşedinte
MITROPOLITUL ALEXEI,
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vicepreşedinte
GLEN GARFIELD WILLIAMS,

secretar general

TE LE G R AM A
FEDERAŢIEI LUTERANE MONDIALE

înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit T e o c t i s t ,
L ocţiito r de patriarh al B isericii O rto d ox e Române,

hului
ii Orterso-

împărtăşim durerea Bisericii O rtodoxe Române la moartea patriarfllui Iustin.
Slujirea sa pentru Biserica U niversală va rămîne mereu v ie în aminbrea noastră.
Cu dragoste ne rugăm pentru continua întărire a Bisericii Ortodoxe
omâne.
N O R M A N A. HJELM

secretar general
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TE LE G R A M A
ALIANŢEI REFORMATE M ONDIALE

înalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit T e o c t i s t ,
L o c ţiito r de patriarh al B isericii O rto d ox e Române,
Exprimăm Bisericii Ortodoxe Române profunde condoleanţe pen
decesul patriarhului Iustin.
V om păstra o v ie amintire contactelor frăţeşti, pline de încrede
şi respect, avute cu patriarhul Iustin, precum şi activităţii sale fru
tuoase în slujba unităţii creştine.
înălţăm rugăciunile noastre către Dumnezeu ca să consoleze Bi
rica Ortodoxă Română în aceste clipe de mare durere.
EDMOND PERRET,
secretar general

TELEGRAM E ŞI SCRISORI DE C O N D O LE A N ŢE
PRIM ITE D IN P A R T E A U N O R P E R S O N A L IT Ă Ţ I LAIC E
DE PESTE H O TA RE
Alăturîndu-se întîistătătorilor B isericilor O rtodoxe surori, înalţii
ierarhi ai B isericilor creştine şi conducătorilor organizaţiilor religioa'
internaţionale, numeroase personalităţi ale vie ţii politice şi diplomaţi
de peste hotare, miniştri, ambasadori, consuli, ataşaţi culturali etc., şi-a
exprimat, prin telegram e şi scrisori, adînca întristare pentru decesul p‘
triarhului Iustin, prezentînd condoleanţe Sfîntului Sinod al Bisericii Or
todoxe Române şi înalt Prea Sfinţitului Teoctist, M itropolitul M o ldov
şi Sucevei, Locţiitor de patriarh.
Redăm, în continuare, o parte din aceste telegram e şi scrisori :
TE LEG R AM A
EXCELENŢEI SALE EDWARD J. DERWINSKI,
CONSILIER AL DEPARTAMENTULUI DE STAT
AL STATELOR UNITE ALE AMERICII

Către
Sfîntul Sinod al B isericii O rto d ox e Române,
Doresc să transmit cele mai profunde condoleanţe din partea gu
vernului şi poporului american cu prilejul decesului patriarhului Iustin.
Patriarhul Iustin a activat susţinut la prom ovarea înţelegerii înlr
Biserica Ortodoxă Română şi toate grupările religioase din Statele Unite
şi, astfeil, între cele două ţări şi pqpoare ale noastre. El a împărtăşit
din vasta sa înţelepciune atît mie, cît şi multor americani proeminent"
care l-au consultat.
N e rugăm pentru el.
EDWARD J. DERWINSKI,
consilier al Departamentului de Stat

A
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TE LE G R AM A
EXCELENŢEI SALE EDGAR TERAN,
MINISTRUL RELAŢIILOR EXTERNE AL REPUBLICII ECUADOR

Către
Sfintul Sinod al B isericii O rto d ox e Române,
Poporul şi guvernul ecuadorian au aflat cu profundă durere de de1 patriarhului Iustin al Bisericii O rtodoxe Române şi exprimă con’ nţe poporului român şi, in special, Bisericii şi credincioşilor or7şi din România.
EDGAR TERAN,
nuntetrtil Relaţiilor Externe

TE LE G R AM A
EXCELENŢEI SALE JANNIS KAPSIS,
MINISTRUL ADJUNCT A L AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII ELENE

tnalt Prea S fin ţiei Sale,
înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit T e o c t i s t ,
Locţiito r de patriarh al Bisericii O rto d ox e Române,
Din partea guvernului elen exprim profunde condoleanţe pentru înarea din viaţă a vrednicului de pomenire Iustin, patriarhul Bisericii
iodoxe Române.
IA N N IS KAPSIS,
ministrul adjunct al Afacerilor Externe

TE LE G R AM A
EXCELENŢEI SALE ROGER KIRK,
AMBASADORUL STATELOR UNITE ALE AMERICII LA BUCUREŞTI

Către
Sfintuî Sinod al B isericii O rto d ox e Române,
Am fost adînc îndurerat auzind de decesul patriarhului Iustin şi
doresc să exprim condoleanţele m ele şi ale guvernului pe care-1 re
prezint. M oartea sa este cu atît mai tristă pentru mine, cu cît am simţit
c5 între noi se dezvolta o legătură de afecţiune şi respect mutual.
V ă rog să transmiteţi compasiunea mea şi a m embrilor Ambasadei
colaboratorilor apropiaţi ai patriarhului Iustin şi personalului Pa
triarhiei.
ROGER KIRK,
ambasadorul Statelor Unite
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EXCELENŢEI SALE NICOLAS RAVENGA,
AMBASADORUL SPANIEI LA BUCUREŞTI

Înalt Prea Sfinţiei Sale,
Înalt Prea S finţitului M itro p o lit T e o c t i s t ,
L o c ţiito r de patriarh al Bisericii O rtod oxe Române,
Am aflat cu tristeţe vestea încetării din viaţă a patriarhului Iusti
al Bisericii O rtodoxe Române.
Permiteţi-mi să vă exprim cele mai profunde condoleanţe din par
tea mea şi a întregii Ambasade.
îmi v o i aminti mereu cu emoţie de plăcuta întrevedere avută cu
patriarhul Iustin, cu ocazia vizitei de prezentare pe care am fost onorat
să i-o fac.
NICOLAS RAVENGA,
ambasadorul Spaniei

TE LEG R AM A
EXCELENŢEI SALE GERA1D GOETTING,
PREŞEDINTELE UNIUNII CREŞTIN-DEMOCRATE DIN R. F. GERMANIA

Către
Sfîntul Sinod al B isericii O rtod oxe Române,
La săvîrşirea din viaţă a patriarhului Iustin, vă transmit, în nu
mele conducerii supreme a Uniunii Creştin-Democrate din R. -F. Ger
mania, precum şi al meu personal, sincere condoleanţe.
•Prin dispariţia patriarhului Iustin, creştinii ortodocşi din România
au pierdut un conducător care a activat neobosit pentru pace, dreptate
socială şi înţelegere între popoare.
Creştin-Democraţii din R. F. Germania îi vor păstra o v ie amintire.
GERALD GOETTING,
preşedintele Uniunii Creştin-Democrate

In afara acestor telegram e şi scrisori de condoleanţe, înalt Prea
Sfinţitul Teoctist, M itropolitul M o ld ovei şi Sucevei, Locţiitor de patriarh,
şi Sfîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române au mai primit mesaje de
m îngîiere şi compasiune pentru încetarea din viaţă a patriarhului Iustin
de la. înalţi ierarhi şi clerici ortodocşi, conducători ai unor Biserici creş
tine, personalităţi ecleziastice şi civile, numeroşi credincioşi ortodocşi'
şi neortodocşi din ţară şi din întreaga lume, precum şi de la comunităţile
ortodoxe române de peste hotare şi de la şefii Cultelor creştine şi ne
creştine din R. S. România.
Pentru preţuirea arătată personalităţii patriarhului Iustin şi cuvin
tele alese de încurajare adresate Sfîntului Sinod în m om entele de adîncă
tristeţe ale pierderii părintelui duhovnicesc, tuturor li s-a răspuns cu
dragoste frăţească şi binecuvîntări.
GHEORGHE VASILESCU
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PENTRU PACEA A TOATĂ LUMEA

FOAMETEA, SĂRĂCIA ŞI CURSA ÎNARMĂRILOR
t NICOLAE,
Mitropolitul Banatului

Analiza evenim entelor, proceselor şi tendinţelor din viaţa internaă relevă că cel mai mare pericol la adresa vieţii, a păcii, a înseşi
enţei planetei îl constituie cursa înarmărilor, com petiţie care are
ritm tot mai accelerat, o arie de cuprindere pe verticală şi orizonmereu mai amplă. Dincolo însă d e acest pericol care — cu intenţie
din eroare — poate declanşa oricînd un cataclism nudlear, ceea ce
însemna de fapt lichidarea oricărei urme de viaţă pe Terra şi, poate,
Univers, ţinînd cont că pînă acum nu s-a descoperit o altă planetă
care ar exista viaţă şi raţiune, competiţia înarmărilor este profund
ătoare şi în timp de pace, datorită angrenării, în procesursău, a
i uriaşe resurse umane şi materiale. Datorită deturnării acestora de
Menirea lor firească, întîrzie soluţionarea unor mari problem e ce perîn unele zone ale globului cum sînt foametea şi sărăcia.
Se cheltuiesc sume enorme pentru arme, existînd d o vezi că- a fost
t pragul celor 1000 miliarde dolari investiţi pe an în proiectarea,
'carea şi amplasarea m ijloacelor d e distrugere. Sînt multe ţări în
punerea bazelor unei econom ii naţionale închegate, a unei industrii
bile să va lorifice superior resursele naturale, nu a depăşit faza de
derat. Desigur, sînt numeroase m otivele care au determinat o atare
aţie, evocarea lor făcînd trim iteri în trecut şi prezent, dar din rîndul
’ elor nu poate lipsi competiţia înarmărilor.
Mai întîi statele dezvoltate investesc sume enorme pentru creşterea
enţialelor m ilitare proprii, ceea ce micşorează uneori pînă la absenţă,
tribuţia acestora la dezvoltarea ţărilor rămase în urmă din punct de
ere economic. In rîndul al doilea nu trebuie uitat că în cursa înarilor sînt angrenate — v o it sau din necesitate, m otivat sau nu, într-o
ură mai mare sau mai mică — toate ţările, inclusiv cele pentru care
’nţa cea mai acută este înscrierea pe traiectoria dezvoltării. N edend capacităţile în măsură să asigure înzestrarea militară considerată
esară într-un stat sau altul, se recurge la importuri, comerţul cu
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arme fiind unul din dom eniile care, aducînd profituri vînzătorilor, af'
tează profund situaţia cumpărătorilor n evoiţi să lim iteze mai mult fo
durile, şi aşa reduse, destinate sectoarelor econom ico-sociale.
Ceea ce se cheltuieşte la ora actuală pentru înarmare este imer
E suficient să arătăm bunăoară că un simplu focos pentru bomba
neutroni costă un milion de dolari, iar o singură rachetă americană i
tercontinentală «M X » costă 380 milioane dolari. Potrivit unor calcul
şi numai aproxim ative, printr-o reducere cu 20 la sută a ch eltuielii:
m ilitare s-ar elibera 200 miliarde dolari, sumă suficientă pentru erad
carea foam etei în lume.
Stoparea cursei înarmărilor, îngheţarea cheltuielilor militare, trec:
rea la dezarmare, acordînd întîietate dezarmării nucleare, reducere
fondurilor destinate sectorului militar, toate aceste im perative reprezint
în fapt căi, modalităţi prin care ar fi posibilă revenirea la destinaţia lo
firească a unor importante resurse care ar putea, ar trebui să fie fol:
site, pentru progres, pentru îm bogăţirea tezaurului de civiliza ţie al uma
nităţii.
S-a dovedit, demult, că nu sînt întem eiate acele susţineri care mo
tivează cursa înarmărilor prin argumente vizînd aportul pe care industria
armelor îl are la atenuarea sau oricum, la neaccentuarea unor feno
mene negative din statele occidentale, cum ar fi şomajul. încetarea sau
diminuarea cursei Înarmării, afirmă adepţii unor asemenea opinii, ar lăs;
fără locuri de muncă foarte mulţi oameni. înarmarea ar fi, deci, nece
sară, tonchid ei, din raţiuni zis «um anitare». Falsitatea teoriilor de acest
gen este evidentă şi ea poate fi demonstrată fie şi numai punînd o În
trebare : cît de mare ar fi contribuţia acelor oameni — m ajoritatea avînd
calificare înaltă — dacă industriile de armament ar fi convertite în in
dustrii paşnice ?
Singura concluzie logică din cele pînă acum spuse este încetarea
cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare şi sprijinirea procesului dez
voltării, al combaterii foam etei şi sărăciei existente încă în destule zone
ale lumii.
în acest sens România a depus şi depune eforturi continue. Pe plan
intern, ea a redus în mai multe rînduri sumele destinate domeniului
militar, acestea fiind transferate în sectoare econom ico-sociale. Pe plan
extern, România a propus de mai multe ori îngheţarea ch eltuielilor mi
litare la nivelul unor ani, precum şi reducerea sumelor respective cu
anumite cuantumuri. în fapt, propunerea românească ar duce, în timp,
la nivelul zero al cheltuielilor m ilitare. Un n ivel care ar exprima, în
realitate, dorinţa popoarelor de a scăpa de permanenta ameninţare cu
trimiterea în neant.
Progresul, dezvoltarea şi bunăstarea prin dezarmare, iată ce susţine
poporul român, Romania. La rîndul lor, Cultele religioase din România
sprijină această poziţie, singura valabilă şi în concordanţă cu intere
sele naţiunilor, a lumii. Iată de ce a IlI-a Adunare a Cultelor din Ro
mânia pentru dezarmare şi pace care s-a ţinut la Bucureşti între 16— 18
septembrie 1985 sub genericul «Pacea înseamnă astăzi însăşi viaţa pe
planeta noastră», a adoptat un «A p e l» către toate Bisericile şi organi
zaţiile religioase internaţionale în care printre altele se spune : «...ome-
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se găseşte astăzi într-un moment de răscruce pentru existenţa sa...
confruntată cu un ansamblu de probleme deosebit de complexe,
'ita de furia unor adevărate uragane economice, politice şi miii.. Factorul ce întreţine şi amplifică îngrozitorul coşmar al omenirii
Constituie cursa aberantă a înarmărilor, şi în primul rînd acumuxarea
noi stocuri de armament nuclear, alocarea unor sume tot mai mari
bugetele naţionale pentru perfecţionarea armamentelor, sporirea
:tivelor militare, amplasarea de noi rachete nucleare pe continentul
">pean, militarizarea spaţiului cosmic. Deturnînd şi irosind uriaşe ree materiale şi umane, cursa înarmărilor afectează profund economondială, prejudiciază eforturile de dezvoltare naţională, modifică
'umul şi orientarea schimburilor de valori, frînează cooperarea între
te şi împiedică instaurarea unei ordini econom ice internaţionale pe
bază mai echitabilă». Pe acest temei, A pelu l Cultelor religioase din
-ânia conclude : «...Să cerem tuturor statelor să iniţieze măsuri penIngheţarea cheltuielilor militare, reducerea treptată a acestora, preşi a efectivelor militare, iar fondurile, astfel eliberate, să fie folopentru impulsionarea dezvoltării econom ico-sociale şi ajutorarea ţăr sărace, pentru fertilizarea pămîntului şi nu pentru distrugerea lui».
Aşadar, între problem ele dezarmării şi problem ele econom iei monle, ale noii ordini econom ice mondiale cum se spune, există o strînsă
^rdependenţă. Numai dezarmarea, reducerea ch eltuielilor militare,
iaurarea unoi noi ordini econom ice internaţionale care presupune şi
nouă ordine morală, va duce la îmbunătăţirea relaţiilor între state şi
poare, va deschide calea pentru reluarea cursului destinderii, va pro“ va politica de colaborare şi pace.
Slujitorii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române nădăjduiesc în
linţa binelui în lume, astfel îneît chiar în zilele noastre să se îm'nească cuvîntul profetului Zaharia care spune : «A m cutreierat pă‘~itul şi iată tot pămîntul este locuit şi liniştit» (1, 11).

SFINTUL VASILE CEL MARE, L A U D Ă PĂCII
COM ENTAR II ŞI TRADUCERE
(II)
Pr. prof. NICOLAE PETRESCU

1. învăţătura despre pace, scumpă Sfinţilor Părinţi
l

Sfinţii Părinţi, între care şi Sfîntul V asile cel Mare, numit şi «m are
:ăl al lum ii», alături de Sfîntul Grigorie Teologu l şi de Sfîntul Ioan
ră de Aur, proslăvesc pacea. Prin cuvînt, prin scrieri şi prin fapte, ei
idă această roadă a Duhului Sfînt, adusă de Domnul Hristos pe pă
tat *, şi lăsată întregii omeniri, ca un testament sfînt, de împlinit, pînă
sfîrşitul vieţii, pentru ca «să nu se tulbure inima», de duşmănie, de
.rturi şi de războaie, şi nici «să se în fricoşeze» de spaima uciderii unui
>or de către a ltu l2. Pacea este testamentul divin, pe care trebuie să-l
1. Luca 2, 14.

2. Ioan 14, 27.
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împlinească «toa te neam urile care sînt sub cer» 3, fie creştine, fie n
creştine, pentru că pacea este scumpă tu tu ror4, pentru că toţi oamen
sînt fraţi, fiind fii ai unuia şi aceluiaşi Dumnezeu, şi pentru că Domn
Hristos a dat o învăţătură universală. Starea de pace dintre oamer
adică viaţa plăcută, mulţumitoare, înveselitoare, viaţa netulburată,
fiecăruia, în parte, şi a tuturor, laolaltă, este rodul şi dovada înţelege]
şi înfăptuirii învăţăturii divine, despre convieţuirea frăţească a oamc
nilor, pe pămînt. Sfînta Scriptură are cuvinte de proslăvire a vie ţii pa;
nice, frăţeşti, în unire, şi de proslăvire a binefacerilor păcii, în viaţă,
spune : «Iată, acum ce este bun şi ce este frumos, d ecît numai a lo a
fra ţii îm preun ă» 5. Pacea, deci, pe pămînt, înfrumuseţează viaţa oameni
lor, asemuind-o cu viaţa paradisiacă, plină de fericire.
2.
Sfîntul Vasile cel Mare,
mare scriitor despre pace, şi neobosit rugător
pentru păstrarea ei, in Biserică
şi în societate
Opera scrisă, rămasă de la Sfîntul V a sile cel Mare, este foarte vasl
şi variată. Lucrările sale, dogmatice, morale .ascetice, pedag.'
gice, liturgice, pastorale, epistolare sînt creaţii spirituale, consis
tente, pline de profunde învăţături, divine şi umane, şi pătrunse de
fierbinte dragoste faţă de om.
Intre profundele şi variatele învăţături din operele Sfîntului Vasil
cel Mare, radiază învăţătura despre pace, despre obîrşia ei divin*
despre valoarea ei, pentru comunitatea creştină şi necreştină, despr
îndatorirea tuturor, de a se sîrgui, în toate chipurile, pentru a se păstr
acest dar divin, atît în Biserică, adică în obştea creştină, cît şi în socie
tate.
Unele învăţături despre pace sînt date de Sfîntul V a sile cel Mare,
în mod incidental, adică ele sînt inserate în operele sale care au titluri
aparte, speciale, dogmatice, morale, epistolare etc., în legătură cu dez
binările ivite în Biserică, din cauza ereziilor şi schismelor, cum a fost
erezia lui A rie sau schisma din biserica din Antiohia. A lteori, însă,
Sfîntul V a sile dă învăţături directe despre pace, în mod stăruitor, aşa
cum sînt tîlcu irile capitolelor şi versetelor din Sfînta Scriptură, unde
se află texte sfinte despre pace ca : Isaia 2, 4 6, text care cuprinde învă3. Fapte 2, 5.
4. Fericitul Augustin : «Pax omnibus cara». Vezi «Scriitori bisericeşti latini» (An
tologie), Bucureşti, 1959, p. 312.
5. Ps., 132, 1. Adjectivul românesc *b u n » din acest verset, este traducerea adjec
tivului grecesc
folosit de Septuaginta, dar acest cuvînt grecesc are multe
înţelesuri: frumos, nobil, cinstit, de cinstit, slăvit, bun, virtuos, faptă frumoasă, curat,
natural (nefalsificat), desăvirşit, preţios, favorabil, folositor, plăcut, sănătos, ceea ce
convine. Aceste multiple înţelesuri ale adjectivului greccsc ne ajută să înţelegem
cumplet, tabloul păcii şi binefacerile ei, în lume, arătate de Sfînta Scriptură.
6. Vezi Sfîntul Vasile cel Mare, Commentarius in Isaiam prophetam, în Migne,
P. G., voi. XXX, col. 243.
7. Vezi Sfîntul Vasile cel Mare, Hom iliae in Psalmos, în Migne, P.G., voi. XXIX,
col. 210— 494; Sfîntul Vasile cel Mare, Comentar la Psalmi, Bucureşti, 1939, trad. de
Pr. dr. Ol. N. Căciulă.
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Itura şi profeţia divină despre dezarmarea generală, cînd toate popos
işi vo r preface toate arm ele de luptă, denumite, sintetic, cu dou ;
1nte — săbii şi lănci — în unelte de muncă, şi cînd popoarele vor tr
l)mnire şi frăţie universală (Psalm ii 33, 7 şi 15; 45, 9— I O7 ; Ioan
Ş; 27 etc.).
Tîlcuirile acestor texte scripturistice ale Sfîntului V a sile cel M are
% propriu-zis, lecţii speciale despre pace.
[ j în cele ce urmează, vom prezenta ambele forme de exprim are aie
durilor Sfîntului Vasile cel M are, despre pace, adică vom spicui, in
ţiul rînd, din ideile sale despre această temă, aşa cum se găsesc ele
primate, sporadic, în unele din operele sale, şi, după aceea, vom reda
i citeva texte, în traducerea română, a tîlcu irilor unor versete scrip:stice, cu teme speciale despre pace.
a) Sfîntul V a sile cel M are ne învaţă că pacea este un dar ceresc
eieste d o n u m )8, adică un «dar care este mai presus de lume»
xpxâstuov e<m to Sujpov). De aci, urmează îndatorirea fiecărui om,
a păstra şi fructifica acest dar, spre bucuria stăpînului care ni l-a dat,
ş pe un talant de mare valoare, spre a ne aştepta la dreapta răsplătire9
scăpa de pedeapsa divină. De aceea, Sfîntul V a sile ne învaţă «c ă noi
“ ■ne dăm silinţa, ca pacea să fie considerată mai presus decît toate
Ktarile din lu m e » ( Ilâv'ra
o^ooSâaai Ssuxspa
etp^vTjî)
ne rugăm lui Dumnezeu pentru ea «fiin d că Dumnezeu ne este într!i îo r » ( 0£ou oovspYoovTo*; ) 10. T o t în această lucrare, Sfîntul V a sile cel
Nkre, îndurerat de dezbinarea din obştea Bisericii din Antiohia, roagă
1 Sfîntul A tanasie al A lexandriei, ca «în tot chipul, cei ce au aceleaşi
r.ţăminte să fie îndemnaţi, stăruitor, să trăiască în tr-o strînsă legătură>,
pre a nu se mai adînci dezbinarea între fraţi, în Biserică.
In Epistola a 244-a n , Sfîntul V a sile cel Mare, adresîndu*se epispului Patrophilus al A eg ee i, din C ilicia (A sia M ică), cu care discută
Eeie disensiuni din sînul Bisericii, identifică pacea cu «xotvcovta» (comiurâo). Sfîntul Părinte înţelege, deci, că pacea reală, în societate, este
> comuniune sufletească, intimă, o unire a inimilor, în aceeaşi simţire,
legătură frăţească între oameni, aşa cum este tîlcul acestui cuvînt
frecesc, cu care el denumeşte «pacea».
Temeiul psihologic şi moral al păcii este iubirea unuia faţă de altul,
>une Sfîntul Părinte, în Epistola a 203-a12. Iubirea reciprocă, deci,
ne izvorul stării de pace, în lume, şi de aceea, Domnul Hristos a lăsat
{A p ostolilor, şi prin ei, întregii omeniri, îndatorirea de a se iubi unii pe
tftii, şi a trăi în pace, fiindcă numai trăind în iubire, echivalentă cu
wcea, oamenii îşi merită numele de fii ai lui Dumnezeu. Sfîntul V asile
|Hi întăreşte ce le spuse, cu înseşi cu vintele Domnului Hristos, care
8. Vezi Migne, P.G., voi. XXXII, col. 1508— 1509, unde este redat, In latineşte,
buchet de termeni cu care Sfîntul Părinte defineşte pacea, şi înfăţişează structura.
I«ffr.butele şi valoarea ei, în Biserică şi în societate.
9. Cf. Pilda talanţilor, M atei 25, 14— 30.
10. Vezi Sfîntul Vasile cel Mare, Epistola a 69-a (către Sfîntul Atanasie al Alexan*
I ifteî), în Migne, P.G., voi. XXXII, col. 433; Vezi traducerea acestei Epistole, în «MitroJfl£3a Banatului», nr. 10— 12 , 1979, p. 640—642.
11. Vezi Migne P.G., voi. XXXII, col. 922.

i

12. Ibidem, col. 737.
Q.R. — 6
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spune : « Intru aceasta v o r cunoaşte toţi ca sînteţi ucenicii M ei, d
v e ţi avea dragoste unii faţa de a lţii» 13, iar mai departe, adaugă : «Pa
M ea las vouă. pacea M ea dau v o u ă » 14. în fuga condeiului, Sfîntul Va
cel M are îşi exprimă gîndurile sale meditative, asupra ambelor te
divine şi spune : «E u nu pot să mă con vin g că, fără iubirea unuia t
de altul, şi — in ceea ce mă priveşte pe mine — iără a trăi în pace
toată lumea, pot să mă numesc slu jito r vrednic al lui Iisus H ristos».
privire la cuvintele Domnului «P a ce vă las vouă»... el spune că pa
pe care o dă Dumnezeu, omenirii — pacea de care este vorba aici este temporară, ci este pace veşnică, fără sfîrşit, fiindcă acest dar
resc, ca şi autorul ei, « este mai presus de lu m e» (oTtspxoajv.ov eoti).
dacă pacea aceasta ar fi din lume, ea ar depinde de starea lumii, adi
ea n-ar dura mai mult decît durează lumea însăşi».
Sfîntul Vasile, vorbind despre îndatorirea slujitorilor lui Hristos
a fi, în permanenţă, slujitori ai păcii, prin virtutea iubirii reciproce,
dă pe sine pildă de a trăi în pace cu toată lumea şi, de aceea, cum s
văzut, mai sus, cînd tîlcuieşte cuvintele «In tru aceasta v o r cunoaşte t
că sînteţi ucenicii M e i...» intercalează mărturia sa despre sine : «în ce
ce mă priveşte pe m in e» ( xo ele epi 7jxov). Prin aceasta, el îşi arată mod
său de pastoraţie şi de viaţă, pilduitoare, de a trăi în pace cu toţi, pr
iubire.
Textul scripturistic «Pacea M ea las vouă, pacea M ea dau v o u ă » ai
următorul final, rostit tot de Domnul Hristos : «(P a cea ) nu precum
lumea vă dau E u». Zăbovim puţin asupra acestui text divin, spre a
prinde înţelesul întru totul corespunzător realităţilor istorice. Sfînt'
Vasile face o deosebire de esenţă, iar nu de grad, între pacea divin
veşnicq, şi pacea omenească, foarte fragilă, adică de scurtă durat
fiindcă nu este izvorîtă dintr-o iubire reciprocă, sinceră, reală, curat1
bazată pe sentimentul divin, de frăţietate. El nu confundă una cu alt’
şi spune, limpede, că pacea divină «este mai presus de lum e», adie
spune, sub altă formă, ceea ce a spus M în tu ito ru l: (Pacea) «n u precw
dă lum ea». în faţa Domnului Hristos, Dumnezeu Atotştiutor, timpul, tre
cut, prezent şi viitor, este un veşnic prezent, şi, de aceea, spusele sal
cuprind şi cele ce s-au întîmplat, în trecut, şi cele ce se întîmplă i
prezent, şi cele ce se vo r întîmplă, în viitor, în istorie, referitor la ca
racterul vrem elnic al tratatelor de pace, încheiate în urma războaielo
dintre popoare, de pe întreaga faţă a pămîntului. Caracterul de scurt
durată al tratatelor de pace, tulburarea şi anularea în voielilor de pac<
din lume, ni le confirmă, din plin, studiile moderne, actuale, din istori;
diplomaţiei, cu date statistice, care ne înmărmuresc. Iată o scurtă soco
teală, despre preţul războaielor, în oameni şi în bani, pe care l-a plăti'
omenirea, pînă în prezent, precum şi despre instabilitatea păcii, «precum
o dă lumea» : «In ultim ele şase m ilenii, au avut loc, în întreaga lume
14.500 de războaie. In tim pul acestor războaie, au pierit peste trei
miliarde de oameni. Ele au costat omenirea 20.000 de m iliarde de franci
elveţieni. în această perioadă, au fost încheiate 4711 tratate, pacte şi
acorduri, dintre care au fost respectate doar 14» 15. Aceasta este «pacea >
13. Ioan 13, 35.
14. lbidem 14, 27.
15.
Vezi ziarul «înainte» din Craiova, 10 ianuarie, 1964, p. 4 (date după izvoare
mondiale competente).

ristos

[circ o dă lumea, despre care vorbeşte Mîntuitorul, în comparaţie
pe care a adus-o El, ca dar ceresc !
S Vintul V asile cel M are ne spune, în multe lucrări, că pacea pe care
m Msat-o Domnul Hristos este pacea cea adevărată şi, de aceea, Ei
Sfe:eamnă, cu tot focul dragostei sale părinteşti, ca numai pe aceasta
K-utăm . într-o scrisoare pe care o adresează lui Evagrius, presbitepăcii, cacel mai plăcutcuvînt, care desemnează
1* ei face elogiu l
led fericită a obştei creştine a Bisericii şi a societăţii şi scrie : «C ă ci
e i'e
mai plăcut la auz,
decît numele de « pace* ? (Tt yip r,Siov
r/j? eip^v7j?
6v6jxaTo<:).Sau ce este mai sfînt şi mai bine plăcut
ferului, decît că ne-am hotărît pentru astfel tle lucruri, de pace ?»
tocată, Sfîntul Părinte, îl îndeamnă, stăruitor, pe acest preot antiohian,
sfrguiască, pentru înlăturarea dezbinărilor din Antiohia, pentru că

fj-i o fiinţă raţională — omul — cît şi pentru stat (cetate), şi chiar
»:;tru o fiinţă neînzestrată cu raţiune, o mărturiseşte şi Fericitul
H-stin (354— 430), care scrie: «A t ît de mare este folosul păcii, incit,
tr in cele ale v ie ţii păminteşti şi pieritoare, de obicei, nim ic nu se
* mai plăcut, nim ic nu poate să fie dorit mai cu ardoare, in fine,
j ; mai bun nu poate să fie in v e n ta t» (Tantum est pacis bonum, ut

re, ca pacea să se coboare pe pămînt. Din cele 366 de Epistole, de
sr.alu, care ne-au rămas de la el, un mare număr din ele sînt scrisori
terne despre pace, adresate atît Bisericilor din Răsărit, cît şi Bisericici:i Apus, în care se citeşte rugămintea lui, caldă şi plină de fineţe
leească, către marii ierarhi ai Bisericii soborniceşti, de a-şi uni pu-

‘"fîntul Părinte ne învaţă că pacea se sălăşluieşte pe pămînt prin
ii'..rul lui Dumnezeu, izvorît din bunătatea sa nemărginită faţă de
steni, creaturile sale cele mai iubite, şi prin împreună-lucrarea oameor intre ei, pe de o parte, şi în acelaşi timp, prin împreună-lucrarea

»v. Scrisoarea a 156-a, în Migne P.G., voi. J^XII, col. 614.
■f Fericitul Augustin, De civitate Dei, Liber XIX, cap. XI (Scriitori bisericeşti
ir — Antologie, Bucureşti, 1959, p. 312).
18 Vezi Migne, P.G. voi. XXXII, col. 472— 484 ; 900— 912 etc.; Vezi şi «B.O.R.»,
7-8/1982, p. 650— 662.
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îndemîna credincioşilor, pentru dobîndirea păcii divine, şi pe pămi
aşa cum este în ceruri : rugăciunea către Dumnezeu şi iertarea a
ceea ce a greşit omul, unul faţă de altul.
Dăm două scurte texte, spicuite din scrierile Sfîntului Vasile,
care se oglindeşte învăţătura despre rugăciune şi despre iertare, adi
despre cele două m ijloace divine, pentru împlinirea gîndurilor desp
pacc.
a. «Eu însumi de m i-ar da Dumnezeu putere — mă v o i ruga,
înainte de orice, ca Bunul Dumnezeu să ne dea pacea Lui, care să
facă stăpînă în in im ile tuturor oam enilor, aşa în e ît, aceştia, care sî
umflaţi de m înie Îm potriva noastră, şi s-au întărîtat foarte, să se pot
lească, întru Duhul blîndeţei şi al dragostei » 19. ( A 6 t 6 ? 8 a v eu$atjj.7jv j id X r
jjlsv Soovat tov aŢaOov 0eov X7jv eauxoo elpigvyjv...).

b. Intr-o altă Epistolă20, Sfîntul V asile intervine, în scris, pent
curmarea neînţelegerilor ivite în Biserica din Samosata, localitate
sud-estul A siei M ici, pe fluviul Eufrat, locul de obîrşie al ereticul
antitrinitar, Pavel de Sam osata21. Cu duhul său împăciuitor şi delic
Sfîntul V a sile preţuieşte mult dreapta comportare a clerului samosati
în timpul persecuţiilor îm potriva creştinilor, comportare pentru care şi
primit, pe drept, laudă, dar îndeamnă stăruitor, acest cler, să nupiardă lauda, dobîndită prin rezistenţa sa, în timpul persecuţiei, pr
dezbinările care au apărut în sînul acestui cler, dezbinări despre care
auzit Sfîntul Părinte, şi care i-au produs durere sufletească. Cu a
lui oratorică, de a obţine «captatio b en evolen tia e», de la clerul sam
satian, pentru a primi învăţătura despre stingerea dezbinărilor, învăţ
tură pe care avea să i-o dea, Sfîntul V a sile laudă purtarea acestui c l'
în persecuţie, dar îi aminteşte că aci a fost mîna Domnului, care l-a p
la încercare, ca să vadă dacă şi în strîmtorări şi în necazuri, slujeş
lui Dumnezeu, cu acelaşi suflet, plăcut Lui.
Cu toate că dezbinările dintre acest cler «au crescut, cu trecer
tim pului, din cauza poftei de ceartă (... npolovtoc
too xpo
uTTG'ftXovetxtaC...), spune Sfîntul Vasile, el are convingerea că aces
dezbinări se pot stinge, şi îi dă acestui cler un leac, sigur, pentru a '
stinge şi a restabili pacea, în sînul Bisericii. A cest leac, este : iertar
reciprocă (...ott dep^xate
-zai
), (să-mi trimiteţi vestea c
bună că v -a ti iertat în v in u irile dispreţuitoare, unii altora). M editî
asupra m ijloacelor divine, rugăciunea şi iertarea, pe care Sfîntul Vasi
cel M are le recomandă credincioşilor, pentru ca să înlăture tulburări’
şi faptele de vrăjm ăşie din societate, şi să restabilească şi să păstrez
şi pe pămînt, pacea divină, ne ducem cu gîndul la învăţătura Domnul
Hristos despre puterea rugăciunii, făcută cu credinţă, în numele L"
şi la îndatorirea, neîncetată, de a ierta, la nesfîrşit, greşelile aproape1'
nostru, care este orice om, de orice neam şi de orice credinţă ar
fiindcă toţi oamenii sînt fraţi. Mîntuitorul Hristos ne învaţă, spunînd
«Ş i toate cîte v e ţi cere cu credinţă, v e ţi prim i» (M atei 21, 22). T
19. Sfîntul Vasile cel Mare, Despre Siîntul Duh, cap. XXIX, paragraful 75 (Mig
P. G. voi. XXXII, col. 209).
20. Epistola a 219-a (Migne P. G. voi. XXXII, col. 812).
21. Vezi Istoria bisericească universală, Bucureşti, 1953, p. 133— 134.
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nul Hristos ne-a învăţat să iertăm pe aproapele nostru «pînd ric
tezeci de o ri clte şapte» (M atei 18, 22), adică să-l iertăm la infin:t.
easta este învăţătura Domnului Hristos şi a Sfinţilor Părinţi, pen’ ru
trarea fraternităţii oamenilor, pe pămînt, şi de aceea, Biserica a alc 'it slujbe şi rugăciuni pentru pace, pentru înmulţirea dragostei între
eni, şi pentru dezrădăcinarea urii din inima vrăjm aşilor, care sînt
îflaţi de m înie» îm potriva semenilor, cum spune Sfîntul Vasile cel
"e, şi pentru potolirea mîniei, pentru îndreptarea vrăjm aşilor,
pe
:a cea bună, pentru a le pieri pofta de ceartă şi de răzbunare, ambişi pofta de luptă, simţăminte exprimate de Sfîntul Părinte prin substan1 grecesc « <pi),ovsixta », arătat mai sus. A ceste sfinte slujbe sînt ofite în biserici, în cursul Sfintei Liturghii, începînd chiar de la săvîra Proscomidiei.
3.
Tîlcuiri de texte scripturistice,
de proslăvire a păcii, şl îndemnuri de a deveni «fii ai păcii»
a. Psalmul 28, 11 : «D om n ul va da tărie poporului său, Domnul va
*rcuvm ta pe poporul său, cu pace» n . «Dar, este natural ca pacea să
socotită cea mai desăvîrşită dintre toate binecuvîntările, fiindcă ea
‘e un echilibru stabil al raţiunii omeneşti, aşa încît bărbatul paşnic se
acterizează printr-un calm netulburat, în ceea ce priveşte comportările
In viaţă, pe cînd bărbatul cel războinic este dominat de pofte — bune
rele — şi, nicidecum, nu participă la pacea venită de la Dumnezeu,
:e pe care a dat-o Domnul ucenicilor Săi, pace «care covîrşeşte orice
ite» (Filip., 4, 7) şi care va păzi sufletele celor vrednici. Pacea aceasta,
'ar şi Apostolul o cere, prin rugăciune, pentru Biserici zicînd : «J/ar
ia şi pace să se înm ulţească» (I Petru 1,2).
Deie Domnul, deci, ca şi noi, care ne-am luptat bine, şi am distrus
;etul trupului, adică pe vrăjmaşul din noi, îm potriva lui Dumnezeu,
im cînd sufletul a ajuns într-o stare de linişte şi netulburare, «să ne
nim fii ai păcii, şi să ne împărtăşim de binecuvîntarea lui Dumnecu pace, în Hristos Iisus, Domnul, căruia i se cuvine slava, şi
‘erea, acum şi pururea, şi în ve cii vecilor. A m in ».
b. Psalmul 33, 13 : «F ereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o
jiează pe ea» 23.
«T ot aşa şi cel care are de gînd să ajungă în viaţa cea bună, se cade
se îndepărteze de orice întovărăşire cu răul. *Caută Pacea şi ţine-te
ea». Despre aceasta a spus D om nu l: «Pacea M ea las vouă, pacea
« dau vouă, nu precum da lumea vă dau E u» (Ioan 14, 27).
Caută, deci, pacea Domnului şi urmeaz-o. Dar, să. n-o urmăreşti
'el, decît alergînd, avînd privirea ţintă la răsplata chemării celei de
(Filip., 3, 14). Căci numai sus este pacea cea adevărată. Cită vrem e
tem legaţi de trup, sîntem legaţi şi de multe lucruri care ne tulbura,
'dar, caută pacea, adică desprinderea de tulburările acestei lumi ;
22. Sfîntul Vasile cel Mare, Homilia in psalmum X X V III, în Migne P.G., voi.
X, col. 280—305; Vezi şi «Sfîntul Vasile cel Mare, Comentai Ia Psalmi», trad. de
dr. Ol. N. Căciulă, Bucureşti, 1939, p. 119— 120.
23. Migne P.G., voi. XXIX, col. 375; Vezi şi Comentat la Psalmi,
op. cit ,
191— 193.
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form cază-ţi o minte liniştită, o oarecare stare sufletească, fără băt
valurilor, şi o stare de netulburare a sufletului, neclătinată de poi
nici de învăţături mincinoase, învăţături care, prin aparenţa lor de a
văr, sînt ademenitoare la un consimţămînt de a se lipi de ele. Acestea
le spun : ca să dobîndeşti pacea lui Dumnezeu, care covîrşeşte o r
minte (Filip., 4, 7), pace care păzeşte inima ta. Cel ce caută pacea, ac
îl caută pe Hristos, fiindcă El este pacea noastră24, care a zidit pe
doi într-un singur om nou, făcînd pace, şi împăcînd, prin sîngele Cr
Sale, atît pe cele care sînt în, ceruri, cît şi pe cele care sînt
pămînt»
Despre folosul păcii, despre învăţătorul şi înfăptuitorul păcii,
pămînt £i în ceruri, între oameni înşişi, precum şi între oameni şi Di
nezeu, mai vorbise Sfîntul V asile şi cînd a tîlcuit versetul al 6-lea
Psalmul al 33-lea, luînd în discuţie «Fericirea a V il-a : F e riciţi fâcăt
de pace» (M atei 5, 9). A ic i Sfîntul V asile ne reaminteşte învăţătura J
spre pace în aceleaşi cuvinte din Sfînta Scriptură : «C in e ne va învăţa
noi binele Păcii ? însuşi făcătorul de pace, cel ce a făcut pace şi
împăcat pe cei doi într-un singur om nou (Efes., 2, 15), C el ce a împăc
prin sîngele Crucii Lui, atît pe cele din ceruri, cît şi pe cele de pe
m înt» (Col., 1, 20) 25.

învăţătura despre pace a Sfîntului Vasile cel Mare, are carac
teoretic-didactic, şi practic-pastoral, parenetic.
Sfîntul Părinte se îngrijeşte, în primul rînd, să lumineze mint
credincioşilor, să înţeleagă ce este pacea desăvîrşită, adusă de Dom
Hristos pe pămînt.
El ne învaţă că pacea este un dar divin, un dar ceresc, pe care
menii trebuie să-l supracinstească, şi să-l păstreze, în viaţă, ca pe
mărgăritar de mare preţ (M atei 13, 45— 46), care le ţine, le împodobe,
şi le înfrumuseţează viaţa.
Pacea este o binecu vin ta re cerească, dată de Dumnezeu oamenii
dar ea, spune Sfîntul Părinte, este cea mai mare şi mai scumpă de
toate binecuvîntările, pentru că este salvatoarea vieţii, bunul divin
mai de preţ, pacea fiind echivalentă cu viaţa însăşi.
Pacea este o com uniune sufletească bazată pe iubirea frăţească fa
de orice om, şi această comuniune sufletească se face vizib ilă prin u
rea în cuget şi în simţiri, între fraţi. Cu termenul grecesc, folosit
Sfîntul V a sile cel Mare, pacea este denumită « k in o n ie », care înseam
că aceleaşi gînduri şi simţiri morale vibrează în două sau mai mul
fiinţe umane, şi de aceea, în astfel de inimi, nu poate să se zămislea
nici un gînd de vrăjm ăşie a unui ins faţă de altul, ci răsar numai gî
duri de dragoste reciprocă, pace şi bunăvoire. Chiar unii gînditori r
creştini, susţin că această k inonie sau com uniune sufletească, prepune unul şi acelaşi suflet, vibrînd în unul sau mai multe persoane
cea de a doua persoană ar fi «jum ătatea a doua a sufletului primei p
24. Efes., 2, 14.
25. Col., 1, 20.
26. Migne P.G., voi. XXIX, col. 361 ; Vezi şi Comentar Ia Psalmi, op. cit., p. 1
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e». Scriitorul Horatius (65— 8 î.d.Hr.), de exemplu, într-o reală coiur>e sufletească, cu cel mai mare poet latin, V ergiliu s (70— 19
r.), îl numeşte pe acesta «anim ae d im idium » = jumătatea sufletusău27. A ceeaşi tîlcuire a comuniunii sufleteşti, frăţeşti, o dă şi poetul
Iru, care exprimă simţămintele poporului român, spunînd : «e u ţi-s
e, tu m i-eşti frate, in noi doi un suflet bate».
Odată cu învăţătura teoretică despre pace, şi despre denumirile ei.
tul V asile cel Mare, mare păstor şi pedagog al Bisericii, ne dă şi
i practice, despre m etodele şi procedeele divine, pe care trebuie
le folosească slujitorii lui Hristos, pentru readucerea şi păstrarea
i pe pămînt.
După porunca Sfîntului apostol Pavel «R u g a ti-v ă n eînceta t» (1 Tes.,
17), Sfîntul V a sile cel Mare, însuşi se roagă şi îndeamnă pe sluji"i lui Hristos să se roage, necontenit, bunului Dumnezeu, ca să ne
ită ajutorul său. El este şi autorul Sfintei Liturghii, care-i poartă
ele, şi stăruie, mai ales aici, ca slujitorii lui Hristos, împreună cu
tea credincioşilor, să înalţe rugăciuni «Pe n tru pacea a toată lumea,
tru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea
r o r ».
La rugăciune, Sfîntul V asile cel M are adaugă virtutea iertă rii unuia
de altul, a vorb elor şi faptelor prin care omul supără pe semenul
virtute care s t in g i orice pricină de mînie, de ceartă şi de acte
lente.
A tît rugăciunea cît şi iertarea, ca m ijloace de a face pace în socie, trebuie să izvorască din virtutea iubirii curate, care «înd elu ng
ă, este binevoitoare, nu pizmuieşte... nu se poartă cu necuviinţă, nu
tă la ale sale, nu se aprinde de m înie, nu gîndeşte răul... toate le
era... toate le rabdă» (1 Cor., 13, 4— 5 şi 7).
Sfîntul V asile îndeamnă, neîncetat, în scrierile sale, pe destinatarii
să-şi pună sufletul pentru pacea obştei, ca nişte păstori buni şi,
ce este şi mai mişcător, spune că el însuşi, în lupta aceasta, sfîntă,
tru pace, doreşte «să-şi piardă (să-şi arunce), cu plăcere, chiar viaţa
*
(...w tcs i^Sea)? âv xat x tjv
TYjv £|xai>too rp o so fta i) . . . pentru ca
âra de foc a urii dintre oameni, aprinsă de cel râu, sâ fie stin să26.

«A V E , D IV IN A P A X !»
Pr. GHEORGHE CUNESCU

Acest salut, în cuvinte horaţiene dar cu miez creştin, aparţine Pătelui Grigorie Gala Galaction, mare iubitor de pace şi luptător sub
apelul binecuvîntat al păcii.
A salutat în felul acesta pacea, sfîntă şi binefăcătoare, cînd se afla
crepusculul v ie ţii (în iunie 1954), la o întîlnire academică cu tinetul universitar. Bătrînul înţelept trăise trei războaie : războiul balic (1912— 1913), primul război mondial (1914— 1918) şi al doilea răz
27. Vezi Prof. Tudor D. Ştefăncscu, Publius V ergilius Maro, Craiova 1932, p. 14.
28. Epistola 128, paragraful 1, în Migne P.G., voi. XXXII, col. 550.
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boi mondial (1939— 1945), le-a cunoscut dezastrele umane şi material
a înţeles însemnătatea vitală a păcii şi a urat tineretului ţării ca măca
el să aibă parte de pace fericită şi perpetuă
Totdeauna a fost un ireductibil iubitor al păcii, luptător fidel pe ba
ricadele, cu constelaţii cereşti, ale păcii între oameni, apostol şi apo
loget ferm al ei. «A m fost o viaţă întreagă iubitorul şi propovăduitorul
păcii, atît de statornic îneît am ajuns — de cîteva ori — în grea
prim ejdie» 2.
N ici nu se putea să fie altfel, ca unul ce a unit, în personalitatea sa
bogat dăruită, un profund creştin, teolog erudit şi preot ortodox, scrii
tor de talent, fiu şi glas al poporului român — «suflet din sufletul nea
mului», democrat-umanist m ilitan t3.
Fiind şi activînd în acest fel, Părintele G rigorie Gala Galaction s-a
aflat în concordanţă perfectă cu creştinismul şi teologia creştină care
au proclamat de la bun început, statornicirea păcii pe pămînt şi între
oameni buna-învoire, cum au întîmpinat şi au vestit îngerii Naşterea
Mîntuitorului, pacea şi bună-învoirea între oameni fiind dorinţa Făcă
torului cerului şi al pămîntului şi misiunea întrupării Fiului lui Dum
nezeu — a învăţăturii şi Bisericii Sale.
S-a aflat în concordanţă deplină cu Biserica Ortodoxă Română —
care l-a crescut, l-a ocrotit, l-a învăţat şi l-a îndrumat pe calea păcii.
A fost în acord total, pînă la identificare, cu sufletul poporului
român, cu istoria şi viaţa lui de popor iubitor de pace, doritor şi făcător
de pace, atît înlăuntrul ţării, oferind, cu mărinimie creştină devenită
tradiţională, coexistenţă paşnică cu naţionalităţile conlocuitoare, cît şi
extern, fără cotropiri şi anexări de teritorii străine, doar apărîndu-şi li
bertatea, independenţa şi suveranitatea naţională şi hotarele.
Părintele G rigorie Gala Galaction constituie o întruchipare con
cretă, un exemplu superior, instructiv şi edificator, de conştiinţă creş
tină şi conştiinţă patriotică, totodată. A înţeles misiunea cardinală a
Bisericii creştine, respectiv, a Bisericii O rtodoxe Române, de a întrona
pace pe pămînt şi între oameni bună-învoire, a trăit-o şi a aderat la ea.
Părintele G rigorie Gala Galaction s-a afirmat, ca hotărît iubitor şi
adept al păcii, de la prim ele sale manifestări publicistice de scriitorcetăţean — scriitor militant care intervine în problem ele vie ţii şi actua
lităţii obşteşti.
A stfel, în anul 1913, răspunzînd la o anchetă despre război sau
pace, şi-a precizat poziţia, menţinută toată viaţa — o poziţie justă, creş
tină şi patriotică, rezolvînd, judicios şi normativ, această colizie etică
dificilă. «A ş vrea ca războiul să nu mai fie, a declarat el. A ş vrea ca,
în toată lumea, popoarele înfrăţite să-şi jure . şi să păstreze o pace pe
1. Gala Galaction, La o ln tilnire cu studenţii, In «Gazeta literară», an. I (1954),
nr. 13, din 10 iunie, p. 4.
2. Idem, Spre un suprem areopag al păcii, în «Gazeta literară^», an. II (1955),
nr. 1 (43), din 6 ianuarie, p. 6.
3. Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Un vrednic slujitor al Bise
r i c i i : Părintele Gala Galaction. în «Biserica Ortodoxă Română», LXXII (1954), nr. 4,
p. 433; Teodor M. Popescu, Părintele Gala Galaction, în «Biserica Ortodoxă Română»,
LXXII (1954), nr. 5, p. 557.
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l i vecii. A ş vrea ca omenirea să nu mai caute aur, pămînt şi prazi şi
rvă, sub ploi de sînge, în urlete şi în gem ete şi în fum de incendii
argumentat cu texte biblice.
A dezaprobat, însă, pacifismul şi pe pacifiştii cu orice preţ, cu sarificii naţionale, curent de opinii şi de acte ce s-a dovedit iluzoriu, mai
^ult o manevră defetistă. «N u mă privesc nicidecum drept infidel ori
dător faţă de caldele mele convingeri evanghelice şi democratice,
bcă spun pe faţă adevărul, a precizat el situaţia. E o mare greşală să
t cloroformizăm cu iluzia pacifistă. E un păcat faţă de copiii noştri să
rttăm cum se poartă puşca şi să efiminăm deprinderile noastre... Să nu
|himim deloc. A tîta timp cît toată lumea din jur-împrejurul nostru cullvă bărbăţia, entuziasmul patriotic şi tunurile de asediu, este o crimă
Un partea noastră să punem în brîu furca păcii şi să învîrtim firul reeriilor irenice». A J eg itim a t războiul şi pregătirile respective, oricît ar
sta, pentru apărarea integrităţii, libertăţii, independenţei şi suveraniItii patriei, pentru recucerirea lor cînd sînt pierdute. «C rîn c e n e răzciul, sălbatic şi hîd... dar e sfînt cînd îl purtăm pentru cop iii, soţia, liertatea pâm întului nostru» (subl. ns.). A proclamat, ca datorie supre\ patriotică a fiecărui cetăţean, oricine ar fi — demnitar, scriitor, cleric,
eseriaş, plugar..., de a lupta, cu tot devotamentul, pînă la sacrificiul
rteţii, pentru apărarea libertăţii, independenţei, suveranităţii şi hotarele
•triei. A reprodus un distih dintr-o poezie patriotică a lui V asile
fciecsandri,
i
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«...nimic nu e mai scump pe lumea românească
decît un nume de viteaz şi o moarte vitejească» 4.

In anii primului război mondial, a dezaprobat şi a încriminat răzaiele pentru rapturi teritoriale şi înrobiri de popoare — războaiele
nperialiste. A intuit şi a demascat cauzele, aceleaşi totdeauna, ale
cestui fel de războaie. Le-a spus pe nume, fără menajamente : «Cau*le stau ascunse în păm întul din care creşte grîul, din care ţişneşte
dcura propriu-zisă şi păcura mai viru len tă a lăcom iei şi poftei de stălin/re» (subl. ns.) 5.
Intr-un articol, cu titlul luat din Evanghelie, Înaintea lui Pilat 6, a
irătat dezamăgirea iubitorilor de pace şi a m ilitanţilor pentru apărarea
•âcii, oameni şi partide politice 7. A deplîns dezastrele catastrofale ale
“iboaielor. A înfăţişat o privelişte de groază, dar reală, din natură, în
na mai : «lîngă mii de măcieşi înfloriţi, se zvîrcolesc astăzi oameni
neri răpuşi de oameni tineri, fraţii lor de altă limbă. Cîm pii întregi de
ori sau de holde sînt înecate în sînge omenesc şi minate de ghiulele,
fiduri întregi nu mai au nici o privigh etoare şi nici un visător». în
treba : «Se poate o contrazicere mai brutală ? Se poate o ja le mai adîncă
*ecît jalea acestui fapt oribil ca oameni să ucidă oameni pe sînul plin
4. Gala Galaction, Vd răspund!, în «Rampa», an. II (1913), nr. 368— 369, din 13
muarie, p. 3.
5. Idem, Mai multă lum ină!, în «Cronica», an. I (1915), nr. 22, din 12 iulie, p. 41'>.
6. Idem, înaintea lu i Pilat, în «Cronica», an. I (1915), nr. 6, din 20 martie, p. ICO?
se vedea şi Gala Galaction, La un pahar cu ceai (cu Constantin Dobrogeanu-Gherea}.
|ti .Cronica!», an. I (1915), nr. 40, din 15 noiembrie, p. 779— 782.
7. A se vedea, Gala Galaction. Din caietul săptămânii, în «Cronica», an. I (i:
I «r 6, din 20 martie.
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de rouă şi de viaţă al naturii reînviate şi ajunsă în luna mai ? Pe cîfl
marele mister al fecundărilor şi al propăşirii v ie ţii se îndeplineşte
apele adinei, în crăpăturile stîncilor, în caliciul fiorilor, în pulbere şi îd
noroi, omenirea raţională şi civilizată continuă opera de moarte, vînîndl
pe aproape prin liv e zile îm bobocite şi orbind aurorele şi serile luneil
mai cu fumul tunurilor de asediu» 8. în altă parte, a observat, chiar dei
la începutul războiului (1914) că «tot ce geniul paşnic a inventat şi al
realizat pînă acum, pentru micşorarea durerilor şi îmbunătăţirea v ie ţiil
omeneşti, a fost confiscat de geniul războinic şi prefăcut în agenţiil
morţii. Odinioară, bestia omenească m înjea cu măcelurile ei numai V
cîm piile şi pădurile. M ai tîrziu, cînd oamenii au născocit arta naviga-1
ţiei, ei s-au prigonit şi s-au bătut şi pe apă. Astăzi, iată-i despicînd văz-|
duhul, în aeroplane şi dirijabile ! C orolar im e d ia t: nebunia lor fratricidă!
insultă azi seninătatea cerului !». A imaginat şi următoarea prezumpţie. f
ce s-a dovedit profetică : «Dacă unul din marile popoare beligerantei
de azi ar izbuti într-o zi să debarce cu aeroplanele pe lună şi să fon* I
deze acolo o colonie, un popor protivnic, împins de diavolul ambiţiei şi I
al concurenţei, ar debarca şi el pe lună şi ar fonda o colonie vecină, a I
doua zi, năvălitorii de pe Terra s-ar încăiera pe argintatul satelit şi cu ]
sîngele lor impur ar profana imaculatele plaiuri s e le n a r e !»9.
Cu toate g roză viile şi urmările îngrozitoare ale războaielor, Gala |
Galaction a îndreptăţit şi acum războiul de apărare a patriei şi inte
grităţii ei, a independenţei şi suveranităţii ei, precum şi datoria supremă I
patriotică de a lupta în astfel de războaie. Poposind într-un colţ frumos J
al ţării — «o gură de rai» şi gîndind la trecut, la luptele şi jertfele po-i
porului pentru apărarea pamîntului său istoric naţional, a afirmat : «Şi
o să v ie iarăşi vrem ea ca să ne întrebe lumea, dacă merităm ori nu să
mîncăm o pîine, în tihnă, aici pe pămîntul nostru ?... O, dacă viaţa
aceasta n-ar fi nedreaptă, violentă şi rea, aşa cum este, şi dacă j
scaunul dreptăţilor negreşite n-ar fi aşezat dincolo de hotarul ei, soco
tesc că nici un alt neam de pe pămînt n-ar scoate mai uşor ca noi, de
la un scaun de dreptate şi în puterea atîtor suferinţi trecute, dreptul să
trăim, nesupăraţi, aici între munţii şi pîraiele noastre ! Dar, trebuie să
luăm viaţa aşa cum este ? trebuie s-o primim cu răbdarea şi înţelepciu
nea strămoşilor noştri. Şi de va fi n evoie să dovedim cu probe noi că
face să rămînem stăpîni în ţara noastră, o să le făurim la locul şi ziua
poruncită...». A amintit lozinca eternă : Să-ţi fie frică de Dumnezeu şi să
păstrezi uscat praful de puşcă ! *°.
Şi mai categoric : «în privinţa aceasta îmi sînt gîndurile definitive.
Şi aş vrea ca în ora pe care o aşteptăm să sune, să nu fie nimeni dintre
noi cu inima îndoită. A ş vrea ca măreţia ceasurilor mari să strălu8. Gala Galaction, In luna florilor, în «Cronica», an. I (1915), nr. 15, din 24 mai,
p. 280.
9. Idem, Războiul, în «Viata Românească», an. IX (1914), nr. 7— 9, iulie-septembrie, p. 71 ; retipărit, sub titlul Pagini regăsite, în «Jurnalul de dimineaţă», an. I (1939),
din 18 octombric, p. 1 — 2 .
10. Idem, Pe valea Dîm boviţei, în «Flacăra;», an. III (1914), nr. 44— 46, din 23 au
gust, p. 357; retipăriri: în voi. Răboj pe Bradul verde, Iaşi, 1920, p. 75; Prin ţară.
Culegere, Cuvînt introductiv, tabel bio-bibliografic şi note de Gheorghe Cunescu,
Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1975, p. 25.
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ească în ochii tuturor. V om pleca ! fără altă greutate în suflet decit c<i
i-am putut să plecăm cu toţii de acasă, într-un singur rînd bărbătesc şi
lostăşesc» n . A apelat la unire patriotică, anuntînd că «se apropie mo|®entul cînd va trebui să fim cu toţii un suflet şi un trup» l2.
în august 1916 a intrat şi România în hora de foc a războiului, penxu dezrobirea Transilvaniei. Gala Galaction a fost lăsat sub ocupaţia
Igermană, «rob în ţară robită». De pace nu putea să fie vorba în această
Ivrem e, ci de obligaţiile patriotice. Pe linia aaeasta s-a menţinut şi el.
In două reportaje ce le-a scris şi publicat acum, a strecurat situaţii şi
! sentimente triste, dar şi speranţe ferme de bucurii iminente româneşti.
«Privind cum cade mana cerului, facem, cu dorul şi cu gîndul, din
această ploaie de primăvară, un simbol vast. O înmulţim şi o purtăm
peste ogoarele inim ilor noastre, o transformăm în m îngîiere şi în spe
ranţă, o punem început şi semn de reînflorire a norocului nostru —
uscat deodată, viitorului nostru — pîrjolit într-o z i» ,3. L-au bucurat fe 
ricit vic to riile istorice de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, a participat, cu
lacrimi de emoţii, la Te-Deum u-rile ce s-au făcut, a răsuflat liber la
plecarea din Capitală a ocupanţilor 14.
După constituirea statului naţional unitar român, Gala Galaction s-a
reîncolonat în rîndurile iubitorilor şi luptătorilor pentru pace, mai nu
meroşi şi mai activi. Scriind despre demonstraţia muncitorească de la
18 decembrie 1918 — ■ «duminica roşie» — , primită şi reprimată cu
gloanţe, în Piaţa Teatrului Naţional, de către guvernanţi, Gala Galaction
i-a numit pe muncitori «ostaşii păcii. Ei mergeau tihnitr cu m îinile goale,
cu feţile îngîndurate. Dar batalionul paşnic fusese primit după pres
cripţiile şi cu argumentele cerute pe cîmpul de război !» 15. Proletar şi
el, s-a alăturat luptei dem ocraţiei revoluţionare a muncitorilor, caTe tot
deauna au dorit şi au m ilitat pentru p a c e 16. După anul 1922, cînd s-a
p re o ţit17, a continuat, cu mai mare autoritate şi stăruinţă, slujirea păcii,
prin articole, conferinţe, predici. A combătut şi dezaprobat sentimentele,
opiniile şi actele războinice, rasiste şi antisemite, care apăruseră şi pro
liferau. A editat şi o publicaţie conciliatoare şi irenică, numită Hanul
samariteanului. «E mare n evoie să apropiem pe concetăţenii noştri şi
să-i facem să se iubească», arăta e l 18. Scriitorul Alexandru Sahia, refe11. Idem, Gînduri de primăvară, în «Cronica», an. I (1915), nr. 8, din 5 aprilie,
p. 138.
12. Idem, Spre uniiicare, în «Cronica», an. I (1915), nr. 30. din 6 septembrie, p. 58t*
13. Idem, La Curtea de Argeş, în «Săptămîna ilustrată», an. I (1917), nr. 1, din
17 mai, p. 1 ; al doilea reportaj sub titlul De la Buzău, la Petrişoru-Racoviţeni, In
«Renaşterea», an. I (1918), nr. 97, din 2 octombrie, p. 1.
14. Despre comportarea lui Gala Galaction sub ocupaţia germană din anii 1917—
1918, a se vedea Teodor Vârgolici, N ote la Gala Galaction, Jurnal, voi. II. Bucureşti
1975, p. 527— 530; cf. şi Gheorghe Cunescu, Pe urmele lui Gala Galaction, Bucureşti
1982, p. 79— 84.
15. Gala Galaction, «...Batalioane a plebei proletare», în «Socialismul», an. IX
(1919), nr. 292, din 26 decembrie, p. 1.
16. A se vedea, Gheorghe Cunescu, Studiu introductiv, la Gala Galaction. O
lume nouă, Bucureşti, 1970, p. 33— 57, 203— 206.
17. A se vedea, Pr. Gh. Cunescu, Gala Galaction *ad cathedram», în «Studii Te logice», XXVII (1979), nr. 3— 4, p. 271.
18. A se vedea, Gh. Cunescu, O revistă internaţionalişti editată de Gala (Jalaction, în «România literară», an. II (1969), nr. 18 (30), din 1 mai, p. 13.
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rindu-se la Hanul samariteanului, l-a caracterizat In felul următor pe
şi bună-învoirea între oameni. O ricine ai fi, din orice parte a pămîntului ai fi — înfrăţeşte-te cu mine, doreşte Gala Galaction. Pacea o voim
cu toţii, excluderea războiului cu desăvîrşire, însă, nimeni nu are
curajul să fie «E l», ca Gala Galaction». L-a numit «fiu al umanităţii» 19.
în 1932 a scris şi a tipărit romanul Papucii iu i Mahmud, cu demon
straţie literară că este posibilă pacea şi coexistenţa paşnică între oameni
de diferite naţionalităţi şi confesiuni, cum a doved it prin prietenia şi
înţelegerea sufletească, socială şi religioasă între un român creştin or
todox (Sava Pantofarul), un mahomedan (Ibraim) şi un evreu (David
Goldstein). A învestit romanului un tîlc mai larg şi mai înalt, reprezen
tativ etnic pentru poporul român, iubitor de pace socială şi între nea
muri şi oameni, creştin, bun, generos, umanitar... «C înd va veni v re 
mea mai adîncii înţelegeri, (cartea) Papucii lui Mahmud, a arătat ro
mancierul, va fi socotită ca mărturia conştiinţei paşnice şi creştineşti a
neamului nostru românesc». A reafirm at şi cu acest prilej că «o ric e con
flict între oameni — fie ei doi indivizi, fie ei două popoare — după sim
ţirea mea ar trebui dezlegat prin sfat şi prin stăruinţe paşnice. Cînd
Dumnezeu ne-a dat darul vorb irii şi înţelepciunea sfatului, de ce să coborîm la argumentele dinţilor şi ale unghiilor ? » 20. C ritica literară a
apreciat Papucii lui Mahm ud ca «romanul înfrăţirii» 21, «rom an creştin» 72,
«scriere morală bună de pus în m îinile tineretului» 23.
Cînd pe cerul Europei s-a ridicat spectrul sinistru al fascismului şi
hiilerismului, revanşard, revizionist şi militarist, şi pacea europeană şi
cea mondială ameninţată, s-au înmulţit şi s-au activizat şi acţiunile pen
tru apărarea şi salvagaldarea păcii, cu Părintele Gala Galaction în pri
m ele rînduri. A intuit fenomenul monstruos, anticreştin şi antiuman, al
hitlerismului, sortit fatalmente prăbuşirii. «V a dispare tot atît de repede
cum a apărut», i-a prevestit în 193624. A făcut parte din Comitetul
românesc al Frontului U niversal al Păcii ,• a semnat scrisoarea adresată
(în mai 1939) Congresului antifascist de la P a ris 25.
In septembrie 1939, Germania hitleristă a declanşat războiul al doi
lea mondial, pe care l-a încriminat ca «aventură nebunească». A scris şi
publicat un articol despre Pacea lu i Iisus Hristos şi a arătat încă o dată
însemnătatea ei. «A ceastă pace sfîntă pe -care o doreau cuvioşii din
19. Al. Sahia, Un tiu al um anităţii: Gala Galaction, în «Ultima oră», an. I (1929),
nr.

122, din 26 mai, p. 2— 6.

20. Scriitorii români şi literatura de război. O mare anchetă de Const. Ene, în
«România literară», an. I (1939), nr. 30, din 22 octombrie, p. 13.
21. Şerban Cioculescu, Gala G a la ction : Papucii lui Mahmud, în «Adevărul», an.
XLV (1932), nr. 14.777, din 4 martie, p. 1— 2 (Cronică literară).
22. Arhim. Iuliu Scriban, Un roman creştinesc, în «Luminătorul», an. LXIV (1932),
nr. 8, din 15 aprilie, p. 436— 438 (Recenzii); Victor N. Popescu, Un roman creştin.
Gala G ala ction : Papucii lui Mahmud, în «Adevărul literar şi artistici», an. XI (1932),
Seria a 11-a, nr. 613, din 4 septembrie, p. 2.
23. G. Călinescu, Gala G a la ction : Papucii lui Mahmud, în «Adevărul literar
şi artistic», an. XI (1932). Seria a Il-a, nr. 579, din 10 ianuarie, p. 7 (Cărţi şi reviste).
24. I. Goldstein, Gala Galaction despre rasism şi antisemitism, în «Unser Zeit»,
an. XVII (1936), nr. 4060, din 14 aprilie, p. 4 — text în idiş, tradus în româneşte de
V. Bordeianu.
25. Al. Gh. Savu, Dictatura regală, Bucureşti, 1970, p. 327.

f PENTRU PA C E A A T O A T Ă LUM EA

I Legea V ech e şi trebuia să fie pecetluită nouă de Domnul nostru Iisu^
1Hristos, este, aici pe pămînt, darul cel mai preţios şi bogăţia noastru
Ice a mai m a r e »26. A făcut parte din organizaţia Uniunea p a trio ţilor (îmI preună cu preoţii Ioan Marina, Alexandru Ionescu şi Iustin M oisescu) 27
Actul de la 23 August 1944, a fost salutat cu urarea : «Fă-te epoca,
ifă -te veac, oră mult a ş te p ta tă !»28. Biruiau democraţia şi pacea. Părin[te le Gala Galaction, întinerit şi entuziast, s-a înrolat, cu toate forţele,
l l a întărirea regimului democrat popular şi, implicit, a păcii. Era conI «ecvent cu el însuşi — cu convingerile şi sentimentele sale ; le-a reat firmat şi susţinut. «M ergem înainte, a declarat el, pe drumul întrevăzut
odinioară şi dovedit adevărat de cursul vie ţii şi al istoriei»
A avut totală credinţă că a început, în ţară şi în lume, «împărăţia
păcii», cum a numit-o, şi a aderat, cu toată setea şi iubirea sa de pace,
ia acţiunile partizanilor păcii, pentru statornicirea în lume a păcii trai
nice şi definitive.
Ca academician a semnat, împreună cu alţi academicieni, «mesajul
de ştiinţă, litere şi artă, către oamenii de ştiinţă, de litere şi artă din
Statele Unite şi M area Britanie, pentru pace» s0. La semnarea Apelului
Consiliului M ondial al Păcii pentru un Pact al Păcii, a d e c la ra t: «V rem
pacea pentru copiii noştri şi pentru copiii copiilor n o ş tri! Vrem cu ener
gie pacea, în acest colţ de pămînt al nostru, bogat în m ormintele stră
moşilor şi în morm intele fraţilor şi prietenilor seceraţi de ultim ele două
războaie ! Vrem cu pasiune pacea, pentru continuitatea muncii noastre
şi pentru îndeplinirea menirii noastre, între trecutul abia închis şi v iit o 
rul plin de n ă d e jd e !» 31. La alegerile de deputaţi în Sfaturile Populare,
a mărturisit că, votul meu îl dau păcii, căci ce lucru scump e pacea !
N oi cei ce sîntem mai în vîrstă şi am văzut pacea năruită de cîteva ori,
simţim mai adînc decît alţii preţul ei». A îndemnat ca să se aleagă, la
conducerea treburilor obşteşti, oameni iubitori de pace şi de popor. «C ei
ce muncesc cu braţele sau cu mintea doresc propăşirea Patriei noastre,
frăţietatea între popoare şi pace. Vrem pacea ca să înflorească viaţa,
ca să trăiască în fericire copiii noştri. Pacea o cer oamenii simpli de pe
întreg păm întul» 32.
Ultim ele texte scrise le-a închinat tot păcii. La sfîrşitul anului 1954,
a răspuns unei solicitări :
«Sînt inam ovibil credincios al m arilor idealuri de pace şi de drep
tate socială, cari biruiesc azi în toate conştiinţele luminate, în toate
26. In «Flacăra», an. III (1940), nr. 28, din 13 februarie, p. 2; retipărit In foai.volantă «Pace Vouă l»>, editată de Comitetul Bisericii «Sf. Ioan Botezătorul» (Şoseaua
Pantelimon) cu sfaturile P. C. Părinte Prof. Gala Galaction, f.a.
27. Din lupta antifascistă pentru independenţă şi suveranitatea României — cu
legere de studii, Bucureşti, 1969. p. 173— 174.
28. Gala Galaction, Ora mult aşteptată, In «Libertatea», an. II (1945), nr. 307, din
23 august, p. 3.
29. Idem, In anul nou sosit, in «Libertatea»», an. II (1945), nr. 415, din 31 decen
brie, p. 1 .
30. Lucrările se.siunii generale ştiinţifice — 2— 12 iunie 1950, Bucureşti, 19:'.
p. 2061.
31. Gala Galaction, Pace, pentru cop iii noştni, în «Universul», an. 68 (1951), d.
2 martie, p. 1 .
32. Idem, V otu l nostru 11 dăm păcii, in «Albina», an. 53 (1951), nr. 152, din 3 de
cembrie, p. 1 .
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inim ile iubitoare de oameni. V iitoru l este de partea dreptăţii sociale.
Biruinţa este de partea celor mulţi — celor mulţi, muncitori entuziaşti
şi solidari în faţa altarului «p ăcii a toată lumea». Iată visul meu de o
viaţă întreagă, iată nestinsul meu dor pe pace» 33.
Şi un mesaj de Anul Nou 1955 — un mesaj de încredere în biruinţa
păcii, a raţiunii şi voin ţei umane :
«N u pot să cred azi, cînd mă apropii de supremul exod, că mintea
omenească (a omului), că dragostea lui de pace, că munca lui de mi
lenii, că opera şi idealurile sublimilor profeţi ai lui Israel, că moşteni
rea lui Socrate, a lui Kant, a lui Marx, a lui Lenin vo r pieri cui toată
viaţa pămîntească, într-un uragan de foc şi de urlete ! Nu pot să cred
că atîtea cap-de-opere de poezie şi de artă, de cugetare şi de reverie
umanitară, se vo r prăbuşi într-o catastrofă pregătită chiar de mîna
om u lu i!».
A încheiat cu un credo absolut :
«C red în pacea a toată lumea ! Cred în puterea irenică a poeziei şi
a a r t e i! Cred în idealurile marilor profeţi de ieri şi de a z i ! Cred că lu
mea noastră îşi va găsi voinţa şi energia de a se întruni la un suprem
areopag al înţelepciunii şi al u m a n ită ţii!»34.
Sînt testamentul Părintelui G rigorie Gala Galaction ; testamentul
unei mari conştiinţe creştine, al unui militant democrat umanist, iubi
tor al păcii şi buneivoiri între oameni şi popoare, al unui patriot.
C ît de actuale sînt ideile, sentimentele şi declaraţiile, postulatele
şi dezideratele sale, privitoare la pace !
în lupta de astăzi, pe viaţă şi pe moarte, pentru salvarea păcii şi
a omenirii, îl avem şi pe Părintele G rigorie Gala Galaction.
33. Idem, In pace şi in dragoste frăţească, în «Contemporanul», nr. 53 (430), din
31 decembrie 1954, p. 1.
34. Idem, Spre un suprem areopag al păcii, loc. cit.
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IN S C R IE R IL E P R E A F E R IC IT U L U I P Ă R IN T E
P A T R IA R H IU S T IN
Diac. prof. EM ILIAN CORNIŢESCU

Valoarea religios-m orală a Sfintei Scripturi a fost dintotdeauna
-astrată de Biserica Ortodoxă care a îndemnat pe fiii săi la cunoaşterea
îi trăirea poruncilor dumnezeieşti aducătoare de pace adevărată între
^ameni şi călăuzitoare sigure spre împărăţia cerurilor. în paginile Sfinei Scripturi sînt cuprinse adevăruri înalte despre mîntuirea omului şi
fie nu pot fi înţelese de mintea credinciosului care nu are o pregătire
^ologică, de aceea interpreţii adevăraţi ai mesajului divin sînt cei ce
slujesc la Sfîntul altar şi care au îndatorirea sfîntă isă cerceteze cv;
"iare atenţie textele scripturistice, tîlcuindu-le în spiritul învăţăturii de
redinţă ortodoxă. Dobîndirea adevărurilor de credinţă şi practicarea în
văţăturilor morale se păstrează în puritatea lor urmînd exemplul Sfin* Jor Părinţi care au interpretat corect cărţile Sfintei Scripturi. Ascultînd
e glasul Sfinţilor Părinţi rămînem în cadrul învăţăturii ortodoxe cerceită de-a lungul secolelor de nenumăraţi slujitori ai Bisericii şi de dascăli
uminaţi ai şcolilor teologice, de la care au rămas scrieri folositoare ce>r ce doresc să cunoască tezaurul de învăţături dumnezeieşti.
Literatura teologică a Bisericii O rtodoxe Române a fost îmbogăţita
scrierile Prea Fericitului Patriarh Iustin, prin care şi-a afirmat te
meinica sa pregătire intelectuală şi s-a impus ca o personalitate de
^am ă a secolului nostru. Prin conţinutul lor variat şi bine documentat,
î este scrieri se impun cu multă autoritate teologică în cadrul studiului
v intei Scripturi şi îndeosebi aflarea şi înţelegerea sensului adevărat
ii cuvîntului dumnezeiesc, norm ele de bază ale Ermineuticii biblice care
^rantează tîlcuirea corectă a mesajului divin.
Varietatea cunoştinţelor acumulate la înaltele şcoli de teologie din
‘ -ră şi din străinătate au fost fructificate de Prea Fericirea Sa în scris
acest lucru a marcat o reală contribuţie la dezvoltarea studiilor neo‘ estamentare. Toate lucrările elaborate de Prea Fericirea Sa poartă girul
profesorului competent şi în ele se dezvăluie o înaltă ţinută academico
-n spirit clarvăzător şi o eleganţă literară în ceea ce priveşte stilu' *■
maniera de prezentare a materialului. Documentarea 'lor în lumina te x '*.o: scripturistice şi în spiritul gîndirii patristice pun în lumină erudit5
Prea Fericirii Sale în folosirea celor două izvoare ale credinţei or*odov^
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şi totodată ele oglindesc virtuozitatea, conciziunea şi puterea de selecţi*
a omului de ştiinţă.
Lucrările Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin sînt pătrunse de
ansamb
duhul şi unitatea corectă a adevărurilor Sfintei Scripturi. Pentru a atinge
. .
acest scop, ştiinţa călăuzitoare în cercetarea corectă a Sfintei Scripturi ^ ■ ţexle^
este Ermineutica, adică disciplina teologică care m ijloceşte regu lile de
..
aflare şi de expunere exactă a ideilor scripturistice ale cărei principii
“
se oglindesc îndeosebi, în lucrarea intitulată «Sfîntă Scriptură şi in - ^ ^ B «, . .U]
terpretarea ei în opera Sfîntului Ioan H risostom » (Rev. Candela, anii
1939— 1941). Fiind de mari proporţii, această scriere, fundamentată pe
“ "JJ
.
originalul operei celui mai de seamă părinte din epoca de A u r a Bisericii
™ ..
din secolul al IV -lea, întruneşte toate calităţile ştiinţifice .pedagogice ale
c ^ş *
unui manual de Ermineutică biblică, ghidul preţios al tuturor învăţăto'
rilor de teologie cărora le înlesneşte o cunoaştere şi interpretare corectă
.
*
a cuvîntului Sfintei Scripturi.
1 ‘
In vederea dezvoltării studiului biblic, scrierea sus-menţionată era ^ ^ B . e
'
foarte necesară, întrucît Prea Fericirea Sa, pe lîngă elogiu l personali*
ePcl
tăţii Sfîntului Ioan Hrisostom a scos în evidenţă unul din marile merite ^ ^ B
!&
ale Sfîntului Părinte, acela de a fi căutat să răspîndească în popor cuturistic
prinsul Sfintei Scripturi destinată tuturor creştinilor, necunoaşterea ei ^ ■ S f i n t e i
ducînd la ivirea disensiunilor dintre fraţi şi pierderea unităţii de ere- ^ ^ B se num
dinţă. Sublinierea faptului că «unul din marile idealuri» ale Sfîntului Ioan
mulare.
Hrisostom era acela al călăuzirii credincioşilor pentru a înţelege corect
cere în
cuprinsul Sfintei Scripturi şi de a-1 explica în faţa Sfîntului altar repre- ^ ^ B adaugă
zintă, în acelaşi timp, şi unul din principiile de bază ale Ermineuticii biPrin cai
blice. In lumina acestui principiu ermineutic este firească aprecierea
precede
Prea Fericirii Sale cînd sesizează la Sfîntul Ioan Hrisostom armonia dinde M în
tre cele două testamente ca rezultat al inspiraţiei d ivin e a Sfîntului Duh,
preţare
autorul principal al cărţilor Sfinte. învăţătura Sfîntului Ioan Hrisostom
critica
despre Sfîntă Scriptură şi principiile statornicite de el pentru pătrundecredinţi
rea sensului adînc ai scrierilor sfinte este de o puritate ortodoxă indiscul° r a<ie
tabilă şi această valoare a fost dovedită numai de întîistătătorul Bisericii
ciosulu
noastre care, în mod voit, şi-a ales cercetarea operei celui mai mare ince treb
terpret şi teoretician în stabilirea regulilor ermineutice de înţelegere a
ale crec
Sfintei Scripturi, norme mereu actuale de care nu se poate dispensa nici
de idei,
un teolog dornic de cercetări aprofundate ale textului scripturistic.
tele ere
Sfîntă Scriptură conţine în înţelegerea omenească cuvintele harului
Reî
divin care a îndemnat pe autorii sfînţi să scrie. A tît profeţii Vechiului
ajunge
Testament, numiţi «gura lui Dumnezeu», cît şi Sfinţii A postoli n-au exa(*re
primat în scris lucruri omeneşti, ci dumnezeieşti, căci ei nu au grăit
Ş*nimic de la ei ci numai ce le ce le-au auzit de la Dumnezeu. Prin aghiocreştini
grafii Sfintei Scripturi, Dumnezeu a descoperit voinţa Sa oam enilor pe
c
care-i cheamă să slujească adevărul, viaţa, pacea şi dreptatea pentru a
inspira
se învrednici de moştenirea cerurilor.
C1
Cea mai sem nificativă poziţie a unui Sfînt Părinte faţă de felul în
care trebuie să privim Sfîntă Scriptură şi să o interpretăm în duhul adeex ®
vărului este aceea a Sfîntului Ioan Gură de Aur scoasă în relief cu multă
claritate de Prea Fericitul Părinte Patriarh, îneît materialul expus în
partea a doua a scrierii «Sfîntă Scriptură...», alcătuieşte un veritabil înc0 r
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reptar ştiinţific de Ermineutică biblică, acele elem ente necesare interretării cărţilor canonice ale Sfintei Scripturi. In acest context se cuvine
să arătăm că un principiu ermineutic de mare importanţă priveşte în
ansamblu valoarea religios-m orală a Sfintei Scripturi, dreptarul adevă
rului pe care un interpret şi-l însuşeşte numai dacă-i analizează zilnic
textele ca să-şi dea seama că tot ceea ce Dumnezeu a descoperit oam e
nilor pe calea revelaţiei supranaturale este adevărat, că între cărţile
sfinte nu există contraziceri şi nici lucruri inutile. In paginile Sfintei
Scripturi este cuprinsă învăţătura divină prin cuvintelc profeţilor şi ale
Sfinţilor A postoli, organe inspirate ale Sfîntului Duh cărora în actul
inspiraţiei nu li se anulează participarea activă, voluntară şi raţională.
Aceşti oameni luminaţi de harul dumnezeiesc nu sînt asemenea celor
care prevestesc viitoru l în relig iile idolatre, întrucît au cugetul limpede,
sînt liniştiţi şi totdeauna ştiu ceea ce vorbesc. între conţinutul bărba
ţilor inspiraţi de Dumnezeu şi vorbirea prevestitorilor păgîni este o deo
sebire radicală deoarece primii acţionează sub influenţa duhului înţe
lepciunii divine, iar ceilalţi sînt stăpîniţi de diavol.
In vederea însuşirii datelor necesare cunoaşterii adevărului scripturistic pentru a fi prezentat în lumina învăţăturii ortodoxe, interpretul
Sfintei Scripturi trebuie să ţină seama de mai mulţi factori printre care
se numără invocarea ajutorului divin, curăţenia morală a v ie ţii şi acu
mularea cunoştinţelor care vo r purta mai tîrziu denumirea de Introdu
cere în Sfînta Scriptură a Vechiului şi N oului Testament. La acestea se
adaugă urmarea şi respectarea normelor ermineutice privind contextul
prin care un verset din Sfînta Scriptură trebuie analizat în lumina ideilor
precedente şi a celor care-1 urmează, locurile paralele, principiu oglindit
de Mîntuitorul şi Sfinţii A postoli pentru a lămuri textul obscur, inter
pretarea tradiţională conformă cu comentariile scriitorilor mai vechi,
critica textelor cu privire la cuvinte şi punctuaţie şi folosirea raţiunii şi
credinţei în interpretarea adevărurilor scripturistice. Prin însăşi natura
lor adevărurile din Sf. Scriptură sînt greu de pătruns de mintea credin
ciosului, ideile înalte din cărţile sfinte au o certă profunzime spirituală
ce trebuie căutată în fiecare verset în care ni se descoperă mărgăritare
ale credinţei şi v ie ţii morale. In puţine cuvinte sînt exprimate o mulţime
de idei, comori duhovniceşti care îmbogăţesc şi înfloresc mereu sufle
tele creştinilor.
Respectînd regulile Ermineuticii biblice, cititorul Sfintei Scripturi
ajunge să înţeleagă sensul adevărat al mesajului dumnezeiesc pe care
II adresează Dumnezeu tuturor oam enilor credincioşi. Unele pericope
din Sf. Scriptură conţin texte care nu se pot înţelege cu uşurinţă de
creştini, de aceea e necesară urmarea norm elor de interpretare corectă
a lor, deoarece altfel se ajunge la răstălmăcirea celor scrise de autorul
inspirat. M enţinerea sănătăţii religios-m orale a creştinului depinde de
felul cum respectă principiile de interpretare a Sf. Scripturi care-1 cruţă
de înţelegerea greşită a cuvîntului dumnezeiesc. înţelegerea corectă a
textelor Sfintei Scripturi are un efect binefăcător pentru sufletul omului
temător de Dumnezeu, ele sînt asemănate cu un medicament care le 
cuieşte toate bolile sufletului său, ca nişte arme folositoare în lupta
contra ispitelor diavolului.
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Utilitatea textelor scripturistice sporeşte numai atunci cînd inter
pretul citeşte mereu cărţile canonice şi duce o viaţă lipsită de vic ii care-i
întunecă mintea şi nu poate pătrunde în tainele adînci ale Sfintei Scrip
turi. în atmosfera de înaltă trăire morală ochii minţii interpretului văd
frumuseţile spirituale ale Sfintei Scripturi şi le respectă cu multă evla 
v ie şi respect, deoarece peste el a coborît duhul înţelepciunii şi înţele
gerii adevărate.
Interpretul Sfintei Scripturi pentru a preciza ideea unui text tot
deauna are n evoie de cunoştinţe variate pe care i le oferă scrierile
Sfinţilor Părinţi. In operele Sf. Părinţi, el află date privind scopul, moti
vul, autenticitatea sau autoritatea divino-umană a cărţilor canonice ale
Sfintei Scripturi, informaţii care sînt absolut necesare celor ce interpre
tează scrierile sfinte. Pe lîngă chestiunile de Introducere în Sfintele cărţi
ale Vechiului şi Noului Testament, interpretul trebuie să respecte şi
regula contextului prin care nu numai că se uşurează înţelegerea corectă
a textelor scripturistice, dar se şi asigură legătura dintre versete, fără a
le lipsi de înlănţuirea lor proprie.
Tîlcuitorul Sfintei Scripturi trebuie să mai ţină seama şi de locurile
paralele, pentru a sublinia faptul că un text neclar din cărţile canonice
se poate lămuri cu altele din canonul biblic şi_că o învăţătură este cu
prinsă în mai multe scrieri sfinte. A devăru rile de credinţă descoperite
de Dumnezeu oam enilor trebuie ferite de rătăcire şi acest lucru se poate
asigura printr-o interpretare corectă. A ceste adevăruri pe care mintea
omului nu le-a putut descoperi prin propriile ei puteri trebuie priftiite de
creştini prin credinţă, «crezînd aşa cum grăiesc Scripturile» scrise de
autori inspiraţi. A vîn d origine dumnezeiască, cărţile Sfintei Scripturi
trebuie primite prin credinţă care nu are n evoie de cercetare ca în
cazul lucrurilor omeneşti supuse legilor raţiunii.
Deosebit de utilă şi importantă pentru Ermineutica biblică este şi
descoperirea sensurilor Sfintei Scripturi pe care Prea Fericirea Sa le-a
desprins din opera Sfîntului Ioan Hrisostom. A ceste sensuri constituie
m ijloace în plus oferite tîlcuitorului Sfintei Scripturi şi care sînt absolut
folositoare interpretării tradiţionale a Bisericii şi păstrării purităţii în
văţăturii ortodoxe. Ceea ce trebuie să observe interpretul de la bun
început este faptul că textul Sfintei Scripturi în profunzimea lui are 4
sensuri prin care se redau adevărurile divine, .prioritate avînd cel literar,
cînd înţelesul textului este evident. Primul sens este cel literar şi el
stă la baza interpretării istorico-literare specifice şcolii din A ntiohia din
care făcea parte şi Sfîntul Ioan Hrisostom definit de Părintele Patriarh
«c e l mai mare interpret al Sfintei Scripturi din toate vrem u rile». C el de
al doilea sens — anagogic (de la grecescul anago = a conduce de jos
în sus) este cel care adaugă idei mai înalte înţelesului literar şi el reiese
din reflexiunile interpretului asupra evenim entelor viitoare descoperite
dinainte autorului sfînt. T extele scripturistice care au acest sens au ca
racter profetic şi un înţeles istoric. Un sens cu totul deosebit şi care
rezultă din interpretarea literară este cel alegoric (cel de al treilea) şi
el trebuie folosit cu măsură fără a exagera în utilizarea lui, aşa cum
procedau reprezentanţii şcolii catehetice din Alexandria, exponentul in
terpretării alegorice şi întem eietorul ei fiind Origen. în cărţile canonice
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ale Sfintei Scripturi se întîlneşte şi sensul tipic (cel de al patrulea) şi e!
apare în anumite texte scripturistice care au o dublă înţelegere, una
care ţine de interpretarea literară şi cealaltă însemnînd realizarea perj fectă a adevărurilor preînchipuite sub formă de tipuri în Vechiul T e s a [ ment. Primul şi ultimul sens ale Sfintei Scripturi nu se opun, ci se afla
[ Intr-o strînsă legătură, ambele păstrîndu-şi propria lor valoare şi refe[ rindu-se la acelaşi adevăr. Sensul tipic este de natură profetică şi tipurile
[descoperite de Dumnezeu oamenilor în Vechiul Testament şi-au aflai
î împlinirea desăvîrşită în antitipurile Noului Testament. Tipurile din pe[ rioada vechitestamentară seamănă cu nişte tablouri sau cu statui ale oaI menilor, iar antitipurile reprezintă persoanele, realitatea. Prin m ijlocirea
| lor Dumnezeu a dezvăluit oamenilor momente din viaţa şi activitatea
|Mîntuitorului Hristos. Unul din tipurile sau persoanele care a pre1 închipuit persoana Mîntuitorului a fost M elchisedec, preotul-rege al
[Salemului, «om ul fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavînd nici
[început al zilelor, nici sfîrşit al v ie ţii».
Cuvintele Sfintei Scripturi sînt bogate în sensuri şi adevărata lor
[în ţelegere este în strînsă legătură cu respectarea principiilor de ErmiIneutică biblică. A devăru rile divine au fost revelate în term enii proprii
Igîn dirii omeneşti, adică prin m ijloacele de înţelegere a lucrurilor conIcrete care duc la sesizarea celor abstracte. Interpretul cărţilor Sfinte
Itrebuie să se ridice cu mintea la cele ce a v o it să exprim e aghiograful
lin numele lui Dumnezeu şi să fie conştient că Sfînta Scriptură conţine
■ mesajul divin către fiinţa umană, chemare care vin e din locurile cele
|*iai înalte.
Ca un corolar al principiilor de Ermineutică biblică sînt cuvintele
iPrea Fericirii Sale prezentate în capitolul al III-lea : «Folosul cetirii Sfin■ tei Scripturi» din lucrarea sus-menţionată, din care aflăm ca adevăruIr ile de credinţă şi principiile de trăire morală se găsesc numai în Sfînta
■Scriptură şi în Sfînta Tradiţie. A ceste adevăruri sînt hrana sufletului de
Ica re are n evoie creştinul şi cel ce citeşte Scrierile Sfinte vorbeşte cu
iDumnezeu, se curăţă de păcate şi devine un om virtuos, supus CreatoruIlu i sau. Ele nu trebuie numai tîlcuite, teoretizate ca nişte principii filo|*ofice, ci şi aplicate în viaţă, trăite, întrucît «dacă le învăţăm şi nu ne
dreptăm m oravurile noastre, în zadar le citim şi le aplicăm». Ca atare,
tfinta Scriptură este «o carte de învăţătură veşnică» şi cei care trebuie
1 o aprofundeze şi să o facă cunoscută creştinilor sînt preoţii. C uvintele
►fintei Scripturi au o influenţă covîrşitoare asupra credinţei şi vie ţii m o
dale, ele înalţă cugetul credinciosului spre înălţimea cerurilor, li înţelepsufletul şi îl fac plăcut înaintea oam enilor şi a lui Dumnezeu. Cel
> citeşte cu atenţie cuvîntul dumnezeiesc şi-l înţelege potrivit învăţăorii Bisericii va deveni un bun propovăduitor al Sfintei Scripturi şi va
' nţi cum sufletul său pătrunde ca într-un templu în tainele mesajului
Kvin. A.dîncirea mesajului divin rodeşte foarte mult pe plan spiritual,
oarece prin Sfînta Scriptură Dumnezeu se adresează tuturor oamenilor
î bună credinţă şi dornici să se înveşmânteze cu podoaba virtuţilor.
Principiile Ermineuticii biblice, în special păstrarea purităţii învăţăurii Sfintei Scripturi, se pot urmări în scrierea Prea Fericirii Sale inti■lată «O riginalitatea parabolelor Mîntuitorului H ristos» (Rîm nicu-Vlî-

100

BISERICA O R T O D O X A R O M A N Ă I

cii, 1945, Extras din Candela, anii 1944— 1945). In această lucrare, autorul
dovedeşte în faţa criticilor raţionalişti că parabolele Mîntuitorului Iisus
Hristos nu sînt nişte împrumuturi sau imitaţiuni de producţii literare
religioase budiste ori iudaice, ci creaţii originale după fond şi formă
ale Fiului lui Dumnezeu. Un răspuns asemănător, dar în alt context a
fost dat de Prea Fericirea Sa celor care puneau la îndoială originea
apostolică a ierarhiei bisericeşti şi-i stabileau obîrşia în Biserica de mai
tîrziu. Opinia a fost infirmată de d ovezi neotestamentare în care sînt ]
prezente cele 3 trepte ierarhice (cf. Ierarhia Bisericească în epoca aposto• j
lică, în «M itropolia* O lten iei» 1954, nr. 1— 3 şi 4— 6 în extras).
Textul parabolelor se caracterizează, aşa cum a subliniat Prea Fe- I
ricirea Sa, în lucrarea de mai sus, prin originalitatea fondului 'şi a for
mei, de aceea în acest sens sînt sugestive şi potrivite cuvintele scrip
turistice «Ca m erele de aur pe poliţi de argint, aşa este cuvîntul spus
la locul lu i» (Pilde 25, 11). între conţinutul parabolelor Mîntuitoruiui 1
Hristos şi celelalte producţii literare budiste ori rabinice există o evi
dentă deosebire de fond şi unele asemănări de formă se opresc numai la
ceea ce priveşte felul de exprim are nu şi de concepţie.
Principiul ermineutie că Sfîntă Scriptură este o carte inspirată şi ea
conţine cuvîntul lui Dumnezeu se desprinde din d o vezile aduse de Prea
Fericirea Sa în întărirea afirm aţiei că parabolele din Sfintele Evanghelii
nu sînt influenţate de nici o producţie literară budistă ori rabinică de
agest gen.
A plicarea principiilor de Ermineutică biblică la explicarea textului '
Sfintei Scripturi se încadrează într-o altă disciplină biblică neotestamen- |
tară, Exegeza biblică, ilustrată de Prea Fericirea Sa în lucrarea « A c tiv i*
tatea S fîntului A p o s to l Pavel în Atena, Fapte 17, 16— 34» (Iaşi, 1946).
Potrivit regu lilor de Ermineutică biblică, autorul face exegeza textului j
original tratînd lapidar trei teme pentru ca ideile principale din această
pericopă neotestamentară să fie cît mai limpede redate şi însuşite de
cititor.
Ţinînd seama de cele de mai înainte şi avînd în vedere aprecierile
Prea Fericitului Părinte Patriarh faţă de activitatea multilaterală a Sfîn
tului Ioan Hrisostom care a închinat cea mai mare parte a v ie ţii sale
explicînd Sfîntă Scriptură din faţa Altarului unde s-a dovedit un mare
predicator al dragostei creştine, putem susţine cu legitim ă mîndrie că
Inlîistătătorul Bisericii noastre a slujit, prin scrierile Sale, aceste ide
aluri nobile, atît în calitate de profesor, iar mai tîrziu cît şi ca vrednic
ierarh al Bisericii noastre strămoşeşti. Preocuparea majoră a lumii con
temporane fiind pacea, aceasta a fosţ susţinută şi dovedită de Prea Feri
cirea Sa cu nenumărate temeiuri scripturistice şi patristice (cf. Texte
bib lice şi patristice despre pace şi muncă, A n exă la lucrarea Ierarhia
bisericească... Tem eiurile lu cră rii B isericii pentru apărarea păcii, în rev.
«Studii teolog ic e», V, 1953, nr. 3— 4).
A plicarea în viaţa creştinului a învăţăturii Sfintei Scripturi repre
zintă un principiu de seamă al Ermineuticii biblice. De aceea, deosebit
de utiie sînt textele scripturistice despre pace şi muncă. Tem eiurile
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ripturistice trebuie Inereu actualizate ; pentru înţelegerea lor deplina
eştinul apelează la gîndirea patristică şi la experienţa Sfinţilor Panţi, următori fideli ai mesajului evanghelic.
Tot ca o reflectare a principiilor ermineutice desprinse din scrierile
rea Fericitului Părinte Patriarh amintim Pastoralele de Crăciun, de Sf.
aşti şi îndrumările chiriarhale fundamentate pe texte scripturistice şi
mărturiile Sfinţilor Părinţi.
Conţinutul pastoralelor oferă tuturor credincioşilor un buchet de
exte scripturistice pentru a înţelege taina întrupării Mîntuitorului
'ristos şi valoarea jertfei de pe Golgota. Cu prilejul acestor sărbători
Împărăteşti Prea Fericirea Sa îndeamnă pe slujitorii sfintelor altare şi
pe păstoriţii lor să întîmpine aceste momente solemne cu prinosul fap
telor bune pătrunse de duhul dragostei faţă de Dumnezeu şi semeni,
demnurile Prea Fericirii Sale* ţintesc păstrarea şi înţelegerea corectă a
vîntului Sfintei Scripturi, scop care scoate în evidenţă principiul ermineutic al cunoaşterii, al aprofundării şi al punerii în practică al me
d u l u i dumnezeiesc. Ele îm podobesc sufletele tuturor fiilo r duhov
niceşti îndrumaţi să cinstească pe aproapele ca pe cel care poartă chipul
i Dumnezeu şi cu care să se afle în bună armonie şi unitate.
Pentru cunoaşterea operelor din perioada patristică al căror conţinut
te deosebit de util celor care însetează după izvoru l curat al Ortooxiei, Prea Fericirea Sa a iniţiat tipărirea seriei «Biblioteca teologică»
colecţiei «Părinţi şi sciitori bisericeşti» în limba română.
Privite în ansamblu, lucrările Prea Fericitului Patriarh Iustin dau
las mărturiei de strălucit teolog ortodox şi de vrednic slujitor şi întîiătător al Bisericii O rtodoxe Române. Personalitatea Prea Fericirii Sale
truchipează pe marele dascăl al timpurilor noastre şi pe patriarhul luinat, mesager al păeii în lume. Prea Fericirea Sa, prin scris şi prin
pte, ne îndeamnă şi ne cheamă la cunoaşterea şi trăirea curată a adeărurilor dumnezeieşti care luminează cugetul spre lucrarea cea dreaptă
kineplăcută înaintea lui Dumnezeu şi în faţa oamenilor.
Prea Fericitul Patriarh Iustin, prin activitatea sa prodigioasă, s-a
impus ca un vrednic ierarh şi Intîistătător al Bisericii noastre strămoiti, opera sa mareînd pagini luminoase în teologia ortodoxă şi în isto:a Bisericii O rtodoxe Române. Lucrările Prea Fericirii Sale au în vedere
'rect sau indirect păstrarea şi folosirea principiilor de Ermineutică bilică, norme mereu va labile şi necesare pentru înţelegerea şi explicarea
rectă a textului scripturistic. Respectînd principiile Ermineuticii biIice, Sfinta Scriptură este ferită de răstălmăciri şi se asigură dezvol~rea învăţămîntului teologic chemat să form eze preoţi vrednici legaţi
glia străbună şi care să ajute poporul.
Urmînd principiile de Ermineutică biblică se asigură nu numai exeza corectă, ci şi o unitate a Bisericii creştine în cadrul diversităţii
‘ poarelor, unitate care a fost formulată de Prea Fericirea Sa ca un «p ri
vilegiu dumnezeiesc de a trăi liber sau independent în comuniune».
în lumina acestor principii ermineutice, textul Sfintei Scripturi îşi
strează frumuseţea sa religios-m orală şi el înnobilează sufletul creşti
nului ortodox, slujitor al păcii şi înfrăţirii dintre oameni.
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NECESITATEA AC TU ALIZĂR II PREDICII
SUB ASPECT M ISIO N AR *
Pr. drd. VAS1LE GORDON

N e găsim în cel de al X X j lea veac de propovăduire creştină, în
care, la fel ca şi în trecut, preotul desfăşoară în Biserică întreita mi
siune de liturghisitor sau sfinţilor, de conducător sau îndrumător duhov
nicesc şi de predicator sau învăţător, continuîad peste veacuri opera
Mîntuitorului Iisus Hristos, de răscumpărare a omenirii din robia păca
tului şi a morţii.
M esajul fundamental al propovăduirii este dintotdeauna acelaşi
Sfînta Evanghelie, vestea cea bună e împărăţiei lui Dumnezeu.
Propovăduitorii sînt cei trim işi (M atei 28, 19) : episcopii şi preoţii,
prin care lucrează harul primit prin succesiune apostolică. Cuvîntul este
predicat pentru «toate neam urile» pentru că Dumnezeu voieşte ca toţi
oamenii să vină la cunoştinţa adevărului (I Tim., 2, 4).
Ştim, aşadar, ce şi cui predicăm. Pentru plinirea misiunii învăţătoreşti astăzi, se cuvine a şti şi cum trebuie să fie predica în vrem ea noa
stră. Desigur, grija aceasta au avut-o marii maeştri ai cuvîntului, în
toate timpurile. O găsim chiar şi la un orator păgîn, C icero (106— 43
î. d. Hr.), «prinţul oratorilor», cum a fost nu m itl , care spune : « A şti ce
să cuvîntezi şi a şti în ce ordine este un lucru de mare importantă ; dar
a şti cum, este lucrul de cea mai mare importanţă» 2.
* Lucrare de seminar alcătuită şi susţinută în cadrul cursurilor pentru doctoratul
fn Teologie, sub îndrumarea P. C. Pr. Prof. C. Galeriu, care a dat şi avizul pentru
publicare.
1 . La James Black, The mystery of preaching, London, 1924, p. 98.
2 . lbidem.
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Ascultătorii veacului în care trăim aşteaptă mesajul evanghelic proţjpovăduit într-o rostire accesibilă stării lor sufleteşti. M utaţiile multip^*
Jjîa care omul modern a fost supus cer o conform are corespunzătoare ş.
ffdin partea celor ce poartă misiunea educaţiei sufleteşti. Acum, cînd in
|toate compartimentele vie ţii se impune actualizarea, acel «aggiorna|mento» — la care se face tot mai des referire în vrem ea din urmă —
[predica trebuie să caute şi să găsească un drum nou. Rămînerea în urmă
I comportă riscuri ce pot determina o criză a predicii 3. «T eoreticien ii pref dicii moderne au propus variate remedii. Reţetele lor sînt judicioase,
ţ uneori ingenioase şi în general deosebit de meritorii. După unii, predicaI torul actual ar avea n evoie de un preparat în tablete, ceva cu efect ime[ diat şi integral, ceva care nu există. Scheme predicatoriale nu se pot
I face, îneît calea aceasta a «reţetelo r», oricît de utilă ar fi în învăţămîntul
f teologic, unde se experim entează mai pe îndelete m etodele şi se verifică
f rezultatele, nu constituie propriu-zis un remediu. Dovadă că aşa stau
ţ lucrurile este însuşi faptul că deşi există unele formule, predica nu gă| seşte întotdeauna ecouri în sufletele credincioşilor din prezent. Se rostesc
şi se scriu predici admirabil alimentate cu multă teologie, filosofie, li
teratură, predici în care seînteiază talentul şi se vădesc de atîtea ori
multe daruri artistice, însoţind un autentic elan predicatorial, dar care
totuşi nu determină avînturile spirituale creştine pe care le-au stîrnit
unele predici din trecut, în care nu aflăm nici atîta teologie şi nici atîta
rafinament intelectual. în faţa acestei stări de lucruri, carenţa predicii
ne obligă să observăm că ea trebuie să aibă o altă cauză mai profundă
şi mai intimă conţinutului e i : criza actuală a pred icii nu poate fi numai
de formă, ci mai degrabă de fond, o criză de substanţă, o criză de o ri
entare pastorală» 4.
Orientarea pastorală cuprinde în sine toate căile prin care slujitorii
îşi exercită întreita misiune de care am am in tit; legat de cea învăţătorească, vom urmări în cele ce urmează aspectul m isionar privit desigur
în contextul slujirii integrale.
A . Slujirea m isionară astăzi.
Orientarea pastorală nouă ce se impune, vizează în primul rînd ex i
genţele predicii actuale. Iar unul din aspectele ei m ajore este cel m i
sionar. Se impun însă cîteva precizări.
A fi misionar în contextul cerinţelor actuale înseamnă a fi un mărtu
risitor al credinţei, prin cuvînt şi faptă ,• în sens restrîns a fi misionar în
condiţiile create de proliferarea atîitor credinţe şi grupări religioase, în
seamnă a mărturisi credinţa adevărată, ca răspuns la rătăcirile de orice
fel. Predica misionară va fi aceea care va lumina pe creştini spre a putea
deosebi adevărata credinţă de cea falsă. De aceea se cere ca «preotul
de azi să fie prin excelenţă un preot misionar. Nu ne gîndim la m isio
narismul extern, de convertire a unor lumi ce nu cunosc creştinismul, deşi
nici acesta nu trebuie părăsit, ci la datoria slujitorilor Bisericii de apă
rare a credincioşilor în faţa m ultiplelor şi agresivelor acţiuni ale proze
3. Pr. Sebastian Chilea, Consideraţii om iletice actuale, în «Ortodoxia», nr. 1 19»"?
p. 65.
4. lbidem, p.
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litismului sectar» 5. De la sine se înţelege că orice preot este un misio
nar. însuşi cuvîntul, în traducere, exprimă cu claritate sensu l6. în
permanenţă el este un trim is : «F ie că propovăduieşte Cuvîntul lui Dum
nezeu fie că slujeşte la altar, fie că se află în m ijlocul credincioşilor —
ca părinte sau frate — ajutîndu-i sau sfătuindu-i. Uneori sîntem ispitiţi
să spunem că preot misionar e numai acela care este trimis într-o parohie
să ajute pe preotul localnic în propovăduire. Fiecare preot este şi tre
buie să se considere misionar. Misiunea lui face parte integrantă şi ne
lipsită din activitatea preotului. Aşadar, preotul este mereu m isionar în
parohia lui, în numele şi cu puterea lui Iisus H ristos» 7.
Pentru ca misiunea să-i fie rodnică, preotul va exercita cele trei
laturi ale slujirii, într-o armonioasă îm pletire şi completare. Din istoria
creştinismului se constată însă că slujirea de predica'.or-învăţător sau
propovăduitor al cuvîntului lui Dumnezeu premerge celorlalte. Dacă nu
există predică, prin care se naşte credinţa în sufletele ascultătorilor
(Rom., 10, 17), nu poate exista nici comunitate creştină, pe care preotul
să o sfinţească şi să o conducă pe calea m în tu irii8.
De aceea, studiul de faţă îşi propune să evidenţieze importanţa pre
dicii în cadrul cultului divin şi să arate necesitatea actualizării şi revitalizării ei din punct de vedere misionar.
B. Predica, act litu rg ic . Locul ei în cadrul cultu lu i divin.
Dacă Liturghia este centrul şi punctul culminant al cultului divin, nu
trebuie să uităm că predica este lumina care o face inteligibilă 9.
Predica, factor dinamic aşezat la temelia Bisericii primare l0, con
siderată în ordinea psihologică a lucrurilor şi în ordinea practică, pre
m erge lucrării sacramentale. Ascultînd predica, credinciosul vin e în
contact cu Hristos. Nu a dobîndit desigur harul mîntuitor, posibil numai
prin lucrarea S fin telor Taine, dar se află totuşi în prezenţa unei puteri
harice, m ijlocite prin chemarea misionară u. Tocm ai în acest sens al
instruirii prealabile a precizat Sfîntul apostol Pavel că «Hristos nu m-a
trimis să botez, ci să binevestesc...» (I Cor., 1, 17).
De aceea, celor ce nu cunosc pe Hristos li se predică mai întîi, apoi
sînt puşi în comuniune cu El prin Sfintele Taine şi li se predică neînce
5. P. S. Vasile al Oradiei, îmbunătăţirea activităţii pastoral-misionare a preotutului, In «Biserica Ortodoxă Română», nr. 8— 10/1984, p. 601.
6. Misionar — de la «mitto» — a trimite.
7. P. S. Vasile al Oradiei, op. cit., p. 609.
8. Arhim. Veniamin Micle, Datoria preotului de a propovădui cuvîntul lui Dum
nezeu, în «îndrumătorul bisericesc», Cluj-Napoca, 1981, p. 161.
9. «Alături de rugăciuni, imnuri, acte şi simboluri, prodica reprezintă In Litur
ghie una din cele două faze complementare între ele din circuitul funcţiunii catehetice». P. Vintilescu, Funcţiunea catehetică a SI. Liturghii, în «Studii Teologice»,
1— 2/1949, p. 29.
10. Sophie Koulomzin, The O rthodox Idea o i Christian Education, în «St. Vladimir's Th. Quar.», voi. 3 (1959), nr. 4, p. 29, la V. Micle, op. cit., p. 161.
11. Pr. Gh. Drăgulin, Propovăduirea cuvîntului şi cultul în Biserica Ortodoxă,
in «Studii Teologice», nr. 3— 4,1975, p. 212.

În d r u m ă r i

pastorale

105

tat pentru a fi ajutaţi să crească în Hristos 12. Cum se ştie, «Liturghia
Euharistică este precedată de Liturghia cuvîntului» 13.
Deducem că la temelia edificiului sacramental t'rebuie pusă piatra
susţinătoare a predicii. Sfîntă Scriptură păstrează cu valoare de testa
ment mărturia roadelor cuvîntului rostit şi scris : avem de-a pururi
model predicile profeţilor, predica divină, desăvîrşită a Mîntuitorului
Iisus Hristos şi predicile Sfinţilor Apostoli.
Sfinţii Părinţi prelungesc în istorie slujirea cuvîntului. Ca «m ari
dascăli şi ierarhi», ne lasă m odele de predici şi, mai presus de toate, sînt
ei înşişi un model penlru propovăduitorii din toate timpurile. Dintre
toţi ne oprim la cel pe care posteritatea creştină l-a numit «Gură de
Aur», care a ridicat şi înnobilat predica într-un fel neîntrecut pînă azi.
«N u -i este greu a administra Sfintele Taine celui instruit şi credin
cios — spune Sfîntul Ioan Gură de Aur — problema este să înveţi şi să
converteşti pe cel necredincios» l4. Chiar dacă preotul este înzestrat cu
toate calităţile unui liturghisitor admirabil şi ale unui conducător cu tact
pastoral desăvîrşit, fără predică în zadar va osteni. Căci, zice M arele
Ierarh : «Dacă ai avea sabia Duhului (Efes., 6, 17), încît să poţi face mi
nuni şi prin minuni să închizi gurile celor neruşinaţi, ei bine, atunci
n-ai avea n evoie de ajutorul predicii. Dar mai bine spus, nici atunci nu
este fără de folos predica ci chiar de neapăraffc trebuinţă. Şi fericitul
Pavel a întrcbuinţat-o, deşi uirrfea pretutindeni pe toţi cu minunile
sale» «■
Pentru Sfîntul Ioan Gură de Aur, predica este «alinare pentru su
ferinţă, doctorie pentru boală, fruct însănătoşitor, aer bun. Cuvîntul este
foc ce arde, fier ce taie. Cînd cuvîntul nu va mai putea nimic, de la
toate celelalte-să nu mai speri. Predica înviorează puterile slăbite, în
lătură durerile, izgoneşte moliciunea şi gîndurile deşarte, aduce cumpă
nire dreaptă şi tot ce-i este de folos sufletului, spre sănătate în corp şi
sfinţenie către ceruri» I6.
în cultul divin, predica a fost dintru început parte componentă, avîndu-şi locul bine definit. De altfel cultul divin poate.el însuşi să fie obiect
al p r e d ic ii17, iar explicarea actelor liturgice poate fi oricînd o predică
12. Pr. Prof. D. Stăniloae, Din aspectul sacramental al Bisericii, în «Studii Teo
logice», nr. 9— 10/1966, p. 556.
13. Pr. Prof. D. Radu, Sfintele Taine in viaţa Bisericii, în «Studii Teologice», nr.
3— 4 1981, p. 194. Trebuie remarcat însă că «Predica sau rugăciunea nu ridică mintea
la faptul revelaţiei, în măsura în care o ridică Taina. Auzirea exterioară a Cuvîntului,
susţinută de actul intern al credinţei, este desăvîrşită prin participarea la Sf. Taine,
care are drept urmare încorporarea la Trupul lui Hristos şi posibilitatea mîntuirii» (Pr.
Ch. Drăgulin, op. cit., p. 244).
14. Horn. 6, 13, în I Cor., cf. Bruno H. Vandenborghc, Saint Jean Chrysostome et la
purole de Dieu, Les Eflitions du Ccrf, Paris, 1961, p. 95, la V. Micle, op. cit., p. 164.
15. Sf. Ioan Gură de Aur, Despre Preoţie, trad. de Pr. D. Fecioru, în «Biserica
Ortodoxă Rdmână», nr. 10/1957, p. 971.
16. Idem, Cartea I V , 16, la Gh. I. Paschia, Predica prin viaţă la slinţi, Bucureşti.
1S34, p. 13.
17. Vezi Pr. Prof. Ene Branişte, Cultul divin ca m ijloc de propovăduire a drepte,
credinţe, a dragostei, a păcii şi a bunei înţelegeri între oameni, în «Studii Teologice’
or. 9— 10/1983, p. 631 ş.u.; Pr. Asist. N. Necula, C ultul divin, m ijloc de apărare n
dreptei credinţe, în «Glasul Bisericii», nr. 9— 12/1976, p. 901 ş.u.; Pr. Prof. D. Belu
Imneie liturgice ca izvor om iletic, în «Mitropolia Ardealului», nr. 3— 4/1960, p. 253.
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de succes. Dacă noi vom explica mai des Sfîntă Liturghie, de pildă, «cre
dincioşii noştri vor lipsi mai puţin de la cerem oniile religioase pentru
că — ştiind semnificaţia m om entelor — nu se vo r plictisi, nici se vor
simţi depăşiţi, avînd înţelesul funcţiunilor sacre, sfintelor gesturi şi cu
vin telor pline de sim b olu ri,• ei vo r sesiza frumuseţea, armonia, profun
zimea Sfintei Liturghii şi se vo r integra ei cu toată voinţa lor» 18.
Intre cult şi predică este un perfect echilibru şi o totală interdepen
denţă. A cest echilibru a fost călăuzitor în Ortodoxie. Din nefericire însă
protestantismul, în special prin promotorul Reformei, a sacrificat cultul
în favoarea predicii, dezvoltînd acea teologie a cuvîntului, în defavoarea
actelor cultice. In consecinţă, ei au introdus o astfel de supremaţie a
cuvîntului, îneît, intenţia de a edifica pe credincioşi a atrofiat trebuinţa
de a adora pe Dumnezeu. O biectivitatea revelaţiei, concentrată în Sfîntă
Scriptură, a îm piedicat sistematic afirmarea pietăţii subiective... a vorbi
nu este a adora. Aceasta pentru că rugăciunea şi cîntarea traduc mai
sincer decît predica sentimentele de bucurie, umilinţă, speranţă şi de
sfînt entuziasm al comunităţii w.
Ortodoxia a înţeles să nu mai prom oveze cuvîntul în defavoarea
cultului şi nici cultul în defavoarea cuvîntului, ci unul în favoarea celui
lalt : «Este momentul să operăm şi azi această reechilibrare în teologie
şi viaţă, pentru ca mărturia noastră în lume să fie eficientă. Omiletica
şi Liturgica, în orientarea misiunii Bisericii astăzi, cele două discipline
care prom ovează «proclam area cuvîntului» în Occident şi «d oxolog ia »
în Răsărit, capătă în ultima vrem e accente prea exclusive. A m b ele sînt
necesare, dar sînt incomplete şi parţiale cînd sînt prom ovate separat. A
rămîne numai la nivelul «proclam ării» Cuvîntului de care Occidentul
face atîta caz astăzi'şi cu care se autocaracterizează, sau la nivelul
«d o x o lo g ie i» cu care ne caracterizează pe noi, cei din Orient, înseamnă
â alege ce e mai uşor» 20, adică mai comod, nesocotind echilibrul ce se
impune.
La aceasta ne cheamă şi realitatea din vrem ea noastră cînd unii
dintre creştinii Bisericii O rtodoxe se lasă convinşi a îmbrăţişa o sectă
sau alta, susţinînd, între altele, că acolo se face mai puţină slujbă, şi
mai multă predică. Există oameni astfel structuraţi că simt nevoia de
mai mult cuvînt decît li se oferă pe alocuri în Biserica noastră şi, ne
mulţumiţi de preotul locului, caută în altă parte ce nu găsesc la ei
acasă. Aceasta şi datorită «e v la v ie i şi dorinţei de cunoaştere a Sfintei
Scripturi ştiind că acolo li se citeşte din Biblie, li se vorbeşte despre
Dumnezeu şi cîntă împreună. A dică ei doresc şi caută ceea ce nu pol
18. R. P. Rambaud, Trăite moderne de prcdication, Lyon-Paris, 1941, p. 102.
19. Pr. Prof. Petre Vintilescu, Cultul şi ereziile, teză de doctorat, Piteşti, 1926,
p. 93— 94.
20. Dr. Antonie Plămădeală, Vocaţie şi misiune creştină în vrem ea noastră, Si
biu, 1984, p. 148.
21. Ierom. Ioanichie Bălan, C onvorbiri duhovniceşti, Bucureşti, 1984, p. 405: «O
predică şi o cateheză bună, care se ocupă de problemele reale ale ascultătorilor, are
adeseori darul de a trezi în noi starea de vinovăţie în care ne aflăm şi de a pune
început bun îndreptării noastre» (Ibidem , p. 404).
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avea suficient de la preotul lor. Deci, ei pleacă din Biserică din lipsa
unui bun păstor şi din lipsa unei catehizări şi educaţii religioase cores
punzătoare ev la v ie i lo r» 21.
O cauză mai profundă a trecerii la secte pe care cei ce predică s-o
aibă în atenţie este faptul că azi, mai mult ca oricînd, se vehiculează «o
mulţime de idei contrare credinţei ce s-au răspîndit prin m ijlocirea scri
sului şi a altor form e precum şi neaprofundarea de către teologi a mi
nunii evidente a naturii, a fiinţei omului şi a ideii de Dumnezeu» 32.
Dîndu-i predicii locul cuvenit în cadrul cultului divin şi avînd con
ştiinţa că prin predică avem posibilitatea să prevenim agravarea feno
menului sectar, ne interesează în continuare două lucruri : cum poate o
predică să-şi atingă scopul în zilele noastre şi ce se cere astăzi de la cel
ce o rosteşte.
P R O PO V A D U IR E A ŞI PR O PO V Ă D U IT O R U L
ÎN ZILELE N O AS TR E
1. Imperativul aducerii la zi a predicii
sub aspect misionar

f

Predica rodnică este aceea în care pe primul plan stau preocupările
prezen te23. A reproduce de la amvon o predică rostită cu mult timp
în urmă înseamnă a ignora trebuinţele prezente ale ascultătorilor. A p e 
lul propovăduitorilor la fapte istorice şi adevăruri din Sfînta Scriptură
şi Sfînta Tradiţie este binevenit atunci cînd se face raportarea lor la
contemporan. N e amintim de cuvintele marelui Iorga, adresate cîndva
senatorilor : «T o ţi vorb iţi frumos despre trecut, dar ce faceţi ca prezen
tul să fie mai bun, mai frumos ?» 2A.
Una din trăsăturile unor predici care nu-şi pot atinge scopul astăzi
este orientarea spre tre c u t; predica de azi nu e destul de actuală, sau
destul de actualizată. ’
Sfinţii Părinţi, pentru care s-a creat la noi un atît de viu entuziasm,
aparţin şi ei trecutului. Opera lor grandioasă este temelia, dar pe
această tem elie etajele sporesc şi se suprapun. «Lumea căreia s-au
adresat Sfinţii Părinţi a apus de mult» 25.
învăţăturile lor sînt valabile şi astăzi, dar predicile lor au avut în
vedere pe auditorii contemporani, cu problem ele lor de atunci. N oi nu
putem face abstracţie de condiţiile în care trăiesc cred in cioşii26. N ici
o predică despre rugăciune, despre dragoste, sau despre nemurirea su
fletului, oricît de frumoasă şi de duhovnicească ar fi, nu valorează pentru cel care moare de foame, cît o p î i n e ! » 27.
22. Ibidem, p. 179: «La înmulţirea sectelor în ţara noastră contribuie mult $î
sminteala, mindria şi neascultarea unor credincioşi, dorinţa lor de a învăţa pe alţii,
de a ţine predică în locul preoţilor, lipsa unor predici bune, calde şi însufleţitoare.
prccum şi lipsa de slujbe şi cîntări cît mai frumoase în biserici,» (Ibidem, p. 161).
23. Pr. Sebastian Chilea, op. cit., p. 70.
24. La P.S. Vasile al Oradiei, op. cit., p. 606.
25. Pr. Sebastian Chilea, op. cit., p. 66.
26. Dr. Antonie Plămădeală, op. cit., p. 213.
27. Ibidem.
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De aceea, aducerea la zi a predicii în contextul misiunii de astăz
înseamnă a cuvînta ţinînd seama de ceea ce le lipseşte ascultătorilor
spiritual şi material. A face misiune, în vrem ea de azi, înseamnă a te
transpune în n e voile oamenilor, a convinge pe ascultători să împli
nească aceste nevoi, după ce predicatorul va arăta mai întîi prin fapti
ceea ce susţine prin cuvînt.
Dacă predica are o tratare pur teoretică şi este o «îngrăm ădire» de
învăţături de credinţă sau norme morale fără contingenţă cu credin
cioşii, cu preocupările şi năzuinţele lor, ea nu serveşte la nimic.
In urma unei asemenea predici, nu rămîne nimic concret, poate
amintirea că a rostit-o cineva, oarecînd, fără rezultat în viaţa ascultă
torilor «aşa cum nu rămîne nici o urmă după o sanie care aleargă pe
nişte pîrtii, umblate anterior de multe a lte le» 27a.
Predica va reuşi să fie actuală în măsura în care ya răspunde în
trebărilor care frămîntă astăzi pe credincioşi şi în măsura în care va fi
balsam pentru rănile lor sufleteşti.
Nu se poate face abstracţie că ascultătorii trăiesc «hic et nune» 21
Predicatorii de astăzi trebuie să plece de la o anume «prezenţă sufle
tească a ascultătorilor, sau de la ceea ce înţelegem prin actualitatea suflcteascâ. Să nu nădăjduiască niciodată că atenţia ascultătorilor îi poate
urmări în orice condiţii, dacă au de spus ceva de seamă. Este iluzia cea
mai frecventă. Atenţia ascultătorilor nu poate să urmărească decît o
d ezvoltare care porneşte de la ceva actual, cunoscut, trăit şi de înaltei
valoare pentru e i» 29.
Trebuie observat că «actualizare» nu înseamnă «îndepărtare» de
Tradiţie, ci, dimpotrivă, o prelungire a tradiţiei pînă la noi, «legîn d ce
e vechi şi rodnic din trecut cu ceea ce este viu şi rodnic din prezent.
Legătura aceasta ţine de arta predicatorului, de felul în care ştie să
facă transmutaţiile din minereu în metal nobil prin puterea creatoare
de lumi a cuvîntului, de măiestria cuvîntătorului. Latura creaţiei origi
nale cere mereu rămînerea la simplitate, reducerea expresiei la strictul
necesar, orientarea spre viaţă, singura modalitate de a înviora, de a da
via ţă'predicii, de a o face uşor ascultată. Ca o predică să fie vie, trebuie
să cuprindă fapte v ii şi simple, să palpite de viaţă. Şi viaţa aceasta în
forma ei cea mai simplă, nu o sesizăm decît în prezent» 30.
27 a. P.S. Vasile Coman, Scrieri de teologie liturgică şi pastorală, Oradea, 1983,
p. 307.
28. Pr. Sebastian Chilea, op. cit., p. 67.
29. Ibidem, p. 72. «Nu se poate pretinde ascultătorilor să pretuiască valori pen
tru care nu au nici un fel de pregătire şi pentru care nu găsesc In cuprinsul sufle
tului lor nici o punte de legătură. Cînd predicatorul preferă un punct de plecare în
depărtat şi cînd îşi dezvoltă predica pe un plan necunoscut ascultătorilor — oricît
de înalt ar fi el — atunci i se cere ascultătorului să facă deodată două lucruri deo
potrivă de imposibile : întîi, să facă un salt de gîndire, să se rupă de actualitatea sa
sufletească, ceea ce evident, este imposibil, şi, în al doilea rînd, să urmărească un
proces de gîndire pornit de undeva, nu se ştie de unde, de la o foarte incertă peri- .
feric a conştiinţei spre centrul ei, ceea ce înseamnă a pretinde conştiinţei o activitate j
împotriva naturii sale, care totdeauna porneşte de la centru spre periferie. In ase
menea împrejurări, predicatorul se aşează împotriva curentului firesc al conştiinţei
ascultătorului şi urmarea e cunoscută : ascultătorului nu-i mai rămîne decît să plece»
(Ibidem ).

30. Ibidem, p. 78.
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Şi astăzi ob iectivele predicii sînt propovăduirea credinţei — prin
unţarea învăţăturilor fundamentale cuprinse în Sfînta Scriptură şi
înta Tradiţie — şi apărarea cred inţei în faţa atacurilor eretice. Iar
ată cu aceste două deziderate, înviorarea, actualizarea ce se impune
vrem ea noastră. Desigur nu pot fi prom ovate subiecte care să se
epărteze de Tradiţia Bisericii, dar nici încurajate acele atitudini care
etind că în cotidian nu se pot găsi subiecte corespunzătoare necesiţii de a crea punţi de legătură între vech ile adevăruri sfinte şi viaţa
ezentă, cu tot ce-i nou în ea. Sîntem de acord cu scriitorul austriac
iner M aria Rilke (1875— 1926), care dă un sfat şi un avertisment deotrivă de preţios pentru p re d ica to ri: «Dacă cotidianul tău ţi se pare
ea sărac, nu-1 acuza. A cuză-te pe tine de a nu fi destul de poet pena fi în stare să-i extragi bo gă ţiile» 31.
A intui şi a fructifica înnoirile vieţii, înseamnă a înţelege slujia autentică ce se desprinde-din preoţia lui Hristos, care este «născută
n înviere, ca o nouă creaţie, o înnoire a vieţii. Preoţia lui Hristos este
ujire a înnoirii neîncetate a vieţii. Preoţia lui Hristos este slujire a
oirii neîncetate a vieţii, a creaţiei în genere. Preoţia este astfel slu“e a iubirii, a vieţii, a tuturor va lorilor în slujba vieţii, a acelor înnoiri
eatoare prin care creşte mereu calitatea v ie ţii» 32.
Intre subiectele actuale, cu o mare pondere în preocupări, este provăduirea păcii.
Cînd combatem războiul, vom arăta — de exemplu — că «to ţi oaenii sînt fiii lui Dumnezeu, toţi sînt fraţi între ei. O rice război, prin
'mare, este un război fratricid, în care fraţii se ucid între ei. E şi un
“ boi patricid, fiindcă îşi omoară părinţii. E şi un război matricid,
ind oamenii îşi omoară mamele...» 33. In urma unor astfel de mărturi
ei, ascultătorii vo r să vadă şi să simtă că viaţa predicatorului este în
hui păcii de care vorbeşte şi v o r fi receptivi fără a fi nevoiţi să facă
eun efort pentru aceasta. C uvintele lui să fie totdeauna şi oriunde
vinte de pace, pe care să o cu ltive tem einic în conştiinţele crencioşilor în toate sensurile ei, cu Dumnezeu, cu semenii, cu sine
uşi» 34
O altă sarcină a preoţiei de astăzi este propovăduirea 'unităţii, în
muniunea iubirii, cu sinceră convingere şi încredere recip rocă 35, mai
es a unităţii de credinţă. M are parte din atenţia propovăduitorilor treie îndreptată spre fenomenul sectar, care trebuie preîntîmpinat cu
edici şi cateheze bine lucrate, rostite la momentul oportun. Aşadar,
tre ob iectivele m ajore ale propovăduirii de astăzi «activarea predicii
tehetice trebuie să ocupe primul loc. Aşa precum la începutul creştismului se explicau în cadrul cultu lu i (s.n.) adevărurile de credinţă şi
rmele morale, tot astfel se pot explica aceste învăţături în cadrul ser
31. lbidem, p. 77.
32. Pr. Prof. Const. Galeriu, Preoţia, taină şi slujire în viaţa Bisericii, In «Ortoxia», nr. 4/1982, p. 548.
33. Dr. Antonie Plămădeală, op. cit., p. 399.
34. Pr. Prof. G. Galeriu, op. cit., p. 540.
35. lbidem.
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vic iilor religioase. Cu aceste ocazii se pot instrui credincioşii şi apăra
de influenţele eterodoxe. Tot cu acest prilej se pot combate supersti
ţiile, vic iile şi abaterile de la legea m orală» x .
Trebuie avut în vedere că orice predică şi cateheză se rosteşte nu*
mai în cadrul actelor cultice şi numai în Biserică. Predica misionară,
cateheza în special, poate fi inclusă fără greutate în cadrul predicii du
minicale propriu-zise. Se recomandă predici simple, cu învăţături ele
mentare, exprim ate clar şi convingător.
întărind pe credincioşi în dreapta învăţătu ră37, se vo r dezvolta
subiecte actuale în egală măsură. între acestea se impune propovăduirea
m ilosteniei, a întrajutorării şi dăruirii pentru aproapele şi propovă
duirea unei noi ordini m ojale în lume.
în cugetarea patristică se evidenţiază că la judecata viitoare, Hris
tos va întreba mai întîi pe oameni despre faptele lor de m ilosten ie38.
Aceasta «pentru că faptele de milostenie reprezintă o treaptă superi
oară în viaţa omului. Deci, omul trebuie să urce pînă aici, uitînd prac
tic de comoditatea şi de interesele sale. Cine se m ilostiveşte de cei ne
căjiţi, aflaţi aproape de el, vede în ei pe Hristos, cinsteşte în ei pe Hris
tos însuşi» 39. Este tot mai necesară propovăduirea acestor deschideri
pentru alţii, printr-o slujire a semenului, după modelul lui Hristos, «care
n-a venit să I se slujească, ci ca El să slujească» (Marcu 10, 45).
Privitor la imperativul propovăduirii unei noi ordini m orale se ştie
că aceasta premerge şi fundamentează noua ordine economică de care
toate statele se arată interesate.
Toate relig iile din lume ar trebui «să-şi concentreze atenţia asupra
domeniului responsabilităţii morale, să ceară instaurarea în lume a unei
noi ordini m orale internaţionale. Trebuie ca omul să-şi recapete con
trolul asupra conştiinţei sale m orale» 40. Trebuie avut în vedere că există
o deteriorare a conştiinţei unora, care lucrează deliberat îm potriva v ie 
ţii. Unii ca aceştia nu respectă nici munca pentru că alţii muncescpen
tru ei şi, se ştie, «numai acea muncă e cu rost care e creatoare».
Cei de rea credinţă folosesc munca pentru distrugere, în timp ce
ar putea crea bunuri materiale şi bunuri spirituale, instrumente ale cul
tivării sufletului şi ale bucuriei vie ţii 41. Ca fii buni ai ţării, ne intere
sează în primul rînd sănătatea sufletească a poporului. Se ştie că un
popor «e sănătos şi tare, cînd e în grijit şi în afară şi în viaţa lui pămîntească şi temporară, economică, culturală, artistică, ştiinţifică, dar
şi cînd e în grijit în cele dinlăuntru, în cele spirituale, în cele morale, în
cele ce fac parte şi ţin de latura cea mai adîncă, mai tainică a omului
care e sufletul» 42. '
A ceste subiecte şi altele asemenea acestora, atît de actuale, tre
buie să constituie predici temeinic pregătite.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

P.S. Vasile al Oradiei, op. cit., p. 607.
Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, op. cit., p. 285.
Ierom. Ioanichie Bălan, op. cit., p. 185.
Ibidem.
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Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, op. cit., p. 105.
Ibidem.

P.S. Justinian Chira Maramureşanul, Darurile Bisericii, Cluj-Napoca, 1983, p. 30.
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Ca să-şi atingă scopul, trebuie să răspundă exigenţelor credincioşir de azi. Trebuie o vorb ire «în limba lor, limba veacului nostru şi a
cietăţii noastre. Lumea a început să vrea astăzi, în predică, argu~nte.f logică, .desfăşurare de idei, stil sobru şi ales? nu se mai mulţueşte cu retorici ieftine şi cu flo ricele !» 42a.
Aşadar, predica trebuie să se înnoiască permanent, spre a nu ^deeni rutină. De aceea, preotul trebuie să citească mult şi multe preclici
erate de alţii, să citească exegezele te xte lor de care se ocupă. Pregă'rea predicii se face toată săptămîna, «d e luni dimineaţa pînă duminică
imineaţa. Predica nu se im provizează, ci se lucrează pînă la amănunte.
ştii precis cu ce începi şi cu ce te rm in i» 43.
Cine doreşte ca predica să fie roditoare, să aleagă bine cuvintele,
să ştie că ele sînt «d elicate ca porţelanul» 44 ,• şi că de nu le va alege
bine şi le va înşira la întîmplare, predica nu va fi altceva decît «un
xgomot neplăcut» 4S.
2. Propovăduitorul zilelor noastre
Nu putem vorb i de actualizarea predicii fără a ne gîndi la orienta
rea şi conduita pe care trebuie s-o aibă astăzi propovăduitorii.
Cel ce predică trebuie să-şi identifice viaţa cu învăţăturile ce le
rosteşte de la amvon. Căci învăţătura «se justifică prin ea însăşi, dar
şi prin învăţători. Lumea întreabă : cum e învăţătorul ? Cum e predica
torul învăţăturii ? O exprimă cu adevărat ? Crede în ea ? Sau predica
torul învăţăturii doar se preface că e credincios...»46. Identificarea
aceasta, absolut obligatorie, ne-a fost dată ca pildă prin exem plul M în 
tuitorului Iisus Hristos şi al sfinţilor. M întuitorul Hristos este «în v ă ţă 
torul nostru suprem» 47, pentru faptul că a predicat suprema învăţătură,
iubirea, şi s-a arătat model, chip suprem de u rm at48. El este iubirea în 
trupată (I Ioan 4, 8). între cuvîntul Lui şi propria-I viaţă există o per
fectă identificare, aşa cum scria Sfîntul evanghelist Ioan : «C uvîntul
trup s-a făcut» (1, 14). Iar sfinţii au urmat modelul suprem. Cît le-a
stat în putinţă ca oameni, «purtători în trup şi ostenitori în lum e», au
căutat ca la predicarea cuvîntului să lege organic sfinţenia vieţii. Dacă
cerul a dăruit pămîntului pe Mîntuitorul, pămîntul trebuie să dăruiască
cerului pe s fin ţi49.
42 a. Dr. Antonie Plămădeală, op. cit., p. 163. In acelaşi loc, I.P.S. Sa afirmă :
«Exigenţele oamenilor faţă de preoţi au crescut. Cultura, care a devenit un bun de
masă, a schimbat simţul critic al credincioşilor. Se cere la preot neapărat cultură. Nu
mai merge numai cu Ceaslovul şi Molitfelnicul. Preotul trebuie să fie egal In cultură
cu păstoriţii săi, dacă nu chiar superior lor, fiindcă numai aşa mai poate sta de
vorbă cu ei».
43. Idem, Cei ce învaţă pe alţii să se în veţe mai în tîi pe ei înşişi, «îndrumătorul
bisericesc, misionar şi patriotic», Sibiu, 1985, p. 9.
44. J. Black, The M y s ter y o l preaching, London, 1924, p. 105.
45. Ibidem, p. 46.
46. I.P.S. Antonie al Ardealului, Cei ce învaţă pe alţii..., p. 4.
47. Pr. Prof. C. Galeriu, M întuitorul Iisus Hristos, învăţătorul nostru suprem, In
«Ortodoxia», nr. 1/1983, p. 34— 61.
48. Ibidem, p. 60.
49. Pr. Gr. Cristescu, A le Tale dintru ale Tale, Rm. Vîlcea, 1931, p. 32.

112

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Ă N Ă #

Viata preotului, comportamentul său de fiecare clipă, atît în lucruri
mari? cît şi în gesturi mărunte, poate constitui întotdeauna o predică
vie. Pe acest adevăr s-a conturat şi o minunată carte «Predica prin
viaţă la sfinţi» 5°. A ic i găsim pilde înălţătoare de trăire în sfinţenie şi,
totodată, concluzia că «nu lipsa de înţelepciune a cuvîntului îi face pe
cei mai mulţi preoţi să se teamă de amvon, căci, slavă Domnului, as
tăzi sînt preoţi cu mai multă carte ca oricînd (observaţia aparţine anu
lui 1934 ! n.n.j, ci netrăirea în viaţă a adevărurilor învăţate şi sfaturilor
ce vor să le dea altora» 51.
Este ceea ce de fapt Mîntuitorul a spus-o limpede acum aproape
două mii de a n i: «C el ce va face şi va. învăţa, acela mare se va chema
în împărăţia cerurilor» (M atei 5, 19).
Să luăm aminte : întîi spune «c el ce va face», apoi spune şi «cel
ce va învăţa». Aceasta pentru că «v erb a docent, exem pla trahunt». Pe
bună dreptate este «condamnabilă inadvertenţa între ceea ce eşti de
fapt şi ceea ce vrei să pari a fi. Poţi să reuşeşti în faţa oamenilor, dar
pe Dumnezeu nu-L poţi înşela. înaintea Lui nu merge cu impostura. De
fapt nici în faţa oam enilor nu poţi să pari prea mult, ceea ce de fapt
nu eşti. O vrem e da, dar pentru totdeauna, nu. Credincioşii, mai de
vrem e sau măi tîrziu, se conving. O ricît ai vrea să te ţii tare, nu se
poate să nu-ţi dai în petec, cum spune rom ân u l! Şi e de ajuns o singură
dată. Credinciosul te-a citit pentru totdeauna» 52.
Aşadar, trăirea preceptelor predicate este una din notele certe ale
vocaţiei preoţeşti. Vocaţia e chemarea din partea lui Dumnezeu, dar şi
răspuns la aceasta. Trebuie să precizăm că nu oricine îşi poate reven
dica dreptul de a propovădui, ci numai cei aleşi şi rînduiţi, pentru
aceasta : «Cum vo r propovădui dacă nu vo r fi trimişi ?» întreabă Sf.
apostol Pavel (Rom., 10, 15). A stăzi propovăduitorii consacraţi prin
Taina hirotoniei, au misiunea cu atît mai grea, cu cît se găsesc confrun
taţi cu atîtea situaţii în care credincioşii noştri aud de atîţia alţi «p re
dicatori», fără să ştie că nu au mandat special, aparţinînd feluritelor
secte. Predicatorii lor întrebuinţează toate m ijloacele. Predică mai mult
ca noi, se pregătesc, îşi învaţă argumentele, nu-şi dau răgaz. Trebuie,
deci, contraargumente, dar mai ales exemplu, viaţă exem plară» 53.
Aşadar, întîi de toate vocaţia. A ceasta pentru că vocaţia autentică,
«m otivează şi justifică misiunea. Numai cei aleşi sînt ucenici. Vocaţia
este chemare interioară şi vin e din partea lui Dumnezeu. Cel care o are
50. Autor Gh. I. Paschia, Bucureşti, 1934.
51. Ibidem, p. 7.
52. I.P.S. Antonre, C e i ce învaţă..., p. 2. «Căci, cel ce învaţă pe alţii dar el nu
face, este ca cel ce vîntură grîu străin, iar el moare de foame. Sfîntul Isac Şirul ne
învaţă, zicînd : «Cînd vrei să vorbeşti undeva, întîi să te smereşti, adică să-şi vezi
neputinţele tale şi apoi să vorbeşti. Căci nu este mai sărac decît cel care vorbeşte dar
el nu face», adică nu trăieşte. Cea mai puternică predică este prin trăire, prin exemplu
personal», căci cuvîntul strigînd, supără; iar viaţa şi tăcînd, foloseşte», spune Sf. Ioan
Gură de Aur. Arhim. Ilie Cleopa, Răspuns nr. 222, la Ierom. Ioanichie Bălan, op. cit.,
p. 125— 126.
53. Dr. Antonie Plămădeală, Vocaţie şi misiune.... p. 175.
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o simte. Simte că e chemat să slujească, să se dăruiască, să împartă
bunătate, blîndeţe, să aducă linişte, să călăuzească pe alţii pe calea
mîntuirii. Simte că e om pentru a lţii»
Dar vocaţia în vrem ea noastră cere mai mult decît se cerea, să z i
cem, unui preot acum trei sute d e ’ani.
A fi preot bun astăzi, ca să rezumăm într-un cuvînt toate ex igen 
ţele, înseamnă a fi al vrem ii tale. Iar a fi al vrem ii tale, înseamnă a te
înarma cu tot ce vrem ea de acum cere. Arsenalul misionar al preotului
de astăzi trebuie să cuprindă neapărat şi cultură. Desigur nu toţi preoţii
pot fi la înălţimea universitarilor, dar se ştie că toţi, în misiunea lor,
întîlnesc şi credincioşi cu pregătire superioară. N e amintim cu pietate
de apelul la cultură al preotului cărturar Gala Galaction : «U n slujitor
al Altarului trebuie să fie un om cult, pe lîngă alte însuşiri şi puteri.
Este o cerinţă a veacului. Ca să fii dascăl altora, trebuie să fii tu sin
gur ucenic multă vreme. Deci una din cele dintîi datorii ale preotului
este să ştie carte într-o măsură covîrşitoare. Şi anume carte felurită
asupra acestei lumi pămînteşti şi asupra lumii superioare, a duhului» s».
Cum e şi firesc, unui bun predicator i se cere mai întîi o solidă
cultură teologică şi în special o cunoaştere temeinică a Sfintei Scrip
turi şi a Sfinţilor Părinţi. Preotul trebuie să fie un om «tare în Scrip
tură» (Fapte, 18, 24) şi să-şi facă din lectura biblică un zilnic obicei.
«Preste dînsele să-ţi culci capul, ca şi Alexandru cel M are peste
Iliada lui O m er», spunea Sf. N icodim A gh ioritu l x .
Se cere tot mai mult ,o biblicizare a predicii, spre a fi ferită de
prea multe influenţe străine de Scriptură.
Şi, totuşi, cultura laică îi va da preotului un cîştig inestimabil.
A ceasta pentru că preotul cult «a re mai multe puncte de contact cu
viaţa spirituală a omenirii, e mai informat, o pricepe mai bine, ştie
unde-şi poate aplica influenţa sa. Şi un preot care apare înaintea lumii
orientat în toate acestea, nu se poate să nu fie preţuit mai mult decît
altul pentru care aceste lucruri nu există» 57.
Cultura, şi în special cultura filosofică, sînt necesare preotului nu
numai pentru a-şi forma propria sa convingere, ci şi pentru convingerea
altora. Pe omul cult îl vom putea apropia, dacă noi înşine sîntem înar
maţi cu o cultură superioară, pătrunsă de spiritul creştin. Influenţa pu
ternică pe care preoţii protestanţi şi catolici o au asupra lumii culte din
Apus se datoreşte în cea mai mare parte tocmai acelei pătrunderi filo 
sofice a relig iei creştine 58.
54. Ibidem, p. 21.
55. Gala Galaction, C lerici superiori, în «Curentul,», VII, 1924, nr. 2129, p. 1.
56. Carte folositoare de suilet, Ia Pr. Petre Vintilescu, Spovedania şi duhovnicia,
Bucureşti, 1939, p. 50. Vezi şi Pr. Drd. Nicolae Dură, Omilia biblică şi actualitatea
ei, în «Studii Teologice», nr. 1— 2/1983 «Este nevoie să redăm propovăduirii atmos
fera de duh şi orizont scripturistic ; se cuvine să reintegrăm Sfîntă Scriptură în pre-,
dica noastră. Aceasta o vom săvlrşi prin cultivarea omiliei care ar putea duce ia o
înviorare a propovăduirii, la înviorarea religioasă a credincioşilor şi ar constitui
paza cea mai sigură iaţă de prozelitismul sectar * (subl. n), p. 42.
57. Arhim. I. Scriban, Chem area preotului, Bucureşti, 1921, p. 66.
58. Vezi G. G. Antonescu, Pedagogie generală, Bucureşti, 1944, p. 546.
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Desigur, misiunea unui preot cuprinde atîtea activităţi, slujbe, v i
zite pastorale, problem e administrativ-gospodăreşti, dar acestea nu pot
scuza lipsa de preocupare pentru cultură. M ăcar strictul necesar. In nici
un caz nu poate fi acceptată ignorarea ei, fapt care îl va scoate definitiv
din rîndurile preoţilor cu voca ţie autentică. Lipsa de cultură nu poate
fi scuzată în nici un fel. Căci spune un filosof contemporan : «Să nu-mi
spuneţi că lumea în care trăiţi ar fi vin ovată pentru nereuşita voastră.
Dacă există mizerie, există în primul rînd în lim itele voastre interi*
oare. S-au citit cărţi şi la lumina fe lin a ru lu i» 59.
Cultura îi va servi preotului în două sensu ri: intern şi extern. In
tern îi va da o încredere adîncă în adevărurile religiei, o încredere ne
clintită în sublimitatea ministeriului său ; îi va da curajul şi încrederea
că reprezintă adevărul. Extern, îi aduce mai întîi stimă ; omul cult cu
lege respectul şi aprecierea care, la rîndul lor, se răsfrîng şi asupra
chemării sale 60.
Preocupat de a se forma şi zidi integral, preotul va începe cu cele
«dinlăuntru», cu acel «mens sana», cu «sin ea» din care izvorăsc toate
celelalte. De aceea este necesar un «bilanţ al dinlăuntrului : «c ît am
reuşit în împlinirea interioară ? Cît am cristalizat acest «întru» care este
însăşi fiinţa noastră ? Cît am reuşit s-o facem altfel ? Cît am reuşit s-o
facem mai bună, mai transparentă, mai subţire, mai delicată, mai plină de
bunăvoinţă, mai plină de înţelepciune, de înţelegere, de înţelegerea lu
mii, a existenţei, a ceea ce se întîmplă cu noi, cu fiecare din noi şi cu
lumea ? Cît am reuşit să îm plinim fiinţa noastră, împlinind acest din
lăuntru al ei ?» 60 bls.

Concluzii
Actualizarea predicii impune, simultan, reorientarea vocaţiei pro
povăduitorilor. Numai aşa preotul va putea fi un slujitor al vrem ii de
azi. El trebuie să ştie că spre a slu ji a fost chemat şi trimis, nu spre a fi
slujit. Preotul să fie conştient că nu credincioşii sînt pentru el, la îndemîna lui, ci el este pentru credincioşi, la îndemîna l o r 61. El, precum
Hristos, «este om pentru a lţii» 62. Şi pentru a răspunde exigenţelor mi
siunii de azi, trebuie să se dăruiască total, pînă la jertfelnicie. Credin
cioşii sînt însetaţi, azi mai mult ca oricînd, de predici care să răspundă
întrebărilor ce-i frămîntă. M ai ales ei sînt confruntaţi cu tulburătorul
prozelitism sectar, au n evoie să fie edificaţi şi reedificaţi asupra ade
vărului. Iar ca să poată primi învăţătura curată, doresc s-o vadă mai
întîi trăită de cel caro o predică. Căci viaţa exemplară a preotului e cea
care convinge şi argumentul cel dintîi şi cel mai mare 63.
59. Constantin Noica, la Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniş, Bucureşti, 1983,
p. 131.
60. Arhim. I. Scriban, op. cit., p. 76.
60 bis. I.P.S. Antonie al Ardealului, Intru Împlinirea vieţii, în «Telegraful Român»,
nr. 1—2/1985, p. 2.
61. P.S. Vasile al Oradiei, op. cit., p. 598.
62. Dr. Antonie Plămădeală, V ocaţie şi misiune..., p. 177.
63. lbidem, p. 175.

RUMARI PASTORALE

115

Nu trebuie uitat, apoi, că poporul dreptcredincios, în conştiinţa lui
ază pe preot la nivelul ideal, firesc, al misiunii lui, ceea ce obligă la
ezminţire, obligă la o dăruire totală pînă la jertfelnicie. Atunci
nd semenii tăi te urcă în vîrfu l piramidei, spune V a sile Pârvan —
buie să arzi tot sufletul tău pentru a rămîne acolo, nu pentru tine, că
eşti om trecător, dar pentru oameni, pentru idealul lor, pe care tu nu
buie să-l laşi să decadă, pentru sublimul pe care trebuie să-l faci sa
lorească în inima contemporanilor tăi, chiar dacă ar fi să-l creşti cu
gele v ie ţii tale...» M.
Pentru o preoţie lucrătoare şi pentru ca predica să-şi atingă ţelul, .
cere, aşadar, o reconsiderare a tuturor exigenţelor, ce se impun provăduirii şi propovăduitorului.
Trebuie să dovedim că sîntem rodul celor douăzeci de secole de
opovăduire creştină, că sîtitem preoţi ai împărăţiei harului, că avem
ientare în duh şi adevăr, care penetrează întreaga lucrare de
intuire.
Propovăduitorul să nu uite că i s-a încredinţat şi a acceptat o misie în care vorbeşte în numele lui Hristos. Dacă nu va fi la înălţimea
isiunii încredinţate, va nesocoti pe Cel ce l-a trimis şi, totodată, va
ce să fie nesocotite şi cuvintele Lui. Iar Mîntuitorul aşează «sub judetă» pe unii ca aceştia : «C ine M ă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele
ele are judecător să-l judece : Cuvîntul pe care l-am spus, acela îl
a judeca în ziua cea de apoi» (Ioan 12, 48).
64.
Vasile Pârvan, Scrieri, Bucureşti 1981, p. 379, apud Dr. Antonie Plămădeală,
. cil., p. 176.

C T IT O R II B U Z O IE N E A T R IB U IT E D E T R A D IŢ IE
D O A M N E I N E A G A , D A R IN F IR M A T E

D E IS T O R IE
Pr. GABRIEL COCO

La hotarul de răsărit al Ţării Româneşti cu M oldova şi Ardeal
regiune importantă din punct de vedere strategic, au existat, în tre
cîteva fam ilii boiereşti influente, care au jucat un rol de seamă în
litica Ţării Româneşti.
Acestea erau cunoscute şi peste munţi, de vrem e ce braşovenii, î
tr-o corespondenţă, aminteau de «b oierii şi dregătorii domneşti, ca
sînt pe Buzău, spre Secuime».
Ca unii care constituiau o partidă separatistă, Ştefan cel Mare,
1481, le cere sprijinul pentru a pune domn, în locul lui Ţepeluş, pe
Mircea, fiul Călţumei. N efiind de acord, ei sfidează pe viteazul do
scriindu-i insultător şi avertizîndu-1 că «toţi pe capete vom veni asup
ta şi vom sta pe lîngă domnul nostru Basarab V oievod , măcar de-ar
să ne pierdem capul».
Şi, într-adevăr, mulţi şi-au pierdut capul în bătălia de la Rîmn
(8 iulie 1486), unde, notează cronicarul G rigore Ureche, «fură birui
muntenii şi mulţime de inşi fără număr au pierit şi toate steagurile 1
au luatu şi mulţi boiari au picat».
M ai tîrziu, după moartea lui N ea g oe Basarab (15 septembrie 1521
Letopiseţul Cantacuzinesc ne relatează că boierii nu l-au primit pe Pr
«ca să ţie domnia lui Teodosie nepotă-său ci au ridicat alt domn,
nume Radu V odă Călugărul despre partea Buzăului», probabil din tt.
năstirea de la Strîmtoare (brod în slavoneşte, care a devenit brad).
Domnia acestuia, sub numele de V lad vo ievod, a fost doar de do“
luni (oct.— nov.), pentru că a plătit cu capul această cutezanţă, iar
primăvară, turcii «au prădiat pe buzoieni fără de veste (...) pe apa B
zăului în luna lui M ai 2 z ile » relatează Cronica.
Cu toate acestea dîrzenia buzoienilor nu scade şi pretenţia de
conduce Ţara nu se micşorează. Şi un bun prilej pentru a-şi satisfac
pretenţia se iveşte în 1532, cînd pe tronul Ţării Româneşti este ridi
buzoianul V intilă Vodă.
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\ El era căsătorit cu Rada, fiica vistiernicului V laicu din Rumcer.;.
] i Jugureni, cu mari proprietăţi în Cislău. Despre ea ştim că figurează
pomelnicul mînăstirii Govora, iar chipul ei se poate vedea, alături
Domn şi fiul lor, Drăghici, pe o frumoasă dveră brodată, oferită mi% tirii Cutlumuş din M untele Athos.
I Că Vlaicu clucer, tatăl Doamnei Neaga, cumnat cu Vintilă Vodă,
sra o persoană influentă o adevereşte şi fuga lui în A rdeal, cu întreaga
milie, de mînia voievodu lu i M ircea Ciobanul şi apoi gratificarea iui,
> către domnul Pătraşcu cel Bun, cu apelativul «b oieru l domniei m ele».
;
A avut o viaţă zbuciumată, care i-a adus moartea şi a celor patru
i ai săi, cum se aminteşte pe piatra de mormînt găsită la Buda-Cislău.
ţA răposat jupan Vlaicu clucer cu patru fii ai lui în zilele binecinstitotilui Io Mihnea V oie vo d şi Doamna lui Neaga, fata lui Vlaicu în anul
>6 (1588)».
Faima fam iliei Vlaicu va creşte în iunie 1582, cînd Neaga, nepoata
amnei Rada, sora lui Vlaicu II clucerul, tatăl N eagăi, va deveni doamlui Mihnea Turcitul (domn după 11 septembrie 1577— iulie 1583,aprilie 1585— după 19 mai 1591).
Mihnea era fiul lui Alexandru al II-lea (1568— 1577) şi la moartea
tălui său avea, după N. Iorga, 11— 13 ani, treburile ţării fiind conse de mama sa, o greco-italiancă din Pera, Ecaterina Salvaresso.
Copilandru fiind, îi plăcea să se joa ce cu căţei. Mama sa, intr-o
risoare către sora ei, din Veneţia, după ce o anunţă că «la încetarea
‘in viaţă a răposatului Domn a fost făcut, cu ajutorul lui Dumnezeu,
>îihnea V o ie vo d Domn», adăuga că şi el o saluta «şi mult te roagă
p - i trimiţi un căţel mic de ţîţă, care să fie din cei mai frumoşi». In
pită scrisoare, tot din acelaşi an, 1578, scria : ...«te roagă Domnul MihSsea V oievod , nepotul tău, pentru doi cîini şi dintre cei mai frumoşi,
jNcuşori, bărbat şi fem ela» *.
|
La căsătoria sa, Mihnea avea 17— 18 ani şi Neaga, cam tot atîţia
«n i şi acest mariaj credem că se datora primului său sfetnic şi mare
dornic, M itrea din Hotărani-Romanaţi, a cărui soţie, N eaga, era sora
laţălui Doamnei Neaga, deci îi era nepoată. Preţul de a fi Doamna Ţării
Româneşti, N eaga îl va plăti destul de scump, deoarece această căsă
torie va fi nefericită, pentru că Mihnea, înainte de a se turci, anticipase
karemul, trăind cu o altă fem eie, Vişa, tot din neamul ei, avînd cu ea
popii, unul din ei fiind Radu V odă Mihnea (sept. 1601— martie 1602 ,•
15 ian. 1611— mai 1611 ; 1620— 1623).
Cu Neaga, Mihnea Turcitul a avut trei băieţi şi o fată : în 1584
pe Radu, apoi Alexandru, mort în 1589, urmat de V lad şi o fată, Erina2.
Cupa amărăciunii acestei tinere Doamne s~a umplut repede şi da
torită faptului că a trebuit, alături de Vişa, să îndure traiul în exil cu
soţul infidel, prima dată la Istanbul, a doua oară, pe coasta A fricii, la
1. N. Iorga, Contribuţiuni Ia istoria M unteniei, în «Analele Academiei Române»,
«secţia istorică, Buc., 1895— 96, p. 23— 27.
2. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, 2, Buc., 1976,
» 254.
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Tripoli şi a treia oară, în 1591, din nou la Istanbul, unde, de teama d
a nu fi lichidat, ca Petru Cercel, Mihnea trece la mahomedanism, su
numele de Mehm et bei de unde şi apelativul Turcitul 3.
«Cînd se produce trecerea la mahomedanism, N eaga părăseşte sa
tul şi îşi caută în cele bisericeşti alinarea pentru nenorocirea ce că
zuse asupră-i» 4.
în 1600 era în muntele Athos, unde, prin soţul ei, era ctitoră 1"
Hilandar, Ivir, Xeropotamu, Xenofon, şi dăruia m itropolitului Teofan
viitoru l patriarh al Ierusalimului, o cruce de lemn de chiparos, sculptai
şi ferecată în argint şi ornată cu pietre scumpe.
A ici, printre străini, nu credem că a stat mult. înapoindu-se în tar*
a revenit la Cislău, trăind retrasă pe lingă mînăstirea de călugărite d
la Aninoasa, ctitoria ei.
In 1613 ea cumpăra de la rudenia sa, Anca lui Stoica din Cislă«
o parte din moşia Rumceni, v ii în dealul Tohanilor şi la Proşca, pe car
le dăruieşte mînăstirii ctitorită de ea. Aceasta o aflăm din hrisovul 1>
G avriil M oghilă, din 14 mai 1618, în care se menţionează că ea făcu;
aceste donaţii «pentru sufletul ei şi al părinţilor ei, ca să fie la Sf
proscomidie şi s-au îngropat trupul ei la Sf. mînăstire» 5.
Tot în anul 1613, ea se înfăţişează înaintea Divanului, prezidat d~
fiul său vitreg, Radu Vodă Mihnea, pentru retrocedarea m oşiilor Fră
ţeşti şi Lungi, vîndute de mătuşa ei, Neaga M itroaia, cînd căzuse roal
la turci, dar «a rămas cinstita Doamna N eaga de judecată dinainte
Domniei m ele şi dinaintea divanului domniei m ele» 6.
La 12 septembrie 1614 îşi face testament «la vrem ea de prestavlerii
mea văzînd că viaţa mea de pe această lume se petrece, fiind eu cu su*
flet, tocmit-am şi am lăsat cu limba mea, cum, după moartea mea, e
am dat şi am lăsat toate m oşiile mele şi din ce am avut să fie la sfinţi
mînăstirea mea, ia Aninoasa, care iaste zidită de mine».
Că şi-a sfîrşit zilele în 1614 o dovedeşte, indirect, un hrisov al lui
Radu Vodă Mihnea, din 1622, în care afirmă că răposată maică-sa (vi
tregă desigur) Doamna Neaga, cînd a fost Ia ceasul morţii a mai dăruit
m înăstirii Aninoasa m orile de la B ănceşti7.
Intr-adevăr, în testamentul amintit se menţionează «şi morile de
la Buzău ale meale le-am dat sfintei mînăstiri. Şi am dat la sfîntă minăstire 50 de oi şi am dat la mînăstirea călugăriţelor doi cai şi două
vaci. Aceasta am tocmit şi am lăsat». La acestea se mai adaugă şi obi
ecte preţioase.
A tît cunoaştem, întemeiaţi pe documente, despre viaţa nefericitei
Doamne Neaga. Tradiţia însă i-a amplificat viaţa, trecînd-o in fabulos,
atribuindu-i, oriunde se găsea o ruină ca fiind ctitoria ei, ca şi cînd ar
fi avut averi fabuloase, ca în basme. De aceea, ea este şi personaj de
3. Ibidem.
4. Constantin Giurescu, Istoria Românilor, voi. II, partea întîia, ed. IlI-a, Buc1940, p. 230.
5. I. Ionaşcu, Un lost metoh al spitalului Pantelimon : schitul Grăjdana (Buzău).
în «Muguri»-Buzău, X III (1936), nr. 4— 5, p. 30.
6. I. C. Filitti, Neamul Doamnei Neaga şi mănăstirea Aninoasa (azi Buda) din
Buzău, Buc., f.a., p. 13.
7. Ibidem.
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basm, consemnat de A l. Odobescu în Pseudokynegeticos (Bucureşti, 18 4
cap. X ) «basmul bisoceanului», unde este definită ca «o împăra eas
mare şi tare (...) care îşi avea palatele ei tocmai colo, în codrii Cis uu
lui, unde se văd şi astăzi, pe o măgură mare, ocolită cu pîraie, tem e
liile de zid ale cetăţii ei, iar grădinile şi livezile, în care ea se pre
umbla cînd i se făcea urît acasă şi le avea pe colnicele Lapoşului, unde
stă şi acum puţul ei cu colac de piatră, săpat cu slove, pe care, zău
nici cei mai cărturari din ziua de astăzi nu le mai pot ghici».
' Creditul tradiţiei-legendă- a crescut datorită consemnării ei în
Dicţionarul geografic (...) al judeţului Buzău, de B. Iorgulescu, Bucureş i,
1892, la care se apelează, ca autoritate în materie şi azi, cum o d o ve
desc două studii recente 8.
Din tot ce i se atribuie doar mînăstirea Aninoasa, după cum am
arătat, este ctitoria ei. Despre ea, dicţionarul amintit (p. 10) consem
nează că e un «vech i schit în comuna Cislău, care dărămîndu-se, călu
gării s-au retras mai jos şi, după stăruinţele lor pe lîngă Doamna Neaga,
spune tradiţia, ea le-a zidit un alt schit, unde e acum monastirea Cislău,
Tradiţia pare probabilă, căci în grădina Dascălului se văd urme de zi
duri şi oase de oameni. Oasele fiind de o deosebită mărime au dat
naştere altei credinţe : că aci ar fi fost îngropaţi uriaşi» 9.
Istoria rectifică această denaturată tradiţie în sensul că mînăstirea
era de călugăriţe, cum arată ctitora în testamentul amintit şi n-a fos
făcută «la stăruinţa călugărilor, mai jos la Cislău», ci la Aninoasa,
azi Buda, unde s-au făcut săpături şi s-au descoperit mormintele pă
rinţilor şi ale fam iliei.
A devăru l istoric ni-1 dezvăluie soţul ei, Mihnea Turcitul, în hriso
vul din 20 aprilie 1589, în care arată că această mînăstire «a fost de
moştenire a Doamnei Domniei mele, Doamna Neaga, de la moşi şi stră
moşi şi biserica de lemn a fost făcută de părinţii ei şi Domnia mea şi
Doamna Neaga am văzut această mînăstire vech e şi stricată, deci, întru
aceea Domnia mea şi Doamna Domniei mele, Doamna Neaga, cu buna
voinţă ne-am grăbit şi am zidit-o şi am înoit-o şi am făcut sfintei mînăstiri biserică de piatră (în epocă se înţelegea de cărămidă) cum se
cuvine să fie sfîntă şi Dumnezeiasca mînăstire în frumuseţea bunătăţii
şi am făcut ce este de n evoie unei asemenea biserici : haine şi odăjdii
frumoase», dăruindu-i şi satul Cosianul, azi dispărut 10.
M înăstirea Aninoasa se mai numea, mai tîrziu, şi mînăstirea Cislău,
după numele comunei cu mai mare rezonanţă. Aninoasa a dispărut, îuîndu-i locul satul Buda, unde, în urma săpăturilor făcute în 1931, s-au
descoperit zidurile bisericii şi morminte. Deci greşit se afirmă că «V ia ! u
Tătarul (pe care istoria nu-1 cunoaşte) şi Mihnea Vornicul, slujbaşi dorcneşti (în realitate dregători) la curtea lui M ircea Ciobanul (in e x a c t
8. Prof. dr. Vasile Drăguţ, Tradiţiile ctitoriceşti Ia curbura Carpaţiior, In S: ritualitato şi istorie la întorsura Carpaţiior», 2, Buzău, 1985, p. 157— 159; Arh. Te d r
Gheorghiu, Arhitecturi de reîugiu şi apărare (V a le a Rimnicului Sărat şi Valea jV T*
covuIui-Buzău), în «Arhitectura», 1/85, p. 41— 52.
9. Această afirmaţie a fost preluată, fără rezervă, de Horia Constantines ti
Schitul Cislău, în «îngerul», XI (1939), nr. 3— 4, p. 239—245.
10. D.I.R., Ţ.R., veac. XVI, voi. V, p. 344.
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şi apoi a lui Mihnea Turcitul, soţul Doamnei Neaga, au ridicat din pia
tră biserica m înăstirii din Aninoasa, pe locul unui schit de lemn pre
cum şi mînăstirea Cislăului (1569)» ll .
Cum toţi copiii ctitorei au murit tineri, ctitoria ei a rămas pe seama
unor nepoţi colaterali, care, nemaiputînd-o întreţine, au închinat-o la
Episcopia Buzăului. A cest act are loc la 30 iunie 1684, cînd monahul
N icola e (în m irenie N egoiţă) Tătăranul, împreună cu fiul său, Matei
paharnicul, arătau că această mînăstire a fost făcută «încă din temelia
ei de moaşa noastră răposata Doamna Neaga. Deci, trăgîndu-ne şi* noi
din acest neam şi fiind şi noi ctitori, pentru aceea am închinat această
sfînta mînăstire, ce iaste amintită mai sus, la Sfînta Episcopie, ca să
fie metoc (...). Pentru că văzînd-o noi pre această mînăstire stricîndu-se
şi pusliindu-se, nefiind oameni vrednici la dînsa, de una ca aceea o
am dat şi o am închinat această mănăstire la sfînta şi dumnezeiasca
Episcopie cu toate m oşiile ei cu tot venitul...» ,2.
Mînăstirea dăinuie aici pînă în timpul episcopului M etodie (1741—
1748), cînd, probabil, avariată de cutremure şi în special de cel din
31 mai 1738, nu mai este reparată. Şi nu se face aceasta pentru că, în
urma unui proces de revendicare a urmaşilor ctitorilor asupra moşiei
Runceni, episcopul amintit zideşte o altă biserică, mai jos, în Cislău 13,
pe care, la 1839, o rezideşte episcopul Chesarie, ea dăinuind şi azi,
lîngă gara Cislău. Şi aşa s-a şters amintirea generoasei ctitore, pom el
nicul bisericii din Cislău, consemnîndu-i numele abia la urmă, după o
enumerare haotică de nume de domnitori, care n-au avut nici o legă 
tură cu această ctitorie 14. Num ele ei a rămas şi în pomelnicul Episcopiei,
iar chipul, în tabloul v o tiv al catedralei.
O ctitorie, atribuită de tradiţie Doamnei N eaga este Cucuiata, în
satul Grăjdana, comuna Tisău 15. Intr-adevăr, pe acest deal a fost o
biserică a schitului cu acelaşi nume, pe care Dumitraşcu, fiul Standului,
al Bunaicăi Răteasca, la 28 iunie 1763, îl închină schitului Grăjdana,
din apropiere.
In act se menţionează că «avînd noi un schit ce se numeşte Cucu
iata, în sud Buzău, pe apa Nişcovului, la care învechindu-se şi pustiindu-se, rămînînd pomenirea părinţilor şi a noastră pierdută, socotind
răposatul fratele meu, Costandin, au închinat acest schit al nostru ce
se numeşte Cucuiata la schitul sfinţiei sale (Cozma arhimandritul) ce
se numeşte Grăjdana», cu pometul şi 45 stînjeni de moşie cumpăraţi de
părinţii lor 16.
Şi la Ulmeasa, în cătunul M ierea — Gura Nişcovului, azi în co
muna Verneşti, Dicţionarul geografic al judeţului Buzău (p. 513) con
semnează «ruinele Meterezu, zise şi Zidul Doamnei N ea g a». Dar docu
mente, de necontestat, atestă aici existenţa unui schit, ctitoria lui M i1 1 . Buzău. Ghid iuristic al judeţului, Buc., 1978, p. 67.
12. Arh. St., Buc., ms. 173, f. 17.
13. I. C. Filitti, op. cit., p. 16— 18.
14. N. A. Constantinescu, Biserici şi mănăstiri în judeţul Buzău, partea Il-a, in
- «îngerul», XIII (1941), nr. 5—6, p. 370— 371.
15. B. Iorgulescu, Dicţionar geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului
- Buzău, Buc., 1892, p. 203.
16. I. Ionaşcu, op. cit., p. 52— 53, doc. 85.
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hai Logofătul din Verneşti, cu soţia sa Maria, închinat, la 30 octombrie
1702, la mînăstirea Sosino din Ianina, pentru că pe cine a pus egumen
«toţi au risipit şi n-au mai înoit nici de un dram». Dar ctitorii s-au În
şelat în speranţele lor de mai bine şi atunci Maria, după moartea so
ţului, închină schitul la Episcopia Buzăului, la 20 noiem brie 1719, pen
tru că aşa a fost vo ia soţului ei «după a dumnealui pristăvire. Care
schit iaste făcut de noi cu a noastră dreaptă a g o n ise a lă *17.
La C heia-Tisău acelaşi Dicţionar (p. 157) consemnează «ruinele unui
palat, pe care tradiţia îl atribuie Doamnei N ea ga». In realitate nu este
vorba de un palat, ci de tem eliile mînăstirii Tisău, ctitoria bunicilor jupînesei N eaga M itroaia, căsătorită cu M itrea Vornicul din Hotărani şi
înfiată de mătuşa sa, Stana, soţia lui Ivănaş vornicul. A ceştia moştenesc
mînăstirea pe care, la 25 aprilie 1593, o închină la Episcopia Buzăului ,3.
«Este vorba deci, de o ctitorie a fam iliei N e a g ă i; drepturile ei asu
pra ansamblului sînt plauzibile. Legenda, de asemenea, nu comite nici
o eroare în acest sens» i9, se susţine, recent, într-un studiu, de altfel,
interesant prin tematica sa. Dar, drepturile ctitoriceşti erau bine regle
mentate în epocă şi atribuirea acestor ruini Doamnei N eaga s-a făcut
prin coincidenţă de nume.
Şi la Lapoş exista în secolul trecut «biserica Doamnei Neaga, căzută
în ru in ă »20, dar documentul din 27. octom brie 1677 ne relatează că la
acea dată Lupu iuzbaşa cu fratele-său, cu Cernat şi Oprea, feciorii lui
Dragomir căpitanul şi nepoţii vornicului Lupu, aflîndu-se ei ctitori la
o mînăstire ce se cheamă Lapoşul şi neputînd-o ţine, rămîne acel loc
pustiu şi neavînd cine să-i caute m oşiile ca să nu le rămînă jos pomana
părinţilor, o închină la mînăstirea Bradu, cu v ii şi pomet de toate m o
şiile.
«D e acum înainte să aibă a o stăpîni ca să caute să o direagă cum
se cade (...) pentru că o am închinat ca să nu răm îie pustie, ci să pună
preoţi călugări să facă dumnezeeştile slujbe cum se cade». închinarea
s-a făcut înaintea episcopului Buzăului, Gregorie, care şi semnează
actul 2l.
Nu era o mînăstire cu mulţi vieţuitori, ci un mic schit, aşa cum
mărturisea, peste un secol, un stareţ al mînăstirii Bradu. La 1 februarie
1780, pentru că se. cotropise fosta avere a acestui schit, în jalba către
Domn se arăta că mînăstirea Bradu are o moşioară Lapoş cu «un schituleţ» 22.
Legenda leagă sfîrşitul Doamnei N eaga de cele două, aşa-zise, cti
torii ale ei, Tisău şi Lapoş : «însoţită de fetele ei şi apărată de o mică
trupă, urmărită fiind de turci, încearcă să reziste pentru început în
curtea-schit din Cheile Tisăului, apoi, retrăgîndu-se (probabil în direc17.
18.
19.
20.
21.
22.

T. G. Bulat, Istoricul Episcopiei Buzăului, ms., voi. 3, p. 685.
D.I.R., Ţ.R., veac. XVI, voi. VI, doc. 80, p. 69.
Arh. Teodor Gheorghiu, art. cit., la nr. 8, p. 51.
Dicfionar geogralic (...), p. 283.
Arh. St. Buc., M -rea Bradu, 11/46.
Ibidem, XXXI/16.
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tia Buda, Aninoasa şi apoi spre A rdeal sau munte) la Lapoş, unde,, cedînd zidurile, Neaga este omorîtă, fetele preferind să se sinucidă, aruncindu-se într-o fîntînă aflată în apropiere».
Autorul consemnează acestă legendă pentru că îi acordă credit,
ea făcînd parte din «seria probelor ce au calitatea m emoriei colective
a unei zone şi chiar a autenticului» 23.
Analizînd această legendă, în lumina documentelor arătate pînă
aici, constatăm : întîi, că cele două aşezări mănăstireşti, C heile Tisăului
şi Lapoş nu sînt ctitoriile ei, iar Lapoşul n-avea ziduri, fiind un schitulet
de lemn ? al doilea, după cum am arătat la început, nefericita Doamnă
a Ţării Româneşti şi-a sfîrşit scurta şi zbuciumata-i viaţă, în 1614, în
jur de 48 de ani, în mod normal, făcîndu-şi testam ent; în al treilea
rînd, ea a avut o singură fată, Erina, moartă şi ea de timpuriu şi al
patrulea, în robie la turci a căzut mătuşa sa, N eaga M itroaia şi a fost
răscumpărată de către marele postelnic Dumitru C h iriţă 24. Deci nu se
mai poate susţine că legenda «nu comite nici o eroa re în acest s e n s »25.
Şi biserica S fin ţii îngeri, din oraşul Buzău, este socotită ctitoria
Doamnei Neaga, deoarece «în capul pantahuzei se vede trecută Doamna
N eaga cu 100 taleri» 26. Dar însuşi textul înlătură afirmaţia, deoarece
e vorba de o listă de subscripţie.
în tradiţia bisericii nu se ştie nimic despre Doamna Neaga, cum
o dovedeşte şi o plîngere a enoriaşilor, din 1837, în care se menţionează
«neîncetata pomenire la sfîntul jertfelnic a voievodu lu i Petru», care
nu poate fi decît Petru Cercel (1583— 1585), care a făcut donaţii şi Epis
copiei Buzăului 27.
O urmă care i se atribuie tot ei s-ar găsi la Cetăţuia, din mînâstirea
Ciolanu, «unde se află încă ruinele castelului Doamnei N ea g a » (în
1970) 28. Dicţionarul geografic al judeţului Buzău n-a înregistrat-o pen
tru că nu se vede nici o urmă. în schimb, aici s-au găsit fragmente de
vase lucrate fără roata olarului, probabil, după opinia arheologului M ir
cea Babeş, din epoca m igraţiei popoarelor.
Doamna N eaga n-a avut castele şi palate, pentru că în Ţara Româ
nească şi în M oldova nu se obişnuia o astfel de arhitectură, ca în Ardeal.
Boierii noştri aveau curţi sau conace, aşa cum mai dăinuie şi azi conacul
Goleştilor, al Bălceştilor sau curtea de la Băjeşti 29.
N. lorga, vorbind despre săpăturile de la Buda (vechea Aninoasa,
satul Doamnei N eaga), scria că s-a descoperit «casa boierească din se
colul al X V I-lea, cu ornamente sculptate, de un stil fin, cu apărători
de plumb la ferestre...» 30.
23. « A rhitectura», 1/85, p. 51.
24. N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova,
sec. X IV— XVI, 1979, p. 72.
25. *A rhitectura» 1/85, p. 51.
26. D icţionar geografic..., p. 350.
27. « Glasul Bisericii», XXII (1965), nr. 1— 2, p. 103.
28. Pe cărări buzoiene. Ghid turistic, Buzău, 1970, p. 74.
29. Teodora Voinescu, N ote asupra cu rţii şi bisericii din Băjeşti, in « Studii şi
cercetări de istoria a rtei», IV (1957), nr. 1— 2, p. 75— 108.
30. N. lorga, M orm întul Doamnei Neaga şi al neamului?i, în«Academia Ro
mână, Memoriile, sec{. ist.», tom. XII, 1932, p. 189.
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Schitul Fundătura, azi dispărut, este atribuit de Buzău. Ghid turistic
al judeţului, Buc., 1978, p. 64, lui Mihnea Turcitul şi soţiei sale, Doamna
Neaga, dar, în realitate, este o aşezare rupestră, apărînd în documente
la 12 ianuarie 1678.
Din acelaşi ghid (p. 64) aflăm că şi schitul Sfîntul Gheorghe de la
Bozioru a fost ctitorit, în 1587, de către Mihnea Turcitul. Dar pomelnicul
acestui schit, copiat de A l. Odobescu, începe cu M ihai Viteazul. Deci
este o ctitorie a lui, ca o compensaţie pentru pustiirea, de către tătari,
a schiturilor Motnău şi Agaton, din aceeaşi zonă 31.
Singura ctitorie, dintre cele atribuite Doamnei N eaga, care dăinuie
şi azi, este biserica Sfîntul Gheorghe din mînăstirea Ciolanu, în inscrip
ţia căreia, pusă tîrziu, se menţionează că «numai din tradiţie se zice că
s-a făcut de Doamna Neaga, soţia lui Mihnea Turcitul — anul 1590».
Deci, ea nu este «singurul martor păstrat din generoasa operă construc
tivă a doamnei N ea g a » 32.
In singura monografie, tipărită in volum, pînă acum, se consem
nează că «tradiţia atribuie fundarea mînăstirii Ciolanu tot Doamnei
Neaga, pe cînd locuia în castelul de la Cetăţuia. Atunci i-a murit un
copil şi l-a îngropat în vale, unde este astăzi mînăstirea».
Dar tot aici citim că «o altă tradiţie atribuie fundarea mînăstirei
unui personaj din clasa boierească, în veacul al X V I-lea, lucru care
este mai greu de crezut» 33.
A ceste două afirmaţii sînt consemnate, recent, şi de un ghid tu
ristic al judeţului Buzău, numai că boierului ctitor îi atribuie origine
transilvăneană 34.
în 1936 s-a publicat un studiu, întemeiat pe documente inedite, care
dovedeşte că Ciolanu este ctitoria lui Dumitru Ciolan 35.
Cu toate acestea, ideea că Doamna N eaga este ctitoră mai persistă,
recent prezentîndu-ne «un hrisov care precizează că Doamna N eaga —
este ctitora m-rii Sf. Gheorghe de la Ciolanu». Este vorba despre actul
din 17 ianuarie 1655 prin care i se întăreşte proprietatea lui Dragu
iuzbaşa, un strănepot al lui Vlaicu Vistierul, ale cărei hotare, zice auto
rul, se întind «din apa Boştei... pînă la hotarul M ăgurei unde se hotă
răşte cu Buzăul (judeţ n. autorului, dar inexact)... pînă la Coluniţ, la m î
năstirea Doamnei Neaga... pînă în hotarul Sălciei». Şi, în continuare,
autorul adaugă : «Consoana iniţială C (de la C O LU N IŢ, n.n.) se pro
nunţă şi G, alternanţă pe care o constatăm şi în lim bile slave, cu
vîntul orientîndu-se după sens. Deci substantivul Coluniţ se pronunţă
şi Goluniţ care înseamnă : os uscat, os gol, os lipsit de carne, ceea ce
traduce în documentul slavon citat cuvîntul Ciolan, care, deşi tot de
31. Gabriel Cocora, Pentru libertate şi unitate. Bucureşti, 1983, p. 15.
32. Prof. dr. Vasile Drăguţ, ori. cit., p. 159.
33. Protosinghel Chirii Dobrc şi Pamfil C. Georgian, M onografia Sf. Mănăstiri
Ciolanu, judeţul Buzău, Bucureşti, 1930, p. 36.
34. Buzău. Ghid turistic al judeţului, Bucureşti, 1978, p. 140.
35. I. Ionaşcu, Ştiri nouă asupra Mănăstirii Ciolanu (Buzău). Cu 42 documente.
Extras din revista «îngerul», XIII, 1— 2, Buzău, 1936, 46 p.
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origine slavonă, se romanizase totuşi. în traducere românească men
ţiunea din hrisovul slavon ar spune a s t fe l: «Pînă la Ciolan, la mînăstirea
Doamnei N ea g a » 36.
Autorul citează trunchiat şi incorect din actul amintit, care n-a fost
publicat, în întregim e şi pe care il redăm, în continuare :
«17 ianuarie 1655 (7163) H otarele moşiei Cislău a «boierului Dom
niei mele Dragului de la Cislău... pentru această moştenire de sat din
Cislău, din hotar pînă în hotar şi semnele moşiei încă nu se ştie : din
apa Bîscii celei vechi, la moara din drum, în lung, în jos, pînă în malul
Vulturului, în hotarul Măgurii, unde se hotărăşte cu Buzăul (apa n.n.)
şi pînă în piatra Cislăului, unde se hotărăşte cu Podgoria şi pînă la Coluniţa, la mînăstirea Doamnei N eaga ; şi în lat pînă în hotarul Sălciei,
in vîrful Gîlmeni, peste N agovan (ii), pe valea Murăturii la apa Bîscii
in dreptul Brăduleţului, unde se hotărăşte cu Bîscenii de Jos...» 37.
Deci în actul amintit nu e Coluniţ ca să poată fi citit Goluniţ ci
Coluniţa, un deal, deci două semne de hotar : Coluniţa şi mînăstirea
Doamnei Neaga. Şi în act nu e «pînă la hotarul S ă lciei» ci «pînă în ho
tarul Sălciei».
Dar acest topic înseamnă măgar sălbatic, precum Brebu, castor, ani
male sălbatice dispărute, amintirea lor rămînînd legată de anumite lo
curi, cum arăta încă din 1935 profesorul C. C. Giurescu 38.
N. Iorga, neacceptînd această afirmaţie, declanşează o polemică, la
care se raliază şi profesorul Iorgu Iordan, dînd dreptate lui C. C. Giu
rescu. «M ăgarul sălbatic sau Colunul nu mai există în pădurile noastre,
arată istoricul C. C. Giurescu. Doar cîteva nume topice precum Colunul,
poiană în judeţul Doljului, Coluni, loc în judeţul Buzău, Colun, sat în
judeţul Sibiu, Coloneaţa, în judeţele Iaşi şi Vaslui şi Coluniţa în judeţul
Buzău, îi mai păstrează amintirea» 40.
Profesorul Iorgu Iordan mai adaugă : Coloniţa, sat şi va le în judeţul
Chişinau şi va le în judeţul Soroca. A z i Coluniţa s-a transformat în Coliniţa, deal în Scărişoara-Cislău, iar în judeţul Buzău, Dicţionarul g eo 
grafic al acestui judeţ mai înregistra V îrfu l Colunului, munte în V alea
Muscelului, iar Colinul era, în 1899, moşie moşnenească în Cătina.
Aşadar, argumentul filo lo g ic invocat e fals, mînăstirea Ciolanu fiind
ctitorită de Dumitru şi M aria Ciolan.
Trebuie să se mai ştie că în epocă exista şi un sat cu acest nume,
situat mai jos de mînăstire, iar în fostul judeţ Vlaşca se mai semnala
un alt sat cu acest nume. Şi aici erau ctitorii, după teoria autorului citat,
ale Doamnei Neaga.
36. Protos. Ioasaf Popa, Mănăstirea de Ia Ciolan, în «Spiritualitate şi istorie la
intorsura Carpaţilor», 2, Buzău, 1985, p. 21-1— 212.
37. Arh. St., Buc., Episcopia Buzăului, XXXIV/14.
38. Istoria Românilor, 1, Bucureşti, 1974, p. 14.
39. Toponimice..., în «Buletinul Institutului de filologie română «Alexandru Philippide», Iaşi, III (1935), p. 165-^166.
40. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, 1, Bucureşti,
1974, p. 14.
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Deci, din tot ceea ce tradiţia a atribuit acestei nefericite doamne a
Ţării Româneşti, doar mînăstirea Aninoasa, dispărută şi ea în secolul
al X V III-lea , rămîne singura ei ctitorie, unde a şi fost îngropată, fără
să i se mai ştie mormîntul. «Ei însă nimeni nu i-a însemnat locul do
odihnă — scria N. Iorga. Şi, totuşi celelalte inscripţii pomenind numai
bărbaţi, ale cui pot fi oare rochia de catifea, podoabele fem eieşti în fir
de aur şi pasmantiri de mătasă, cerceii şi copcile pe care o neaşteptată
şi fericită întîmplare le-a scos la iveală, împreună cu ceramica înfăţişînd călăreţi cu fragmente de vase şi pînă la cuţitul şi capătul de lu
minare, amestecate cu tristul praf omenesc» 41.
41. N. Iorga, M ormîntul..., p. 193.
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P ÎN Ă Î N V R E M E A L U I M IR C E A C E L M A R E
Pr. ALEX. STANCIULESCU-BlRDA

Creştinismul a avut o incontestabilă valoare în formarea, continui
tatea şi unitatea poporului român. Plantat pe trunchiul solid al spiri
tualităţii daco-romane, el şi-a găsit terenul propice dezvoltării sale în
spaţiul carpato-danubiano-pontic, identificîndu-şi în cea mai mare parte
activitatea practică cu idealul de supravieţuire al etniei româneşti în
contextul istoric şi geografic. Tocm ai de aceea, istoria românilor nu
poate fi separată de istoria v ie ţii creştine din părţile noastre, ele întrepătrunzîndu-se, ca discipline ce abordează din diferite unghiuri acelaşi
obiect de studiu.
Lipsa documentelor a făcut ca istoricii noştri să se afle în dificultate
multă vrem e în ce priveşte ilustrarea desfăşurării v ie ţii poporului român
în părţile noastre, de la părăsirea Daciei de către administraţia romană
pînă la înfiinţarea formaţiunilor politice româneşti. Bazaţi mai mult pe
argumente literare şi lingvistice, ei luptau greu cu denigratorii istoriei
poporului român, de tipul unui Roesler sau Golubinski. Descoperirile
arheologice din ultim ele decenii au făcut ca vălul care acoperea aşanumitul «m ileniu întunecat» din istoria românilor să fie înlăturat. La
acestea s-au adăugat necontenitele strădanii ale cercetătorilor de arhive
şi literatură veche, care au* reuşit să contureze, fără putinţă de tăgadă,
originea, continuitatea şi unitatea românească. Deşi nu a fost o revistă
de istorie sau de arheologie, revista «Biserica O rtodoxă Română», a
semnalat cititorilor săi, prin articole, studii, simple comunicări sau re
cenzii m ajoritatea acestor descoperiri.
M ai mult, din iniţiativa patriarhului Iustin s-a reînviorat activitatea
de publicare a patrimoniului patristic, ceea ce a pus — şi continuă să
pună la dispoziţie — cercetătorilor texte mai puţin accesibile, provenite
de la autori din prim ele veacuri. în ele nu întîlnim numai exegeze bi
blice, numai documente de gîndire şi trăire creştină, ci şi documente
de limbă şi referinţe numeroase privind oamenii şi locurile noastre. C er
cetători competenţi au continuat sau au reluat, cu forţe şi posibilităţi
sporite, strădaniile de valorificare a tezaurului patristic din perspectiva
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istoriei româneşti. Menţionăm, în acest sens, rezultatele — unanim re
cunoscute în lumea ştiinţifică — ale Pr. prof. dr. Ioan G. Coman şi ale
I. P. S. M itropolit N estor Vornicescu al Olteniei. în lumina noilor desco
periri, tezele arbitrare ale istoricilor străini privitoare la începuturile
poporului român îşi pierd orice suport, ele rămînînd simple speculaţii.
Prin numeroasele m ateriale care şi-au găsit loc în paginile sale pri
vitoare la această temă, revista «Biserica Ortodoxă Română» se înscrie
la loc de cinste printre publicaţiile româneşti, care au devenit adevărate
tribune de la care au fost pronunţate şi susţinute adevăruri incontesta
bile ale istoriei româneşti. A niversarea celor 600 de ani de la urcarea
voievodu lui M ircea pe tronul Ţării Româneşti ne-a prilejuit alcătuirea
paginilor următoare care cuprind indicaţii bibliografice asupra temei
enunţate.
1. Generalităţi privind perioada în discuţie au fost cuprinse în materiale cu
tematică mai amplă, precum : BÂRBULESCU C., recenzie la Eugen Stănescu, Num ele
poporului român şi prim ele tendinţe umaniste interne în problema o rigin ii şi con ti
nuităţii, LXXXVII (1969), nr. 7— 8, p. 852—853; BERCUŞ, C. I., MANOLACHE, T. N.,
C lerici şi teologi medici de-a lungul istoriei poporului românesc, (Scc. X IV — XVII),
XCI (1973), nr. 3— 5, p. 401— 432; BULAT, T. G., Românii şi creştinătatea răsăriteană,
LXI (1943), nr. 7— 9, p. 335— 357; ClMPEANU, Pr. Alex., recenzie Ia Mircea Muşat,
Izvoare şi m ărturii străine despre strămoşii poporului român, XCIX (1981), nr. 5— 6,
p. 690— 693 ; CONSTANTINESCU, Alexandru, Creştinism şi creştinătate în istoria p o
porului român, XCVI (1978), nr. 3—4, p. 267— 276; CRONŢ, Gh., recenzie la Onisifor
Ghibu, Pe urmele împăratului Constantin cel Mare, LIV (1936), nr. 3— 4, p. 268; Idem,
recenzie la M. Manoilescu, Românism şi O rtodoxie, X IV (1936), nr. 7— 8, p. 648; CUNESCU, Pr. Gh., recenzie la Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, X C V 1I (1979),
nr. 7— 8, p. 680— 684; EN'ACEANU, Ghenadie (Arh.), Istoria Bisericei Românilor de
Petru M aior, Buda, 1813— 1821, XIX (1895), nr. 1, p. 1— 25; ERBICEANU, Constantin,
Istoria Bisericii Românilor de Petru Maior, XIX (1895), nr. 2, p. 112— 130; Idem, Despre
români din scrierea Iul Daniil Filipid, XXX (1906), nr. 8, p. 922— 929; nr. 9, p. 967—
980; XXX (1907), nr. 10, p. 1089— 1105; X X X V (1911), nr. 1, p. 18— 34; Idem, Cîteva
cuvinte despre autorul Istoriei Românilor de Dim itrie Filipide, XX X IV (1911), nr. 11,
p. 1118— 1131 ; Idem, Combaterea unei scrieri papistaşe ce tratează despre clerul şi
Biserica română in special, X X X V (1911), nr. 5— 6, p. 665— 675; nr. 7, p. 727— 741;
FER, Nicolae, Contribuţia Bisericii O rtodoxe Române la păstrarea lim bii şi unităţii
naţionale a rom ânilor din Transilvania, XCV (1977), nr. 5—6, p. 551— 560; GlRBOVICEANU, P., O publicaţie în limba românească, XXIII (1980), nr. 6, p. 587; Idem, re
cenzie la Nicolae Dobrescu, Fragmente privitoare la Istoria Bisericii Române, XXIX
(1905), nr. 6, p. 614— 661 ; Idem, recenzie la G. M. Ionescu, Istoria Bisericii Române
din Dacia Traiană, XXIX (1905), nr. 8, p. 938; nr. 9, p. 1019— 1020; Idem, recenzie la
N. Iorga, Istoria Bisericii Româneşti şi a v ie ţii religioase a românilor, XXXII (1909),
nr. 1 1 , p. 1312; Idem, recenzie la N. Dobrescu, Istoria Bisericii Române, XXXVI (1913),
nr. 12, p. 1048— 1049; IACOBESCU, Pr. Ilie, recenzie la Adolf Armbruster, Romanita
tea românilor. Istoria unei idei, XCII (1974), nr. 9— 10, p. IX— X III; IONESCU, I. (Pr.),
Istoria unui nume crcştin-bizantin, LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1262— 1267; Idem,
Tezaure ale culturii româneşti aflate în Austria, XCIX (1981), nr. 3— 4, p. 362— 366;
MANOLACHE, T. N.( recenzie la Şt. Corciu, Neamul românesc şi conştiinţa strămo
şească, LXI (1943), nr. 7— 9, p. 401 ; Idem, recenzie la T. G. Bulat, Bibliografia studiilor
de istorie bisericească în « Revista de Istorie Bisericească», LXI (1943), nr. 7— 9, p. 406,
407; MEHEDINŢI, Acad. S., Un moment decisiv în istoria poporului român, LVI (1938),
nr. 11 — 12, p. 722— 727; MIHAIL, Pr. Paul, recenzie la Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu,
Istoria Bisericii Ortodoxe Române, CI (1983), nr. 3— 4, p. 300— 302; MOISESCU, Gh. I.,
recenzie la Nicolae Iorga, Textes historiques du M oyen Age destin&s aux etudiants,
UI (1934), nr. 3— 4, p. 250; Idem, recenzie la Evloghie Courilas, Tt ar^aivti x6 «I o » ev
toTc effpaşotc toiv ^feixovojv fîj1
: 067YpoP^aX‘a<* (*Ce înseamnă «IO » în documentele dom
nilor Ţărilor Româneşti), LII (1934), nr. 3— 4, p. 266; Idem, recenzie la Emil Virtosu,
Odoare româneşti la Stambul, LIV (1936), nr. 11— 12, p. 784; NANIESCU, Iosif (Mitrop.),
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Cuvînt Ia sfinţirea catedralei mitropolitane din Iaşi, XI (1887), nr. 3, p. 203— 216; nr.
4, p. 319— 331 ; PACURARIU, Pr. prof. Mircea, Bibliografia articolelor de Istoria Bise
ricii O rtodoxe Române din *Revista T eologică • din Iaşi, LXXVII (1959), nr. 3— 4, p400— 412; Idem, Listele cronologice ale ierarhilor Bisericii O rtodoxe Române, XC1II
(1975), nr. 3— 4, p. 322— 355; Idem, Biserica Ortodoxă Română slujitoare a păcii in
istoria poporului nostru, XLVIII (1980), nr. 9— 10, p. 1020— 1046; RADU, Pr. lect. Gh..
Biserica Ortodoxă Română in istoria poporului român, X C V (1977), nr. 1— 3, p. 145—
176; SA VIN, Ioan Gh., Creştinismul în trecutul nostru istoric, LXXXVII (1969), nr.
1— 2, p. 170— 183; SCRIBAN, (Arhim.) Iuliu, Conferinţă cu-urm ări pentru istoria bise
ricească, X LV (1927), nr. 3, p. 191— 192; Idem, Dl. N. Iorga, despre creştinism, XLV
(1927), nr. 8, p. 504; Idem, recenzie la Dumitru Stănescu, V ech ile episcopii ia români.
XLV (1927), nr. 9, p. 565; Idem, recenzie la Iuliu Maior, Legea strămoşească, XLVI
(1929), nr. 1 , p. 1211— 1242; Idem, rccenzie la Grigorie Comşa, Ortodoxia şi româ
nismul, LI (1933), nr. 7—8, p. 382; SIMEDREA, (Arh) T., Unde şi cînd a luat fiinţă
legenda despre atîrnarea canonică a scaunelor mitropolitane din Ţara Românească şi
M oldova de Arhiepiscopia de Ohrida, LXXXV (1967), nr. 9— 10, p. 975— 1003; SPE
RANŢA, (Drd.) Gh., Dovezi de toleranţă religioasă în Ţările Române, LXXXIII (1965),
nr. 7— 8, p. 735— 751 ; ŞERBANESCU, (Pr. prof.) Niculae, N icolae Iorga istoric al Bi
sericii O rtodoxe Române, LXXXIII (1965), nr. 11— 12, p. 1010— 1031 ; ŞESAN, (Pr. prof.)
M., Problem e de istorie bisericească în expunerea cercetătorilor ortodocşi români,
LXXXIX (1971), nr. 3— 4, p. 382— 394; Idem, recenzie la Dr. Kubica Milan, Dejiny Rumunskej pravoslavnej (Istoria Bisericii Ortodoxe Române), XCVII (1979), nr. 1— 2, p.
246; THEODORESCU, Barbu, Bibliografia operelor Iui N icolae Iorga, XLIX (1931), nr.
6— 8, p. I— IX, 1—207; Mem, N icolae Iorga şi Biserica, LII (1934), nr. 9— 10, p. 686—
711; V., C., recenzie la Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii O rtodoxe Ro
mâne, XCVII (1979), nr. 7— 8, p. 1076— 1078; Idem, recenzie la Mario Ruffini, Aspetti
della cultura religiosa ortodossa romena medievale (secolţ X IV — X V III), C (1982), nr.
1— 2, p. 205—209; VERSESCU, (Pr.) Gh., Creştinism mărginit, X L (1927), nr. 4, p. 205—
208; VOICESCU, (Pr.) Constantin, recenzie la Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliograllc al localităţilor şi monumentelor medievale din M oldova, X CIV (1975), nr. 5— 6,
p. 788— 789; Idem, recenzie la Dr. Marin Popescu-Spineni, România în izvoare geo
grafice şi cartografice. Din antichitate, pînă în pragul veacului nostru, XCIX (1981).
nr. 3— 4, p. 478— 483.

2.
Creştinarea românilor a fost unul dintre subiectele foarte des
abordate în studiile de istorie bisericească în revista «Biserica Ortodoxă
Română». Mărturii lingvistice şi arheologice privind procesul creştinării
în spaţiul carpato-danubiano-pontic, căile răspîndirii creştinismului, mi
sionari şi martiri, viaţă creştină în acest spaţiu sînt cîteva dintre capito
lele mari ce preocupă pe istoricii Bisericii noastre şi nu numai pe ei.
Important este însă că, în lumina descoperirilor din ultim ele decenii s-au
putut formula şi susţine teze fundamentale noi, legate atît de creştinarea
daco-romanilor, cît şi de formarea însăşi a poporului român. S-au putut
astfel combate ipoteze tendenţioase care susţineau că noi, românii, am
primit creştinismul către sfîrşitul mileniului întîi prin m ijlocire slavă.
Dintre studiile pe această temă cităm : ALECSANDRESCU, (Pr.) C. I., Procesul
răspîndirii creştinismului pe teritoriul Daciei, XCIII (1975), nr. 9— 10, p. 1090— 1097;
ALEXE, (Pr. prof.) Ştefan, 7G00 de ani de la moartea Sfîntului Sava Gotul, X C (1972),
nr. 5— 6, p. 556—568; BARNEA, I., recenzie la Jacques Zeiller, Un ancien evbque
d'Illyricum , peut-âtre auteur du Te-Deum, Saint N iceta de Remesiana, LXI (1943), nr.
7— 9, p. 409— 411 ; Idem, recenzie la D. M. Pippidi, Ritorno alle fonti letterarie del
cristianesimo daco-romano, LXIII (1945), nr. 4— 5, p. 156— 157; Idem, recenzie la Em.
Lăzărescu, A utour du nom d 'A xiopolis, LXIII (1945), nr. 4— 5, p. 157— 158; Idem, re
cenzie la D. M. Pippidi, N iceta di Remesiana e le o rigin i del cristianesimo daco-ro
mano, LXVI (1948), nr. 1— 2, p. 91— 92; Idem, recenzie la C. Daicoviciu, în jurul
creştinismului în Dacia, LXVI (1948), nr. 3— 4, p. 170— 171 ; Idem, recenzie la M. Macrea, A propos de quelques dbcouvertes chrţtiennes en Dacie, LXVI (1948), nr. 11— 12,
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p. 630— 631 ; CAPIDAN, Th„ Basilica, LVI (1938), nr. 1— 4, p. 3— 12; COM AN. (Pr.
prof.) Ioan, <Arta misionară» a S lintului Niceta de Remesiana, LXVI (1948), nr. 5— 8,
p. 337— 356 j CONDURACHI, E., recenzie la Anton D. Velcu, C ontribuţii la studiul
creştinismului daco-roman, LV (1937), nr. 5— 6, p. 350— 363 ; COTOŞMAN, (Prot. dr.) Gh .
Basilica romană cu baptisteriu din Urbs Morisena. Contribuţii la istoria creştinismului
In Dacia Traiană, LXXXVI (1968), nr. 3— 5, p. 469— 485; ENACEANU, (Ierod.) Ghenadie.
Creştinismul în Dacii şi creştinarea românilor, I (1875), nr. 6, p. 409— 421 ; nr. 7, p.
497— 511; nr. 8, p. 573— 592; II (1875), nr. 2, p. 81— 96; nr. 3, p. 161— 173; II (1876),
nr. 6, p. 369— 386; nr. 7, p. 441— 456; nr. 8, p. 513— 525; nr. 9, p. 5G9— 583 ; IV (1877),
nr. 1, p. 7— 22; nr. 2, p. 65— 81 ; nr. 3, p. 129— 149; IV (1878), nr. 4, p. 193— 214; nr. 5,
p. 257— 288 ; nr. 6, p. 321— 329 ; nr. 10, copert. I I I ; Idem, Repertoriu de materiile cu 
prinse în studiul « Creştinismului în Dacii şi creştinarea rom ânilor», IV (1878), nr. 6, p.
330— 335; Idem, Predicatorii M old o-V lahiei, V (1881), nr. 8, p. 511 -520; nr. 10, p.
647— 655; ERBICEANU, C., M aterial pentru istoria bisericească şi naţională a româ
nilor, XI (1887), nr. 6, p. 491— 507; XXVII (1903), nr. 4, p. 378— 394; Idem, G o ţii în
Dacia şi Misia. Creştinarea lor, XII (1888), nr. 2, p. 134— 139; Idem, Interpretarea ca
nonului 61 al Sinodului ecumenic din Trula, ţinut în anul 680, XII (1889), nr. 11, p.
767— 777; Idem, In tîie le seminţe ale creştinătăţii în Ţările Române, X VI (1892), nr.
9, p. 673— 692; Idem, Ulfila. Viaţa şi doctrina sa, XXII (1898), nr. 2, p. 121— 152; nr. 3,
p. 273— 301 ; nr. 4, p. 370— 390; nr. 7, p. 685— 710; nr. 8, p. 762— 769; Idem, Despre
vechimea creştinismului Ia români, XXXI (1907), nr. 4, p. 405— 414; Idem, Istojia veche
a rom ânilor de la Traian pînă la al doilea descălecat, cum şi existenţa rom ânilor în
permanenţă în Dacia Traiană de D. Fillipide, de la 1816, XXVII (1904), nr. 10, p.
1084— 1100; GlRBOVICEANU, P., Creştinismul daco-roman, X X X V (1904), nr. 1, p.
100— 103 ; nr. 2, p. 225—229; nr. 4, p. 456— 464 ; nr. 5— 6, p. 678—688 ; nr. 7, p. 741—
756; IONIŢA, (Diac. asist, dr.) Viorel, Concepţia lu i Gheorghe Şincal despre încreştinarea românilor. La 225 ani de la naşterea sa, XCVII (1979), nr. 3— 4, p. 507— 510;
LASCU, N., Periodul întunecat in istoria românilor, IX (1885), nr. 9, p. 696— 709; nr.
10, p. 783— 798; nr. 12, p. 915-:-952; MANOLACHE, T. N., recenzie la Ilie Dăianu, Un
propovăduitor în Transilvania — Sfîntul Nichita Remesianul, apostolul rom ânilor în
Dacia, LXIII (1945), nr. 7— 8, p. 392— 393; MOISESCU, G. I., recenzie la I. Bamca,
Opaiţe creştine din Scythia M inor, LXIII (1945), nr. 7— 8, p. 392; NAGHIU, Iosif, E.,
Sfinţii care au pătimit mucenicia pe pămîntul românesc, LVIII (1940), nr. 3— 4, p. 190—•
194; PÂRVULESCU, T., recenzie la Mariano Baffi, Dacia preromana e Romania pro*,
tochristiana, LXXXVII (1969), nr. 11— 12, p. 1278— 1280; POPESCU, (Pr.) Mihail, Religiunea, obiceiurile şi credinţele naţionale ale sciţilor, XIX (1895), nr. 5, p. 248—•
256; POPESCU, Nicolae M., Viaţa Sfîntului Montanus Presviterul din Singidunum (un
preot daco-roman), LII (1934), nr. 3— 4, p. 145— 148; Idem, Ioan *p re v tu l» episcopiei
aromânilor (C el mai bătrîn preot român), LII (1934), nr. 7— 8, p. 457— 460; Idem, De la
Priveghere la privighetoare, LXI (1913), nr. 4—6, p. 207— 224; RADUNA, (Magd.) Du
mitru, Urm e ale v ie ţii religioase din cetăţile Histria şi Tom is în epoca romană desco
perite în ultima vreme, LXXXIII (1965), nr. 5—6, p. 503—520; RĂMUREANU-PULPEA,
(Diac.) Ioan, Sfîntul M ucenic Emilian din Durostor, LXII (1944), nr. 4— 6, p. 125— 140;
Redacţia, Comemorarea îm p lin irii a 1600 de ani de la moartea martirică a Sfîntului
Sava Gotul, XC (1972), nr. 3— 1, p. 284— 301 ; SCRIBAN, (Arhim.) Iuliu, recenzie la
Constantin Diculescu, Contribuţie la vechimea creştinismului în Dacia, XLIII (1925),
nr. 7, p. 488 ; SIMEDREA, (Arh.) Tit, recenzie la I. Popescu-Spineni, Vechim ea creşti
nismului la romani, LIII (1935), nr. 3—4, p. 224; STAMATI-CIUREA, Constantin, N otiţă
istorică, XVII (1893), nr. 5, p. 298— 304; STANILOAE, (Pr. prof.) D., Vechim ea şi spi
ritualitatea term enilor creştini români în solidaritate cu ale lim bii române în general,
XCVII (1979), nr. 3— 4, p. 563— 590; TIMUŞ, Gh., Epistola Bisericii G oţiei pentru marti
riu l Sfîntului Sava, X IV (1891), nr. 11, p. 817— 825; VASILESCU. (Diac. prof.) Hm., N o i
dovezi ale continuităţii elem entului autohton în Dacia, LXXXIV (1966), nr. 9— 10, p.
1007— 1010; VASILESCU, (Pr.) Toma, Basilica-Biserică, LIX (1941), nr. 11— 12, p. 666—
681 ; ZOTU, B., Slîntul Sava Gotul, VII (1883), nr. 3, p. 169— 180.

3.
Secolele IV — X IV constituie o perioadă foarte frămîntată din isto
ria poporului' român. Este epoca m arilor migraţii, dar şi a luptei pentru
formarea, continuitatea şi supravieţuirea etniei româneşti. Se afirmă pri
m ele episcopii şi arhiepiscopii, dar şi prim ele formaţiuni politico-sociale.
B.O.R. — 9
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întăreşte propaganda misiunilor apusene, dar se maturizează şi ele
mentul creştin autohton de factură ortodoxă. Sînt atestate biserici şi
mînăstiri, sînt amintiţi clerici şi ierarhi care iau parte la viaţa biseri
cească internă, cît şi la Sinoadele ecumenice şi controversele care frămîntau Biserica. Tot acum se traduc şi se transcriu lucrări ale Sfinţilor
Părinţi şi scriitori bisericeşti, se copiază cărţi de slujbă şi de legi. în re
vista «Biserica Ortodoxă Română» şi-au găsit loc numeroase materiale
care privesc această perioadă, unele studii de sinteză, altele contribuţii
sau comentarii pe marginea descoperirilor arheologice sau documen
tare. Nu au fost n eglijate nici recenziile unor lucrări şi studii de refe
rinţă în domeniu. Cităm :
ANDREESCU, (Pr.) Constantin, Reacţiuni ortodoxe in contra catolicizării regiu
nilor carpato-dunărene în prima jumătate a secolului al X lII-lea , LVI (1938), nr. 11— 12,
p. 770— 779 j CATRINOIU, (Drd.) Ilie, Roiul Bizanţului în viaţa religioasă din Muntenia
în secolele IV — V I în lumina izvoarelor literare şi arheologice, CI (1983), nr. 7— 8,
p. 589— 599; CALINESCU, (Diac.) St., Despre Slîntul N iceta Românul, IV (1877), nr. 2,
p. 103 113; CHIHAIA, Pavel, recenzie la Răzvan Theodorescu, Bizanţ, Balcani, O cci
dent la începuturile culturii medievale româneşti (sec. X — X IV ), (1976), nr. 3— 4, p.
436— 439; COLIBĂ, (Diac. asist.) Mihai, recenzie la Ion Dumitriu-Snagov, Ţările Ro
mâne în secolul al X lV -le a — Codex Latinus Parisinus, XCVII (1979), nr. 7— 8, p.
1069— 1070; COM AN, (Pr. prof.) Ioan, G., T e olog i şi teologie în Scythia M inor în se
colele I V — V I, XCVI (1978), nr. 7— 8, p. 784— 796; Idem, Literatura patristică de la
Dunărea de Jos în sec. I V — V I ca geneză a literaturii şi cu ltu rii daco-romane şi ro 
mâne — Ioan Casian şi Dionisie cel M ic, XCIX (1981), nr. 7— 8, p. 775— 781 ; CUNESCU,
(Pr.) Gheorghe, recenzie la Constantin C. Giurescu, Formarea poporului român, XCII
(1974), nr. 5— 6, p. 822— 825; DA VID, (Diac.) P. I., recenzie la Ion Miclea, Romania
antiqua, LXXXVIII (1970), nr. 5— 6, p. 612— 615; Idem, Coincidenţe şi relaţii generale
(indirecte) între Anglia şi Dacoromania (sec. III— X III), XC1V (1975), nr. 5— 6, p. 746—
784 ; Idem, In legătură cu rotonda de la Alba Iulia. Importanţa descoperirii ei pentru
argumentarea continuităţii românilor în Transilvania înainte de sec. X, XCVI (1978),
nr. 9 —10, p. 1071— 1095; Idem, recenzie la Plinius cel Tînăr, Opere com plete, XCVIII
(1980), nr. 9— 10, p. 1080— 1082; DOBRESCU, (Dr.) N., Întemeierea M itro p o liilo r şi a
celor dintîi mînăstiri din (ară, X X IX (1905), nr. 2, p. 175— 188; nr. 5, p. 531— 546; nr.
3, p. 270— 278; nr. 4. p. 423-^134 ; nr. 6, p. 597— 606; nr. 7, p. 756— 769; nr. 8, p. 939—
944 ; nr. 9, p. 985— 1000; ENACEANU, (Arh.) Ghenadie, Din istoria Bisericii Românilor,
IV (1878), nr. 10, p. 624— 633; nr. 12, p. 747—762; Idem, Din istoria bisericească a ro 
mânilor. Popa Nicodim , în tîiu l întem eietor de mînăstiri în Valahia, XII (1889), nr. 12,
p. 894— 903; ERBICEANU, C„ Studii istorico-canonice asupra existenţei ierarhiei Bise
ric ii Române între seculii al IX -lea şi al X lV -le a , XVII (1893), nr. 7, p. 536— 557; Idem,
Istoria veche a Românilor de la Traian pînă la al II-lea descălecat, cum şi existenţa
rom ânilor în permanenţă în Dacia Traiană de D. Fillipide la 1816, în limba greacă,
XXVII (1903), nr. 9, p. 964— 978; XXVII (1904), nr. 10, p. 1084— 1100; XXXIV, (1911),
nr. 12, p. 1235— 1247; Idem, O decisiune canonică privitoare la Anthim cel dintîi m i
tropolit al U ngrovlahiei din 1388, XIII (1889), nr. 2, p. 78—80; GIURESCU C. C., Ro
mânii în mileniul m igraţiilor, XCIV (1975), nr. 5— 6, p. 729— 745; IONESCU, (Pr.) I.,
recenzie la Octavian Toropu, Romanitatea tîrzie şi străromânii în Dacia Traiană sudcarpatică (secolele III— X I), XCIV (1976), nr. 9— 12, p. 1085— 1088; Idem, recenzie la D.
Protase, Stadiul actual al cercetărilor privind continuitatea autohtonilor în Dacia ro 
mană, XCVI (1978), nr. 9— 10, p. 1177— 1180; Idem, recenzie la Mihail Macrea, De la
Burebista Ia Dacia postromană. Repere pentru o permanenţă istorică, XCVII (1979),
nr. 3— 4, p. 607— 610; LASCU, N., Periodul întunecat din istoria României, IX (1885),
nr. 8, p. 578— 590; LERIAN, Mircea, In legătură cu ipoteza Vicina-Som ova. C îteva ob
servaţii pe marginea unei fotograme a zonei Somova, XCI (1973), nr. 3— 5, p. 472—
474; Idem, De la Berea la Pietroasele — sau întrebarea dacă în secolul al FV-lea (d.Hr.)
a existat un «regat» în zona Buzăului?, XCVII (1979), nr. 9— 12, p. 1170— 1187; NO R O 
CEL, (Ierod. magd.) Epifanie, Slîntul Lltim ie, ultim ul patriarh de T îrn ovo şi legăturile
lui cu Biserica Românească, LXXXIV (1966), nr. 5— 6, p. 552— 573; PAPACOSTEA,
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Şerban, în tre g iri Ia cunoaşterea vie ţii bisericeşti a românilor în Evul Mediu (sec. X IV ),
(1981), nr. 1— 2, p. 107— 122 ; RÂMUREANU, (Pr. prof.) I., M artiri creştini de Ia N icu liţel descoperiţi în anul 1971, XCI (1973), nr. 3— 5, p. 464— 171 ; Idem, Mişcarea audienilor în Dacia Pontică şi nord-dunăreană (sec. IV — V ), XCVI(1978), nr. 9— 10, p. 1053—
1070; Idem, Rolul elem entului românesc în creştinarea ungurilor, XCVIII (1980), nr.
1— 2, p. 173— 196; Idem, Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Biserica Răsăritului în
secolele X IV — X V , XCIX (1981), nr. 1— 2, p. 131— 143; Idem, recenzie la R. Vulpe, I.
Barnea, Romanii la Dunărea de Jos, LXXXVII (1969), nr. 3— 4, p. 451— 460; (Redacţia),
O sinteză despre formarea poporului român, LXXXII (1964), nr. 5— 6, p. 785— 788; Idem,
De unde au venit sarmaţii ?, XCII (1974), nr. 11— 12, p.* 1347— 1343; STĂNCULESCU,
Ioan, recenzie la Pavel Chihaia, De la N egru Vodă la Neagoe Basarab, X C V (1977),
nr. 1— 3, p. 197— 198; ŞliRBANESCU, (Pr.) Niculae, M itropolia Severinului. Şase sute
de ani de la înfiinţare (1370— 1970), LXXXV1II (1970), nr. 11— 12, p. 1191— 1227; Idem,
V ictoria de la Posada a lui Basarab I « întem eietorul», început al independentei ro 
mâneşti. 650 de ani de la dobîndirea ei (1330— 9— 12 nov. — 1980), XCVIII (1930), nr.
11 12, p. 1207— 1224; VASILACHE, (Pr.) Vasile, rcccnzie la Pr. dr. Dumitru Stănescu,
Mr)-po~oXîT T'îjc xeXecev^c ouv
Koptîevijc xol Tapwv, LV1II (1940), nr. 9— 10, p. 752;
VOlCESCU, (Pr.) Constantin, recenzie la Ligia Bîrzu, Continuitatea creaţiei materiale
şi spirituale a poporului român pe teritoriul iostei Dacii, XCVIII (1980), nr. 7— 8, p.
876—879.

4. Secolului al X V -le a îi sînt dedicate numeroase materiale în re
vista «Biserica O rtodoxă Română», însă, avînd în vedere tema propusă în
prezentul articol, vom menţiona cîteva doar, mai precis pe acelea care
au referinţe mai ample la primele două decenii ale veacului :
DOBRESCU, N„ Din istoria Bisericii Române. Secolul al X V -lea, XXXIV
(1910), nr. 1, p. 37— 47; XXXIII (1909), nr. 8, p. 938— 942; nr. 9, p. 1033— 1048;
XXXIII (1910), nr. 10, p. 1131— 1140; nr. 11, p. 1281— 1291; nr. 12, p. 1355— 1369;
XXXIV (1910), nr. 2, p. 144— 156; nr. 5, p. 540— 547; nr. 6, p. 674—688; nr. 7, p.
796—806 ; nr. 8, p. 931— 942; MOLIN, Virgil, V ech i legături de artă şi cultură între
români şi sîrbi, LXXXI (1963), nr. 7— 8, p. 803— 811 ; POPESCU, (Pr.) Niculae M., Preo
tul Isidor M oldoveanul la Constantinopol, LII (1934), nr. 1— 2, p. 3— 12; SCRIBAN,
(Arhim.) Iuliu, recenzie la Academia Română, Memoriile Secţiunii Istorice, Delegaţii
din fara noastră la ConclJiul din Constanta (în Baden), în anul 1415 de Constantin I.
Karadja, XLV (1927), nr. 5, p. 313.

5. Un studiu special va privi istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei,
dată fiind comemorarea înfiinţării sale, din care cauză nu vom insista
aici asupra problem elor speciale care privesc această parte a ţării, ci
vom căuta în cele ce urmează să menţionăm acele materiale publicate în
revista «Biserica O rtodoxă Română», care privesc în mod deosebit Ţara
Românească pînă în vrem ea lui M ircea cel M are :
ALEXANDRU, B.A., O interesantă lucrare asupra istoriei catarilor, LXXXII (1964),
nr. 9— 10, p. 964— 973 ; BERECHET, Prof. Şt., recenzie la Ion I. Nistor, Legăturile cu
Ohrida şi Exarhatul Plaiurilor, LXIII, (1945). nr. 6, p. 263— 270; DOBRESCU, N., Din
Istoria Bisericii Române. Secolul al X V -lea , XXXIII (1909), nr. 8, p. 938— 942; nr. 9,
p. 1033— 1048 ; ELIAN, Prof. Alex., Legăturile M itrop oliei U ngrovlahiei cu Patriarhia
de Constantinopol şi cu celelalte biserici ortodoxe de la întem eiere pînă la 1800,
LXXV 1I (1959), nr. 7— 10, p. 904— 935; ENACEANU, Arh. G„ M itropolia Ungrovlahiei,
V (1880), nr. 3, p. 135— 149; GIURESCU, Constantin C., întemeierea M itrop oliei U n gro
vlahiei, LXX VII (1959), nr. 7— 10, p. 673— 679; M ARINA, Patr. Justinian, Cu prilejul
îm plinirii a şase sule de ani de la întemeierea M itrop oliei U ngrovlahiei, LXXVII
(1959), nr. 7— 10, p. 665—672; MIRŢU, Flaminiu, In legătură cu problematica iocali2ării_ prim ei capitale a statului feudal al Ţă rii Româneşti, LXXXVIII (1970), nr. 7— 8,
p. 787— 795; POPESCU, Pr. M„ Antim Critopol, LXIV (1946), nr. 10— 12, p. 601— 605;
Redacţia, Daniile primite de M itropolia Ţării Româneşti în decursul timpului, 1359—
1837, XCVII (1979), nr. 5— 6, p. 776—796; SACERDOŢEANU, Aurelian, Ceva despre
m itropolitul Hariton al U ngrovlahiei (1372— 1380), LIV (1936), nr. 1— 2, p. 52— 61 ;

732

BISERICA O R T O D O X A R OM AN Ă

Idem, Legăturile M itrop oliei Ungrovlahiei cu Transilvania şi M oldova, LXXVII (1959
nr. 7— 10, p. 889— 903; Idem, M ircea cel Bătrîn şi Biserica Ortodoxă a Ţă rii sale
LXXXVI (1968), nr. 1— 2, p. 100— 106; ŞERBANESCU, Pr. Niculae, Titulatura mitropoliţilor, jurisdicţia, hotarele şi reşedinţele M itrop oliei Ungrovlahiei, LXXVII (1959), nr
7— 10, p. 698— 721; Idem, M itro p o liţii U ngrovlahiei, LXXVII (1959), nr. 7— 10, p. 722826; Idem, 550 de ani de la moartea lu i M ircea cel Bătrîn, LXXXVI (1968), nr. 1—J
p. 86— 99; THEODORESCU, Barbu, BARNEA, I., Cultura în cuprinsul M itropolie.
U ngrovlahiei, LX'XVII (1959), nr. 7— 10, p. 827— 888.

6.
Dobrogea, străvechi pămînt românesc, a fost dintotdeauna în
atenţia vo ievo zilo r, domnilor şi istoricilor români. M ircea cel M are în
suşi preciza în titulatura sa că este stăpînitor «pînă la M area cea Mare>.
fapt care ne îndreptăţeşte să menţionăm aici şi cîteva materiale publi
cate în rev.ista noastră privitoare la această provincie :
BARNEA I., recenzii la V. Laurent, Asistat-a arhiepiscopul de Tomis la sinodui
din Chalkedon (451)? şi Iosif
E.Naghiu,
Teotim , episcop de Tomis, LXIV (1946), nr
1— 3, p. 147— 148; Idem, recenzie la V. Laurent, La Scythie M ineure iu t-elle repr&sentbe
au concilc de Chalcedonie ?, LXVI (1948), nr. 3— 4, p. 172; BERECHET, Şt., Schiţa isto
rică a M itrop oliei Proilaviei, XLII (1924), nr. 7, p. 404— 411 ; BRANIŞTE, Diac. Ene,
recenzie la I. Barnea, N ouvelles considerations sur Ies basiliques chretiennes de
Dobrudja, LXVI (1948), nr. 9— 10, p. 513— 514; CUNESCU, Pr. Gh., recenzie la voi
Arhiepiscopia Tom isului şi Dunării de Jos în trecut şi astăzi, C (1982), nr. 3— 4, p.
432— 434; CORNEANU, Mitrop. Nicolae, Prima menţiune documentară despre Episco
pia Tomisului, LXXXVII (1969), nr. 9— 10, p. 959— 965; DAVID, Diac. Petre, recenzie
la voi. De la Dunăre la Mare. M ărturii istorice şi monumente de artă creştină, XCVI ,
(1978), nr. 5— 6, p. 651— 655; Idem, recenzie, la Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Is
toria rom ânilor dintre Dunăre
şiM are —
Dobrogea, XCVIII (1980), nr. 5— 6, p. 678—
6§0; DUNĂRE, Prof. Nicolae, Dobrogea, vatră permanentă a com unicării etnoculturale între românii de pretutindeni, XCVI (1978), nr. 5— 6, p. 642— 650; IORGA N.,
Despre M itropolia raialei turceşti, LVII (1939), nr. 5— 6, p. 275— 276; MATEESCU.
Tudor, Date despre viaţa bisericească a D obrogei înainte de 1877, XCII (1974), nr. 9—
10, p. 1256— 1260; Idem, Dragostea de glie şi lege strămoşească a rom ânilor din Do
brogea în timpul stăpînirii otomane (1417— 1877), X C IV (1976), nr. 3— 4, p. 356— 361;
Idem, O biecte bisericeşti aduse în Dobrogea de la stînga Dunării înainte de 1877,
X CIV (1976), nr. 9— 12, 1039— 1041 ; Idem, Organizarea eclesiastică a rom ânilor din
Dobrogea, în timpul stăpînirii otomane, C X V (1977), nr. 9— 12, p. 971— 975; Idem, Bi
serica şi şcoala din Dobrogea în timpul stăpînirii otomane, X C V I (1978), nr. 3— 4, p.
288— 292; MIHALCESCU, I., Episcopia Dobrogei, XL (1922), nr. 12, p. 956— 957;
PACURARIU, Pr. prof. Mircca, recenzie la Tudor Mateescu, Les diocbses orthodoxes
de la Dobrudja sous la domination ottomane, XCIII (1975), nr. 3— 4, p. 472— 475;
POCITAN-BIRLADEANUL, Arhim. Veniamin, Istoria M itro p o lie i Proilaviei (Brăilei),
XLIX (1931), nr. 5, p. 385— 396; nr. 9, p. 481— 493; nr. 10, p. 577— 587; nr. 11, p.
697— 702; PULPEA, Diac. I., Episcopul Valentinian de Tomis, LX V (1947), nr. 4— 9,
p. 200— 212; RĂMUREANU, Ioan Prof. Pr., recenzie la Vasile Barbu, Tomis, oraşul
poetului exilat, XCII (1974), nr. 1— 2, p. 302— 305; Idem, Sfinţi şi m artiri la TomisConstanţa, XCII (1974), nr. 7— 8, p. 975— 1011 ; STĂNCIULESCU-BlRDA, Pr. Alexandru,
C on tribu ţii Ia descifrarea inscripţiilor de la M urlatlar (Basarabi), CX V (1977), nr.
0—12, p. 1024— 1034; STĂNCULESCU, Ioan F., recenzie la I. Barnea, Dinogeţia,
i XXXVII (1969), nr. 11— 12, p. 1271— 1273; STOIAN, Iorgu, Auxentius, episcop arian
c Durostor, LVI (1938), nr. 7— 8, 329—355; ŞERBANESCU, Pr. Niculae, 1600 de ani de
la prima mărturie documentară despre existenţa Episcopiei Tomisului, LXXXVII
.1369), nr. 9— 10, p. 966— 1026.

Nu luăm în discuţie în prezentul articol m aterialele privitoare la
M oldova, Transilvania şi Banat în secolele X IV — X V , deoarece pe
acestea le vom trata în articole separate.
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7.
Izvoare istorice s-au publicat destul de multe în revista noastră
de-a lungul timpului. O atenţie deosebită s-a dat întotdeauna bazei do
cumentare de către colaboratorii revistei, înţelegîndu-se prin aceasta
că o istorie bine scrisă nu se poate baza decît pe atestări documentare
suficiente. Întîlnim în revistă numeroase documente de arhivă, manus
crise inedite, semnalări ale unor descoperiri arheologice, elem ente de
sigiliografie, heraldică, etc. Vom menţiona însă doar pe acelea care au
mai mare legătură cu perioada în discuţie :
a) Documente, inscripţii: ANGHELESCU, Pr. P., Inscripţia falsă de la Mînăstirea
Bacicovo şi aducerea moaştelor Sfintei Filofteia în ţară, LIV (1936), nr. 1— 2, p. 14— 41 ;
BALAUR, D„ Documentele Rîzenilor, LIV (1936), nr. 5— 6, p. 273— 304 ; CREŢEANU, Radu,
CAZACU, Matei, Izvoare istorice, LXXXIV (1968), nr. 3— 4, p. 409— 413; DAVID, Diac.
P., N o i achiziţii documentare, X CIV (1975), nr. 5— 6, p. 640— 611; Idem, N o i docu
mente..., XCVIF (1975), nr. 7— 8, p. 898— 900; XCIV (1976), nr. 3— 4, p. 297; nr. 9— 12,
p. 961— 962; ERB1CEANU, C., Sbornicul sau pom elnicul M itro p o lie i Ungrovlahiei,
XIII (1980), nr. 12, p. 689— 697; X IV (1890), nr. 1, p. 65— 74; Idem, Documente inedite
extrase şi traduse din cartea intitulată «Ac/a Palriarchatus Constantinopolitani», rela
tive la Istoria naţională şi bisericească a românilor de la finea sec. al X lV -lea , XVII
(1893), nr. 9, p. 678— 704; Idem, Traducerea şi adnotarea actelor privitoare la în fiin 
ţarea M itrop oliei Ungrovlahiei, XXX (1906), nr. 1, p. 16— 32; Idem, Ceva despre m i
tropolia M oldovei, X X X V (1912), nr. 10, p. 1123— 1128; GlRBOVICEANU, P., Litera
tura religioasă, XXIX (1905), nr. 6, p. 607— 611 ; Idem, recenzie la Nicolae Iorga, Ins
cripţii din bisericile României, XXXI (1908), nr. 10, p. 1204; Idem, recenzie la N. Iorga,
Documente greceşti privitoare la istoria românilor după originale, copiile Academiei
române şi tipărituri, XXXIX (1915), nr. 3, p. 322; MANOLACHE, Pr. Mihai, Documente
din arhiva M uzeului Bisericii « Sfîntul N icola e » din Scheii Braşovului, LXXXIX (1971),
nr. 11— 12, p. 1224— 1229; MĂRCULESCU, Octavian, Pisania paraclisului de la mînăstirea N egru-Vodă din Cîm pulung-M uscel, LXXXVII (1969), nr. 5— 6, p. 588— 589;
Idem, Inscripţii inedite de la Mînăstirea N egru-Vodă din Cîm pulung-M uscel, XCI
(1972), nr. 1— 2, p. 127— 219; MOISESCU, Gh. T„ recenzie la N. Iorga, O cronică munteană în greceşte pentru secolul al X V -lea , X V (1937), nr. 7— 10, p. 572; Idem, re
cenzie la voi. Documente privind Istoria Românilor, sec. X I— X III. Transilvania, voi.
I, LXXI (1953), nr. 2— 3, p. 242— 251 ; NICOLAE, Episc. Gherontie, Lista m itropoliţilor
U ngrovlahiei în ordine cronologică, de la înfiinţarea M itro p o lie i (1359) pînă la ridi
carea ei la treapta de Patriarhat, XLIV (1926), nr. 5, p. 241— 245; POPESCU, Diac.
prof., Nic. M., recenzie la I.C. Filitti, Din arhivele Vaticanului. I. Documente biseri
ceşti, XXXVIII (1914), nr. 6, p. 618; SIMEDREA, Arh. Tit, recenzie la Damian P. Bogdan,
Despre documentele slavo-române în bibliotecile Academiei Române, LII (1934), nr.
11— 12, p. 811; T1MUŞ, Arhira. Gherasim, Documente privitoare la unirea românobulgarilor cu Biserica Romano-Catolică, IX (1885), nr. 1 1 , p. 899— 910; Idem, Acte
relative la Istoria Bisericii Române, XI (1888), nr. 12, p. 1031— 1037; XVIII (1894), nr.
3, p. 274— 277 ; ŢAMBLAC, Mitrop. Grigorie, Viaţa Sfîntului Ioan cel N ou de la Su
ceava, VIII (1884), nr. 9, p. 671— 682.
b) Manuscrise şi incunabule: CONSTANTINESCU, Radu, Scrieri inedite ale
m itropoliţilor din Mo/c/ova (sec. XVJ, X C IV (1976), nr. 7— 8, p. 785— 791 ; DURA, Pr.
dr. Ioan, Inform aţii istorice şi bisericeşti despre Ţările române în manuscrisele Codicelui Patriarhal 2452 al B ibliotecii Vaticanului, CI (1983), nr. 3— 4, p. 267— 271 ;
ENÂCEANU, Arh. Ghenadie, T rei manuscripte slavone, X (1886), nr. 12, p. 968— 975;
ERBICEANU, Constantin, manuscrisul lui Constantin Axinte, Istoria Ţerei Rumâneşti
de cînd au descălecat pravoslavnicii creştini aici în ţară, X V (1892), nr. 12, p. 883—
901 ; GRAURE, Prof. I., M anuscriptul de la Ieud (Maramureş). Importanţa lui filologică
şi bisericească, XCIII (1975), nr. 1— 2, p. 244— 247; IUFU, Ioan, Un valoros catalog
al manuscriselor slave din Biblioteca Academ iei R. P. România, LXXIX (1961), nr.
3— 4, p. 393— 400; MIHAIL, Pr. Paul, MIHAIL, Zamfira, N o i m ărturii româneşti de la
Athos, C (1982), nr. 5— 6, p. 550— 564; MOISESCU, G. I., recenzie la Nestor Camariano,
Biblioteca Academ iei Române. Catalogul manuscriptelor greceşti, voi. II, LIX (1941),
nr. 1— 2, p. 81 ; PISTRUI, Pr. Chirii, Manuscrise slave în Transilvania, XC (1972), nr.
9— 10, p. 1088— 1103; XCII (1974), nr. 3— 4, p. 425— 435; Idem, 101 manuscrise slave
în Transilvania (sec. X II— X V II), CXVI (1978), nr. 1— 2, p. 127— 148; nr. 3—4, p. 303—
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310 î nr. 5— 6, p. 608— 624; XCVII (1979), nr. 3— 4, p. 531— 562; XCIX (1981), nr. 1—Z
p. 123— 130; X C IV (1981), nr. 5— 6, p. 643— 653; POPESCU, Pr. Paulin, Manuscrise
slavone din Mînăstirea Putna, LXXX (1962), nr. 1 — 2, p. 105— 145; nr. 7— 8, p. 688—
711 ; Idem, M ă rcile de hlrtie iiligranate pe manuscrisele slavone din Mînăstirea Putna.
LXXX (1962), nr. 9— 10, p. 938— 962; Redacţia, O nouă variantă a tradiţiilor Întemeierii
şi independentei M itrop oliei M oldovei, XL (1916), nr. 1, p. 47— 54; Idem, Un catalog
al incunabulelor din România, LXXXV (1967), nr. 11— 12, p. 1294— 1296; Idem, recen
zie la Ioan Radu Mircea, Cel mai vechi manuscris miniat din Ţara Românească. Tetraevanghelul popii N icodim (1404— 1405), LXXXVI (1968), nr. 7—8, p. 977— 979;
SMOCHINA, Nicolae N., Unul dintre cele mai vechi texte slave scrise de un român
(sec. X I— X II), XXIX (1961), nr. 11— 12, p. 1111— 1141; ŞTREMPEL, Gabriel, recenzie
la Pr. Paul Mihail, Manuscrise româneşti din biblioteca M itrop oliei M oldovei, XCV
(1977), nr. 1— 3, p. 198— 199.
c)
Descoperiri arheologice : BARNEA, I., recenzie la B. Mitrea, Une lampe chretienne d&couverte en T ransylvanie, LXIV (1946), nr. 1 — 3, p. 147— 148; Idem, recenzie
Ia Mitrea Bucur, O gemă creştină din Turda, LXVI (1948), nr. 1— 2, p. 91 ; Idem, recen
zie la Marcel Romanescu, Tezaurul de la Covei, LXVI (1948), nr. 1— 2, p. 92; Idem,
recenzie Ia Gh. Ştefan, Anciens vestiges chretiens ă Pinogetis-Bisericuta, LXVI (1948).
nr. 11 — 12, p. 631— 632; Idem, M artyrion-ul de la N icu liţel, XCI (1973), nr. 1 — 2, p.
218— 228 ; BA U M A N N , V. N., N o i dovezi arheologice referitoare la vechimea marti
rilor dc la N icu liţel, X CIV (1976), nr. 5— 6, p. 580— 586; CULICÂ, Vasile, A ntichităţile
creştine de la Izvoarele (jud. Constanţa), X CIV (1976), nr. 7— 8, p. 774— 784; DAVID.
Diac. P., Glasul moşilor şi strămoşilor, XCIV (1975), nr. 5— 6, p. 639— 641, Idem, D/n
descoperirile arheologice şi din datele ştiinţifice mai noi, XCIII (1975), nr. 7— 8, p.
892— 893; Idem, Din tainele pămîntului sfînt al strămoşilor noştri, XCIII (1975), nr.
7— 8, p. 895— 898; Idem, De clnd ne ştim aici am fost şi aici vom rămîne, XCIV (1976),
nr. 1— 2, p. 156— 159; Idem, Din viaţa şi civilizaţia pămîntului românesc, XCIV (1976).
nr. 3— 4, p. 293— 296; Idem, N o i mărturii ale civiliza ţiei pămîntului strămoşesc, XCIV
(1976), nr. 5— 6, p. 513— 518; Idem, Permanenta locuire şi legătura cu glia străbună.
X CIV (1976), nr. 9— 12, p. 951— 961 ; Idem, Adevăr şi legendă despre pămlntul stră
moşesc, X C V (1977), nr. 7— 8, p. 761— 769; Idem, V ech i *legende» despre geto-daci şi
preocupări ale strămoşilor noştri confirmate de noi descoperiri arheologice, XCV1
(1978), nr. 7 -8 , p. 74— 760; nr. 9— 10, p. 956— 962; nr. 11— 12, p. 1242— 1249; XCVIII
(1980), nr. 3— 4, p. 444— 449; Idem, recenzie la Şerban Bobancu, Cornel Samoilă, Emil
Poenaru, Calendarul de la Sarmisegetuza, CI (1983), nr. 5— 6, p. 444— 446; Idem, re
cenzie la Paul Mac Kendrik, Pietrele dacilor vorbesc, XCVII (1979), nr. 1— 2, p. 252—
258; DĂNILĂ, Drd. Nicolae, Consideraţii asupra unor materiale arheologice paleo
creştine din Transilvania, C (1982), nr. 7— 8, p. 731— 742; Idem, Tipare de turnat
cruci din secolele IV — V I, descoperite pe teritoriul României, CI (1983), nr. 7— 8, p.
557— 561; Idem, O importantă descoperire arheologică la Tropaeum Traiani, CI (1983).
nr. 1— 3, p. 91— 97 ; DIACONU, Petre, Urm e vechi creştine descoperite In sud-vestul
Dobrogei, LXXXI (1963), nr. 5—6, p. 546—557; IONESCU, Gion D., Printre materialele
arheologice de la Calvini — două monede bizantine creştine, XCVIII (1980), nr. 7— 8,
p. 833— 835; LERIAN, Mircea, Despre grupul statuar de la Năeni — judeţul Buzău,
XCVIII (1980), nr. 3— 4, p. 515— 520; M ANOLACHE, T. N., recenzie la D. Tudor.
Prima basilică creştină descoperită In Dacia Traiană, LXVI (1948), nr. 3— 4, p. 173—
175; RADUNA, Magd. Dumitru, Monumente religioase greceşti din sec. al V I-lea
hd.Hr. plnă in sec. I d.Hr., descoperite pe teritoriul ţării noastre in ultim ii 20 de ani.
LXXXIII (1965), nr. 3— 4, p. 331— 348; Redacţia, Monum entul funerar din sec. IV , XCII
(1974), nr. 11=— 12, p. 1347; Idem, Pe firul istoriei strămoşilor, XCIII (1975), nr. 1— 2.
P- 102— 103; Idem, Vechim ea organizării creştinismului la români, XCIII (1975), nr.
I— 2, p. 103— 104; Idem, Din memoria pămîntului străbun,. XCIII (1975), nr. 3— 4, p.
309— 311; Idem, Iarăşi despre castrul roman de la Bărboşi, XCIII (1975), nr. 9— 10,
p. 1083; Idem, A lt castru roman din Transilvania, XCIII (1975), nr. 9— 10, p. 1083;
Idem, Conducători c iv ili sau religioşi daci din cetatea Buridava— Ocniţa, XCIII (1975).
nr. 9— 10, p. 1083 ; Idem, După cucerirea romană, dacii liberi au continuat să trăiască
Si să se dez\'olte, XCIII (1975), nr. 9— 10, p. 1083; Idem, Grija pentru cei m orţi la
v ieţu itorii pămîntului nostru, XCIII (1975), nr. 9— 10, p. 1084; Idem, « Continuitate
etnică» şi după moarte, XCIII (1975), nr. 9— 10, p. 1084; Idem, Dacii « o lten i» dau măr
turii, XCIII (1975), nr. 9— 10, p. 1084; Idem, Comoară celto-dacă la Remetea, XCIII
(1975), nr. 9— 10, p. 1084; Idem, A lte monede descoperite Ia noi justilică atit con-

documentare

135

linuilatea populaţiei, cît şi continuitatea comerţului, XCIII (1975), nr. 9— 10, p. 1085;
Idem, încă o «frumoasă tomitană» scoasă din tainele pămîntului, XCIII (1975),
nr.
9— 10, p. 1085; URSĂCESCU, Pr. V., A ntichităţi creştine din pămîntul ţării noastre,
XLI (1923), nr. 12, p. 962— 965.
d) Descrieri de c ă lă to rie : DAVID, Diac. P. I., recenzie la voi. Călători străini
despre Ţările Române, voi. I, LXXXVII (1969), nr. 9— 10, p. 1083— 1087; voi. II, XC
(1972), nr. 1— 2, p. 208— 210; voi. III, XCII (1974), nr. 9— 10, p. X V — XX.
e) Heraldică şi sig ilo g ra fie : CERNOVODEANU, Dan, Heraldică bisericească în
Ţările Române, XCIII (1975), nr. 7— 8, p. 962— 968; CUNESCU, Pr. Gh., recenzie la
Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică. în România, XCVI (1978), nr. 5— 6, p.
660— 661 ; POPESCU, O., recenzie la Aurel Sucerdoţeanu, S igiliul domnesc şi stema
ţării. Conceptul de unitate a poporului român, pe care îl reflectă şi rolul avut în
formarea ideii de unire, LXXXVII (1969), nr. 7— 8, p. 862— 863; POPESCU, Pr. Paulin,
M ărcile de hîrtie filigranate pe manuscrisele slavone din mînăstirea Put na, LXXX
(1962), nr. 9— 10, p. 938— 957; SCRIBAN, Arhim. T., Peceţile M itro p o liilo r şi ale Epis
copiilor, XLVIII (1930), nr. 6, p. 588— 589; Idem. Stemele Patriarhiei, m itropoliilor şi
episcopiilor, XLVI (1928), nr. 3, p. 250— 251 ; VÎRTOSU, Emil, S igiliul bisericii «S lîn tu l
N icola e» din Schei (Braşov), LXXXII (1964), nr. 11— 12, p. 1107- 1109.
f) C ronici şi cro n o g ra fe : CIOCULESCU, Şerban, In marginea în tîie i cronici a
Ţă rii Româneşti, LXXIX (1961), nr. 1— 2, p. 819— 823; ERBICEANU, C., Una din cărţile
de pe care şi-a făcut studiile şi cercetările sale neuitatul m itropolit al M oldovei,
Dositei, X (1887), nr. 12, p. 1218— 1225; Idem, Împărăţia lui Baiuzid, XTII (1889), nr. 2,
p. 81— 85; GlRBOVICEANU, P., C ronici inedite, atingătoare de Istoria românilor, adu
nate şi publicate cu traduceri şi adnotaţiuni de Ioan Bogdan, XX (1896), nr. 2, p. 228—
232; IONESCU, Pr. I., O precizare, LXXX (1962), nr. 7— 8, p. 758— 759.

8.
Monumente bisericeşti, respectiv mînăstiri, biscrici şi reşedinţe
m itropolitane şi episcopale, au fost cercetatc mereu de către istorici şi
revista «Biserica O rtodoxă Rom ână» şi-a deschis generos paginile pen
tru publicarea rezultatelor acestor cercetări. Pentru perioada în discuţie
ni s-au păstrat puţine monumente, precum mînăstirile Vodiţa, Tismana,
Cozia, Cotmeana, Snagov, Strugalea, Bolintin, Vişina, Brădet, Dealul,
G lavacioc, Coşuştea sau C riveln ic în Ţara Românească, Bogdăneşti,
Neamţu, Poiana .(Probota), M oldoviţa, Bistriţa, Humor, V îşn evăţ (Căpriana), Vărzăreşti, Tazlău şi altele în M oldova, la care se adaugă unele
biserici despre care s-au păstrat atestări documentare : Drobeta Tr.-Severin, Curtea de Argeş, Cîmpulung-Muscel, Rădăuţi, Şiret, Suceava,
Roman, Densuşi, Gurasada, Strei, Rîmeţ, Seghişte ş.a. Despre acestea
avem :
a)
G eneralităţi despre monumentele bisericeşti, CREŢEANU, Radu, recenzie la
Dr. Arh. Gheorghe Curiuschi, Restaurarea monumentelor istorice, LXXXVII (1969), nr.
1— 2, p. 230— 234 ; Idem, recenzie la Marcel Dragotescu, Dumitru Bîrlădeanu, Monumente istorice de pe Valea Bistriţei, LXXXVIII (1970), nr. 9— 10, p. 1098— 1099; Idem,
recenzie lu M. Davidescu, Monumente medievale din nord-vestul Olteniei, LXXXVIII
(1970), nr. 9— 10, p. 1100— 1102; Idem, recenzie la M. Drăgotescu, D., Bîrlădeanu, Gh.
Bunghez, M onumente istorice din judeţul Neamţ, LXXXIX (1971), nr. 3— 4, p. 406— 409;
CRISTACHE-PANAIT, Ioana, Din tradiţiile inventarierii monumentelor bisericeşti din
ţara noastră, XCIV (1975), nr. 5— 6, p. 707-711; GlRBOVICEANU, P., Cronica Bise
ricii O rtodoxe Române, XXII (1898), nr. 2, p. 218— 226; Idem, M onum entele istoricoreligioase, XXVII (1903), nr. 4, p. 416— 417; Idem, Monum entele noastre religioase,
XXXII (1908), nr. 1, p. 58— 62; nr. 3, p. 312— 318; Idem, V ech ile noastre biserici,
XXXIX (1915), nr. 5, p. 510— 517; nr. 6, p. 577— 583; IONESCU, Pr. 1., recenzie la
Vasile Drăguţ, Restaurarea monumentelor istorice în perspectiva a trei decenii de
activitate, XCIV (1976), nr. 1— 2, p. 227— 229; M UNTEANU, Alexandru Armând, M onu
mente de arhitectură bisericească descoperite pe teritoriul patriei noastre din 1044
pînă în prezent, LXXXII (1964), nr. 3— 4, p. 139— 174; POPESCU, Gabriei, Conservarea
şi restaurarea monumentelor istorice din ţara noastră în anii puterii populare, LXXXII
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nr. 11— 12, p. 1160— 1162; POPOVICI, Victoria, recenzie la M. Davidescu, M or.,.mente medievale din Turnu Severin, LXXXVIII (1970), nr. 7—8, p. 867—871 ; Redac: Monumente de arhitectură şi artă bisericească, din
Arhiepiscopia Craiovei,
IX X X V I (1964), nr. 11— 13, p. 1163— 1164; RUSU, Zevin, Grija pentru vechile noastre
rr.onumente religioase şi de artă bisericească, XCIV (1976), nr .5— 6, p. 503— 512;
ŞERBANESCU, Pr. Niculae, M ărturii istorice despre monumentele istorice din Bucu
r o ş ii de altădată, LXXV1II (1960), nr. 1— 2, p. 83— 116; URSACESCU, Pr. V., V echile
n w stre monumente religioase şi odoarele lor, XLI (1923), nr. 8, p. 570— 575; XLI (1923),
rr 9. p. 624— 632; VLADUCEANU, Pr. Victor., M onumente istorice bisericeşti din
tparhia O ra d iei; jud. Bihor, Sălaj şi Satu Mare, bisericile de lemn, XCVII (1979), nr.
r>— 6, p. 797— 798.
b)
M in ă s tiri: BARNEA, 1., recenzie Ia I. D. Ştefănescu, Le* monastkre de Snagov ;
lc d tco r peint de l'eglise, LXIII (1945), nr. 4— 5, p. 155— 156; BĂDICEANU, Dimitrie,
recenzie la Leon Mrejeru, Ghenadie Caraza, Mînăstirea Bistriţa (jud. Neamţ), LIII
; 1935), nr. 9— 10, p. 540— 541; Idem, Mînăstirea Poiana, LVI (1938), nr. 5— 6, p. 205—
2J9; BERECHET, Şt., A v erile mlnăstireşti din Moldova, XLI (1923), nr. 9 ,p. 623— 639;
Idem, M inăstirile din M oldova, XLIV (1926), nr. 6, p. 328— 337; BRANIŞTE, E., reo n zie la Ioan Zugrav, Mînăstirea Putna, LXVI (1948), nr. 11— 12, p. 632; BRATULESCU,
Victor, Mînăstirea Snagov, LXXII (1954), nr. 2— 3, p. 258— 282; Idem, Icoanele de
familie ale lu i Neagoe Basarab, LXXIX (1961), nr. 7— 8, p. 775— 784; BULAT, Prof.
T. G„ M inăstirile pămlntene din Ţara Românească In epoca Regulamentului Organic,
XC1II (1975), nr. 9— 10, p. 116.5— 1176; CIVITU, Pr. C., M înăstirea Tismana, LXXII
'1954), nr. 2— 3, p. 306— 312; CHIHAIA, Pavel, Etape de construcţie In incinta mînăstirii
Curtea de Argeş, LXXXV (1967), nr. 7— 8, p. 789— 813; Idem, Două rapoarte ale arhi
tectului Ioan Schlatter din anul 1847, LXXXVI (1968), nr. 3— 5, p. 489— 496; DIACONESCU, Ilie Gh. (Pr.), Vatra mînăstirii Glavacioc In secolele X V — X IX , XCVIII (1980),
nr. 9— 10, p. 1047— 1077; DUHOVNICUL, Andronic, Din istoria m înăstirii Neamţului,
VIII (1884), nr. 2, p. 140— 146; nr. 1 , p. 40— 48; ENĂCEANU-CR AIO VEANU, Arh.
Ghenadie, Curtea de Argeş, X (1886), nr. 10, p. 793— 854; Idem, Din istoria mănăstirii
Neamţului, VII (1883), nr. 10, p. 604— 605; ERBICEANU, C., M onastirile româneşti, XIII
(1889), nr. 5, p. 280— 287; Idem, Naum Rîmniceanu. M inăstirile româneşti, XIII (1889),
nr. 6, p. 280— 287; FOTOGRAFII de Minăstiri : Bistrita-Neamţ, XL (1921), nr. 3, p.
167; Curtea de Argeş, XL (1921), nr. 3, p. 203; LXXXIII (1965), nr. 3— 4, copert. I;
Neamţ, LXXIX (1961), nr. 7— 8, copert. I ; Cozia, LXXIX (1961), nr. 9— 10, copert. I ;
Neamţ, LXXX (1962)* nr. 5— 6, coperta I ; Dealu, LXXXI (1963), nr. 5— 6, copert. I;
Snagov, LXXXIV (1966), nr. 1— 2, copert. I; Curtea de Argeş, LXXXV (1967), nr. 7— 8,
copert. I ; GHEORGHE, Ioan, O nouă enigmă, LXIX (1931), nr. 10, p. 620— 622; GHINDARU, D., Pentru o istorie a mlnăstirilor, LXXII (1954), nr. 2— 3, p. 343— 346; GÎRBOVICEANU, P., T rei monumente religioase istorice, XXVII (1903), nr. 7, p. 768-*-778;
Idem, recenzie la N. Iorga, Două biblioteci de m in ă stiri: Ghighiu şi Argeş, XXVIII
(1904), nr. 3, p. 289— 309; Idem, recenzie la N. Iorga, M înăstirea Neamţului, XXX\h
(1912), nr. 6, p .620; IONESCU, Pr. I., recenzie la Episc. Grigorie Leu, Com orile A rg e 
şului, LVI (1938), nr. 7— 8, p. 449— 450; IONESCU, G. T., întem eierea mînăstirii Curtea
de Argeş, adevăr şi legendă, LXXXV (1967), nr. 7— 8, p. 762— 788; IONESCU, Pr. prof.
I., Legendă şi adevăr istoric In clntecul bătrlnesc al M înăstirii A rg e ş u lu i: Balada
M eşterului M anole, LXXXVIII (1970), nr. 1— 2, p. 191— 215; IORGULESCU, Pr. Drd.
Vasile, M ărturii privind monahismul pe pămîntul românesc înaintea Sfîntului Nicodim
(In Ţara Românească şi Banat), CI (1983), nr. 3— 4, p. 253— 265; MANOLACHE, T. N.,
recenzie la Victor Brătulescu, M înăstiri din România, LXI (1943), nr. 4— 6, p. 285— 286;
Idem, recenzie la Ştefan Pop, Literatura despre mînăstirea Prislop (judeţul Hunedoara),
LXIII (1965), nr. 7— 8, p. 394— 395; MlRŢU, Flaminiu, Ş tiri noi asupra com plexului
istoric al m înăstirii şi C urţii Domneşti din Cîm pulung-Muscel, LXXXIII (1965), nr. 11—
12, p. 1032— 1042; MOISESCU, Gh. I., recenzie la Ilie Mandiuc, Mînăstirea Suceviţa,
LXII (1944), nr. 7— 12, p. 331 ; NICOLESCU, Corina, Biserica mînăstirii Curtea de Argeş,
tezaur de artă românească, LXXXV (1967), nr. 7— 8, p. 755— 761 ; POCITAN, Pr. prof. V.,
Mînăstirea Cozia, XLVI (1928), nr. 3, p. 211— 213; SACERDOŢEANU, Aurelian, Vechimea M înăstirii Argeşului, LVI (1938), nr. 11— 12, p. 76&—769 ; SCRIBAN, Arhim. I.,
însemnări despre mînăstirea Neamţ, XLIX (1931), nr. 665; Idem, Mînăstirea Vodiţa.
Glosă pe marginea unui document inedit, LX V (1947), nr. 1— 3, p. 63— 76; Idem, Fost-au
două sfinte lăcaşuri la Cozia?, LXXIX (1961), nr. 11— 12, p. 1018— 1032; STĂNCULESCU, Ioan F., Mînăstirea Neamţ după restaurare, LXXXII (1964), nr. 3— 4, p. 389—
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391; Idem, recenzie la voi. Minăstirea Cozia, LXXVIII (1960), nr. 355— 357; Idem.
recenzie la Constantin Bălan, Minăstirea Dealu, LXXXIII (1965), nr. 11— 12, p. 1158—
1160; Idem, recenzie la R. Teodoru, Minăstirea Tismana, LXXXIV (1966), nr. 1— 2,
p. 233— 234; Idem, recenzie la Răzvan Teodorescu, Minăstirea Bistriţa, LXXXIV (1966),
nr. 5— 6, p. 604— 606; ŞERBĂNESCU, Pr. prof. Niculae, Minăstirea Dealul, LXXII (1954),
nr. 2— 3, p. 283— 305; Idem, Panaghiarul de la Snagov. Citeva lăm uriri asupra Panaghiarului şi rostului său liturgic, LXXX (1962), nr. 5— 6, p. 543— 576; ŞTEFANESCU,
I.D., O magiul m inăstirii Neamţu, LVIII (1940), nr. 3— 4, p. 106— 111; V A T A M A N U ,
Nicolae, Revelaţii în tabloul ctitorilor m inăstirii Curtea de Argeş, LXXXV (1967), nr.
7— 8, p. 814— 819; VORNICESCU, Episc. Nestor, Minăstirea Tismana, XCII (1974), nr.
11— 12, p. 1390— 1391.
c)
Biserici şi obiective b is ericeşti: BATRlNA, Lia şi Adrian, Un vechi monu
ment românesc pe teritoriul D o b ro g e i: biserica *Sfîntul Atanasiej» din N icu liţe l (ju 
deţul Tulcea), XCVI (1978), nr. 3— 4, p. 277— 287; BATRlNA, Adrian, O biserică de
curte ieudală (sec. X IV ) descoperită la Drăgoeşti (Suceava), XCVII (1979), nr. 1— 2,
p. 179— 183 ; BRANIŞTE, Pr. prof. Ene, recenzie la C. Bobulescu, Candele^ de Ia te 
melia bisericii din Cotmeana, LXII (1944), nr. 7— 12, p. 325; Idem, Un ghid al monu
mentelor feudale bucureştene, LXXX (1962), nr. 1— 2, p. 155— 161 ; BRATULESCU, Victor,
600 de ani de la zidirea bisericii domneşti din Curtea de Argeş, LXX (1952), nr. 11—
12, p. 876— 889 ; CHIHAIA, Pavel, Date in legătură cu biserica vechii curţi domneşti din
Cîmpulung-Muscel, LXXIX (1961), nr. 11— 12, p. 1033— 1049; ELIAN, Al., recenzie la
D. Tudor, Sucidava, LXXXIV (1966), nr. 9— 10, p. 1010— 1013; FOTOGRAFII de bise
rici: Curtea de Argeş («Sf. Nicolae»), LXXXVI (1968), nr. 1— 2, copert. I ; LX5XVII
(1959), nr. 7— 10, copert. I ; Rădăuţi (Bogdana), LXXIX (1961), nr. 11— 12, copert. I ;
Densuş, LXXX (1962), nr. 1 — 2, coperL I ; MlRTU* Flaminiu, Un tezaur al istoriei şi
culturii lo c a le : biserica necunoscută din secolul al X V -lea descoperită la LereştiMuscel, LXXXVI (1968), nr. 3— 5, p. 446— 454; Idem, «M işeii Cîm pulungului medieval
şi biserica *SfîntuI G heorghe»-01ari, XC (1972), nr. 3— 4, p. 362— 366; Idem, Monumentul lapidar de la Lacul Negru-Argeş, XC (1972), nr. 7— 8, p. 833— 838; Idem, Un
monument de cult necunoscut în ansamblul feudal de la Băjeşti, XCIII (1975), nr.
3— 4, p. 409— 410; MOISESCU, Gh. I., recenzie Ia I. Ionaşcu, Biserici, chipuri şi docu
mente din Oltenia, LIII (1935), nr. 7— 8, p. 389— 393; Idem, recenzie la Aurelian Sacerdoţeanu, M orm întul de la Argeş şi zidirea Bisericii Domneşti, LIV (1936), nr. 11—
12, p. 781— 783 ; PACURARIU, Pr. prof. Mircea, recenzie Ia Petru Rezuş, Contribuţii
la istoria oraşului Rădăuţi, XCIII (1975), nr. 9— 10, p. 1188— 1189; POPESCU D. Şt.,
recenzie la Pr. I. Popescu-Cilieni, Biserici, tîrguri şi sate din judeţul V îlcea , LIX
(1941), nr. 3— 4, p. 230— 231 ; POPESCU, Paulin, Cruci memoriale din Bucureşti,
LXXVIII (1960), nr. 11— 12, p. 1078— 1114; REZUŞ, Pr. prof. Petru, Biserica Domnească
din Rădăuţi. Date noi cu privire la originea şi stilul ei, LXXVII (1969), nr. 3— 4, p.
391— 398; SCRIBAN, Arhim. I., recenzie la Pr. Simeon Reli, Oraşul Şiret în vrem uri
de demult, X LV (1927), nr. 9, p. 576; Idem, recenzie la Prof. Dr. Dumitru Stănescu,
Patru biserici medievale în oraşul Tr.-S everin , XLVI (1928), nr. 2, p. 191 ; Idem, re
cenzie la Trafali, Monuments byzantins de Curtea d'Argeş, XLV (1927), nr. 2, p.
121 ; SIMEDREA, Arh. T., recenzie la Pr. Gheorghe Cotoşman, Din trecutul Banatului.
Comuna şi bisericile din Giridava-Morisena-Cenad, LIII (1935), nr. 7— 8, p. 419— 420;
SIMACHE, Prof. N.I., M onumente feudale din Tîrguşorul Vechi, LXXXVII (1969), nr.
3— 4, p. 409— 415.

9.
Personalităţi creştine cunoscute în perioada respectivă sînt re
lativ puţine. C ele mai multe au fost menţionate în ca pitolele precedente,
activitatea lor fiind strîns legată de continuitatea v ie ţii creştine în păr
ţile noastre. Menţionăm totuşi :
CODAU, Monah. Patricia, Cuviosul N icodim cel Sfinţit de la Tismana, XCIIII
(1975), nr. 1— 2, p. 194— 207; SIMEDREA, Arh. T., Viaţa mînăstirească în Ţara Româ
nească înainte de anul 1370, L X X X (1962), nr. 7— 8, p. 673— 687; ENACEANU, G.,
M itrop olitu l G rigorie Ţamblac, VIII (1884), nr. 6, p. 410— 435; GlRBOVICEANU, P.,
recenzie la Ioan A. Grigoriu, N otiţe istorice asupra lui Iosif I Muşat, m itropolitul
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M old ovei (1373— 1410), XXII (1898), nr. 4, p. 457— 462; MOISESCU, Gh., I., recenzie 1*
Constantin I. Karadja, Portretul şi stema lui G rigorie Ţamblac şi misiunea sa Ja Conciliu l de la Constanţa, LXIII (1945), nr. 7— 8, p. 294; PISTRUI, Chirii, recenzie Ia
Penjo Rusev, G rigorie Ţamblac In România şi In vechea literatură română, X C (1972).
nr. 7— 8, p. 887— 888; ŞTEFANESCU, Episc. Melchisedec, M itrop olitu l G rigorie Ţam
blac, VIII (1884), nr. 7, p. 475— 542.

10. Istoria politico-socială a românilor este bogat reprezentată in
revista «Biserica Ortodoxă Română». Sub forma unor studii, articole,
cronici şi recenzii, numeroase materiale vizează aspecte laice ale isto
riei românilor. Desigur că de fiecare dată sînt subliniate şi elementele
creştine, graţie profilului însuşi al r e v is t e i:
CRAIOVEANU, Arh. Ghenadie, România, X (1886), nr. 3, p. 204; CUNESCU. Pr.
Gh., recenzie la Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele
mai vechi timpuri pînă astăzi, XC (1972), nr. 5— 6, p. 654— 657; Idem, recenzie la
Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, XCIII (1975), nr. 1—2.
p. 252— 256; X CV (1977). nr. 5— 6, p. 561— 566; Idem, Constantin C. Giurescu, Istoria
pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri pînă astăzi, X CIV (1976), nr. 9— 12, p.
1082— 1084 ;ERBICEANU, Acad. C., însemnătatea şi rolul conducerii de stat la români.
XXVI (1902), nr. 1 , p. 5— 20 ; IONESCU, Pr. prof. I., Despre originea şi semnificaţia
etim ologică a toponim ului «Argeş», LXXXV1II (1970), nr. 7— 8, p. 778— 786; Redacţia.
Studiile privitoare la cultura românească medievală publicate în anii puterii populare.
LXXXI (1963), nr. 5— 6, p. 570— 571 ; SOARE, Pr. Dumitru, recenziile la A. Rădutiu
P. Teodor, Ideea de unitate politică la români, LXXXVII (1969), nr. 1— 2, p. 225—230;
VASILESCU, Diac. prof. Emilian, Primul volum din Istoria României LXXX (1962)
nr. 1— 2, p. 146— 154.

11. N ici capitolul B izantinologie nu poate fi trecut cu vederea în
cazul de faţă. Cu toate că el este destul de sărăcăcios reprezentat în
revistă, în comparaţie cu alte capitole, multe m ateriale publicate fac
legătura firească între istoria Imperiului bizantin şi aceea a poporului
român, între cultura şi arta bizantină şi cea română. Cităm selectiv :
ANGHELESCU, Pr. P., De la Congresul de Bizantinologie (Sofia, 1934), LII (1934).
nr. 9— 10, p. 663; BĂRBULESCU, C., X/V-e Congres des ttudes byzantines. Rapports.
4 voi.; XC (1972), nr. 9— 10, p. 1111— 1114; DAVID, Diac. P. T., recenzie la voi.
Cultura bizantină în România, LXXXIX (1971), nr. 11— 12, p. 1276— 1280; ERBICEANU.
C . Situaţia Bisericii Ortodoxe de Răsărit în Im periul Roman şi Bizantm de la întin
derea creştinismului în Im periul Roman pînă la căderea lui în 1453, XXVII (1903), nr.
5, p. 481— 495; nr. 6, p. 629— 641 ; IONESCU, Pr. I., A l X V -lea Congres internaţional
de studii bizantine (Atena, 1976), X CIV (1976), nr. 9— 12, p. 947— 948; IONESCU.
Drd. Virgil, Relaţiile româno-bizantine în opera lui Al. D. Xenopol, XCII (1974), nr.
5— 6, p. 721— 729; JIVI, Drd. Aurel, Literatura teologică bizantină în preocupările lui
N icolae Iorga, LXXXVII (1969), nr. 11— 12, p. 1248— 1256; MOISESCU, Diac. Gh. I
recenzie la Michel Lascaris, Iniluences byzantines dans la diplomatique bulgare, serbe
et slavo-roumaine, LIV (1936), nr. 11— 12, p. 760— 762; Idem, Actes du IlI-e Congres
internaţional d'etudes Byzantines (Atena, 1930), LII (1934), nr. 1 -2 , p. 120— 121 ;
POPESCU, Prof. Emilian, recenzie la Constantin Preda, Callatis. Necropola romanobizantină, C (1982), nr. 5— 6, p. 589— 593; Idem, A l X V I-lea Congres internaţional de
Bizantinologie (Viena, 1981), C (1982), nr. 7— 8, p. 633— 639; Idem, recenzie la Paul
Lemerle, Les plus anciens recueils des miracles des Saint Dem&trius et la penetration
des slaves dans les Balkans, I, Les textes, CI (1983), nr. 9— 10, p. 756— 761 ; Redacţia.
Congresul de Bizantinologie din Belgrad (1927), XLV (1927), nr. 4, p. 239; SCRIBAN.
Arhim. I., Congresul de Bizantinologie din Belgrad (1927), XLV (1927), nr. 5, p. 308—
309; Idem, Congresele de Bizantinologie (Bucureşti, 1924; Belgrad, 1927), XLV (1927).
nr. 7, p. 404— 406; ŢUŢUIANU, Drd. Constantin, Literatura religioasă bizantină în
opera lui Demostene Russo, XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1051— 1059.
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12.
Istoria artei creştine nui poate fi exclusă din istoria poporului
şi a culturii române. Prin toate form ele sale de manifestare, arta a e x 
primat întotdeauna cele mai profunde sentimente şi idei, a reflectat
mentalităţile epocii în care a fost creată, a tradus aspiraţiile artiştilor şi
maselor populare în forme specifice, care au rămas, în mare parte, do
cumente peste veacuri, mărturii ale vie ţii unui întreg popor. Biserica
O rtodoxă a fost întotdeauna instituţia în cadrul căreia auj fost stimu
late artele, date fiind necesităţile cultice. In felul acesta au înflorit sub
cupola bisericilor şi m înăstirilor noastre româneşti arhitecturi, pictura,
sculptura, muzica, gravura, broderiile, miniaturile etc. Tocm ai de aceea
considerăm necesară includerea acestui capitol în articolul de faţă.
a) Arhitectura : ACSINTE, Pr. D. M„ recenzie la Gh. M. Cantacuzino, Arcade,
firide şi lespezi, L (1932), nr. 9, p. 621 ; CR1STACHE-PANA1T, Dr. Ioana, Biserica de
lemn — document al unităţii româneşti, C (1982), nr. 3— 4, p. 315— 325; GEORGESCU,
Vlad, recenzie la Grigorie Ionescu, Istoria arhitecturii în România, voi. I, LXXXII
(1964), nr. 3— 4, p. 392— 395; GlRBOVICEANU, P., recenzie la P. Antonescu, A rh itec
tura religioasă la români, XXXII (1908), nr. 3, p. 316— 318; IONESCU, Pr. I., recenzie
la Dr. Arhit. Andrei Pănoiu, Din arhitectura lemnului în România, XCVII (1979), nr.
5— 6, p. 798— 802; NEGRESCU, I., rccenzie la P. Constantinescu-Iaşi, Influenţe ale
arhitecturii vechi ruseşti asupra vechii arhitecturi româneşti, LXXII (1954), nr. 2— 3,
p. 347— 360; POPA, Prof. Al., Stilul bisericilor de lemn din Transilvania,
LXXXV
(1967), nr. 9— 10, p. 1017— 1023; RESMIRIŢA, A., Arhitectura noastră bisericească,
XVIII (1894), nr. 2, p. 154— 172; SCRIBAN, Arhim. I., Treburi bisericeşti în discuiiunea
Academiei Române, XLVII (1929), nr. 11, p. 105; SIMEDREA, T., Influenţe bizantine,
XLII (1924), nr. 4, p. 244; VINTILESCU, Pr. prof. Petre, Arhitectura religioasă bizan
tină, LXXXIV (1966), nr. 5— 6, p. 584— 601 ; Idem, Dezvoltarea şi răspîndirea arhitec
turii bizantine, LXXXV (1967), nr. 1— 2, p. 180— 209; Idem, Arhitectura bizantină în
Principatele Române, LXXXV (1967), nr. 9— 10, p. 1024— 1044.
b) Pictură, sculptură, gravură, broderii şi m in ia tu ri: ACSINTE, Pr. D. M., recen
zie la voi. N ou velle histoire universelle de l'A rt. L (1932), nr. 9, p. 620; ANDREESCU,
Ştefan, Portretele murale de la Snagov şi Ttismana, LXXXVIII (1970), nr. 1— 2, p. 175—
190; BARNEA, I., recenzie la E. Virtosu, Chrysobulles valaques ornes de portraits
princiers, LXVI (1948), nr. 11 — 12, p. 626; BĂNAŢEANU, Drd. Ion, Aspecte mai de
seamă ale artei religioase româneşti şi sîrbeşti între secolele al X lV -le a şi al X V I-lea,
LXXXIV (1966), nr. 7— 8, p. 791— 807; BĂRBULESCU, C., recenzie la Maria Ana Musicescu, Introduction ă une 6tude sur le portrait de fondateur dans le sud-est europeen. Essai de typologie, LXXXVII (1969), nr. 11— 12, p. 1285— 1287; BlRLADEANU,
Arh. Eftimie, Racla cu moaştele Sfîntului Ioan cel N ou de la Suceava, XCII (1974),
nr. 11— 12, p. 1392— 1400; BOTOŞĂNEANU, Arh. Grigorie, O carte nouă ce ne arată
podoabele vechi şi un ctitor de mînăsliri, XLVI (1928), nr. 11, p. 1040— 1042; XLVIII
(1930), nr. 2, p. 168— 169 ; BRANIŞTE, Pr. prof. Ene, recenzie la Wilhelm Nyssen,
Începuturile picturii bizantine, X C V (1977), nr. I— 3, p. 199— 202; CHILEA, Pr/ prof.
Sebastian, recenzie la voi. Arta creştină în România, voi. I, XCVIII (1980), nr. 3— 4,
p. 523— 526; Idem, recenzie la Pr. G. Popescu-Vîlcea, Miniatura românească, CI (1983),
nr. 1— 2, p. 140— 143; CREŢEANU, Radu, recenzie la Maria Ana Musicescu, Broderia
medievală românească, LXXXVII (1969), nr. 9— 10, p. 1088— 1090; Idem, recenzie la
Corina Nicolescu, Moştenirea artei bizantine, în România, XC (1972), nr. 5— 6, p.
661— 662; Idem, recenzie la voi. Pagini de veche artă românească, voi. II, XC (1972),
nr. 11 — 12, p. 1291— 1294; CUNESCU, Pr. Gheorghe, recenzie la 1. D. Ştcfănescu, Ic o 
nografia artei bizantine şi a picturii feudale româneşti, XCII (1974), nr. 7— 8, p. 1069—
1071 ; Idem, recenzie la Vasile Drăguţ, Dicţionarul enciclopedic de artă medievală
românească, X CV (1977), nr. 9— 12, p. 1071— 1072; LIGOR, Alexandru, Chipuri de
ţărani, meşteri şi negustori în arta medievală a Ţ ărilor Române, XCVI (1978), nr. 9— 10,
p. 1105— 1112; MÂRCULESCU, Octavian, O capodoperă de sculptură în le m n : jeţul
domnesc de la Mînăstirea Negru-Vodă din Cîmpulung-M uscel, LXXXV (1967), nr.
5— 6, p. 631— 633 ; Idem, Epitaful de la mînăstirea Negru-Vodă din Cîmpulung-Muscel,
XCI (1973), nr. 3— 5, p. 433— 436; Idem, Trei icoane din « Biserica Domnească» (C îm pu-
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lung-M uscel), XCII (1974), nr. 7— 8, p .1012— 1017; Idem, O cruce pectorală bizantină
găsită la Cîm pulung-M uscel, XCIII (1975), nr. 3— 4, p. 356— 359; MOISESCU, Diac.
Gh. I., recenzie la N. Iorga, V ech ile legături româneşti în piele, LVII (1939), nr. 9— 10,
p. 577; NECULA, Drd. Nicolae, Privire de sinteză asupra sculpturii religioase în piatră
la români, pînă Ia siîrşitul secolului al X V III-Ie a în Ţara Românească şi M oldova,
LXXXVIII (1970), nr. 11— 12, p. 1259— 1274; POPESCU, D. Şt., recenzie la Emile Turdeanu, La broderie religieuse en Roumanie. Les epitaphioi moldaves aux X V -e et
X V I-e siecles, LIX (1941), nr. 7— 8, p. 462— 463; Idem, recenzie la Emile Turdeanu,
La broderie religieuse en Roumanie. Les (itoiles des X V-e et X V I siecle, LX (1942),
nr. 7— 8, p. 373— 375 ; POPESCU, O., recenzie la voi. Istoria artelor plastice în România,
LXXXVII (1-969), nr. 5—6, p. 639— 640; RESMIRIŢÂ, A., Cîteva cuvinte despre stilul
bizantin. Privire generală asupra arhitecturii, sculpturii şi picturii bizantine, XVIII
(1894), nr. 1 , p. 28— 40; SCRIBAN, Arhim. I., recenzie la L. Brehier, Arta românească,
XLIII (1925), nr. 3, p. 184— 185; Idem, recenzie la P. Constantinescu-Iaşi, Decoraţia
bisericilor moldoveneşti, XLVII (1929), nr. 6, p. 575; SIMEDREA, Arh. T., recenzie
la M. G. Cantacuzino, Considerations generales sur Ia gen&se de l'A rt M oldave, LII
(1934), nr. 1— 2, p. 121 ; Idem, recenzie la N. Iorga, Les arts mineurs en Roumanie.
I. Icones. II. Argenterie. III. Miniatures, LII (1934), nr. 7— 8, p. 553; Idem, recenzie la
N. Iorga, Valoarea de artă a bisericilor noastre, LII (1934), nr. 7— 8, p. 554; STANCULESCU, Ioan F., Cercetări şi precizări noi cu privire la arta medievală, LXXXII (1966),
nr. 5— 6, p. 591—595; ŞTEFĂNESCU, I. D„ Preocupări de artă religioasă în trecutul
Bisericii O rtodoxe Române, XC (1972), nr. 7— 8, p. 806— 818; ŞERBANESCU, N. I., re
cenzie la Dr. Coriolan Petreanu, Aprecierd străine recente asupra artei româneşti din
Transilvania şi asupra operei L'art roumain de Transylvanie, LXII (1944), nr. 7— 12,
p. 335— 337; TĂNĂSESCU, Pr. N., Pictura bizantină, LVII (1939), nr. 9— 10, p. 742;
VASILIU, Pr. Drd. Ştefan-Vlăduţ, Pictura bisericească din Muntenia şt Oltenia în
secolele al X IV -lea şi al X V -lea, X C (1972), nr. 9— 10, p. 1052— 1064; VLADUCEANU,
Pr. Dr. Victor, recenzie la I. D. Ştefănescu, Arta ieudală în Ţările Române. Pictura
murală şi icoanele, de la origini pînă în secolul al X lX -lea , C (1982), nr. 11— 12, p. 1004.

Concluzii. Creştinismul s-a răspîndit de timpuriu în spaţiul carpatodanubiano-pontic. El s-a plantat puternic pe trunchiul spiritualităţii şi
tradiţiilor daco-romane, găsind terenul prielnic unei supravieţuiri m ile
nare. Creştinismul s-a îm pletit osmotic cu însuşi fenomenul formării
poporului'român, istoria sa integrîndu-se definitiv istoriei însăşi a po
porului nostru. Num eroasele m igraţii m edievale, care s-au abătut asupra
părţilor noastre nu au reuşit să ne pustiască teritoriile, ci, dimpotrivă,
ne-au consolidat conştiinţa unităţii şi identităţii de neam, limbă, religie
şi interese. Element incontestabil al continuităţii însăşi, creştinismul s-a
implicat în toate evenim entele politico-sociale şi culturale ale poporu
lui nostru, contribuind, cu m ijloace proprii, la maturizarea acestuia.

PERIODICE EUROPENE DESPRE M A R T IR IU L
LU I C O N S T A N T IN B R Â N C O V E A N U
Pr. Eugen GREUCEANU

Unul dintre evenim entele cele mai tragice ale istoriei patriei noastre
este martirizarea, în 1714, lui Constantin Brâncoveanu, vo ievod u l Ţării
Româneşti.
Această crimă generată de lăcomia diriguitorilor Imperiului otoman
a marcat zdruncinarea şi peste doi ani, prăbuşirea vrem elnică a domnii
lor pămîntene şi la sud de M ilcov.
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In conştiinţa poporului român, figura luminoasă a lui Constantin
Brâncoveanu s-a întipărit adînc ca martir al neamului şi ctitorul multor
monumente religioase, de artă şi de cultură. Imaginea lui este dominată
de un caracter deosebit, fiind un om care a stat neclintit în faţa sacri
ficiului suprem, rămînînd credincios pînă la capăt poporului său şi reli
giei sale strămoşeşti ce în viziunea lui constituia un tot unitar.
Mult mai puţin se ştie despre felul în care restul Europei a luat cu
noştinţă despre tragicul evenim ent din 15 august 1714. In acest sens
relevăm inform aţiile apărute într-un prestigios periodic german citit în
multe ţări ale continentului nostru, anume în «R elationia Historicae
Semestralis . . . Contunatie». El a apărut cu anumite m odificări de titlu
începînd cu sec. X V I, iar la începutul celui de-al X V III-le a — aşa cum
reiese şi din titlu — avea o apariţie bianuală prilejuită de cele două
tîrguri anuale (de toamnă şi de Paşti) de la Frankfurt am M ain (R.F.G.).
Din periodicul amintit cititorul putea cunoaşte întîm plările petrecute în
lume, în primul rînd pe cele din Europa pe o durată de şase luni. M a te
rialul era împărţit în capitole mari, legate de o ţară sau alta, iar în ca
drul acestora, apăreau subcapitole cu titluri marginale.
Prima relatare privind detronarea şi transportarea lui Constantin
Brâncoveanu şi a fam iliei lui la Constantinopol a fost publicată în numă
rul de toamnă al periodicului, care relata evenim entele derulate între
tîrgul de Paşti şi cel de toamnă din anul 1714.
în capitolul «Istorie turcească» autorul constată stupefiat un even i
ment «ciu d at» şi anume faptul că «m arele principe» al Ţării Româneşti,
împreună cu întreaga lui curte a fost escortat de 800 de turci din Bucu
reşti la Constantinopol. Guvernămîntul a fost încredinţat provizoriu
«dom nului» Cantacuzino. Se mai menţionează rela tiv amănunţit felul
în care otomanii au jefuit m arile va lori aflate în posesia lui Constantin
Brâncoveanu.
C ele mai multe elem ente din istorisirea periodicului german sînt
veridice. Autorul, se miră de cutezanţa turcilor sau poate de pasivitatea
boierilor care au permis unui număr infim de otomani să-l reţină pe
domnitor.
Desigur acest autor trăind într-o ţară îndepărtată nu putea evalua
adevăratul raport de forţe şi mai ales conjunctura internaţională ce l-a
lipsit pe Constantin Brâncoveanu de vreun ajutor extern apreciabil,
în această ipoteză nu ne surprinde că la Giurgiu aşteptau convoiul dom 
nesc doar vre o jumătate din efectivu l de ieniceri amintit de autor.
într-un alt subcapitol, aflam o «Relaţiune adevărată» despre «n en o
rocita cădere a principelui» român Constantin Brâncoveanu şi escorta
rea lui din reşedinţa domnească la Constantinopol. Se subliniază că este
vorba de ştiri confirmate.
De această dată istorisirea evenim entelor este amănunţită ,• acţiu
nea săvîrşită de «C apigi Bassa» — care sosise la Bucureşti în 4 aprilie
(st. n.) — şi m azilirea domnului care aştepta în «cam era principelui»
este redată cu lux de amănunte. Se mai arată că demnitarul turc a p re
tins boierilor un «r e v e rs » prin care se angajau să nu dea v o ie dom nito
rului m azilit să plece.
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Autorul materialului ştia şi despre răspunsul boierilor dat principa
lului reprezentant otoman de a alege un alt domnitor. Boierii declaraseră
că îl doresc tot *pe Constantin Brâncoveanu, dar pînă la urmă se ajunse
la alegerea lui Ştefan Cantacuzino. Sînt relatate ameninţările otomane
şi devastarea bunurilor domneşti, «subliniindu-se că acestea constituie
o avere imensă numai în bani, vreo 30 de m ilioane». în continuare se
aminteşte că fostul domnitor şi fam ilia sa au fost duşi la Constantinopol.
A ici, ei au fost încarceraţi în faimoasa închisoare de la «şapte turnuri».
In ce le ce urmează ştirile nu sînt nici amănunţite şi nu conţin întot
deauna elem ente veridice. A stfel, sînt ignorate torturile la care a fost
supus fostul v o ievo d spre a da în v ile a g toate bogăţiile sale. M ai mult,
la un moment dat apare ştirea că a fost scos din acea temniţă teribilă
şi dus «la curte» şi acolo bine tratat. în realitate, Constantin Brâncoveanu
schimbase doar închisoarea, iar martiriul lui era aproape.
O versiune a acestui deznodămînt tragic a fost publicată în numărul
următor, anume Relationis Historicae Semestralis vernalis continuatio,
care se referă la perioada dintre tîrgurile de la Frankfurt am M ain din
toamna anului 1714 şi cel de Paşti din 1715. Evenim entele şi de această
dată apar în capitolul afectat istoriei turceşti.
Autorul recapitulează antecedentele şi apoi redă o descriere a ex e
cuţiilor din 15 august 1714, pe care le consideră ca «nem eritate». în mod
vizib il cel ce a aşternut pe hîrtie a fost impresionat de josnicia celor
care au pus la cale acest «aproape nemaiauzit spectacol» cît şi de măre
ţia de caracter a eroului principal, care şi în ultim ele clipe ale vieţii
sale a avut curajul să îndemne pe cel mai mic fiu «să nu-şi tăgăduiască
sfînta sa credinţă», ceea ce echivala nu numai cu renegarea apartenen
ţei sale la religia strămoşească, ci, în condiţiile date, însemna şi lepă
darea de neamul său. A ceste momente se oglindesc în fragmentul din
relatările sus-amintite pe care îl reproducem te x tu a l:
«In consecinţă acest nenorocit principe — după ce turcii stoarseră
de la el multe m ilioane — pe m otiv că ar fi trimis pe ascuns mari sume
de bani în Transilvania, a fost decapitat împreună cu întreaga sa familie
cu excepţia unui singur nepot şi a unui ginere, pe nume N icola e Rosetti
— în ziua de 15 august la ora 9,00 înainte de masă, pe ţărmul Mării,
în faţa seraiului sultanului, după care trupul său a fost aruncat în mare,
împreună cu al celorlalţi executaţi. A cest aproape nemaiauzit spectacol
a fost în aşa fel săvîrşit, că la început au fost ucişi sub ochii principelui
şi ai principesei, nepoţii, apoi ginerii şi, după aceea, cei patru fii şi în
final principele, iar principesa împreună cu fiicele ei a fost dată aseme
nea unei sclave lui Bostangi Paşa, paznicul grădinii im periale a Seraiu
lui. Un fapt mai este demn de amintit că acest nefericit tată, atunci cînd
cel mai tînăr dintre fiii săi era gata — de frica m orţii — să treacă la
credinţa turcească, pentru a scăpa de execuţie, i-a spus acestuia să ur
m eze exemplul ferm ităţii fraţilor săi şi să nu-şi tăgăduiască sfînta sa
credinţă ; în sfîrşit el a mers cu seninătate la m oarte».
Relatări similare, mai puţin ample, pot fi citite şi în periodicul de
limbă franceză care apărea la Haga (Olanda), cu titlul «M ercu re Historique et Politique». Această publicaţie citită în toată Europa a relatat,
în mai multe numere ale ei, ştiri în legătură cu tragicul sîîrşit al lui
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Constantin Brâncoveanu. Prima corespondenţă mai importantă a apărut
în numărul din iunie 1714. Autorul textului îşi exprimă nedumerirea în
legătură cu ştirile, potrivit cărora voievo d u l român a avut eventual
«vreun temei ... de a se revolta ». în tot cazul, se evidenţiază şi faptul că
sultanul era lacom după averea lui Constantin Brâncoveanu. El şi cei
patru fii ai lui au fost arestaţi şi duşi la Constantinopol unde a fost
expediat ulterior şi trezorierul lui.
în numărul din noiem brie 1714, se rectifică o parte din informaţii
şi se arată printre altele că «acest nefericit principe a fost acuzat de
a fi introdus ţarul în M o ld ova . . . de a fi achiziţionat bunuri în Transil
vania şi de a fi trimis sume considerabile la V en eţia». Desigur este uşor
de descifrat din aceste capete de acuzare faptul că turcii reuşiseră să
afle unele elem ente ale tratativelor secrete purtate de domnitor cu Petru
cel M are în preajma luptei de la Stănileşti (1711). Ca m otivaţie, cores
pondentul invocă încă o dată lăcomia sultanului.
Redactorii periodicului publicaseră doar o scurtă relatare privind
executarea membrilor fam iliei domnitoare : «După ce a suferit torturi
de necrezut, a fost decapitat la 15 august lîngă serai de faţă cu sultanul,
împreună cu cei patru fii de ai s ă i... In sfirşit trupurile lor au fost arun
cate în mare. Principesa-soţie şi fiicele lui au fost condamnate la detenţie
perpetuă».
O interesantă relatare despre soarta acestora poate fi citită în nu
mărul din noiem brie 1716. Se arată că principesa împreună cu două fiice
ale ei a sosit la 23 noiem brie 1716, la Roma. Ele au fost tratate cu toate
onorurile şi primite în audienţă şi de papă. Redactorii au reţinut şi amă
nuntul că fetele erau îmbrăcate după moda europeană, iar mama păstra
pe cea greacă.
Socotim că aceste cîteva ştiri vo r folosi celor care se ocupă cu
reliefarea adevărului privind istoria românească în general şi tragicul
sfîrşit al acestui ctitor de locaşuri şi cultură românească, în special.

CORESPONDENŢA LUI PICU PATRUŢ
ŞI V A L O A R E A EI D O C U M E N TA R A
O CTAV1AN O. GHIBU

Cu toate aprecierile entuziaste şi recunoaşterile publice ale unor
personalităţi proem inente ale culturii româneşti, cu toate eforturile de
puse pînă în prezent pentru scoaterea în plină lumină a vie ţii şi operei
creatorului popular de excepţie Picu Pătruţ, poet, miniaturist, creator
de m elodii şi copist din Săliştea Sibiului (1818— 1872), personalitatea
acestuia este încă foarte puţin cunoscută. Nu este locul aici a ne opri
asupra cauzelor de natură subiectivă care stau la originea răminerii
în urmă a cercetării în vederea difuzării pe plan larg a operei lui Picu
Pătruţ, ţel pentru atingerea căruia s-a străduit timp de aproape şase
decenii «descoperitoru l» şi primul exeget al acesteia, profesorul Onisifor
Ghibu, şi în ultim ele două decenii autorul prezentei comunicări ; ne
mărginim doar a face afirmaţia că aceste cauze, deşi de natură subiec
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tivă, s-au arătat a fi, pînă astăzi, deosebit de eficiente, în sens negativ,
făcînd ca remarcabila personalitate a lui Picu Pătruţ, cu care ne-am fi
putut .pe drept mîndri de mult în întreaga lume, să fie ţinută într-o ne
meritată şi vin ovată umbră.
Evident că, dată fiind valoarea operei acestui creator popular, lu
crurile se vo r schimba prin forţa îm prejurărilor în bine.
Pentru cei ce nu sînt încă fam iliarizaţi cu această operă, vom re
produce, înainte de a trece la tema ce ne-am propus, în locul uzualelor
date introductive cu caracter bibliografic, cîteva opinii ale unor oameni
de cultură dintre cei ce i-au văzut lucrările, în legătură cu ele.
O n isifor Ghibu, pînă astăzi cel mai profund cunoscător al operei
lui Picu Pătruţ afirmă, printre altele :
«N u cunosc nici o operă similară, nici în istoria culturală româ
nească, nici la vreun alt popor european... Un al doilea Picu Pătruţ nu
există nici în trecutul nostru, nici în al altor popoare. El este unic, şi ca
atare vrednic de o consacrare care depăşeşte obişnuitul» 1.
N ico la e Cartojan, care nu a cunoscut decît o mică parte din opera
lui, afirmă că arta lui Picu Pătruţ «reprezintă sufletul popular românesc
în literatură şi în arta miniaturii». Despre manuscrisul «Stihos adecă
Viers...» afirmă că «m erită desigur o m onografie aparte» 2.
Paul A n g h e l: «El urcă direct, din însuşi trunchiul tradiţiei, nu nu
mai pe orizontală, ci vertical, de-a dreptul din marele folclor, a cărui
naştere e vechiul sat pastoral românesc. El vin e dintr-o zonă străveche
a spiritului popular, dintr-un orizont arhaic al artei, dintr-o vrem e cînd
— poezie, melodie, imagine grafică — formau nu o trinitate, ci un tot
artistic cu o putere de şoc conjugată» 3.
V asile D ră g u ţ: «Fără îndoială, momentul va lorificării integrale a
operei lui Picu Pătruţ nu mai poate întîrzia. Un important act de cul
tură care se reclamă imperios ar fi publicarea integrală a operei de ilus
trator a lui Picu Pătruţ» 4.
Ioan A lexandru .- «O pera lui Picu Pătruţ este un uriaş document al
vitalităţii şi înaltei forţe creatoare a poporului român. Putem spune fără
nici un ocol că Picu Procopie Pătruţ este unul dintre ctitorii fiinţei noas
tre naţionale, premergător în cea mai autentică tradiţie românească» 5.
L. K a lu s tia n : «C in e ar avea interesul să întîrzie punerea în circuitul
cunoaşterii a acestui florilegiu de sensibilitate românească, pe care, dacă
alte seminţii l-ar avea, n-ar ezita să-l valorifice, cu îndreptăţit orgoliu ?
Şi cine îşi poate asuma răspunderea să refuze sporul de artă rurală şi
interpretări în gînduri, în linii şi nuanţe al folclorului nostru, care ne-a
rămas — ca un tezaur — de la ţăranul şi paraclisierul autodidact Picu
Pătruţ din Săliştea Sibiului ?» 6.
1 . O. Ghibu, Un reprezentant rustic al spiritualitătii româneşti de Ia m ijlocu l se
colu lu i al X lX -le a : Picu Pătruţ din Sălişte, în «Artă şi tehnică grafică», Caiet 11, 1940;
2. N. Cartojan, Colinde cu steaua, în «Artă şi tehnică grafică», nr. 6, 1938.
3. P. Anghel, O epopee In imagini, în «Ramuri», nr. 5, mai 1965.
4. V. Drăguţ, Picu Pătruţ din Sălişte, în «Secolul XX», nr. 9, 1965.
5. Ioan Alexandru, Un geniu al Transilvaniei, în «Luceafărul», nr. 5 ( 666), 1 febr.
1975.
6. L. Kalustian, P icu Pătruţ, din Sălişte, în «Simple note», I, Ed. Eminescu, 1980.
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A ceste opinii sînt, credem, suficiente pentru a suscita interesul atît
pentru opera cît şi pentru tot ce este în legătură cu viaţa şi activitatea
acestui artist.
Corespondenţa păstrată de la Picu Pătruţ
îndelungatele cercetări întreprinse de Onisifor Ghibu pc urinele lui
Picu Pătruţ, începînd din anul 1905, au avut drept urmare nu numai
identificarea şi salvarea unui relativ mare număr din lucrările manu
scrise ale acestuia 7, ci şi a unei părţi din corespondenţa lui — singura
cunoscută pînă în prezent — , compusă din 32 de scrisori, din care : 24
adresate lui Picu Pătruţ, 4 ale acestuia către alţii şi 4 ale altora către
alţii, ajunse în posesia lui P.P., toate din perioada 1833— 1857. A ceste
scrisori, descoperite şi identificate de Onisifor Ghibu, păstrate în arhiva
sa, se află astăzi în posesia autorului acestor rînduri 8. După cum se poate
deduce din cuprinsul lor, ele formează numai o parte rela tiv redusă
din corespondenţa pe care Picu Pătruţ a întreţinut-o cu călugări şi călu
găriţe din Sălişte, stabiliţi în mînăstiri de peste Carpaţi, dar şi cu co
respondenţi mireni. S-ar putea ca în arh ivele ramase de la mînăstirile
Cheia, Cernica, Căldăruşani, Socu, Muntele Athos ş.a. să se găsească
scrisori din perioada 1840— 1872 semnale Procopie, Picu, Pico sau Oprea,
cu ori fără numele de fam ilie Pătruţ, provenite de la acesta.
Spaţiul nu permite reproducerea integrală a celor 32 de scrisori,
astfel îneît ne vom limita la fragm entele care conţin informaţii mai in
teresante de natură istorică, inclusiv cele privind relaţiile strînse dintre
transilvăneni (respectiv sălişteni) şi consătenii lor plecaţi la mînăstirile
din Ţara Românească, cele privitoare la schimburile de cărţi şi de idei
şi cele privitoare la viaţa şi opera lui Picu Pătruţ. înainte de a ne opri
însă asupra acestora, iată lista scrisorilor ce alcătuiesc fondul de cores
pondenţă Picu P ă tru ţ:
A . Scrisori adresate lui Picu Pătruţ
1. Danii Po(po)viciu (in realitate: Neamţu), şcolar, Jina, la 26 octombrie 1833.
2. Danii Neamţu «popandru», Sibiu, nedatată (1834).
3. Danii Neamţu, candidat de preoţie, Sibiu, 19 februarie 1835,
4. Fratele Ioan.din Sfîntul Schit Cheia, 17 aprilie 1840.
5. Ioan lomilianovici Moga, Sf. Schit Cheia, 22 aprilie 1840.
' 6. Fratele Ioan Moga, Sf. Schit Cheia, 4 octombrie 1842.
7. Maria lui Toader Mocan, de la o mînăstire de maici neindicată, mai 18-16
(In scrisoare 1836, desigur eronat).
8. FraleleMoan Iemilianovici Moga, Sf. Schit Cheia, 27 iulie 1847.
9. Fratele Ioan Iemilianovici Moga, Sf. Schit Cheia, 2 iulie 1848.
10. Fratele Ioan lomilianovid Moga, Sf. Schit Cheia, 27 septembrie 1849.
11. Ioan Moga. Sf. Schit Cheia, 4 noiembrie 1850.
7. Cf. Oct. O. Ghibu, Ribliogruiia operei Iui Picu Pătruţ din Săliştea Sibiului, in
«Biserica,Ortodoxă Română», nr. 3— 4, 1976.
8. împreună cu aite 12 scrisori, din anii 1866—1906, provenite.de la călugări sălişteni aflaţi la Muntele Athos, şi cu alte trei scrisori din 1851 şi 1881, ale unui că
lugăr săliştean de la mînăstirea Secu, care, datorită interesului pe care-1 prezintă
pentru istoria monahismului transilvănean şi a emigraţiei românilor transilvăneni din
secolul al XlX-lca, va trebui să formc7e obiectul unui studiu aparte.
B O R . — 10
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12. Ilarie Monah, Sf. Schit Cheia,. 27 iulie 1851.
13. Ghclasie ieromonah şi Ilarie monah, Sf. Schit Cheia, 5 aprilie 1852.
14. Ilarie monah,
Sf.
SchitCheia, 27 decembrie 1853.
15. Ilarie monah,
Sf.
SchitCheia, 8 iunie 1855.
16. Ilarie monah,
Sf.
SchitCheia, 30 noiembrie 1855.
17. Ieromonah Nectarie, localitatea neindicată, 18 iunie 1856.
18. Hurie monah, Zizin (Braşov), 10 noiembrie 1856.
19. Cleopa ieromonah, minăstirea Cernica, 11 noiembrie 1856.
20. Ilarie monah, Zizin, 17 martie 1857.
21. Dimitrie Sandovici, «învăţător mulţămit», Sadu, 3 martie 1857.
22. Fr. Ioan Moga, Sf. Schit Cheia, nedatată (primăvara 1848).
23. (Fr. Ioan Moga), Sf. Schit Cheia, incompletă, nosemnată, nedatată (primă
vara 1848).
24. Monahiile Paisiţi, Ifimia, Pamfilia şi Leonida,, de la o tnînăstire neindicată,
18 iulie, fără an.

•
B. Scrisori adresate de Picu Pătruţ
25. Ieromonahului Elefterie şi părintelui Onisifor, la minăstirea Cheia (?), la
25 februarie 1854, nesemnată.
26. Maicii Iustina, la o minăstire neindicată, nedatată, semnată Procopie.
27. Maicii Magnisia, la aceeaşi minăstire, nedatată, nesemnată (împreună cu scri
soarea de la poz. 26).
28. «Fratelui lonaş» (Moga), (la minăstirea Cheia), in versuri, incompletă, neda
tată, nesemnată (probabil să lipseşte sfîrşitul).

C. Scrisori ale altora, ajunse în m îinile lui
Picu Pătruţ
29. Comana Stan Banciu, din Sălişte (prin Vasile Pamfilie), către fiul ei Ioan
Mogu, de la schitul Cheia, la 14 octombrie 1847.
30. Ieromonah Ghelasie, de la Cheia, către Stan Banciu din Sălişte, 8 februarie
1848 (începutul lipseşte).
31. Ilarie monahul către sora lui, Măria,
Sălişto, 10 noiembrie 1856.

soţia lui Nicolae Tîmpănariu,

din

32. Fragment dintr-o scrisoare din «Sfintu Ierusalim», adresată Măriei lui Ioan
Zgură, din Galez (lîngă Sălişte), incompletă, nedatată, autorul neindentificabil.

Cu excepţia scrisorii de la poz. 32, scrisă în alfabet latin, toate
celelalte sînt scrise în chirilice, cu cerneală (cea, de la poz. 29 are şi
adaosuri în creion). S-au păstrat în general în bună sau destul de bună
stare, cu excepţia celor de la poz. 15 şi 16, care au mici deteriorări cu
cîteva lipsuri din text, şi a celei de la poz. 32, din care s-a păstrat numai
o pagină, şi aceea deteriorată. Scrisorilor de la poz 23 şi 30 le lipseşte
începutul f cele de la poz. 2, 22, 23, 28 şi 32 sînt nedatate, dar primele
trei au putut fi situate, după cuprins, astfel : prima în anul 1834, cele
lalte două în primăvara anului 1848. Scrisorile de la poz. 25 şi 28, ale
lui Picu Pătruţ, sînt nesemnate, aulorul fiind identificat după cuprins
şi după scris.
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Transcrierea din chirilice a textelor a fost făcuta iniţial de Ioan
M oga, foslul profesor de istorie al U niversităţii clujene ? verificarea
transcrierii, prin confruntarea cu originalele, a fost făcută de Onisifor
Ghibu, ale cărui corecturi în cerneală se află pe dactilogram ele păstrate
în arhivă.
Toate scrisorile reprezintă d o vezi despre legăturile strînse care s-au
păstrat între săliştenii plecaţi la m înăstirile din Ţara Românească şi fa
m iliile ori prietenii rămaşi în s a t ; dacă greutăţile călătoriilor constituiau
în acea vrem e o stavilă în calea unor v iz ite dese reciproce, contactele
erau ţinute în mod permanent prin intermediul oierilor «m ărgineni»,
care, în drumurile lor spre regiunile de păşunat din Bărăgan, Dobrogea,
Bugeac etc. şi apoi la înapoierile spre casă, îşi stabileau traseul în aşa
fel îneît să treacă şi să se oprească pe la mînăstirile în care trăiau con
săteni, cărora le aduceau ştiri scrise ori verbale de acasă, ori le făceau
anumite comisioane, şi de la care, la înapoiere, luau scrisori ori com i
sioane pentru cei de acasă. C ele mai multe din scrisorile care fac ob iec
tul prezentului studiu au fost trimise pe această cale, şi numai cîteva
prin poştă. Fiind vorba de vech i cunoscuţi ori de rude apropiate, comu
nicările din scrisori au în general un caracter personal : informaţii asu
pra stării sănătăţii, asupra preocupărilor de acasă, respectiv de la
mînăstire, sfaturi, reproşuri, explicaţii ale unor situaţii creatoare de sa
tisfacţii ori de nem ulţum iri; cu acest caracter, inform aţiile prezintă in
teres pentru mai buna cunoaştere a stărilor de lucruri şi mentalităţilor
din acea vreme. în afara acestor feluri de date, aproape toate scrisorile
conţin şi informaţii care interesează fie cercetarea istorică în general,
fie pe cercetătorii din domeniul istoriei culturii, Bisericii, folclorului,
stărilor social-econom ice şi, într-o oarecare măsură, a vie ţii şi operei
lui Picu Pătruţ. în comunicarea de faţă ne oprim în general numai asupra
inform aţiilor din această a doua categorie. Fragm entele pe care le-am
selectat le prezentăm nu în ordinea succesiunii cron ologice a scrisori
lor din care au fost extrase, ci grupate oarecum tematic, considerînd că
în felul acesta le facem mai uşor accesibile cercetătorilor din diferitele
domenii.
Transcrierea textelor din fragm entele pe care le reproducem am fă
cut-o păstrînd intactă limba ,• pentru o mai lesnicioasă citire am utilizat
în general ortografia şi punctuaţia actuală, menţinînd totuşi, acolo unde
ni s-a părut potrivit, pe u scurt, iu din final, ca şi form e ca : iaşte în loc
de este, ceale în loc de cele, besearecă, poveştim, muiţămit, ş. a.
1. Inform aţii cu caracter istoric
1.
In legătură cu măsurile de recrutare pentru serviciul militar şi
de încercările de a le eluda, iată ce scrie, la 14 octom brie 1847, Comana
Stan Banciu, din Sălişte, fiului ei, călugăr la schitul Cheia (Prahova) :
«A m u fi vrut să v ii încă odată pănă acasă, dară să totu sună vorbă
că va fi vro cătănie şi negreşitu au venitu pe număruşu unde sînt 4
feciori să ia 2, unde sînt 2 să meargă 1 la cătane. Aşadară să trim iţi un
răvaş precum că (urmează cîteva cuvinte şterse cu cerneală peste scrisul
în creion) te-ai călugărit, ca să nu v ie scrisoare după tine, fiindcă eşti
în vîrstă pînă or creaşte ceilalţi, că te-a lua şi pe tine şi pe frati-tău
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N icolae, căci el i în ţara noastră cu oile. Aşadară de-i trimite vrun ră
vaş, să fie cu dovezi bune şi cu pecetu mînăstirii ca să fie de crezutu
şi apoi v ii avea. pace, or aştepta după ceealalţi pînă or creşte. Că de-i
socoti că amu făcut noi din capu nostru, întrabă pe alţî ungureni, t:ă în
toată ţa(ra) eşte poruncă a fi acest lucru».
2. Unele aspecte ale răsunetului pe care l-au avut în Ţara Româ
nească evenim entele din Transilvania din anii 1848— 1849, reies din scri
soarea din 27 septembrie 1849 a monahului I. M oga către Picu Pătruţ.
«Scrisoarea Dumitale o am primit prin fr(a lele) Ioan Bîrzan şi văz
că scrii că multă frică şi spaimă aţi dus de frica ungurilor, mai în zilele
trecute, şi alte întîmplări au fost, iară acum sînteţi mai liniştiţi. Acsasla
nu iaste prea de mirare, fiind în m ijlocul focului. Cînd şi noi care am
fost mai feriţi, am fost îngrijaţi destul, auzind ca să lăuda ungurii că o
să v ie să gonească pe muscal d-aici şi să puie hotar Dunărea, şi să mănînce oaoă roşii în Bucureşti, neştiind, ticăloşii, că Dumnezeu îndreptează şi ocîrm uieşte pre toate după vo ia sa, şi nu întru puterea calului,
nici în pulpele bărbatului, ci întru cei ce să tem de dînsul binevoiaşte^.
3. Interesantă este, în scrisoarea din 27 iulie 1851, resemnarea pe
care «păcătosul monah» din Cheia, Ilarie, caută să o insufle, prin in
termediul lui Picu Pătruţ, în legătură cu obligaţia săliştenilor de a face
serviciul militar :
«Pentru cătănie cred că multă scîrbă ori fi primit bieţii oameni, dar
n-au ce face. Că vedem că, precum cetăţile şi satele au trebuinţi de oa
meni lăcuitori, spre întărirea lor, aşa şi împărăţiile, de ostaşi, spre paza
şi ocrotirea lor şi spre obştescul folos».
4. Un document despre existenţa unor legături între Andrei Şaguna
şi mînăstirea Cheia, îl constituie afirmaţia din scrisoarea ieromonahului
Ghelasie şi a monahului Ilarie către Picu Pătruţ, din 5 aprilie 1852 :
«...acest părinte al nostru Zinovie, aducătorul acestei scrisori, ce
iaste trimis de părintele stareţ cu o trebuinţă pînă la Sibiu la Preasfinţia
sa D. D. A ndrei Şagona...».
5. Legături au fost şi cu gimnaziul românesc din Braşov, Acelaşi
monah Ilarie, de la Cheia, îi scrie lui Picu Pătruţ, din Zizin, unde se afla
cu o misiune mai îndelungată, la 17 martie 1857 :
«Şi acum într-această săptămînă mă aflu venit şi zăbovind în Braşov
în Ghimnaziul românesc în G roaveri pentru oareşcare trebuinţă».
2. Inform aţii in legătură cu caracterul relaţiilor
dintre Picu Pătruţ şi călugării sălişteni
de la minăstirile din ţară
întreaga corespondenţă conţine informaţii din care rezultă că, deşi
despărţiţi fizic şi aflaţi la distanţe relativ mari, cei plecaţi se socoteau
în continuare slrîns legaţi de satele de origine, de rudele şi de prietenii
de acolo. Ataşamentul se manifesta prin trimiterea ori schimbul de lu
crări cu caracter religios-m oral, cît şi prin sfaturile destinate a ridica
nivelul cultural şi material al celor rămaşi în sat. Lipseşte încă o lucrare
care să demonstreze cît de puternică a fost influenţa exercitată de către
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m arele număr de călugări şi călugăriţe din M ărginim ea Sibiului, ce trăiau
la mînăstirile de dincolo de Carpaţi, asupra populaţiei rămase în satele
respective. N ive lu l cultural şi material din ce în ce mai ridicat din satele
din «M ărgin im e» in cursul sec. X IX , numărul eres cînd de cărţi din ţară
aflate în fiecare casă din acele sate, viaţa modestă pusă în slujba obştei
şi a muncii, relaţiile de solidaritate dintre oameni — caracteristice ale
m ajorităţii populaţiei m ărginene — , îşi găsesc în parte originea în le
găturile strînse ale acesteia cu călugării plecaţi la m înăstirile din ţară
şi de la Muntele Athos, în literatura şi în sfaturile primite de acolo.
In legătură cu această problemă, semnalăm specialiştilor existenţa în
arhiva Onisifor Ghibu a două lucrări ale acestuia, rămase în manuscris,
în parte gata redactate, iar în parte aflate sub forma unui preţios m ate
rial documentar, intitulate : «Monahismul ardelenesc în Principatele
rom âne» şi «Monahismul sălişten esc»..
Iată cîteva din numeroasele texte din categoria celor la care ne-am
referit a ic i:
a) In legătură cu procurarea unor lucrări o ri cărţi.
6. La 17 aprilie 1840 «F ratele Ioan» de la Cheia îi scria lui Picu Pă
truţ :
«Şi pentru cărticica Dumitale ce ai trimis-o ca să-ţi scriu ceva vei
şti că am scris un Cuvînt pentru venirea lui Antihrist, însă mă rog de
iertăciune că am scris cam de grabă, n-am putut să scriu bine că să fi
fost mai cu zăbavă îţi mai scriam ceva, însă aşa nu mi-au fost prin pu
tinţă».
7. A celaşi corespondent îi scrie aceluiaşi la 4 octom brie 1842 (deci
în perioada în care Picu Pătruţ se afla în plină perioadă de creaţie, In
preajma începerii lucrului la volum ul «Stihos adecă V iers...») :
«Priatene Oprio 9, mă rog să-mi trimiţi vreo cîteva verşuri, al A d o r
mirii M aicii Domnului, pre care l-ai scris de la mine, şi Acum ceasul
mi-au venit, şi Vitania frumos nume. Şi să cei de la ai noştri de va vrea
să-ţi dea să-mi cumperi Cartea patimilor, care iaste tot în stihuri şi să
mi le trimiţi pă cine v e i socoti, om credincios, şi vo i rămînea şi eu înda
torat a sluji cu ce-mi va fi prin putinţă».
8. în mai 1846 (greşit indicat anul 1836 în original), călugăriţa Maria
lui Toader Mocan îi scria lui Picu P ă tru ţ:
«D e Dumneavoastră doresc ca să ştiu cum vă aflaţi şi dacă-ţi isprăvi
zugrăvirea şi scri(er)ea cărţilor îţi avea bunătate şi-ţi trim ite cărţile
acelea pe Ioan Herăţa de pe Ştează, care ţine pe fata lui Ioan Comşa,
le-aţi trem ete la maica M ocarie că şi eu m-am aşezat acolea în mînăstire,
şi veind la sfinţia sa le-om lua, şi tare vă ro g să nu vă supăraţi şi
dacă-ţi pute să vă apucaţi de zugrăvirea sfinţilor care sînt în biblia Dum
neavoastră ca să mi-i faceţi şi mie, şi banii care sînt pentru lucrare sînt
la popa Dan, şi pentru hîrtie poate s-a da de la lealea Buşe şi mă rog
să nu vă supăraţi pentru că mai am a spune şi de zugrăvirea sfinţilor
acestora măcar că nu ve ţi pute după isprăvirea acestora. Dar mă iertaţi
şi măcar şi mai tîrziu dacă ve ţi putea să v-apucaţi, ca măcar şi eu cu
9. Prenumele lui Picu Pătruţ era Oprea ; Picu era diminutivul acestuia, iar Procopie a fost numele primit după călugărire.
B.O.R. — 11
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aceia de m-aş întări şi m-aş m îngîia, şi de-ţi putea ve ţi scrie şi de popa
Dan şi mi-ţi trim ealc ca să ştiu şi eu dacă ţ-o zis ceva de zugrăvirea
sfinţilor şi dacă ţ-o spus de banii care-s la sfinţia sa» l0.
9. «Fratele Ioan M o g a » îi scrie lui Picu Pătruţ la 27 iulie 1847 : «Iar
pentru verşuri, să ştii că le-am primit, în fiinţă, împreună cu scrisoarea,
şi foarte m-am mulţămit, dar mă mîhnesc că nu ştiu al fieştecărui vers
glasul. Dar mă îndestulesc că le am, spre oareşcare m îngăiere şi aducere
aminte unii de'alţii».^
10. Acelaşi, îi scrie lui Picu Pătruţ, la 4 noiem brie 1850, referindu-se
la promisiunea ce i-o făcuse cu ocazia unei vizite a ^cestuia la Cheia
împreună cu preotul Danii Neamţu din Sălişte (probabil că e vorba de
vizita cu ocazia căreia P. P. a fost călugărit) :
«C ă m-au îndatorat pentru un Cuvînt al Sfîntului Ioan Gură de Aur
ca să-l prescriu sau să-l trimit fiind foarte potrivit acuşi la vreamea
nuntelor de a să ceti în biserică, spre folosul celor ce vor v o i a lua
aminte, şi a să folosi... M ă apucai şi l-am prescris, adăogînd încă şi altul
care am socotit că se potriveşte la aceeaşi pricină. Pre care prin treacerea badiului N icola e Bîrzan pre la noi, le-am şi trimis. De aceea te rog
ca deaca cumva să va întîmpla să aveţi această carte a Sfîntului Ioan,
pentru care pricină să va părea de prisosit acestea, de voeşti a le da
părintelui Dan bine de-i vo r plăcea, fiind că-s scrise ca de grabă, sau
de voeşti să le ţii dumneata iarăşi bine. Iar de nu, apoi te rog să le
dai soru-mi. Iar de cumva nu să află cartea aceasta, să le dai părintelui
Dan, însă după cum v e i chibzui dumneata că-i mai bine, aşa să fie».
11. A celaşi, îl întreabă pe Picu Pătruţ, la 27 decembrie 1853 :
«F(rate) Procopie, să mă înştiinţezi pentru cartea numită Apologhia,
de să află p-acolo, au ba, să ştiu, că foarte iaste potrivită vrem ilor
noastre».
12. Ieromonahul N ectarie (de la mînăstirea Cernica ?) îi scrie lui
Picu Pătruţ, la 18 iunie 1856 :
«Prim iţi, amice, 4 cărticele morale şi religioase foarte .folositoare.
Dumneavoasră veţi lua cîte una care vă va plăcea, şi la acele 2 femei
iară le ve ţi da cîte una».
b) Sfaturi cu caracter m oral şi gospodăresc.
13. în scrisoarea deja citată, din 27 septembrie 1849, Ioan (Ilarie)
M oga, după ce-i scrie lui Picu Pătruţ despre greutăţile prin care s-a tre
cut în anii 1848— 1849 (ve zi pct. 2), adaugă următoarele (a se observa
textul rimat) :
/«Dar noi trebuie să socotim cum că toate aceste ce au urmat, pentru
păcatele noastre s-au întîmplat. După apostol, ce zice că omul pre sine
de s-ar fi judecat, de judecata lui Dumnezeu ar fi scăpat. Iar nejudecîndu-să omul, să va judeca de Domnul. Iar cînd de Domnul să va ju
deca, cu adevărat să va certa. Pentru că în vream e de pace lucrăm ceale
10.
«Biblia» do care e vorba e probabil «Stihos adecă Viers...», de 1400 pagini, la
care probabil că proaspăta călugărită îl văzuse lu^rind ; din păcate nu există vreo altă
informaţie cu privire la plata pentru o astfel de lucrare. Sărăcia în care a trăit P. P.
şi in care trăiau călugării de la mînăstiri duc cu gîndul la aceea că nu putea fi vorba
decît de o sumă pentru acoperirea unor cheltuieli efective.
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ce ne place, şi mai mult de ale lumii ne îngrijim , şi pre ale lui Dumnezeu
le cam părăsim. Şi-n noi să ne deşteptăm mintea şi ochii în sus să-i ri
dicăm. N o i în jos tot mai tare ne plecăm şi ne povîrnim în jos, fără de
nici un folos, mai vîrtos decît îs sus, cătră dulcele Iisus, dupre cuvîntul
cel zis, ce-1 vedem în Scripturi scris, că omul din tinereţe şi pînă la bătrîneţe, să pleacă prea cu lesnire, mai mult spre rău decît spre bine. De
aceea, sloboade asupra noastră neVoi, să ne pedepsească pentru (ca) să
ne deşteptăm, la dînsul să alergăm, leanea să o lăpădăm, pre dînsul să-l
căutăm, şi ca din somn sus să sărim, pocăinţa s-o gonim. Că aşa Dum
nezeu pre noi ne voiaşte ca să fim, iară nu dobitoceşte pămîntul să-l pre
ţuim. V oeşte ca după nume, să fim osebiţi de lume. Nu zic să părăsim
sate sau oraşe sau rînduiala cetăţii, ci cu socoteală dreaptă, potrivit
creştinătăţii, nevoindu-ne în tot chipul spre a cîştiga ceale ceroşti, că
aceale-s ale noastre adevărate fireşti. Aceastea noi pravoslavnicii deacă
le vom socoti, foarte bine ne va prinde şi mult ne vom folosi. Iar de-a
iscodi mai mult, bine iaste-a ne feri. Pentru că ori şi cît de mult de
ne-am sili, adevărul chiar crez că nu-1 vom nemeri. Dar de c e ? Că
(ale lui) 11 Dumnezeu taini sînt, adînc mare de judecăţi, îneît (nu le) 12
ajunge omul, de l-ai tăia în mici bucăţi.
V ăz că-mi scrii să-ţi trimit scrisoare de mîngăiere. Iată că-ţi scriu,
nu după a mea păreare, ci după apostoleştile cuvinte, care ţi le-a duc
aminte. Zicînd. Că Sfintele Scripturi din tinereaţe le ştii. Cu care poţi
din destul, cît voieşti să te mîngîi. Că întru acealea m ilostivul împărat
mîngăiare ne-au lăsat, ca să fim încredinţaţi că tocmai după cea deobşte
învieare, vom cîştiga adevărata mîngăiare, care va întreace şi pre fagurul cel de m iere» l3.
Două remarci în legătură cu acest text rimat. Prima : texte rimate
se mai găsesc în scrisorile din 5 aprilie 1852 (a lui Ghelasie şi Ilarie) şi
8 iunie 1855 (a lui I. M oga) către Picu Pătruţ. A doua : dacă se vo r desco
peri scrisori ale lui Picu Pătruţ, în arhivele mînăstireşti, în versuri (afară
de cea de sub nr. 28 de mai sus), e probabil că acest fel al său de a scrie
i-a stimulat şi pe corespondenţii săi să încerce a face la fel. Rămîne to
tuşi de verificat, dacă se va putea, dacă nu cumya Picu Pătruţ însuşi
a fost influenţat, în ce priveşte versificarea, de către prietenul său, că
lugărul de la mînăstirea Cheia.
14.
Referindu-se la o scrisoare a lui Picu Pătruţ, în care acesta îi
vorbeşte de unele necazuri, acelaşi călugăr îi scrie, la 27 iulie 1851 :
«Iar pentru necazurile ce zici că sînteţi cuprinşi ne mîhnim, dar însă
nu ca cei ce n-au, nădejde. Că ce mai mult putem să zicem : de vream e
ce cel ce ne-au zidit, pentru a noastră neascultare ne-au înzăstrat cu
11 . şi 12 . Cuvinte lipsă, din cauza deteriorării marginii paginii.
13.
In legătură cu această scrisoare, Onisifor Ghibu facc următoarele reflecţii:
«este o mărturisire de credinţă in materie de concepţie de viaţă. Ea este o oglindă
fidelă a monahismului săliştean, care nu era ca acela reprezentat de Puisie, refugiat
din ţara sa de naştere la mînăstirea Neamţu din Moldova, insemnînd fuga de viaţă,
ci însemnînd lupta pentru o viaţă mai înaltă dccit aceea pe care ţi-o poate oferi lumea.
Este această scrisoare o pagină strălucită despre monahismul românesc, atît de deo
sebit de cel rusesc şi grecesc, îneît ar merita un studiu mai amănunţit». (Dintr-o în
semnare dc arhivă pe marginea corespondenţei Picu Pătruţ).
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mîncarea pîinii întru sudoare. Şi ca spini şi ciulini să ne răsară, care
scîrbele şi necazurile însemnează. Şi aceasta întru început, iar după
vrem i Dumnezeomul iarăşi poftorindu-1 au zis : că în lume scîrbe veti
avea. Că de vream e ce el în lume cît au petrecut pace despre dînsa n-au
avut, pînă ce, după părerea ei, prin moarte dintru sine l-au scos, apoi
noi ce să mai zicem ? încă şi Parimia zice : fiule, de voeşti a sluji Dom
nului, găteşte-ţi sufletul tău spre spiţe. Ba încă, după Sfîntul Apostol,
şi cu goane ne-au înzăstrat, şi pentru ce ? Pentru nemernicia noastră
în lumea aceasta. Ca cunoscîndu-o de deşartă, trecătoare, să căutăm cea
viitoare. Şi fiindcă calea strimtă şi îngustă ieste care duce acolo, trebue
prin necazuri de ceale pămînteşti fapte bine a ne supţia. Ca să putem
pre calea aceea cu lesnire călătorind, a încăpea. Şi-n cetatea aceea neopriţi de a întră a putea.
15. A celaşi Ilarie îi scrie, la 8 iunie 1855, lui Picu Pătruţ în legă
tură cu dorinţa acestuia de a se întîlni cu e l :
«D e unde înţăleg că dragostea ce am avut-o între noi încă din ti
nere unghi (sic) petreace şi pănă acum între noi neclătinată, pre care o
sa dea Dumnezeu ca şi pănă în sfîrşit să putem a o păzi nezmintită de
nice un v ifo r al deşertăciunilor lumeşti, pre care le vedem în toate păr
ţile cu multă silinţă întinzîndu-să şi pre ceale obicinuite lor a le săvîrşi
în tot chipul silindu-să. (C rez că înţelegi ce vorbesc). Pre care numai sin
gur stăpînul Hs, ca un atotputernic, milostivindu-să pre toţi, cu a sa po
runcă să le alineze şi spre folos iarăşi să le îndrepteze. Iară pentru mul
tele treburi sau len evirea ce zici că prea ne apasă, ş-a ven i ş-a ne întîlni
cu lesnire nu ne lasă, adevărat crez că nu vo r fi dintr-altă parte afară de
a M artei şi M ăriei, pre care parte din tinereaţe cu multă poftă o ai iubit
şi rog pre m ilostivul Dumnezeu ca ajutînd să te întărească ca să o ţii şi
pînă la sfîrşit».
16. Surorii sale, acelaşi Ilarie îi dă, la 10 noiem brie 1856, următoa
rele sfaturi ce merită a fi incluse într-o antologie de texte de filozofie
populară :
«A du -ţi aminte de părinţii şi de m oşii(şi) strămoşii noştri, cărora le
sîntem datori în tot chipul, atît că printrînşii am devenit de a ne naşte
şi noi în lume, cît şi că din ale lor osteneale şi sudori ne-a rămas de ne
mîngăiem şi noi. Şi ei adecă acum de-a mai face ce va nu mai pot. Dar
noi le putem. Să nu ne scumpim dar, din cît putem şi cînd putem, cîte o
liturghie a da la biserică pentru sufletul lor. Căci mare folos aduc litur
ghiile pentru cei morţi, putînd şi din fundul iadului a-1 scoate pre orice
suflet. Şi acelea ne vo r prinde bine şi noao, care le face lor. Precum şi
cei ce ung prea alţii, cu mir, ei mai întîi să împărtăşesc din mirosul mi
rului, Pre săraci şi pre cei vreadnici de milă, ori în ce chip or fi, nu-i
trece cu vederea. Ci cu o bucăţică de pîine, cu un creiţar, sau cu un
cuvînt bun mîngăie-i. Că mare folos ne vom face cu aceastea. Cîştigă-ţi
dragoste adevărată cu toţi. Iartă-i pre toţi de toate. Nu răsplăti rău pen
tru rău nimănui. Cîştigă-ţi adevăr în inimă, dreptate pre limbă, curăţie

DOC UM ENTARE

153

în vorbă şi cinste în purtări. Luxurile şi podoabele uraşte-le şi lasă-le
celor ce au părăsit pre Dumnezeu şi se închină şieşi. Şi v e i avea prc
Dumnezeu purtătoriu de g rije».
17. Se ştie că numeroase mînăstiri ca Hurezi, Bistriţa, Cheia, Cernica ş. a.( au fost populate în bună măsură cu călugări şi călugăriţe pro
veniţi din M ărginim ea Sibiului. Iată un text din scrisoarea monahului
Cleopa, din 11 noiem brie 1856, către Picu Pătruţ, care, retransmis de
acesta şi de alţii în mod repetat şi convingător, nu va fi rămas fără
efect asupra unora din tinerii ce aveau să ia calea m în ă stirii:
«V ă rog aduceţi-vă aminte de cela ce au zis : Toţi cei ce au lăsat
casă sau părinţi sau fraţi sau surori sau tată sau mumă sau moşie,
pentru numele meu, însutit va lua şi viaţă vecinică va m oşteni».
18. în opoziţie cu atitudinea adoptată în scrisoarea de la poz. 2 (în
care a luat drept bune unele ştiri, pe care le-a dat mai departe lui Picu
Pătruţ), în scrisoarea din 4 noiem brie 1850 monahul Ilarie îşi arată r e 
zervele în legătură cu ştirile ce parvin pe la mînăstiri :
«Era să-ţi mai scriu cîte ceva, dar acum nu iaste vream e. Căci că
pă corb, deşi s-au încrezut Varuh, dar eu nu mă încrez, deeît atît zic :
Pentru ori ce v e ţi fi auzit şi ve ţi auzi, să vă aduceţi aminte de cele ce
au zis că : m-am pogorît să văz de e aşa au nu».
A ceeaşi rezervă apare şi în scrisoarea din 5 aprilie 1852 a ierom o
nahului Ghelasie şi a monahului Ilarie :
«C ă altceva despre altelea astădată n-avem cu ce vă înştiinţa. Că
noi la locul cel cam m ărginit aflîndu-ne, tîrziu cîndva auzim cîte ceva ;
dar ca să punem temeiu pre dînsele, nu putem (fiindcă sînt vrem i ca,
acelea) cu toate că n-avem nici o nevoe pentru unele ca acestea. C elor
ce li s-au dat, îngrijească-se pentru unele ca acestea. Iar noi, pentru ce
ceale ce ni să cer trebue să ne grijim, ca să avem dragoste şi unire, pace
şi nepizmuire, care le dă Dumnezeu celor cu bună voire, care nu-şi pierd
vrem ea lor prin cea multă iscodire, carea folos nu aduce, decît numai
prăpădire».
19.
Dar sfaturile nu îmbrăţişau numai latura morală a vieţii, ci se
extindeau şi asupra unor teme cu caracter gospodăresc. A s t f e l:
La 2 iulie 1848, Ioan M oga îi scria lui Picu Pătruţ în legătură cu
rugămintea ce-i adresa de a-i rezolva unele necazuri fam iliale :
«C ă alţii neavînd nimic, prin multă silinţă şi osteneli şi trude să si
lesc să-şi cîştige cîte o moşioară şi o păstrează ca ochiir siîindu-să nu
numai să o chivernisească, dar şi să o mai înmulţească şi s-o lărgească
pentru (ca) să rămînă vecinic din neam în neam. Dar ei împotrivă, ceale
ce prin multe sudori şi nevoinţă a multor oameni, în multe veacuri şi ani
cîştigate, nimic nu s-au îndoit de a le răsipi şi a le prăpădi fără de nici
un folos».
Iar la 10 noiem brie 1856, acelaşi monah scrie surorii lui, la Sălişte :
«Grădina, pre cît vă va fi cu putinţă îngrijiţi-o, închideţi-o şi pomii
ce lipsesc înnoiţi-i, ca să nu şază pămîntul deşert. Că multă mîngăere
poate să aducă şi pomii cu roadele lor ceale fără de osteneală unor oa
meni ce le cunoaşte folosul şi la toţi de obşte».
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3. A lte informaţii
a)
în legătură cu viaţa şi activitatea lu i Picu Pătruţ. Aproape toate
scrisorile cuprind mărturisiri despre încrederea, dragostea şi respectul
de care se bucura Picu Pătruţ atît în satul lui şi în satele vecine, cît
şi printre călugării plecaţi din sat. Pe lîngă relaţiile legate de activitatea
sa de creaţic, Picu Pătruţ era solicitat să arbitreze conflicte de natură
familială, să aibe grijă de rude bolnave ori nevoiaşe, să transmită unele
mesaje sau comisioane rudelor ori preoţilor din sat. C îteva amănunte în
legătură cu Picu Pătruţ :
20. Două informaţii interesante cuprinde scrisoarea din 20 octom
brie 1833 (cea mai veche din cele ce s-au păstrat — P. P. avea atunci
15 ani), scrisă de Danii Neamţu, fiul preotului din Sălişte, din acea
vreme, aflat la şcoala «grănicerească» de la Jina. Prieten de o viaţă cu
Picu Pătruţ, autorul scrisorii, care va deveni mai tîrziu preot în sat (şi
care semna scrisoarea cu numele de P o (p o)vici — fiul popii — ) îl roagă
pe P. P. : «să faci bine să ajuţi tătuţului la besearică în săptămîna asta».
Scrisoarea confirmă deci că, pînă avea să devină el însuşi paraclisier
(crîşnic), Picu şi-a făcut benevol ucenicia în această modestă funcţie în
care avea să rămînă apoi toată viaţa. A doua informaţie ne-o furnizează
adresa scrisorii : «Cătră prea iubitul frate Procopie cu bună aflare să se
dea la Sălişte». Num ele mucenicului Procopie, pe care şi l-a ales ca nume
de monah, l-a adoptat, după cum se vede, încă din fragedă tinereţe, fer
mecat probabil de faptele mucenicului pe care l-a luat drept model în
viaţă.
21. Interesantă este şi scrisoarea imediat următoare, care deşi e ne
datată poate fi uşor situată în anul 1834 (autorul, Danii Neamţu, care în
anul 1833 semnase «şcolar», acum semnează «popandru», deci urma
şcoala de preoţi din Sibiu, iar scrisoarea următoare, din 19 februarie
1835, o semnează «candidat de preoţie»). Iată fragmentul la care ne re
ferim :
«şi să ştii, frate că coala de hîrtie iaşte cu o dutcă şi de ţ-a mai tre
bui să-mi scrii numai carte, c-apoi îţi mai trim it».
Reiese din el că Picu Pătruţ, la 16 ani cumpărase deja de la Sibiu
prin prietenul său aflat la studii acolo, hîrtie de scris şi că se interesa
din nou de preţul acesteia. Deşi nu s-au păstrat însemnări dinainte de
1837 (de cînd este datat misceianeul său cel mai vechi din cele păstrate),
este neîndoielnic, din această scrisoare, că ^1 a început să cumpere hîr
tie, deci să scrie, încă din 1834, dacă nu chiar mai înainte.
22. «Păcătosul Ilarie monah ot schit C heia» îi scrie lui Picu Pătruţ.
la 27 iulie 1851, în legătură cu faptul că acesta îndeplinea funcţia de
învăţător la şcoală ; îngrijorat ca proaspătul monah (călugărit, se pare,
în 1849, de Ilarie însuşi, la Cheia) să nu se lase tentat de dorinţe lu
meşti el scrie :
«A ic e a îndrăznesc, deşi nu sînt vrednic, în hatîrul dragostei şi a
prietenaşului, să zic ceva. Dar te rog întîi ca întrebuinţînd blîndeţea, ca
pre un neînţălept să mă suferi. A m auzit cum că slujba dăscăliei o ai
primit asupră-ţi şi te sileşti a învăţa atît copiii, cît mai cu seamă featele.
Pentru care, aducîndu-mi aminte de multele istorii care nu să pun, pen

D OCUMEN TA RE

15 5

tru lungime, în scurt te rog, ca să luăm seama ca nu vreo ispitire a înşe
lătorului să fie spre împiedicare, ca în loc de-a învăţa noi pre cineva
ceiace voim, să ne înveţe ei pre noi mai curînd ceiace nu voim şi ce le
lalte».
Rămîne de verificat dacă Picu Pătruţ, despre care se ştia că a ţinut
loc de învăţător la şcoala din sat în anii 1848 şi 1849/ a continuat să
funcţioneze în această calitate şi în anii următori, ori poate informaţia
respectivă a ajuns la mînăstire cu întîrziere, reacţia griju lie a priete
nului de acolo fiind tardivă.
23.
Dorinţa de cunoaştere a lui Picu Pătruţ a depăşit cadrele reli
gioase şi morale ,- unele din lucrările rămase de la el, încă necercetate
de specialişti, atestă interesul său pentru orice fenomene neobişnuite din
natură, inclusiv cele cu caracter parapsihologic. în scrisoarea lui Ioan
M oga din 4 noiem brie 1850 se găseşte următoarea informaţie, carfc arată
că acest gen de preocupări ale sale erau cunoscute şi de alţii :
«M a i în anul trecut, mergînd pănă la sfînta monastire Căldăruşani
am aflat oarecare prorocii ale Sfîntului Andrei, pentru Ţarigrad şi pen
tru alte, încă şi altă videnie a unui cuvios Martin Tedec, plină de pro
orocii ale mai multor ţări. Şi am prescris şi eu dintrînsele. Şi era să ţi le
trimit şi dumitale după dorinţa ce ai pentru asfeliu de lucruri, dar n-am
putut pănă acuşi, dar va fi mai pă urmă».
24. în legătură cu preocupările sale mai largi, îi mersese vestea nu
numai printre călugării plecaţi din Sălişte, ci chiar şi în alte cercuri.^
Dimitrie Sadovici, «dascăl mulţămit» din Sadu, care nu-1 cunoştea per
sonal pe Picu Pătruţ dar dorea să-l cunoască, îi scria, la 3 martie 1857-r
«um ilit te rog, ca pe lîngă scrisoarea ce o am trimis adresată dumi
tale prin Oprea Roşea, cunoscutul meu, încă din toamna trecută (sublin.
în text) să-mi trim iţi Pashalia mea (subl. text) şi vreo scrisoare unde
şi cum ne-am afla pre cunoscuţi».
25. La 25 februarie 1854 Picu Pătruţ comunică ieromonahului Elefterie şi părintelui Onisifor :
Şi aflaţi despre noi că ne aflăm sănătoşi trupeşte, iară cu sufletele
sîntem foarte boln avi (s. n.). Pentru care cerem leacul rugăciunilor Sfin
ţiilor Voastre spre tămăduire şi vă rugăm mai îmbucuraţi-ne cu vreo
scrisoare de la Sfinţia Voastră».
b) Diverse.
26. La înapoierea de la nişte mînăstiri din ţară, drumul lui Picu Pătruţ a trecut, cu oprire peste noapte, prin Rîmnicu V îlcea şi prin vama
Cîineni. Explicînd m aicii Iustina pierderea unei basmale şi a unor cio
rapi pe care aceasta i le dăduse spre a le da suro!rii ei din Sălişte, Picu
Pătruţ îi scria, în scrisoarea nedatată de la poz. 26 (pe care o situăm în
jurul anului 1850) : «o am pierdut, şi nu ştiu rămas-au în Rîmnic la
gazdă, sau cumva cînd au căutat în vamă la Cîineni au căzut».
27. Găsim şi o referire în legătură cu durata de circulaţie a c o re 
spondenţei : din scrisoarea monahului Ilarie, trimisă din Zizin, la 10 no
iem brie 1856, surorii sale la Sălişte, reiese că o scrisoare a acesteia din
7 octom brie 1856, trimisă lui Ilarie la schitul Cheia şi reexpediată de
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acolo la Zizin, «în cercul Braşovului» (a se vedea şi pct. 5), i-a sosit
acestuia la 5 noiem brie 1856, deci după patru săptămîni. Nu se precizează
dacă expedierea s-a făcut prin poştă ori prin vreun curier.
28.
Iată, în încheiere, din scrisoarea din 28 februarie 1848, a ierom o
nahului Ghelasie către Stan Banciu din Sălişte, două informaţii cu ca
racter econom ic, din care reiese indirect bunăstarea din s a t : a) O casă
din Sălişte a fost cumpărată cu 600 de z lo ţ i; b) In sat exista posibilita
tea de a preschimba o sumă atît de mare ca aceasta din monedă «tur
cească», (pe care o aveau oierii înapoiaţi de la păşunatul de peste munţi)
în monedă austriacă («În că şi popa N icola e ştie cînd am schimbat banii
în şcoală, că i-am dat unui cojan bani turceşti şi am luoat bani nem
ţeşti»).
N e oprim aici, cu observaţia că întreaga corespondenţă din acest
fond ar trebui publicată, atît în facsimil cît şi în transcrierea în litere la
tine. Intr-o însemnare rămasă în arhiva descoperitorului ei) acesta afirmă
că importanţa ei este datorată atît cuprinsului, cît şi limbii, stilului şi ca
ligrafiei. A ceasta cu atît mai mult cu cît în epoca din care datează, scri
sul se întrebuinţa destul de puţin, şi mai rar în pătura de jos a poporului.
Numărul ştiutorilor de carte era pe atunci foarte mic la ţară, fiind restrîns aproape cu totul la ştiutorii de citit, dar nu şi de scris 14. în puţi
nele şcoli din sate manualele care se utilizau erau, după cum se ştie,
Bucoavna şi Ceaslovul, din care se putea învăţa numai cititul, nu şi
scrisul. De aceea, scrisorile constituiau pe atunci rarităţi în relaţiile din" tre săteni.
. 14. Onisifor Ghibu : «Mama mea, de exemplu, nu ştia scrie, deloc, deşi de citit
citea foarte bine în cartea ei de predilecţie, Psaltirea. Tatăl meu cunoştea, într-o
oarecare măsură, şi scrisul. Ştia să-şi iscălească numele şi să însemneze, pe scurt, cur
prinsul hîrtiilor oficiale (contracte etc.), pe care le păstra într-o lădiţă anume» (Dintr-o însemnare privind corespondenţa lui Picu Pătruţ).

♦ r ec e n z i i *

N.

I o r g a, L ocul rom â nilor în istoria universală, Bucureşti, 1985, 510 p.

Destinată cititorului străin — este şi motivul pentru care ediţia princeps a apărut
in limba franceză — , şi urmărind să reliefeze rolul pe care l-a avut poporul român
In istoria bătrînului continent, lucrarea Locul românilor^ in istoria universală vede
acum pentru prima dată lumina tiparului şi în limba română.
Ca oricare altă lucrare a marelui savant şi istoric care a fost Nicolae Iorga şi
aceasta este scrisă cu multă pasiune şi patriotism. Afirmaţia nu este o noutate, căci
se ştie că pentru marele savant a scrie o carte de istorie — ■ şi a scris destule
,
însemna, In primul rînd, un act de patriotism. Şi o carte precum aceasta de care ne
ocupăm şi care, pe deasupra, mai era destinată şi cititorului străin, nu putea fi lip
sită tocmai de această caracteristică. Dacă mai avem in vedere şi momentul de apa
riţie al primei ediţii — anul 1934 — , precum şi contextul socio-politic internaţional,
lucrurile capătă un contur şi mai clar. Se ştie că la începutul celui de-al patrulea de
ceniu al secolului nostru, sub pretextul unor false argumente, denaturate şi tendenţi
oase, unele state europene îşi manifestau tot mai vădit şi zgomotos intenţia de acapa
rare a noi teritorii. Conştient de acest pericol, Nicolae Iorga a înţeles să folosească
arma istoriei pentru apărarea intereselor legitime ale neamului său.
Drepturile istorice ale poporului nostru între hotarele sale fireşti şi rolul său
pozitiv în promovarea principiilor de dreptate, libertate şi independenţă — concreti
zate practic întru apărarea naţiunilor vecine trebuiau evidenţiate şi subliniate, tre
buiau aduse şi la cunoştinţa opiniei publice internaţionale.
Posesorul unei geniale intuiţii şi al unei culturi cu adevărat enciclopedice, Nicolae
Iorga a alcătuit numeroase sinteze de istorie românească şi universală, între care se
numără şi cea de faţă. Era «absolut necesar a da o istorie universală, în chipul cel
mai larg membrilor societăţii noastre, şi nu o istorie universală erudită, o înşirare de
fapte şi date sau o istorie universală cu caracter impersonal, înţepenită în obiectivi
tatea ei nefolositoare, scria acelaşi Nicolae Iorga într-o lucrare a sa. Provocată de
către nevoile vitale ale mediului nostru, ea trebuie să aibă vioiciunea, căldura, ca
racterul practic, ba chiar polemic al operelor care vor să influenţeze, să menţină sau
să prefacă» *.
De aceea autorul porneşte în tratarea temei sale de la începuturi, prezentînd
intre p. 13— 70 teme precum regatul dacilor, colonizarea Daciei de către romani, creş
tinismul la Dunărea de Jos, retragerea administraţiei romane şi raporturile cu bar
barii etc.
Strămoşii poporului român au vieţuit în vatra Carpaţilor şi a Dunării din cele
mai vechi timpuri, năvălirile migratoare, neputînd schimba cu nimic starea de fapt.
Vieţuirea neîntreruptă aici nu poate fi constestată prin fantezista teorie a abandonării
Daciei de către romani, căci ştiut este că în afara administraţiei cuceritoare nimeni
nu a părăsit vatra.
Latinitatea limbii şi originea străveche a creştinismului, care a aflat pe melea
gurile noastre loc prielnic, sînt dezbătute pe întinderea paginilor 35— 45, «poate cele
mai izbutite pagini ca putere de evocare ce s-au scris cîndva» privind cele două ele
mente constitutive ale neamului românesc.
1. N. Iorga, Generalităţi cu privire Ia studiile istorice, Bucureşti, 1944, p. 126.
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In privinţa slavilor veniţi în părţile noastre dinspre zonele de stepă, Nicolae
Iorga subliniază adevărul că ei au trecut in sudul Dunării, cei rămaşi în nordul ei
menţinîndu-se pentru foarte scurtă vreme, fiind asimilaţi treptat de elementul
băştinaş.
Nici migraţiile ulterioare, databile in veacurile V I— VII, şi mai apoi ale ulti
milor turanici (pecinegii şi cumanii), secolele X— XII n-au exercitat o mai mare in
fluentă asupra localnicilor decît primele.
Autorul nu uită să amintească şi de năvălirea tătarilor asupra românimii care
primise în sinul ei pe oaspeţii maghiari şi saşi, precum şi de contrastul atît de vizibil
dintre masa compactă a voievodatelor româneşti din ultima parte a secolului al XIIlea şi prima parte a celui următor şi «fîşiile şerpuitoare ale comitatelor maghiare».
Bazat pe numeroase documente, Nicolae Iorga reliefează adevărul privitor şi la nu
mărul considerabil sporit al membrilor masei româneşti în raport cu cel al migratori
lor care «aşezîndu-se aici cu sfială» şi arendînd şi cumpărind un petec de pămînt vor
sfirşi prin a se lă}i apoi nemăsurat în veacurile următoare.
Cel de-al doilea volum, intitulat «Epoca modernă» se cuprinde între paginile
152— 319 şi tratează cele mai diverse aspecte privind poporul român. Mult mai fami
liară autorului, căci o cercetase cu de-amănuntul, această perioadă este prezentată
prin prisma ideii atît de scumpe lui Nicolae Iorga, aceea a originalităţii aproape
absolute a istoriei medievale româneşti. Boieri şi ţărani alcătuiau o singură familie,
al cărei părinte nu este altul decît voievodul, aproape fără excepţie bun şi viteaz
şi care nu se gîndeşte decît la binele alor săi. Singularele excepţii ale unor condu
cători de ţară ticăloşi nu sînt decît excepţia care întăreşte regula. Potrivnici şi duş
mani le erau vecinii aparţinînd unui neam sau altul, reprezentanţi «ai unui feuda
lism organiceşte străin structurii neamului». Această idee 2 este ilustrată de Nicolae
Iorga printr-o seamă de evocări ale unor personalităţi ale istoriei noastre, precum
Mircea cel Mare, zis şi cel Bătrîn, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare Mihai Vitea
zul etc., în capitole care înfăţişează cititorului aspecte şi momente ale relaţiilor ro
mâneşti cu Imperiul bizantin, bunăoară, p. 171— 178, cruciada moldoveană a lui Ştefan
cel Mare, p. 215— 221, Relaţiile cu Ungaria după lancu de Hunedoara, p. 228— 232,
România şi criza poloneză, p. 277— 282 ori, ultimul capitol al acestui al doilea volum,
intitulat Românii şi proiectele de împărţire a Turciei, cuprins între p. 313— 319.
Scopul unor asemenea evocări a fost arătat de însuşi Nicolae Iorga, într-o altă
lucrare a sa, intitulată «Istoria lui Mihai Viteazul pentru neamul românesc» apărută la
Bucureşti în 1901,- unde citim următoarele : «E bine să i se vorbească unui popor de
oamenii lui mari. De ceilalţi oameni însemnaţi vorbesc cărturarii către alţi cărturari şi
se luminează între dînşii asupra celor săvîrşite. Dar despre fruntaşii unui popor, des
pre aceia prin care a fost mai mare, mai vrednic de laudă poporul acela, despre dînşii
trebuie să se audă pretutindeni în graiul tuturora. Pentru că acei care alcătuiesc un
popor nu sînt legaţi numai prin aceea că stau pe acelaşi pămînt, că vorbesc toţi o
limbă, şi, cînd li sînt prielnice împrejurările, se umbresc sub mîndria aceluiaşi steag.
Ei mai sînt legaţi şi prin amintirea unui trecut care e acelaşi pentru toti. Fiecare
dintre noi are scurta viaţă pe care i-o îngăduie norocul lui, dar noi toti împreună, cei
luminaţi şi cei fără lumină, coi bogaţi şi cei fără avere, cei de sus şi cei umiliţi — aşa
de mulţi îneît nu se mai deosebeşte lumina, averea şi mărirea, noi toţi sîntem mai
bătrîni decît cel mai bătrîn dintre noi şi amintirea noastră merge pînă la începutul
neamului. Cînd ni pe spun toate cele ce ni s-au întîmplat cu acest neam, simţim că
noi am cîştigat bătăliile mîntuitoare,, că noi am scris cărţile înălţătoare de suflet, că
noi am arat cinstit şi răbdători ogoarele ce\ au dat bogăţia. Şi cînd vremurile sînt
grele, ne mîngîiem gîndind la cele ce am făcut atuncea şi ne mîndrim citind paginile
de aur alo trecutului» (p. 3— 4).
Autorul se mulţumeşte însă în a prezenta cititorului numai aspecte de istorie
politică, integrarea românilor şi rolul lor în istoria universală fiind. înfăţişate prin
prisma înfruntărilor militare cu diverşi suzerani occidentali şi orientali, ori sub cel
al eforturilor comune de cruciadă antiislamică. De subliniat însă că puterea politică
se sprijinea pe cea economică - - financiară şi comercială — , şi nu pe cea militară.
Voievozii munteni şi moldoveni erau posesorii unor avuţii mult mai însemnate decît
2.
Ea a căpătat şi o fundamentare teoretică in lucrarea sa intitulată Les elcmenls
originaux de I'anctenne civilisation roumaine, apărută la Iaşi în anul 1911.
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ale conducătorilor maghiari şi polonezi. Aşezarea Ţărilor Române la răscrucea mari
lor drumuri comerciale ale Asiei şi Europei dădea posibilitatea românilor să contro
leze comcrtul cu produse orientale de care Apusul avea atita nevoie. Situaţia aceasta
Ie-a adus oarecari avantaje materiale, dar poziţia lor în concertul social-politic euro
pean era departe de ceea ce doreau ei : o singură ţară românească, independentă şi
suverană. Eforturile militare ale unor voievozi ca Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş.
Iancu de Hunedoara, Radu de la Afumaţi şi MHhai Viteazul sînt prezentate cu lux
de amănunte de autor, dar nu trebuie uitate şi numeroasele străduinţe diplomatice.
Să reamintim aici şi faptul că acţiunile militare ale voievozilor români au fost deter
minate în cea mai mare parte de diverse împrejurări, căci se cunoaşte că românii nu
au iniţiat şi nu au purtat nici o acţiune armată cu caracter de agresiune sau de
cotropire. Prospera situaţie materială de care aminteam le-a permis însă să acţioneze
în continuare pe linia apărării fruntariilor ţării şi a dobîndirii independenţei depline.
Totuşi, puterea economică a vslăbit cu timpul, mal ales căi noile puteri străine îşi
disputau adeseori propriile interese pe pămintul românesc. De altfel, în acest sfîrşit
de volum II şi la începutul celui de-al IlI-lea, Nicolae lorga menţionează eforturile
tot mai crescînde ale Imperiilor ţarist, habsburgic şi otoman de a jefui şi ciunti, mai
ales, întregul românesc din care austriecii smulgeau Oltenia şi Bucovina, la 1718 şi,
respectiv, 1775. Aceste pagini ale lucrării care face obiectul acestor rînduri sînt poate
cele mai interesante, autorul reuşind un tablou veridic al dramei româneşti, accen
tuate la începutul celei de a doua decade a veacului trecut prin răpirea din moşte
nirea străbună a părţii de nord-est a ţării.
Cel de-al treilea volum este intitulat «Epoca contemporană» şi el se cuprinde
pe întinderea a aproape 150 de pagini, 320— 464.
Insistînd în continuare asupra evidenţierii rolului românilor şi a precizării lo
cului lor în cadrul istoriei universale, Nicolae lorga prezintă* totuşi destul de sumar
momentele 1821 şi 1848, pe care le subsumează mişcărilor sîrbeşti şi greceşti din
această perioadă; accentuează, in schimb, momentul realizării Unirii de la 1859, re
zultat al năzuinţelor şi eforturilor interne şi desăvîrşit prin recunoaşterea sa în ex
terior. Domnia «neuitatului părinte şi binefăcător» care a fost colonelul Alexandru
Ioan Cuza este prezentată în capitolul «Problema unităţii româneşti sub domnitorul
Cuza», 404— 410.
Eforturile întregului popor român vor fi încununate de împlinirea visului multise
cular, o singură ţară românească, liberă şi independentă, prin jertfele de la Rahova.
Plevna şi Smîrdan prin noua formă de organizare pe care o dobîndeşte în 1881 şi
apoi prin realizarea statului naţional unitar român, în 1918.
Unele amănunte databile în anii 1918— 1919 sînt trecute cu vederea ori neelu
cidate. Istoriografia românească actuală împlineşte această lipsă arătînd cu deplin
temei că încrederea românilor în justeţea ţelului lor nu le-a fost zdruncinată de ni
meni şi de nimic şi că unitatea perfectă: de vrere şi de simţire a constituit dintotdeauna tăria lor.
Lucrarea Locul românelor în istoria universală, mai cuprinde trei «Anexe», p.
465— 471, o «Postfaţă», p. 472— 481 şi un «indice toponomastic», p. 482— 507.
Apariţia ei şi în limba română reprezintă in primul rînd un binemeritat omagiu
adus profesorului şi istoricului de renume mondial care a fost Nicolae lorga — căruia
cultura românească îi datorează atîta, — precum şi un binevenit izvor de informaţie
pentru marea masă» a cititorilor pasionaţi de istorie şi de trecutul nostru românesc.
ALEXANDRU M. IONIŢA

I. F i s c h e r, Latina dunâreanâ. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bu
cureşti, 1985, 226 p.
Autorul, profesor de limba latină la Universitatea din Bucureşti,-ne dă docu
mentat şi sintetic, într-o limbă elevată şi cursivă, «o succintă descriere a graiului
lalin care stă la baza limbii române şi căruia îi dă numele convenţional de «latină
dunăreană» (p. 6). Descrierea a avut în vedere trăsăturile deosebite ale acestei va
riante teritoriale -a limbii latine. Este o gramatică descriptivă a limbii latine din
perspectivă românească. Fiindcă inscripţiile «sînt însă insuficiente pentru descope-
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Merită reţinute concluziilc cap. «Lex/cu/» (p. 152— 154):
1. Deşi fondul latin al vocabularului românesc trebuie să se fi pierdut, în cursul
secolelor V II— XV, elementele lexicale păstrate dau posibilitatea comunicării, «fără
aporturi notabile de elemente străine».
2. Tipul de civilizaţie refleetat în lexicul latinei dunărene este" rural, cu un echi
libru perfect între agricultură şi creşterea vitelor, ceea ce dovedeşte (pe lingă ter
minologia relativ complexă a casei) predominarea aşezărilor stabile, unicele deplasări
sistematice fiind ccle ale păstorilor transhumanţi.
3. In privinţa raportului cu alte arii ale României, prima constatare care se impune
este că elementele de unitate sînt net predominante faţă de diferenţe.
4. Trăsăturile lexicale individuale se referă la trei aspecte :
a) Absenta din'latina dunăreană a unor cuvinte păstrate în toate celelalte re
giuni ; este vorba, în special, de terminologiile unui tip de civilizaţie diferit: nu
se mai găsesc, cel puţin în ultima fază a latinei dunărene, elementele cele mai nu
meroase ale terminologiei marine şi militare, numele mărfurilor de lux din ţările
exotice, etc.
b) Alegeri diferite între sinonime şi reduceri diferite ale polisemiei; dar nici
unul din faptele de această natură nu are o semnificaţie majoră pentru a defini o
arie dialectală dunăreană a latinei.
c) Prezenta în latina dunăreană a unor cuvinte nepăstrate în alte regiuni. Este
vorba, în afara unor formaţii noi (dar perfect normale din punctul de vedere al deri
vării latinei) şi a cîtorva arhaisme, de un fond lexical provenind din limbile cu care
latina dunăreană a avut un contact mai strîns, substratul dacic in primul rînd, dar
şi împrumuturi populare din alte limbi' balcanice, inclusiv greaca. Aceste aporturi
străine individualizatoare au o importanţă relativ restrînsă şi nu modifică întru nimic
caracterul latin al limbii vorbite în această regiune a Imperiului (p. 154).
Lucrarea se încheie cu capitolul intitulat *!n Ioc de concluzii. Probleme cro 
n ologice», în care se insistă asupra momentului de trecere de la latină la limbile
romanice, fixat în sec. V II— VIII şi *Bibliogralie selectivă» (p. 212— 222).
Descriind cadrul cronologic al evoluţiei, periodizarea istoriei latine dunărene
prezintă mai multe etape.
Procesul de romanizare, început în sec. I în Moesia, în-sec. al II-lea în Dacia,
a cunoscut o prima etapă, implantarea, extinsă pe una sau două generaţii, în care
vor fi existat in provincie două feluri de latină: latina «'romanilor]» (administraţie,
armată, comercianţi, coloni etc.) şi latina autohtonilor, utilizată de aceştia în rapor
turile cu cuceritorii, în timp ce între ei continuau să vorbească idiomul matern. La,tina romanilor era cea a sec. I— II, cu diferenţieri sociale destul de avansate. Latina
autohtonilor trebuie să fi fost destul de coruptă, cu «greşeli» (pronunţare influenţată
de sistemul autohton, incertitudini morfologice), fără să fi recurs ia împrumuturi lexi
cale deliberate, căci ar fi fost inutile, nefiind înţelese de romani.
A doua etapă este cea a romanizării propriu-zise: latina devine limba princi
pală a întregii populaţii, ceea ce se traduce prin unificareacelor două tipuri de latină
menţionate. în acest moment, cîndautohtonii şi romanii vorbeau un idiom
unic, în
cepe istoria latinei dunărene şi de acum se pune problema descoperirii trăsăturilor
ei specifice. Istoria latinei dunărene cunoaşte la rîndul său mai multe faze. în cea
dintîi, desfăşurată aproximativ pe două secole (al II-lea şi al III-lea), tendinţa ge
nerală este spre unificare. A doua fază (sec. IV — VI) coincide cu declinul puterii
romane: administraţia este mai puţin centralizată (Dacia iese din sistemul ei) şi
autoritatea ei este slăbită. Nici după retragerea lui Aurelian din Dacia şi nici după
căderea Imperiului occidental (476),
comunicaţiile nu sînttotal întrerupte.
Cu toate
aceste diferenţieri, pînă in secolul
al Vl-lea, latina esteîncă o limbă unitară, pe
întreg cuprinsul lumii romane. Incepînd din sec. VII această unitate poate fi consi
derată ca rezolvată. Doi factori au contribuit la accentuarea, relativa de altfel, a
procesului de individualizare a latinei locale; instalarea slavilor în Balcani, veniţi
la nord de Dunăre în secolul al Vl-lea care distrug în 602 apărarea romană pe Dunăre,
şi ridicarea limbii greceşti la statutul de limbă oficială a Imperiului oriental. Pentru
secolul al Vll-lea, afirmă autorul, nu se poate vorbi încă de limbi romanice, «ci de
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o perioadă de tranziţie spre structurarea individualizată a acestora... latina dunâreani
se opreşte în pragul acestei noi faze, deşi nu se poate obţine totdeauna o separare
riguroasă a schimbărilor intervenite înaintea secolului al Vll-lea de cele de dup!
această dată» (p. 198).
Cercetarea descriptivă conduce pe autor la întrebarea : cînd se poate vorbi
începuturile lim bii române, cind se poate considera că latina dunăreană a deveail
limba română ? De limba română nu se poate vorbi decit numai după încetarea înde
plinirii de către latină a funcţiei de principal mijloc de comunicare popular, fapt
care situează limba română după secolul al Vl-lea, fenomen potrecut şi in alte pro
vincii ale fostului Imperiu, cînd ruptura dintre limba vorbită şi latina scrisă devine
conştientă şi ireversibilă. Se socoteşte întregul secol al Vll-lea (şi poate şi primele
decenii ale celui de al VlII-lea) drept o perioada de tranziţie: limba nu mai este
latină, dar nu e încă nici română, italiană, franceză etc. Aşadar, «dacă admitem că
datarea începuturilor limbii române trebuie să ţină seama de cea a celorlalte limbi
romanice, vom considera că începînd cu secolul al VlII-lea se poate vorbi de limba
română ca de o limbă romanică individualizată, caracterizată prin trăsăturile care
o disting de celelalte limbi provenite din limba latină şi care, cu modificările inerente
oricărei evoluţii lingvistice, se menţin pînă azi. Este, de aceea, verosimilă menţinerea
secolului al VlII-Jlea ca «dată de naştere a limbii române» (p. 210— 211).
Lucrarea, scrisă de un specialist în materie, cu elevaţia stilului exprimării, in
teresează în aceeaşi măsură pe cercetătorii de specialitate, ca şi pe oamenii de cul
tură din alte domenii, avînd posibilitatea de a cunoaşte o documentată «introducere
în istoria limbii române».
Pr. I. IONESCU

A N U N Ţ

Institutele teologice universitare din Bucureşti
SM tt,
ntru ocupare prin concurs, următoarele posturi didactice vacante :
A . — Institutul teologic universitar Bucureşti

1 , ___ postul de profesor la Catedra de Istoria Bisericii Române
(cu noţiuni de paleografie şi limba slavă bisericească) şi pro
blem e fundamentale de Istoria Patriei.
2. — Postul de conferenţiar la Conferinţa de îndrumări misionare.
B.

— Institutul teologic universitar Sibiu

1. _

Postul de

profesor la Catedra de Liturgică şiPastorală.

2. __

Postul de

conferenţiar la Conferinţa de îndrumăriMisionare.

3. —

Postul de

asistent la Secţia istorică.

4. —

Postul de

asistent la Secţia sistematică.

C ondiţiile de prezentare la concurs, cerute candidaţilor sînt aceleaşi
ca şi în învăţămîntul superior de stat, adaptate la specificul învăţammtului teologic.
Dosarele candidaţilor pentru concurs se vor depune la Serviciul de
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ŞASE SUTE DE A N I DE L A ÎN S C Â U N A R E A
LUI M IRCEA CEL MARE
C A D O M N A L ŢARII ROM ÂNEŞTI
1386— 1986
Constituită într-un stat de sine stătător şi independent la sfirşitul
celei de a treia decade a veacului X I V Ţara Românească a avut şansa
ca destinele sale să fie încredinţate nobilei fam ilii a Basarabilor «în te 
m eietori de ţară şi dătători de datini».
Prim ii dintre ei sînt Basarab I întem eietorul (1310— 1352) şi fiul său
N icolae Alexandru (1352— 1364) de numele căruia se leagă oficializarea
(1359) existenţei M itropoliei U ngrovlahiei. Lor le-a urmat Radu I (1377—
1383), Dan I (1383— 1386) şi mai apoi cel de la a cărui urcare pe tron ani
versăm în acest sfîrşit de septembrie 1986 şase sute de ani, «Io M ircea
V o ie v o d ».
Pentru faptele sale de v ite jie şi de bună' chivernisire a treburilor
domniei contemporanii l-au supranumit «c e l M a re». El însuşi de altfel se
intitula şi semna astfel, adică «Io M ircea M are V o ie v o d ». Posteritatea
însă, mai ales că în domnia Ţărilor Române şi chiar a Ţării Româneşti
s-au perindat şi alte persoane omonime, l-a numit şi «c e l Bătrîn», apela
tiv întîlnit întîia oară într-un hrisov datînd din vrem ea altui M ircea
(1509— 1510), fiul lui M ihnea cel Rău (1508— 1509), care-1 numea «stră
bunicul Domniei mele, Bătrînul M ircea V o ie v o d ».
A tît calificativu l de «c e l M a re», atribuit, pentru m arile sale izbînzi,
în special cea de la R ovine — poate cel mai de seamă evenim ent din pri
m ele trei secole de existenţă a statului muntean — , cît şi acela de «c el
Bătrîn» conferit pentru înţelepciunea şi chibzuinţă cu care acţiona şi
care i-au asigurat o domnie de aproape 32 de ani (fapt foarte rar pentru
acele vremuri) exprimă, netăgăduit, realitatea şi vredniciile uneia şi ace
leiaşi persoane de numele căreia se leagă una din perioadele cele mai
înfloritoare din istoria românească veche.

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

A N IV E R S

Asociat la tron de fratele şi predecesorul său, încă din prim ele luni
ale anului 1386, M ircea cel M are era fam iliarizat cu treburile domnişi
care pe atunci nu erau nici puţine şi nici uşoare.
Rămas singur stăpînitor M ircea a urmărit încă de la început ca ţel
suprem şi constant al întregii sale politici păstrarea independenţei şi su
veranităţii ţării. Diplomat de anvergură europeană care a ştiut să con
tracareze tendinţele expansioniste ale puterilor vecine, M ircea cel M are
a încheiat, în condiţii de egalitate, o serie de alianţe prin care a asigurat unitatea şi libertatea ţării sale, fixîndu-i pentru mai multe secole c o 
ordonatele politicii sale externe.
în condiţiile vrem ii, cînd puterea Semilunei cunoaşte o expansiune
fără precedent, Ţara Românească sub conducerea lui M ircea cel M are
reuşeşte să-şi păstreze individualitatea, adoptînd o atitudine elastică şi
mobilă, folosind o gamă variată de m ijloace, începînd cu vech ile forme
ale relaţiilor m atrimoniale şi pînă la intervenţii directe, cum ar fi «aceea
pentru desemnarea urmaşului lui Baiazid Fulgerul. Acordarea haraciului — preţul răscumpărării păcii susţinem noi — , nu afecta întru nimic
neatîrnarea ţării, care sub domnia M arelui M ircea V o ie v o d cunoaşte cea
mai mare întindere : din Banatul Severinului pînă în sudul M o ld ovei, cuprinzînd şi Dobrogea pînă la M area Neagră.
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De altfel însăşi titulatura sa exprim ă această realitate, căci el se in
titula «£u cel în Hristos Dumnezeu, binecredinciosul şi binecinstitoru l şi
de Hristos iu b itoru l şi singur stăpînitorul, Io M irce a M a re V o ie v o d şi
Domn, din m ila lu i Dumnezeu şi cu darul lu i Dumnezeu, stâpinind şi
domnind peste toată ţara U n grovla h iei şi a părţilor de peste m unţi, încă
şi către părţile tătăreşti şi herţeg al Am laşului şi Făgăraşului şi domn al
Banatului S everinului şi pe amîndouă părţile, pe toată Podunavia, încă
şi pînă la Marea cea M a re şi stăpînitor al cetăţii D ristoru lu i...»
Această cuprinzătoare titulatură exprima nu numai realitatea terito
rială a statului condus de M ircea cel M are ci şi situaţia cu totul deose
bită a domnitorului român. Unele dintre m onedele naţionale emise în
timpul său îl înfăţişează cu coroană pe cap, cu mantie împărătească pe
umeri şi ţinînd în mîna dreaptă o lance, iar în stînga globul cruciger,
j
toate simbolizînd puterea universală. Şi contemporanii străini recunoş
teau această stare de lucruri, de vrem e ce ei îl numesc «principe între . !
creştini, cel mai viteaz şi cel mai ager».
Pentru a face faţă tuturor situaţiilor cu care era confruntată ţara sa
M ircea cel M are s-a în grijit mai întîi de punerea în rînduială a tuturor
instituţiilor de stat, politice, administrative şi militare. El a menţinut
toate dregătoriile existente anterior, «d o m n ia » — principala instituţie a
ţării — , sfatul domnesc şi curtea domnească, dar a înfiinţat şi altele cum
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ar fi bănia sau banul, dregătorie cu atribuţii militare în apărarea grani
ţelor ţării. Pentru o mai eficientă administrare, domnitorul M ircea a îm
părţit teritoriul ţării în judeţe.
r

:

Economia — a cărei ramură principală rămînea agricultura — , cunoaşte sub guvernarea M arelui V o ie v o d o dezvoltare cu totul deosebită.
Cultura cerealelor, a v iţe i de v ie şi a pomiculturii în general cunosc o
dezvoltare fără precedent, iar creşterea Vitelor, pescuitul şi apicultura
se bucurau de mult sprijin, ele aducînd venituri considerabile în vistieria
ţării. Interesîndu-se îndeaproape de dezvoltarea meşteşugurilor şi a m e
seriilor domnia va asigura mîna de lucru necesară, ca de altfel şi în e x 
ploatarea ocnelor saline şi a m inelor precum şi pentru prelucrarea m e
talelor care vo r aduce avantaje serioase econom iei ţării.
Se ştie că de viaţa econom ică a unei ţări ţin şi căile de comunica
ţie ? în vrem ea M arelui V o ie v o d şi Domn acestea cunosc o deosebită
dezvoltare. Drumuri şi căi de comunicaţie brăzdau ţara de la un capăt la
altul pentru a înlesni circulaţia mărfurilor şi a produselor de tot felul,
iar pentru încurajarea comerţului — intern şi de tranzit — , domnia a
avut g rijă să acorde şi să garanteze p riv ileg ii dintre cele mai tentante.
Aceasta a favorizat ridicarea de noi centre urbane precum Curtea de
Argeş, Cîmpulung, Giurgiu şi Brăila şi prin aceasta ridicarea nivelului
de trai al populaţiei.
Puterea deosebită a econom iei ţării conduse de M ircea cel M are
este probată şi de em iterea de m onede naţionale. A cest fapt i-a deter
minat pe unii cercetători să afirme că în perioada domniei sale Ţara R o
mânească a cunoscut cea mai mare înflorire econom ică din istoria
noastră veche. Prospera situaţie econom ică explică de altfel şi posibili
tăţile şi varietatea m ijloacelor de apărare a ţării, în special mulţimea
turnurilor şi a cetăţilor ridicate de-a lungul Dunării dintre care amintim :
Severin, Turnu, Giurgiu şi Brăila.
Demn de reţinut este şi faptul că măsurile iniţiate de M ircea cel
M are sub aspect militar, organizatoric-adm inistrativ şi econom ic nu au
avut în vedere numai situaţia şi rezolvarea de moment ci perspectiva,
durabilitatea lor în timp atestînd acest adevăr.
*

De o atenţie deosebită s-a bucurat din partea domnitorului
cel M are şi Biserica noastră strămoşească.

M ircea

La capătul celor două procese — de formare şi de încreştinare — ,
poporul român apare şi păşeşte în istorie ca un popor romanic creştin,
cu rosturi istorice strînâ legate de destinele Bisericii sale în tot felul de
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organizări prin care a trecut acesta. D ezvoltarea şi consolidarea socie
tăţii româneşti a însemnat şi o corespunzătoare organizare pentru Bi
serica din sînul acesteia.
Deşi vitreg iile vrem ii nu le-au dat dbloc răgaz după momentul 1359
urmaşii lui N icola e Alexandru Basarab au acordat mult sprijin Bisericii
reuşind să «le gitim eze» în interiorul ţării pe lîngă centrul m itropolitan
de la A rg eş încă unul la Severin.
M ircea moştenea astfel o instituţie bisericească bine organizată şi
angajată în activităţi menite a o ajuta în viito r să prospere. înfloritoarea
viaţă bisericească din această vrem e — care i-a permis Bisericii noastre
să desfăşoare o v ie şi intensă activitate specifică, dar şi să ajute cen
trele ortodoxe ajunse sub apăsătorul ju g al Porţii Otomane — , au adus
întîistătătorilor săi înalte titluri precum cele de locţiitor al scaunelor din
Nicom idia şi din A nghira şi mai apoi pe cel de «exarh al întregii Un
garii şi al Plaiu rilor», cel din urmă acordat la începutul sec. X V .
Jurisdicţia lor se întindea între aceleaşi laturi ca şi stăpînirea domnitorului, adică peste tot pămîntul românesc dintre Dunăre şi Mare. M arele V o ie v o d şi Domn a confirmat prin hrisoave domneşti statutul juridic
şi canonic al B isericii străbune şi al instituţiilor sale din «ţară», dar şi
din afara ei, Scoreiul din Făgăraş şi Cutlumuşul din Athos — devenit
prin mărinimia sa «ctitoria Ţării Româneşti», susţinînd această afirma
ţie şi probînd" atenţia de care s-a bucurat Biserica Românească din par
tea acestuia.
Continuînd o veche tradiţie, Biserica noastră a întreţinut în timpul
M arelui M ircea felurite relaţii cu lumea creştină : corespondenţă cu ve s 
tiţi ierarhi şi cărturari, precum patriarhul Eftimie al Tîrn ovei, participări
la diverse întruniri intercreştine, d.p. Consiliul de la Constanţa (R.F.G.)
1414— 1418 — unde printre altele se punea şi problema unirii Bisericilor
O rtodoxă şi Romano-Catolică, în vederea refacerii unităţii creştine dar
şi pentru alcătuirea unui front comun în faţa Islamului tot mai
penetrant, etc.
Legăturile sale cu centrele lumii creştine în general şi cu cele orto
doxe în special sînt dintre cele mai edificatoare şi ele reflectă intensa
activitate pe care Biserica noastră a desfăşurat-o aici la poalele Carpaţilor la cumpăna veacurilor X I V — X V . Se poate spune că în timpul celor
aproape 32 de ani de domnie ai lui M ircea cel Mare, Biserica Româ
nească a activat cu bune rezultate în domeniul său şi a fost aproape de
domn, susţinîndu-1 în toate acţiunile sale menite a asigura menţinerea
şi întărirea independenţei statale. Sprijinind domnia se înţelege că ea
s-a bucurat la rîndu-i de diverse danii, p riv ile g ii şi imunităţi. Sfinte lo 
caşuri ca Tismana, Cotmeana, Snagovul, G lavaciocul şi Vişina sînt amin
tite de documente ca începîndu-şi existenţa din timpul M arelui M ir
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cea. In fruntea tuturor se situează însă măreaţa ctitorie de ia Cozia, hă
răzită a fi şi necropolă domnească, dar şi fortificaţie pentru apărarea
trecerii V ă ii Oltului, ctitorie care avea să rămînă pentru multe secole
prototipul stilului autohton pe linie de arhitectură.
Trăinicia organizatorică a O rtodoxiei aici pe m eleagurile noastre
precum şi statornicia ei în legătură cu Biserica moştenită şi îndătinată
au constituit factorii de definire ai unei identităţf care au stat la baza
eforturilor de apărare şi cucerire ai independenţei în sec. X IV — X V I şi
de păstrare a individualităţii naţionale pe toată durata dominaţiei oto
mane.
Simbol peste veacuri al eforturilor neamului românesc pentru apă
rarea gliei, pentru libertatea şi independenţa ci, M ircea cel M are a ră
mas în conştiinţa alor săi care n-au încetat, din generaţie în generaţie,
a-i reîmprospăta memoria şi a-i omagia faptele.
îndelungata sa domnie, plină de fapte glorioase, a fost evocată în li
teratură şi în artă, în simpozioane şi întruniri aniversare, cu fiecare din
tre ele personalitatea sa cîştigînd în aprecieri şi în relief.
Inchinîndu-i aceste rînduri, prilejuite de aniversarea celor şase sute
de ani de la urcarea sa pe tronul Ţării Româneşti, îi omagiem cu respect
faptele şi realizările căci prin M ircea cel M are poporul român a înscris
o pagină de glorie în cartea istoriei sale pentru vatra străbună şi pentru
independenţa sa.
REDACŢIA

V IA Ţ A

vi f t Ţa

BiseRicenscft

C E A D E A V III- A S E S IU N E D E L U C R U
A S E M I N A R U L U I T E O L O G I C S U D -E S T E U R O P E A N
D E L A H E ID E L B E R G — B U D A P E S T A
25— 31 a u g u st 1986
Seminarul teologic sud-est european, înfiinţat la iniţiativa Prof. dr. F. Heier şi
c mdus astăzi de Prof. dr. A. M Ritter, îşi desfăşoară activitatea în cadrul Facultăţii
de Teologie protestantă «Karl Ruppert» din Heidelberg. Prin temele pe care le abor
dează, el urmăreşte să facă cunoscute atît teologia şi viaţa Bisericilor din ţările sudest i uropene, cît şi teologia şi spiritualitatea Bisericilor din Apusul Europei, precum
şi legătura teologică între Răsărit şi Apus, ca verigă în lanţul strădaniilor ecumenice
din zilele noastre. Membri ai acestui Seminar sînt teologi protestanţi şi cercetători
din Heidelberg şi din alte centre universitare din R. F. Germania şi R. D. Germană,
din R. P. Ungară, precum şi teologi şi cercetători ortodocşi, catolici şi protestanţi din
ţările sud-est europene.
La sesiunea de lucru din acest an — care a avut loc la Budapesta între 25—31
august 198G — au luat parte peste 40 de teologi şi cercetători, protestanţi, catolici şi
ortodocşi din diferite ţări din Apusul şi Răsăritul Europei.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române au participat: P. S. Episcop Dr. Vasile
O.man al Oradiei, Pr. prof. dr. Dumitru Radu şi Diac. asist. Ioan Caraza de la Insti
tutul Teologic Universitar din Bucureşti, iar din partea Bisericii Evanghelice C. A.
din România : Prof. dr. Hermann Pitters şi Prof. dr. P. Philippi de la Institutul Teo
logic Protestant Unic, ramura Sibiu.
Tema Simpozionului a fost: « Mistica în Tradiţiile
B isericilor din Răsărit şl
A pus» (Mystik in den Traditionen des kirchlichen Ostens und Western), aprofundată
in 19 referate şi în 7 comentarii. Deşi au lipsit cîţiva invitaţi din rîndul ortodocşilor,
r u referate şi comentarii de bază, tema a fost aprofundată în toate implicaţiile şi
expresiile ei, atît prin referatele susţinute, cît şi prin bogatele discuţii angajate.
Toate acestea au evidenţiat nu numai specificul celor două spiritualităţi şi trăiri re;;gioase, răsăriteană-ortodoxă şi apuseană — catolică -şi protestantă, cît şi înrîuririle
reciproce ale acestora de-a lungul istoriei, precum şi diaconia socială a Bisericilor
din cele două părţi ale Europei, ca o componentă permanentă a trăirii religioase.
Lucrările Simpozionului au fost deschise de Profesorul dr. A. M. Ritter, ru preîegea inaugurală : «Evaluări asupra istoriei şi esenţei misticii creştine», în care au
fost punctate momentele importante, personalităţile marcante şi operele de seamă în
materii- de ascetică şi mistică creştină din Răsărit şi Apus, precum şi lucrările valor 5se despre acestea.
Fără să fie absolvită de anumite influenţe filozofice, trăirea creştină — cum
s-a subliniat in discuţii — este legată de Biserică şi de împărtăşirea cu Sfintele Taine
f'*’ ne împărtăşesc harul dumnezeiesc. Trăirea creştină mistică nu înseamnă pără:* a lumii, ci o mai mare pătrundere a credinciosului în problemele lumii şi o par: S'ire Ia ele. Acest fapt explică marea influenţă pe care a exercitat-o trăirea creş
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tină asupra artei în diferitele ei compartimente, precum şi deosebirea ei netă faţă de
mistica platonică şi neoplatoniciană, care a fost o fugă de lume şi de problemele el
concrete.
Prelegerea Prof. dr. A. M. Ritter a fost o bună introduccrc în istoria şi esenţa
trăirii creştine, atît în Răsărit cît şi în Apus, precum şi o promisă a temelor şi dis
cuţiilor acestui simpozion.
Dr. M. Markus (Budapesta), prin scurtul său referat: «Mister — mistică — mis
ticism. Situaţii de graniţă între raţionalism şi iraţionalism» (Mysterion — Mystik —
Mystizismus. Grenzsiiuationen zwischen christlichen
Rationalismus
und Irationalismus) a definit noţiunile de mistică şi misticism în raport cu alte două noţiuni: ra
ţionalismul şi iraţionalismul. în definirea acestora, conferenţiarul a trebuit să atingă
şi relaţia dintre raţiune şi credinţă, precum şi cea dintre credinţă, raţiune şi trăirea
mistică.
Cu referatul: «Darul lacrimilor în teologia mistică ortodoxă pînă Ia Simeon
Noul Teolog», susţinut de Dna S. Horn, simpozionul a intrat în aprofundarea temei
propriu-zise. Avînd temeiuri scripturistice şi patristice chiar
din primele
secole,
«Darul lacrimilor» este una dintre temele predilecte ale misticii ortodoxe, prezentă
aproape la toţi misticii răsăriteni. Lacrimile sînt expresia căinţei. Ajuns în robia
Babilonului, Israel îşi plînge păcatele: «La rîul Babilonului, acolo am şezut şi ain
plîns, cînd ne-am adus aminte de Sion» (Ps. 136, 1). Darul lacrimilor devine îmbel
şugat pe treptele mai înalte ale vieţii duhovniceşti, fiind legate de pocăinţa perma
nentă şi crescîndă. Dar ele nu lipsesc nici din pocăinţa începătoare, deşi este o mare
deosebire între lacrimile fricii de la început, şi lacrimile iubirii de pe treptele su
perioare. Lacrimile se ivesc după ce pocăinţa a reuşit să străpungă inima, făcînd-o
simţitoare şi transparentă, după ce se învîrtoşase prin îmbibarea patimilor în ea. La
crimile spală ochii şi-i fac frumoşi, pentru că spală inima şi o fac nevinovată. Creş
tinii sînt îndemnaţi să-şi plîngă păcatele cu cei ce plîng. Căci — cum zice Sf. Anto
nie cel Mare — cine plînge aici, nu va plînge dincolo. Plîngerea păcatelor este chiar
o poruncă, spun Părinţii Bisericii. Prin plîns obţinem iertarea păcatelor şi tot prin
el virtuţile, care fac transparentă inima faţă de Dumnezeu.
Pentru Sfîntul Ioan Scărarul, «lacrima curăţă orice pată
văzută şi spirituală,
precum consumă focul trestia». Sfîntul Teodor Studitul vorbeşte despre un botez al
lacrimilor în fiecare zi.
Darul lacrimilor îşi găseşte o aprofundare şi ilustrare bogată — a subliniat S.
Horn — în opera ascetică şi poetică a Sfîntului Simeon Noul Teolog. Focul fizic,
spune acesta, arde materia, iar plînsul arde păcatul imaterial. Sfîntul Simeon Noul
Teolog vorbeşte despre două feluri de lacrimi: lacrimi de pocăinţă şi lacrimi de eli
berare din deşertăciune şi din robia demonilor. Cauza lor o constituie smerenia, exer
ciţiile asceticc şi rugăciunea intensă însăşi. De aceea, cel care n-are lacrimi să le
caute, iar dacă are să aştepte să treacă. Lacrimile aduc nu numai spălarea păcatelor,
ci şi bucurie. In gîndirea şi practica rugăciunii Sfîntului Simeon, darul lacrimilor
este chiar o virtute din care răsar altele. Dar lacrimile sînt şi o lucrare a Duhului
Sfînt în sufletul omului, a arătat referenta.
Darul lacrimilor este un fenomen răsăritean care a pătruns şi în Apus prin Sf.
Ioan Casian şi Benedict de Nursia. în trăirea ortodoxă răsăriteană darul lacrimilor
este legat de pocăinţă, însă nu ţine numai de treapta primă a urcuşului duhovnicesc
spre Dumnezeu, ci se întîlneşte şi pe celelalte trepte, dar fără să fie ceva parapsi
hologic.
IsihasmuJ îşi are locul şi contribuţia sa bine definite în sînul trăirii creştine ră
săritene, cu multe înrîuriri şi asupra spiritualităţii occidentale, studiate de rerret*tori mai vechi şi mai noi.
Referatul Pr. prol. dr. Dumitru Radu (Bucureşti): «Mistica
Sfîntului Griq r:e
Palama» a constituit un răspuns ortodox la tema tratată. în preambulul referatului
autorul a punctat elementele definitorii ale spiritualităţii ortodoxe, reţinind ra -răsături specifice acesteia următoarele: 1. Starea culminantă a vieţii spirituale religi
oase este unirea sufletului credinciosului cu Dumnezeu, trăită; 2. Această unire se
realizează prin lucrarea Duhului Sfînt, care presupune şi din partea credinciosului un
efort continuu de purificare de patimi; 3. Unirea cu Dumnezeu are loc atunci cînd
credinciosul a ajuns la asemănarea cu Dumnezeu şi ea este cunoaştere şi iubire; şi
4. Efectele acestei uniri harice a credinciosului cu Dumnezeu constă, intre altele.
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Intr-o mare intensificare a energiilor spirituale din om (p.l). Unirea tainică sau mis
tici a credinciosului cu Dumnezeu înseamnă participare la viaţa dumnezeiască, iar
«ceasta se exprimă prin termenul de tndumnezeire.
Indumnezeirea este experiată de credincios* ca fiind mai presus de limita pu
terilor omeneşti, susţinindu-se şi crescind din puterea dumnezeiască la care credin
ciosul participă pe parcursul urcuşului dumnezeiesc, cît mai deplin, Ia capătul pu
rificării de patimi, în unirea harică cu Dumnezeu, trăită ca penetrare totală şi re
vărsare a vieţii dumnezeieşti în toată fiinţa credinciosului, despre care vorbea Sfînîul apostol P a v e l: «N u mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine» (Gal., 2, 20). «Min
tea noastră iese afară din sine şi aşa se uneşte cu Dumnezeu, ea însăşi devenind mai
oresus de minte», cum spune Sfîntul Grigorie Palama.
Spiritualitatea creştină ortodoxă este înţeleasă ca tensiune continuă după desăvîrşire şi îndumnezeire. Isihasmul, ca teorie şi practică a rugăciunii în urcuşul cre
dinciosului spre Dumnezeu îşi are locul său în această spiritualitate.
Teologul isihasmului este Sfîntul Grigorie Palama, care ne-a dat şi o sinteză
atotcuprinzătoare a acestuia. începuturile isihasmului sînt însă mai îndepărtate, fiind
legate de începuturile şi organizarea monahismului în sînul Bisericii (sec. IV — V),
Astfel, primul sistem al anahoreţilor îl dă Evagrie Ponticul ( f 399), care pune accen
tul pe rugăciunea particulară, dar fără ruperea individului de colectivitatea seme
nilor. «Călugărul — zice el — este cel care s-a separat de toţi şi s-a unit cu toţi.
Este călugăr cel care se socoteşte una cu toţi, prin obişnuinţa de a se vedea pe
el însuşi în fiecare» (J. Meyendorff, St. G regoire Palamas et la mYStique orthodoxe.
Paris, 1959, p. 21).
Doctrina îndumnezeirii, specifică spiritualităţii ortodoxe, se conturează în toate
eîrmentelo ei esenţiale cu Sfîntul Grigorie de Nyssa şi Sfîntul Maxim Mărturisito
rul. Izvorul desăvîrşirii şi îndumnezeirii noastre este Hristos, Dumnezeu-Omul, de
care ne împărtăşim prin harul Duhului Sfînt, ca energie divină necreată. Sfîntul Gri
gorie de Nyssa face distincţie între fiinţa şi energiile lui Dumnezeu şi arată că în
Hristos credinciosul participă real la viaţa lui Dumnezeu prin energiile divine care
izvorăsc din fiinţa lui Dumnezeu, dar care rămîn nedespărţite de ea.
Pentru Sfîntul Maxim Mărturisitorul, îndumnezeirea este o consecinţă directă
a uniunii ipostatice. In Hristos, Dumnezeu coboară la om şi acesta din urmă urcă
cu Hristos la Dumnezeu. Căci «harul Duhului învinge în om tot de a pătruns în el
prin fire şi Dumnezeu este Cel care lucrează în el în chip vădit; astfel Dumnezeu şi
cei care sînt vrednici de Dumnezeu nu mai au în toate lucrările decît o unică şi
aceeaşi activitate («energie»), sau mai degrabă această energie comună este chiar
energia lui Dumnezeu, întrucît El se împărtăşeşte celor care, în întregime, sînt vred
nici de aceasta» (Am bigua, P. G. XCI, 1076 BC).
Sfîntul Simeon Noul Teolog va surprinde apoi esenţialul experienţei mistice:
comuniunea credinciosului cu Cel ce este neîmpărtăşibil după fiinţa şi cunoaşterea
Celui incongnoscibil datorită întrupării Logosului.
Sfîntul Grigorie Palama beneficiază de toate aceste aprofundări şi exprimări
In materie de spiritualitate ortodoxă de dinaintea sa, precum şi de activitatea Sfîn
tului Grigorie Sinaitul (1255— 1346), care îi pregăteşte direct triumful gîndirii şi pracfirii rugăciunii isihaste.
In gîndirea şi practica mistică a Sfîntului Grigorie Palama
au fuzionat cele
două căi şi modalităţi ale monahismului şi misticii ortodoxe: cenobitică — intro
dusă in Muntele Athos de Sfîntul Atanasie în sec. X — şi eremitică — practicată,
Inceoînd cu Sfîntul Antonie cel Mare în Egipt, de mulţi asceţi răsăriteni. Isihasmul
eremitic de pînă acum cedează locul unui isihasm semi-comunltar, care se va des
făşura nu numai în mînăstire, ci şi în afara mînăstirii, în sinul lumii bizantine, căpătînd în noile condiţii, o largă dimensiune eclesiologică şi, prin aceasta, o dimen
siune sacramentală.
Controversa cu Varlaam de Calabria va determina pe Sfîntul Grigorie Palama
^3 dea o fundamentare teologică de substanţă spiritualităţii ortodoxe isihaste în acele
faimoase Triade pentru apărarea sfinţilor îsihaştl. Prin Sfîntul Grigorie Palama, Bi
serica Ortodoxă precizează locul isihasmului în raport cu dogmele fundamentale ale
învăţăturii creştine privind căderea omului în păcat, întruparea, răscumpărarea şi
harul Tainelor. Ea opera, prin aceasta, şi un trio necesar în tradiţia anterioară, elimir^ind elementele net eterogene din spiritualitatea ei proprie — îndeosebi spiritua
lismul neoplatonic — şi integrînd practicile şi doctrinele care puteau găsi loc într-o
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concepţie biblică şi creştină despre Dumnezeu şi om. In sfîrşit, pentru a răspunde
acuzaţiei de masalianism, lansată de Varlaam de Calabria, care reproşa călugărilor
isihaşti «de a vedea fiinţa divină cu ocArii trupului», sinoadele ţinute la Bizanţ in
1341, 1347 şi 1361, au întărit distincţia palamită între fiinţa divină şi energiile ei şi,
prin aceasta, cunoaşterea lui Dumnezeu după energiile şi prin energiile sale.
Spiritualitatea isihastă palamită îşi are elementele ei specifice, asupra cărora
atît referatul cît şi discuţiile susţinute au stăruit. Intre acestea, un rol important îl
joacă rugăciunea minţii, care a stîrnit multe şi interesante polemici contra isihasmului.
Desigur, rugăciunea minţii este anterioară mişcării isihaste a sec. X IV şi continuă
să fie caracteristica spiritualităţii răsăritene şi după Sflntul Grigorie Palama. De
aceea, nu rugăciunea mintii în sine, ca treaptă superioară de înălţare a sufletului
către Dumnezeu, a constituit obiectul controverselor între Varlaam şi Sfîntul Grigorie
Palama, ci o anumită metodă de realizare a ei, proprie isihaştilor, şi vederea luminii
dumnezeieşti în contemplaţia care o încununează. Şi anume : celebra metodă, cunos
cută sub numele de : M etod a sfintei rugăciuni şi atenţii, practicată de isihaşti în ru
găciunea minţii. Metoda comportă o serie de elemente psihologice, fizice şi fiziolo
gice, interpretate cu răutate de către adversari. Important este în această metodă
faptul că ea avea în vedere nu numai ţinuta sufletului ci şi a trupului credinciosului
în timpul rugăciunii. In urcuşul duhovnicesc rugăciunea trebuie să fie însoţită de
asceză sau, şi mai direct spus, rugăciunea şi asceza nu pot subzista separat în acest
urcuş. Asceza se opune păcatului, implicînd o purificare continuă de patimi şi de
gînduri ale păcatului. Puterea ei vine din rugăciune, iar rugăciunea implică atenţie,
adică adunarea puterilor sufletului din împrăştierile lor, şi concentrarea fiinţei omu
lui In actul rugăciunii.
Metoda isihastă distinge trei feluri de rugăciuni şi atenţii, rugăciunea mintii fiind
rugăciunea isihastă propriu-zisă. In aceasta, credinciosul este prezent cu întreaga
lui fiinţă : suflet şi trup, şi nu numai cu sufletul său, mai exact, numai cu mintea,
cum susţinea Varlaam. Căci, cum afirmă Sfîntul Grigorie Palama, «nici una dintre
puterile sufleteşti şi trupeşti nu este dispreţuită de învăţătura creştină, ci toate sînt
îndreptate In mod firesc spre Dumnezeu. Sub raportul alcătuirii fiinţei sale, viciosul
este zidit din acelaşi material ca şi virtuosul. Puterile naturale ale sufletului şi trupu
lui devin rele numai cînd sînt pervertite de însuşi subiectul lor. Iar îndumnezeirea,
Idee specifică învăţăturii şi spiritualităţii ortodoxe, este, cum spune teologul rus
8. Vîseslavcev, « sublimaţia continuă a întregii fiinţe a omului, adică a tuturor puteri
lor sufletului şi trupului, fiindcă trupul omului este biserica Duhului lui Dumnezeu»
(I Cor. 6, 19).
Urmînd Sfîntului Macarie cel Mare, Sfîntul Grigorie Palama stăruie
asupra
inimii ca primul organ trupesc al minţii (P. G. 150, col. 1105 D), înţelegînd că prin ea
se face legătura dintre minte şi trup. Modul unirii rămîne însă cu totul tainic (Cod.
Coisl. 100, f. 167 rv.). Prin puterea pasională, mintea lucrează asupra trupului, dar
harul dumnezeiesc sfinţeşte întreaga fiinţă a omului. Dar dacă se bucură mai mult de
cele materiale, mintea atrage şi trupul prin puterea pasională la iubirea acelora. De
aceea, puterea pasională nu trebuie nimicită, ci sfinţită (Pr. prof. D. Stăniloae, Filocalia,
voi. 7, p. 420 şi 421). Ea fiind sfinţită, se va sfinţi şi trupul. «Căci dacă se va împăr
tăşi în veacul viitor şi trupul împreună cu sufletul de bunătăţile tainice, se împărtă
şeşte şi acum, după putere, de harul dăruit în chip tainic şi negrăit de Dumnezeu
minţii curăţite, şi-şi însuşeşte şi el cele dumnezeieşti potrivit cu sine» (Sf. Grigorie
Palama, Tom u l aghSoritic, în Filocalia rom., voi. 7, p. 420).
Nepătimirea care i se cere isihastului nu este moartea puterii pasionale a trupu
lui, ci'deprinderea îndreptării lucrării ei spre cele bune. Ea nu este nemişcare în
sens budist, ci iubire de cele bune, de Dumnezeu şi de oameni. Nepătimirea nu este
«apatie», ci interes plin de iubire pentru oameni, pentru tot ce este bun. Trupul este
condiţia vieţuirii omului în timp şi spaţiu şi a relaţiei cu semenii săi, şi cu creaţia
întreagă, dar şi cu Dumnezeu însuşi. Trupul participă la viaţa sufletului prin puterea
pasională a acestuia. Trupul şi sufletul se împletesc in lucrarea lor tocmai prin puterea
pasională care trebuie continuu disciplinată prin asceză şi îndreptată spre bine. Deci
trupul fără puterea pasională îndreptată spre bine nu este decît o coajă moartă, o
arătare lipsită de orice rost (Pr. prof. D. Stăniloae, Filocalia, voi. 7, p. 420— 421, în
note).
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Vederea lum inii dumnezeieşti este rezultatul rugăcianii minţii, asigurat de puri
ficarea radicală de patimi cu ajutorul harului dumnezeiesc. De aceasta se învredni
cesc numai cei care au ajuns pe culmea cea mai înaltă a urcuşului duhovnicesc, după
cunoaşterea raţiunilor dumnezeieşti ale făpturilor şi cunoaşterea lui Dumnezeu prin
negarea acestora. Pe aceasta, cei trei Apostoli — Petru, Iacob şi Ioan — au văzut-o
pe Tabor, din afară (Matei 17, 1— 7), în timp ce isihaştii o văd din interior, datorită
harului dumnezeiesc care lucrează în ei, adică în cei ce se află în Hristos şi în co
muniune cu El. Vederea mai presus de minte a luminii dumnezeieşti este o cunoaştere
a Celui supraoxistont şi suprasensibil.
In continuare, referatul a aprofundat cunoaşterea lui Dumnezeu prin experienţa
prezenţei Lui în lucrări şi prin vederea mai presus de minte a luminii dumnezeieşti,
după gîndirea şi practica isihastă a Sfîntului Grigorie Palama.
In intervenţiile lor, unii dintre participanţii occidentali (Prof. Heyer) au pretins
că, după Sfîntul Grigorie Palama, asistăm şi în Răsărit la academizarea misticii, sub
influenţa spiritualităţii apusene, prin tinerii din ţările sud-est-europene care au făcut
studii în diferite centre din Apus, precum şi printr-o serie de lucrări, cu vădite in
fluenţe teologice şi mistice occidentale, apărute în Răsărit. Nu pot fi negate anumite
influenţe apusene, în timp, asupra spiritualităţii ortodoxe, dar nu este mai puţin ade
vărat că cei din Răsărit au preluat anumite concepţii, idei, metode, în mod diferenţiat,
dezvoltînd o gîndire mistică şi o practică a rugăciunii în lucrări teologice originale,
sau răspuns din partea participanţilor români, şi chiar din partea unor participanţi
occidentali. Nicodim Aghioritul însuşi a fost acuzat de astfel de influenţe, dar el a
rămas mai departe în continuarea curentului patristic în materie de spiritualitate.
Mişcarea ecumenică, între altele, a dat un stimul pentru scrierile patristice. Dar in
teresul pentru patristică a venit şi din Anglia, unde a fost şi este o bună şcoală
patristică.
După apariţia Reformei, s-a pretins şi influenţa protestantă asupra Ortodoxiei,
de exemplu a influenţei calviniste prin mărturisirea lui Chirii Lucaris, şi a influenţei
protestante în general, şi catolice, despre care dau mărturie mărturisirile de credinţă
ale lui> Petru Movilă şi Dositei. Dar şi Răsăritul a influenţat Apusul, poate mai puţin,
în secolele XVIII— XIX, sau chiar deloc, din cauza condiţiilor vitrege în care se
găseau ţările din sud-estul Europei, sub oprimarea Imperiilor otoman, habsburgic şi
austro-ungar.
Palamismul, ca gîndire şi practică isihastă, dacă în trecut a constituit obiectul
multor critici şi polemici, de cele mai multe ori nedrepte, astăzi reţine atenţia cer
cetătorilor occidentali pentru înviorarea spiritualităţii şi* trăirii creştine autentice în
sînul Bisericii.
Referatul P. S. Episcop Dr. Vasile Coman al O radiei: €Asceză şi ’ mistică ] n
Liturghia ortodoxă de rit bizantin», a fost ascultat cu deosebit interes. «Răsăritul —
a arătat P. S. Episcop Vasile — cunoaşte, pe lîngă calea misticii contemplative şi
calea misticii sacramentale liturgice. Intre aceste două căi nu este antagonism, ele
se completează reciproc. In timp ce mistica contemplativă are un caracter individual,
mistica sacramentală are caracter comunitar. Ea cheamă şi duce spre unirea cu Dum
nezeu întreaga comunitate, procedează la o purificare a tuturor celor ce participă la
sfintele slujbe, îi cheamă pe toţi pe treptele desăvîrşirii pînă la unirea ontologică cu
Hristos, prin împărtăşirea cu Trupul şi Sîngele Domnului. Prin aceasta credinciosul
devine hristofor, mădular viu al Trupului Tainic al lui lisus Hristos». In partea ultimă
a referatului, P. S. Episcop Vasile s-a referit asupra influenţei pe care o are mistica
sacramentală asupra vieţii şi activităţii credincioşilor. In spiritualitatea ortodoxă,
dimensiunea orizontală sau diaconia socială îşi are temeiul şi sursa de putere în relaţia
intensă, plenară a credinciosului cu Dumnezeu. Mutaţiile în relaţia credinciosului cu
Dumnezeu nu rămîn fără corespondenţe în diaconia socială.
Teologii protestanţi Fr. Heyer şi A. Peters au făcut remarca că deşi nu vorbeşte
de o transformare a omului în relaţia lui cu Dumnezeu şi cu semenii, spiritualitatea
occidentală găseşte un suport al diaconiei în însăşi imago Dei. Aceasta oferă slujirii
o dimensiune ecumenică, prin faptul că implică prezenţa lui Dumnezeu în fiinţa şi
viaţa omului, după interpretarea dată acelei imago Dei de Noul Testament. Partea
ortodoxă (P.S. Episcop Vasile şi Prof. D. Radu) au reliefat aspectul comunitar şt
dinamic al chipului lui Dumnezeu în om, pe drumul asemănării tot mai mari a omu
lui cu Dumnezeu sub acţiunea harului.
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Comentariul Diac. asist. Ioan Caraza: « Trăirea mistică a sfinţilor, după Sfîntă
Scriptură» a dat un bun răspuns întrebării puse în acest Colocviu privind sfinţii
remâni în evlavia ortodocşilor români, precum şi chestiunii mult discutate a rapor
tului dintre inimă şi raţiune în trăirea şi mistica creştină ortodoxă.
Cîteva scurte referate au prezentat cadrul istoric al interferenţelor dintre Apus
şi Răsărit: Patriarhul Arsenie I II C rnojevic şi Marea Pribegie a sîrbilor în anul 1690,
susţinut de E. K raft; în amintirea lui Dietmar Hintner ( f 1976) şi a cercetării sale
despre unguri şi creştinismul bizantin al bulgarilor In lumina Registrelor Papii Ino~
renţiu UI, susţinut de G. Feige şi Emigrarea arm enilor In Balcani, susţinut de Asist.
Chr. Stephan.
După aceasta, cu referatul Prof. dr. A. Peters : Luther şi Mistica, s-a intrat în
aprofundarea spiritualităţii occidentale vizavi de cea răsăriteană, ortodoxă. Cunos
cător al tagmei monahale, prccum şi al misticii romano-catolice, Lulher a pus în locul
contemplaţiei tentaţia, iar în locul unirii mistice communio fidei. El a acordat, po
trivit Sfintei Scripturi şi Părinţilor Bisericii un loc important inimii, ca centru al
vieţii spirituale. Trupul a fost deci inclus şi el în trăirea credinciosului chiar şi pe
cele mai înalte trepte ale urcuşului duhovnicesc. Baza scripturistică a misticii lui
Luther o formează — a subliniat — Prof. Peters — Epistola către Romani. Potrivit
acesteia, Hristos-Omul nu este în afara suferinţei, ci suferă cu noi. Dezvoltînd o
antropologie relaţională, Luther prezintă pe om stînd în faţa lui Dumnezeu, nu atît
!n sine însuşi, pe omul în care inima lui arde de simţire, de părtăşie la suferinţele
altuia. Luther n-a preluat limbajul scolastic, ci pe cel curent. Aşa se explică de ce el
ia în consideraţie pe om în întregimea fiinţei sale, trup şi suflet, căci şi trupul este
destina,t nemuririi. Aceasta este explicaţia împărtăşirii credinciosului cu Trupul şi
Sîngele lui Hristos în Euharistie.
Luther a pus accent pe mistica sau trăirea şi spiritualitatea personală. Dar mistica
lui Luther, cum S-a remareat de partea ortodoxă nu pune problema purificării de
patimi, element principal Jn spiritualitatea răsăriteană. Nu vorbeşte nici de lucrarea
Duhului Sfînt, după cum nu arată nici în ce constă, în concret, eforturile credinciosu
lui în această trăire.
Prof. dr. G. Schnurr a aprofundat spiritualitatea protestantă prin referatul său :
Mistica teologică pietistă din W iirtemberg. Pietismul din Wurtemberg are o orien
tare teosofică. Dacă pentru Luther şi pentru Reformă trăirea mistică arc un caracter
individualist, pietismul devine o instituţie. Pietiştii se deosebesc însă de exaltaţi prin
<iceea că ei căutau ceva veritabil şi autentic, do adîncime. Specificul pietismului îl
constituie respectarea concretului, precum şi un biblicism sever, strict în introdu
cerea şi. interpretarea textelor scripturistice. Sobrietatea realistă a pietiştilor din
Wurtemberg se arată în acel principiu ora et labora.
Pe aceeaşi linie a conturării spiritualităţii protestante s-a înscris şi Prof. dr. H.
Pitters din Sibiu, cu referatul său : Teologia mistică a lui Pierre Poiret şi dezvoltările
('i în pietism ul transilvănean de Ia începutul secolului al X V III-le a . Se pune accentul
pe interpretarea globală a Sfintei Scripturi şi se are în vedere totdeauna întregul. în
mistica pietismului din Wurtemberg, concretul este privit în relaţie cu întregul. S-a
pretins de către occidentali o legătură între pietism şi spiritualitatea răsăriteană. Do
vezile invocate au fost însă prea puţin convingătoare.
Pierre Poiret, (născut în 1646 într-o familie de hughenoţi), este unul dintre
marii gînditori religioşi şi mistici ai sec. XVII, cu mulţi adepţi în spiritualitatea occiden
tală protestantă, prin cărţile publicate şi ucenicii formaţi în Franţa, Germania, Olanda.
Prin cei ce au studiat la Leydene Halle şi în alte părţi în Olanda .ideile lui P. Poiret
au ajuns pînă în Transilvania, printre saşii protestanţi, la începutul sec. XVIII, Gîndirea lui P. Poiret a contribuit la interiorizarea gîndirii teologice, emancipînd-o de
intelectualismul iluminist. Şi aceasta datorită căutării de către P. Poiret a adevăru
lui integral.
Prof. dr. Paul Philippi, din Sibiu, a aprofundat relaţia dintre diaconie şi mistică.
In spiritualitatea protestantă, prin referatul său : Obligativitatea C uvîntului lui Dum
nezeu. Cum trebuie apreciată, sub aspect diaconic, apariţia B isericilor landurilor din
Germania din punct de vedere al teologiei Reform ei. Diaconia este legată -de religie
ii cerută de trăirea creştină, întrucît cuvîntul lui Dumnezeu trebuie trăit. Credinţa este
numai acolo unde cuvîntul lui Dumnezeu este pus în acţiune, este trăit.
Dar şi noţiunea de congregatio sanctorum, care exprimă Biserica, implică dia
conia. Congregatio se adaptează condiţiilor istorice, la fel şi creştinul, ca mădular

16

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

al congregaţiei, trebuie să se adapteze condiţiilor timpului său. In spiritul teologiei
Reformei, subliniază Prof. Philippi, comunitatea şi diaconia se întemeiază pe propov«iduirea Cuvintului lui Dumnezeu şi administrarea Tainelor.
Acestea
localizează
Biserica şi întemeiază dimensiunea iubirii frăţeşti şi a comunităţii frăţeşti. Din partea
ortodoxă s-a arătat că comunitatea şi slujirea au şi alte temeiuri: chipul lui Dum
nezeu In om care îl avizează ia existenţa şi lucrarea semenilor} Hristos însuşi care
i-a cuprins pe toţi în umanitatea şi lucrarea mîntuitoare; constituţia comunitară a
Bisericii. Iar diaconia este mărturia concretă a trăirii credinciosului pe verticală în
comuniune cu Dumnezeu.
In discuţiile angajate pe marginea referatului «Teologia mistică a lui Pierre
Poiret» şi a acestuia din urmă în care a fost aprofundată relaţia dintre diaconie şi
mistică, s-a pretins de către unii participanţi că misticii apuseni protestanţi ar fi
avut o înrîurire asupra spiritualităţii ortodoxe româneşti (Fr. Heyer), fiindcă Alexan
dru Sturdza, pe la jumătatea sec. XIX, cunoştea şi scria despre Madame de Guyon
si despre Antoinette Bourignon, reprezentante ale misticii apusene. Desigur — a re
marcat Pr. prof. D. Radu — protipendada intelectuală din Principate citea astfel de
lucrări. Acestea n-au exercitat însă nici o influenţă asupra spiritualităţii ortodoxe
româneşti, care a rămas mai departe pe< linia ei patristică, datorită marelui număr
de traduceri româneşti din operele Sfinţilor Părinţi şi literaturii filocalice, în ma
nuscrise, prezente în marile mînăstiri din Moldova şi Muntenia, încă din a doua jumă
tate a sec. XVII, şi foarte multe din sec. XVIII.
Prof. dr. Kolaric, teolog catolic din Croaţia, a prezentat referatul: « Evlavia în
cărţile de rugăciuni nord-croatice ale secolului al X V II-lea , in care trece în revistă
principalele cărţi de rugăciuni, care au promovat spiritualitatea catolică în Croaţia,
de-a lungul timpului, fiind mult timp şi primele manuale şcolare în acest ţinut, cu
contribuţii la păstrarea credinţei şi a conştiinţei naţionale.
La aprofundarea spiritualităţii occidentale şi-a adus, de asemenea, contribuţia
Prof. dr. A. Kruşic cu referatul: M istica creştină în învăţătura filosofului H. Bergson.
Intuiţia bergsoniană nu este străină misticii şi spiritualităţii creştine. «Misticii creş
tini ar fi, după Bergson, realizarea impulsului vieţii şi al dezvoltării creatoare». Mistica
adevărată pune pe creştin în contact direct cu Dumnezeu. De aceea, ea ţinteşte tot
deauna spre reînnoirea umanităţii. Elanul vital şi evoluţia creatoare sînt caracteristi
cile principale ale misticii lui Bergson. Sînt, indiscutabil, anumite analogii
între
trăirea creştină şi intuiţionismul bergsonian, căci intuiţia pătrunde pînă la rădăcinile
existenţei, iluminarea este legată de intuiţie şi nu de inconştient sau subconştient.
Trăirea creştină implică cu necesitate pe Dumnezeu, pe care credinciosul îl trăieşte.
Şi atunci, trăirea creştină este o credinţă trăită concret in relaţie cu Dumnezeu, în
viaţa proprie, precum şi în relaţiile cu semenii. Despre o astfel de trăire nu se poate
vorbi, însă, în filosofia lui H. Bergson.
Prof. dr. V. Grmi£, teolog catolic din Iugoslavia, a încercat sa acrediteze teza
că de elemente mistice se poate vorbi şi în Teologia eliberării (referatul : Elemente
mistice în Teologia eliberării). Expunerea făcută a dat naştere la discuţii contradic
torii, dar nu atît pentru că Teologia nu poate justifica războiul, cît mai ales pentru
faptul că Biserica nu poate încuraja violenţa şi vărsarea de singe. Aceasta din urmă
îşi are mijloacele ei proprii : puterea cuvîntului, a convingerii, plecînd de la datele
Sfintei Scripturi, care o obligă să lupte pentru eliberarea săracilor, a asupriţilor din
mizerie. Eliberarea este un act de dreptate, dar şi de iubire a semenului, avindu-şi
temeiul fundamental în însăşi lucrarea mîntuitoare a lui Iisus Ilristos. Folosirea vio
lenţei armate şi vărsările de singe, pe care le justifică Teologia eliberării, nu sînt
compatibile cu trăirea creştină, cu mistica creştină, chiar dacă şi lupta radicală com
portă şi ea o profundă mistică, cum s-a invocat de Prof. Grmi£. Adevărata spiritua
litate şi trăire creştină implică atît depăşirea oricărui individualism, cît şi diaconia
socială şi chiar angajamentul politic. Pozitiv în teologia eliberării este sublinierea
responsabilităţii creştine faţă de lume. datorită legăturii dintre cunoaştere şi practică,
afirmată, la vremea sa, şi de celebrul mistic Meister Eckhart.
Discuţiile angajate au aprofundat legătura misticii cu diaconia socială a lumii,
cerută astăzi şi de mutaţiile intervenite în toate domeniile activităţii umane. Teologia
eliberării îşi are explicaţia e i : este o teologie practică, într-un context social, dar nu •
trebuie generalizată. Violenţa nu trebuie să revină o regulă.
Referatul: înţelegerea noţiunii de îndumnezeite, susţinut de Prof. dr. H. D.
Dopmann, a fost o frumoasă aprofundare a noţiunii îndumnezeirii, specifică spirituaIir aţii ortodoxe, din partea unui teolog protestant, care s-a dovedit nu numai un bun
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cunoscător şi admirator al teologiei răsăritene, dar şi un bun teolog pentru cauza
ecumenică : unitatea creştină prin consultaţii şi dialoguri bilaterale şi multiecleziaie.
Plecind de la datele Sfintei Scripturi privind îndumnezeirea, a urmărit aprofundarea
acestora de către Părinţii Bisericii, reţinind elementele definitorii ale temei din
Părinţii şi lucrările lor cercetate cu grija de a descoperi convergenţe între învăţătura
ortodoxă şi teologia lui Luther. Şi anume: el caută convergenţe intre conceptul
ortodox despre îndumnezeire şi concepţia lui Lulhcr despre justificare, atentionind pe
participanţii la acest Seminar că tema indumnezeirii a fost urmărită deopotrivă în cele
două dialoguri bilaterale: dintre Patriarhia Ecumenică şi E.K.D. şi dintre Biserica
Ortodoxă Română şi E.K.D. Pentru ortodocşi, indumnezeirea implică sinergia, în timp
ce pentru lutherani ea este un dat al graţiei divine.
'
Sfinţirea şi Indumnezeirea rămîn totuşi străine spiritualităţii şl misticii protes
tante. Aceasta din urmă rămine la o anumită cunoaştere şi trăire a lui Dumnezeu,
pornind de la cuvîntul Scripturii, cum a arătat-o clar teologul lulheran Dr. M. Plathow
în referatul să u : M istica şi Cuvîntul. Trăirea şl cunoaşterea Iul Dumnezeu astăzi.
Prin referirea continuă la Cuvîntul lui Dumnezeu şi la rugăciune, trăirea lui Duinnexeu devine mai sensibilă şi intensă. In rugăciune II putem experia pe Dumnezeu.
Mistica este calea spre cunoaşterea şi trăirea lui Dumnezeu. Mijloacele cunoaşterii
şi trăirii lui Dumnezeu sînt, de asemenea, Sacramentele şi Liturghia. Accentul insă
cade pe Cuvînt.
Referatele şi comentariile legate direct de tema acestui Seminar Teologic sudest-european au fost continuate în aprofundarea unor aspecte particulare ale temei de
către scurte referate, ca :
M is ticii croaţi din Croaţia în relaţiile lor cu ungurii, susţinut de Prof. dr. V.
Kapitanovid j Relorma politico-bisericească din 1894— 1895 şl presa reiormată In Un
garia, susţinut de Prof. dr. J. Csohâny; Puncte de încopciere spre o mistică la R.
Bultmann şi Karl Barth, susţinut de Pastorul dr. M. Hauser j Ce ne pot spune misticele
din Apus şi mistica monahiilor ortodoxe, susţinut de Past. R. Epting, şi Cdi ale te o lo 
giei areopagitice la slavii din Balcani, susţinut de Dr. H. Goltz.
Paralel cu aprofundarea spiritualităţii creştine din Răsărit şi Apus, prin tema
general aprofundată, cel de al VlII-lea Seminar teologic sud-est european (Budapesta.
— august, 1986) a constituit o nouă contribuţie la cunoaşterea reciprocă şi apropierea
dintre cele două teologii şi spiritualităţi, occidentală şi sud-est europeană, pe drumul
unităţii creştine.
Fiecare spiritualitate îşi are trăsăturile ei specifice, legate de punctele nodale
ale învăţăturii de credinţă pe care o exprimă, şi de întregul context social-cultural
(diferit şi el în istorie), în- care Biserica şi credincioşii ei îşi desfăşoară activitatea.
Spiritualităţile diferite — ortodoxă, catolică şi protestantă — n-au rămas închise
In ele însele nici în istorie şi, cu atît mai mult astăzi, nu pot rămîne. Influenţele re
ciproce nu pot fi negate, mai ales atunci cînd au adus îmbogăţiri reciproce sau au
determinat, aşa cum s-a întîmplat de cele mai multe ori, reacţii, corectări şi progrese
reale pentru fiecare spiritualitate în parte.
Gîndirea teologică, precum şi practica palămită a însemnat o culme în cultura
timpului şi în spiritualitatea Bisericii Ortodoxe, atît pentru contemporanii Sfîntului
Grigorie Palama, cît mai ales pentru posteritate.
Spiritualitatea ortodoxă românească, monastică, a fost şi a rămds de-a lungul
timpului, în trăsăturile şi manifestările ei esenţiale, pe linia spiritualităţii patristice
• Bisericii. Isihasmul palamit se găseşte la el acasă în spiritualitatiea ortodoxă româ
nească, datorită — pentru începuturile lui — contextului patristic prin traduceri \
timpurii în româneşte din lucrările Sfinţilor Părinţi şi legăturii permanente a mînăstirilor din Ţările Române cu Athosul tuturor timpurilor, începind chiar din secolul al
XJV-lea, în care dărnicia şi prezenţa românească s-au concretizat în numeroase ctitorii,
danii şi călugări români, unii stabiliţi definitiv aici, iar alţii întoreîndu-se acasă, în
mlnăstirile lor.
Biserica Ortodoxă Română îşi are, deci, partea ei de contribuţie în adîncirea
fi nuanţarea spiritualităţii ortodoxe, în faţa celei occidentale. Acest lucru l-a urmărit
delegaţia de teologi a Bisericii noastre la lucrările Seminarului teologic sud-est
european de la Budapesta, precum şi cunoaşterea reciprocă şi apropierea Bisericilor
şi popoarelor noastre pentru o largă slujire a vieţii umane înseşi, şi a năzuinţelor
de libertate şi de demnitate umană şi naţională ale lumii noastre actuale.
Pr. prof. dr. DUMITRU RADU
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A IX -A A D U N A R E G ENER ALA
A CONFERINŢEI BISERICILOR EUROPENE
(4— 11 septembrie 1986, Stirling— Scoţia)
Din cele 116 Biserici membre, clte numără în prezent
Conferinţa
Bisericilor
Europene (C.B.E.), la cea de a IX-a Adunare generală a sa (Stirling — Scoţia, 4— 11
sept. 1986) au fost reprezentate 97 de Biserici printr-un număr total de 186 delegaţi
din 26 de ţări europene. La aceştia se adaugă cei 7 membri ai prezidiului împreună
cu cei 18 membri ai Comitetului consultativ, ca participanţi cu drept de vot. La
această Adunare au mai participat : 23 de observatori care reprezentau 15 Biserici
Si organizaţii creştine din Europa, care nu sint membre ale C.B.E.; 59 de delegaţi
frăţeşti din partea a 50 de diferite organizaţii creştine ; 39 de stewards, presă, ş.a.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române
a fost alcătuită d in : I.P.S. Mitropolit
Antonie al Ardealului; P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar patriarhal; Pr. prof.
Ştefan AJexe, Pr. prof. Viorel Ioniţă, — ambii de la Institutul Teologic din Bucureşti;
Pr. Petre-Silviu Pufulete, parohul comunităţii ortodoxe române din Londra (A n g lia );
Monahia Heruvima Timaru, stareţa Mînăstirii Ţigăneşti, şi Monahia Nazaria Niţă,
stareţa Mînăstirii Văratec. Din ţara noastră au mai participat şi Past. August Schuller,
prim-preot al parohiei evanghelice din Sighişoara, reprezentînd Biserica Evanghelică
C.A. — Sibiu, şi Past. Raduch Zsolt din Braşov, delegat al Bisericii Evanghelice S.P. —
Cluj-Napoca.
Prezidiul Adunării a fost format din : Episcopul anglican Patrick Rodger (preşe
dinte) ; D-na Nina Bobrova (Biserica Ortodoxă Rusă), şi Dl. Jean Pierre Sturm (Bise
rica Lutherană din Franţa), ca vicepreşedinţi. Funcţia de secretar al Adunării a fost
exercitată de către secretarul general al C.BjE., Past. G. G. Williams.
Lucrările celei de a IX-a Adunări generale a C.B.E. s-au deschis în dimineaţa
zilei de 4 septembrie 1986 printr-un serviciu ctfvin ecumenic, în cadrul căruia Pr. prof.
Vladimir Sorokin (Biserica Ortodoxă Rusă) a susţinut o meditaţie. A urmat şedinţa
propriu-zisă de deschidere, prezidată de Past. Andre Appel (Biserica Evanghelică din
Franţa), care a exercitat funcţia de preşedinte al prezidiului între Adunările a VlII-a
şi a IX-a ale C.B.E. După alegerea prezidiului Adunării, menţionat mai sus, s-a trecut
la lucrările propriu-zise ale întrunirii pe care o prezentăm aici.
Primul compartiment al activităţii Adunării de la Stirling s-a constituit din
slujbele religioase zilnice. In afara programului obligatoriu, într-o sală special ame
najată, s-au ţinut zilnic (începind de la orele 7,00) servicii religioase euharistice sus
ţinute pe familii de Biserici: anglicane, Biserici catolice, lutherane, etc. Ortodocşii
au săvîrşit împreună Sfîntă Liturghie în ziua de luni, 8 septembrie, cînd calendarul
ortodox sărbătoreşte Naşterea Maicii Domnului. La această Sfîntă Liturghie delegaţia
română a dat o parte din răspunsuri, iar la sfîrşit s-a făcut o scurtă pomenire a
Patriarhului Iustin. In afara acestor slujbe euharistice, şedinţele Adunării începeau
cu cîte un serviciu divin ecumenic, în care era încorporat un studiu biblic, şi se încheiau seara, de asemenea, cu o rugăciune. Elementul constant al slujbelor de dimi
neaţă era format din rostirea crezului niceo-constantinopolitan, fără adaosul Filioque,
ceea ce constituie un pas înainte pe calea refacerii unităţii creştine.
In legătură cu serviciul divin de la cea de a IX-a Adunare generală a C.B.E.
apreciem în mod deosebit faptul că deşi se dădea fiecărei confesiuni sau familii de
Biserici posibilitatea să-şi oficieze slujba sa cuharistică, acest lucru nu se făcea în
cadrul cultului divin din plenară, aşa cum s-a întîmplat la alte reuniuni, pentru a nu
se crea situaţii delicate în care unii se împărtăşeau, iar alţii nu. La slujbele euharistice
participau cei care doreau să se împărtăşească, iar la slujbele ecumeniste din plenară
puteau participa activ toţi delegaţii, nefiind vorba de serviciu divin euharistie. Medi
taţia din cadrul serviciului divin ecumenist festiv de încheiere a lucrărilor celei de
a IX-a Adunări generale a C.B.E. a fost rostită de dl. Jean Fischer, noul secretar
general al C.B.E., care a evidenţiat sarcinile ce revin acestei organizaţii în următorii ani.
Primul capitol din lucrările întrunirii de la Stirling l-au constituit dările de seamă
asupra activităţilor desfăşurate de către organele C.B.E. în perioada care a trecut de
la cea de a VlII-a Adunare generală.
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La acest capitol, primul referat a fost prezentat de Past. Andre Appel, preşedintele
prezidiului şi al Comitetului consultativ. In mesajul său, vorbitorul a făcut o amplă
analiză asupra sarcinilor ce revin Bisericilor din Europa în lumea dc astăzi, prin car®
ar putea spori contribuţia lor chiar şi în slujba păcii.
A doua dare de seamă a constituit-o raportul secretarului general G. G. Williams,
in care, după o generală prezentare a istoricului şi evolifţiei C.B.E., a subliniat că
•ceasta organizaţie trebuie să activeze în continuarc, chiar dacă acum la conducerea
*a vine o altă generaţie, pe calea refacerii unităţii creştine şi a slujirii oamenilor în
contextul actual. In final, secretarul general a mulţumit tuturor celor care l-au ajutat
fi care au contribuit la promovarea activităţii C.B.E. Au urmat discuţii, printre cei
care au luat cuvîntul numărîndu-se şi I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, care a
•pus următoarele ;
«Din motive pe care toti le cunoaştem — retragerea la pensie a secretarului
neral — , regret că acest raport a fost ultimul pe care l-am ascultat din partea
rului Williams, raport plin, ca întotdeauna, cu tot ceea ce era necesar să fie în el.
Aş vrea să-i mulţumesc şi să-l felicit. Am ascultat un raport al unei scurte istorii a
C.B.E., un raport al lucrării ei de azi, şi un raport generos în speranţe şi perspective.
Am avut impresia, ascultind raportul său, că am ascultat nu numai istoria, activitatea
fi perspectivele C.B.E., ci, în acelaşi timp, istoria, activitatea şi speranţele D-rului
Williams însuşi. Conferinţa şi Williams deveniseră una ! Mulţi au venit şi au plecat.
Williams a rămas mereu. Acum mulţi spun că Williams va pleca, dar în fapt el va
Hmlne, pentru că-i va rămîne activitatea frumoasă şi dezinteresată. Am avut proba
chiar în raportul său. Aş vrea cu acest prilej să adresez o caldă salutare succesorului
*iu, viitorul secretar general, Dr. Jean Fischer, şi să-i recomand să aibă în Dr. Williams
«n bun exemplu de urmat...».
Intre dările de seamă privind activitatea C.B.E. din ultimii ani, a urmat rap6rtul
privind programul Bisericilor pentru drepturile omului spre aplicarea Actului final
de la Helsinki, raport prezentat de către Dr. Theo Tschuy din Elveţia. Acest program
care se va încheia la sfîrşitul acestui an, a fost susţinut de C.B.E. împreună cu Con
siliul Bisericilor din Canada şi cu Consiliul Naţional al Bisericilor lui Hristos din
S.U.A., şi s-a ocupat cu studierea modului cum sînt respectate drepturile omului şi în
primul rînd libertatea religioasă în diferite ţări ale lumii, legate de Actul final de la
Helsinki (Europa şi America de Nord).
Intre problemele cu care se ocupă în prezent acest program au fost menţionate
următoarele: încălcarea drepturilor omului privind minorităţile în S.U.A., Spania,
R-F.G., Elveţia, Grecia ş.a.
Mulţumind celor care au contribuit la realizarea acestui program, secretarul
Theo Tschuy a menţionat şi numele P.S. Episcop Vasile Tîrgovişteanul, vicar patriarhal.
Dintre discuţiile care s-au purtat pornind de la acest referat a fost aceea privind I
rozelitismul pe care îl practică unele grupări creştine în diferite părţi ale Europei. I
n acest sens am reţinut plîngerile repetate pe care le-au formulat delegaţii Bisericii i
din Grecia împotriva activităţii prozelitistc desfăşurate do către Secte în această ţară. 1
S-a putut observa astfel că sub numele de evanghelizare multe secte neoprotestante /
*usţin o intensă activitate prozelitistă, care contravine în mod flagrant ecumenismu- 1
lai actual. Adunarea de la Stirling a înfierat prozelitismul şi a cerut organizaţiei de \
k Geneva să apere Bisericile în faţa acestei practici antiecumeniste.
A patra dare de seamă, privind activitatea programului de studii al C.B.E. a
fost prezentată de către Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, directorul acestei secţii. In
referatul său, Pr. prof. dr. Dumitru Popescu a menţionat consultaţiile organizate de
câtre C.B.E. în legătură cu tema : «Treime, Biserică şi Creaţie» şi apoi cu diferitele
aspecte legate de receptarea documentului asupra Botezului, Euharistiei şi Preoţiei,
emis la Lima de către comisia «Credinţă şi Constituţie» a Consiliului Ecumenic al
Bisericilor. Prin aceste consultaţii s-a lărgit baza teologică a C.B.E. în sensul că Sfînta
Treime este considerată fundament şi model suprem al vieţii Bisericii. Fată de proble
mele de ecologie actuale, Bisericile au precizat responsabilitatea creştinilor faţă de
Întreaga creaţie. In final, directorul de studii al C.B.E. a făcut o serie de propuneri
pentru activitatea viitoare a acestui sector. In discuţiile care au urmat s-au făcut nu
numai aprecieri la adresa acestui program de studii, ci s-a cerut şi continuarea lui
cu aceeaşi intensitate.
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Ultima dare de seamă a fost făcută de către Hans Schmocker, cu privire la
serviciul de într-ajutorare bisericească şi la serviciul financiar la C.B.E. In ciuda
diferitelor dificultăţi pe care le-a avut şi le are de înfruntat acest sector, prezentarea
a fost optimistă, ceea ce a dat curaj Adunării spre a proiecta activităţile de viitor
ale C.B.E.
Primul pas de abordare a temei principale s-a făcut prin studiul biblic. Acesta
nu a fost conceput doar ca nişte simple prelegeri asupra textelor scripturistice propuse
ca bază de discuţii pentru abordarea temei generale şi a subtemelor, ci a fost rostit
ca meditaţie în cadrul cultului divin ecumenic de dimineaţa, după cum urmează:
4 septem brie: a vorbit Pr. prof. Vladimir Sorokin (Biserica Ortodoxă Rusă) asu
pra textului de la Luca, 2 , 1— 14 ,* slava lui Dumnezeu s-a revelat oamenilor prin întru
parea Logosului.
5 septem b rie: a vorbit D-na D. R. Etchells (Biserica Angliei) asupra textului
de la Matei, 17, 1— 23, care a arătat că în Iisus Hristos slava lui Dumnezeu s-a revelat
deplin prin înviere.
6 septem brie: aceeaşi vorbitoare a făcut o exegeză asupra textului din Filipeni,
2, 5— 11 , arătînd că Iisus Hristos a dat expresie slavei lui Dumnezeu prin ascultare şi
supunere faţă de voinţa Tatălui.
9 şi 10 septem b rie; meditaţiile biblice asupra unor texte de la Coloseni, 1, 15— 20;
Evrei, 1 , 1— 4 şi Efeseni, 1, 9 — întocmite de episcopul Krister Stendhal din Suedia.
Deşi n*a putut fi prezent la Stirling, participînd la instalarea Arhiepiscopului Desmond
Thoutu în Africa de Sud, el a trimis textul înregistrat pe casetă. La acest capitol s-a
insistat asupra legăturii strînse între slava lui Dumnezeu şi pacea pe pămînt, între
spiritualitate şi slujire.
Ultima meditaţie biblică a fost rostită de către prof. Vladimir Sorokin în ziua de
I I septembrie, asupratextului din Romani, 8, 19— 23, în care s-a subliniat faptul că
întreaga creaţie este restaurată prin învierea Mîntuitorului.
Studiul biblic foarte bogat în conţinut a avut menirea să fundamenteze scripturistic abordarea temei propuse spre discuţie la această Adunare şi să stimuleze
discuţiile din secţii, care aveau sarcina să adîncească diferite aspecte ale temei
principale.
Tema generală a celei de a IX-a Adunări generale a C.B.E. a fost: «Slavă lui
Dumnezeu şi pace pe pămînt». Ca o introducere la studierea acestei teme s-au ţinut
două referate, primul de către Prof. Paolo Ricca, din partea Bisericii valdenze din
Italia, iar cel de al doilea de către Past. Evamaria Taut, din partea Bisericii Evanghelice
Lutherane din Saxonia, R.D.G.
Primul referat, foarte bun, a arătat că «slava lui Dumnezeu» este mărturisirea
credinţei în înviere, iar «pacea pe pămînt» este practicarea acestei credinţe şi a
subliniat legătura strînsă dintre aceste două dimensiuni, care au fost, din păcate,
prea adeseori separate în istoria creştinismului european. A l doilea referat a avut
un caracter mai personal, insistînd asupra propunerilor de apărare a păcii pe pămînt.
Intre vorbitorii care au luat cuvîntul în plenară pe marginea referatelor s-a
numărat şi I. P. S. Mitropolit Antonie al Ardealului, care a spus următoarele: «Am 
bele referate mi s-au părut interesante, la temă, şi pline de conţinut, putîndu-ne
interesa atît pe noi cei prezenţi aici, cît şi Bisericile din Europa. Raportul D-nei
Taut a fost axat mai mult pe considerente teologice, reuşind să promoveze o teolo
gie convenabilă tuturor Bisericilor, deci lipsită de note confesionaliste. Aş vrea să
spun cîteva cuvinte mai deosebite despre referatul Prof. Ricca. El a făcut unele afir
maţii care ar putea înşela pe cei cărora le plac — cum zic francezii — «Ies beaux
mots» f A vorbit periculos de frumos, folosind un stil literar ales, deşi s-a scuzat
că nu e vorbitor de franceză. Parcă a făcut-o anume ca să ne atragă atenţia asupra
a ceea ce avea să spună. Multe dintre afirmaţiile sale sînt vrednice a fi citate, deşi
tocmai acestea sînt cele mai grave. Poate că multe dintre ele sînt şi adevărate.
Astfel, Domnia sa a afirmat că «tema Adunării noastre ar putea foarte uşor
deveni principalul punct de acuzaţie împotriva Bisericilor». A acuzat Europa, «care
gata să dispară, că a devenit cel mai secularizat continent din lume şi că, dacă
nu avem pace, e pentru că recoltăm ceea ce am semănat ca europeni. Europa se
d ovedeşte a fi cel mai puţin pacific dintre toate continentele». A acuzat istoria
-restinismului european că n-a fost pînă acum nici pacifică, nici pacifistă, deşi s-a
vorbit mult de pace, dar pacea e lucrare, nu vorbire. Ca valdenz, în conflict apropiat
cu Roma, a acuzat faptul că «unii creştini se luptă a fi cei mai mari» şi această
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luptă se desfăşoară de-a lungul întregii istorii pînă azi. A acuzat unele Biserici —
referindu-se bineînţeles la cea Romano-Catolică — că «se ocupă mai mult de pro
movarea unor forme de primat şi de hegemonie, decît de unitate». A vorbit de «slava
mediocră a primatului». Apoi a arătat că «pacea lipseşte nu numai pe pămînt, ci
ti pe teritoriile Bisericilor». Şi a mai acuzat unele Biserici că au elaborat chiar o
teologie a războiului, sprijinindu-se pe Fericitul Augustin. A mai afirmat că mulţi
au înţeles pacea pe pămînt, «doar ca pe o realizare a păcii sufletelor», prin aceasta
referindu-se desigur la unele secte care fac abstracţie şi nu se angajează în viaţa
societăţii. El a spus însă, foarte bine, că «slăvirea lui Dumnezeu, dacă rămîne numai
la aceasta, şi nu se preface în faptă, poate deveni o fugă de la datorie».
Am putea înmulţi citatele din referatul Prof. Ricca, dar ne oprim aici, nu îna
inte de a spune un cuvînt de apreciere deosebită faţă de partea a doua şi a treia
a prezentării sale, în care s-a ocupat de contribuţia teologică a Prof. Dumitru Popescu la orientarea teoretică a CJB.E. în ultimii şapte ani. Aceste părţi rămîn vala
bile şi orientative şi pentru următorii ani.
Totuşi, unele dintre afirmaţiile Prof. Ricca au fost, după părerea mea, cel puţin
unilaterale, dacă nu exagerate, în ceea ce priveşte Europa. Sînt ispitit să-l completez
— nu neapărat să-l critic, spunînd citeva cuvinte şi în favoarea Europei şi a Bise
ricilor din Europa.
1. Cred că a fost prea pesimist şi inexact atunci cînd a pus pe umerii Biseri
cilor din Europa tot rălil din Europa şi din lume. Nu trebuie să ignorăm că în
Europa nu există numai Bisericile, ci şi state, formaţii politice, ideologice, şi apoi
mai este şi libertatea oamenilor, care determină viaţa societăţii: unii îl slăvesc pe
Dumnezeu, alţii nu se ocupă de El j alţii organizează războaie, fabrică bombe, alţii
colaborează în vederea tuturor ideilor pozitive, fie că sînt Biserici, fie că sînt for
maţii politice. Şi apoi, nu trebuie uitat că tensiunea dintre bine şi rău e peste tot
condiţia vieţii oamenilor pe pămînt, nu numai în Europa. Este însă adevărat: Bise
ricile ar fi putut face mai mult, şi trebuie să facă mai mult, slăvindu-1 pe Dumnezeu
prin pace, prin lupta pentru pace, alături de toate forţele păcii. De altfel acest lucru
l-a spus şi profesorul foarte bine.
2. Mi se pare iarăşi că a face din Europa singurul leagăn al tuturor războa
ielor cum a făcut Prof. Ricca, nu e chiar adevărat. Războaiele sînt un păcat vechi
al oamenilor. E de ajuns să deschidem Biblia Vechiului Testament, ca să ne dăm
seama că e o istorie a unor războaie şi lupte continue. Şi apoi, chiar astăzi, cele
peste 80 de conflicte armate din lume sînt mai ales în afara Europei. In Europa am
putea cita, poate, doar Irlanda.
Prof. Ricca a vorbit apoi de o Europă arogantă 1 Dar oare de aroganţă se poate
vorbi numai în Europa ? E drept că trebuie să facem ordine mai întîi acasă la noi,
dar dacă e vorba de făcut o ordine împotriva aroganţei, atunci trebuie să trecem
*i Oceanul. E drept însă că Bisericile trebuie să facă tot ce pot ca să mai scadă
din aroganţa marilor puteri, şi să le facă să gîndească mai mult la pace, decît la
război.
3. Şi apoi, să nu uităm: Cînd vorbim de Europa, trebuie să ne amintim că ea
a fost leagănul civilizaţiei şi al culturii moderne, nu numai al războaielor. Ea a fost
Iniţiatoarea mişcărilor pentru pace şi este, şi în momentul accsta, şi tot ea a fost
fi este iniţiatoarea ecumenismului care vrea tot unitate şi pace ? aşa că trebuie să
avem întotdeauna în minte acest echilibru care nu dezavantajează întotdeauna Europa.
Vorbitorul a amintit de diviziunile bisericeşti şi de faptul că unii reduc pacea
doar la pacea sufletelor. Probabil este adevărat. Dar aş întreba: unde au apărut
sutele de diviziuni bisericeşti, în Europa sau altundeva, mai ales peste Ocean ? Şi
oare nu tocmai aceste diviziuni au făcut fca Bisericile lui Hristos să-şi piardă din
credibilitate în faţa lumii ?
4. Aş mai aminti un lucru: deşi autorul referatului acuză c ă : «glorificarea lui
Dumnezeu a pierdut dimensiunea teologică», reducîndu-se uneori la sociologie, eu
CTed că se contrazice în partea a doua şi a treia a referatului său, unde teologia sa
este foarte aproape de cea ortodoxă. Găsesc teologia păcii dezvoltată în aceste două
părţi, în perspectiva Treimii ca model de unitate pentru Biserici, foarte interesantă,
«1 în această privinţă rolul iniţiator l-a avut fără îndoială directorul de studii, Preotul
Dumitru Popescu.
5. în sfîrşit, Prof. Ricca a făcut o interesantă prezentare teoretică, dar a oferit
prea puţine soluţii practice. Diplomat, el a cerut soluţii din partea acestei Adunări.
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VIA TA l

(5) î
E comod pentru el, greu pentru noi! Să vedem însă ce vom fi capabili să facem
tn zilele care urmează, răspunzlnd cererii sale.
]
6.
Cea de-a doua raportoare, parcă mai optimistă, ne-a vorbit şi de «semne
încurajatoare», In situaţia de azi a Europei şi a lumii, în ceea ce priveşte tratativele
Un
pentru pace şi dezarmare. Poate
că cu toţii împreună, aici, vom putea şi noi să
m&toarelc
descoperim şi să oferim şi alte semne încurajatoare, ca să nu ajungem la un eşec
(1) <
al creştinismului şi să nu profetizăm acest eşec, ci mai degrabă să-l prevenim luptînd,
bri' şi co
ca Biserici, pentru slava llu Dumnezeu, prin realizarea păcii pe pămînt».
elaborat
Abordarea propriu-jzisă a temei principale s-a făcut însă în ceile patru secţii
activităţii
de lucru, cu următoarele subteme :
comitet ţ
1. «Slava lui Dumnezeu» ; — în această secţie delegaţia română a fost repre
rttoare.
zentată de Maica Nazaria Niţă şi de Pastorul August Schuller.
Rapi
2. «Slava lui Dumnezeu şi unitatea Bisericii», — Pr. prof. dr. Viorel Ioniţă şi
probleme
Pr. PetrerSilviu Pufulete.
In d
3. «Slava lui Dumnezeu şi creaţia», — I. P. S.MitropolitAntonie
al Ardealului,
tive să fi
Pr. prof. dr. Ştefan Alexe şi Past.
Raduch Zsolt.
le va fac
4. «Slava lui Dumnezeu şi pace pe pămînt», — P. S.Episcop NifonPloieşteanul
*i a păci
şi Maica Heruvima Timaru.
numai in
Delegaţii români au contribuit fiecare la adîncirea subtemelor respective, imsiliul Ecu
punînd punctul de vedere românesc asupra raportului dintre spiritualitate şi respon
tru ca to
sabilitate, ca şi asupra intensificării acţiunilor pentru apărarea păcii în întreaga
raportulu
lume.
plenară ş;
La sfîrşitul activităţii lor, sccţiile au prezentat cîte un raport în plenară, care
Rap<
după ce le-a discutat, le-a trimis prezidiului, Comitetului consultativ şi Bisericilor
se ori
membre, spre a fi studiate.
lume sec
Raportul secţiei întîi abordează următoarele trei aspecte ale temei discutate:
pace şi d
(1) Slava lui Dumnezeu într-o lume secularizată; (2) Slava lui Dumnezeu în chiverluîndu-se
nisirea creaţiei, şi (3) Slava lui Dumnezeu în dialogul dintre religii. în primul com
o istorie
partiment sînt enumerate mijloacele de care dispun Bisericile spre a face să stră
cooperart
lucească slava lui Dumnezeu în lumea de astăzi: rugăciunea, dragostea, slujirea pă
pentru pa
cii etc.; în cel de al doilea compartiment, secţia întîi se suprapune cui secţia a
S-a
treia, iar în cel de al treilea capitol este evidenţiată necesitatea lărgirii bazei teolo
vi Vest, c
gice a dialogului Bisericilor creştine cu celelalte religii, pentru ca şi prin aceasta
să se arate slava lui Dumnezeu în lume.
C on
Secţia a doua a cuprins in raportul său următoarele paragrafe : Dumnezeu este
de comui
izvorul unităţii noastre ; Tradiţie şi înnoire creştină ; Scopul unităţii; Unitatea creşti
<ens a c
nilor ; Unicitatea Botezului; Mărturisirea păcatelor; Rugăciunea de mijlocire; Ru
O n
găciunea de mulţumire; Comuniunea; Slujirea; Unitatea omenirii. După o scurtă
avîndu-sc
analiză a acestor puncte din viata şi învăţătura Bisericilor, se fac o serie de reco
In cazuri
mandări pentru activitatea Bisericilor pe calea refacerii unităţii creştine şi anume :
de locuin
(1) sprijinirea strădaniilor de împăcare între Vest şi Est; (2) promovarea tratati
S-a
velor şi apropierea între Nord şi Sud în Europa ; (3) angajarea Bisericilor pentru
problema
rezolvarea altor conflicte din Europa, ş.a. în final, documentul secţiei a Il-a reco
vedere
a
mandă angajarea Bisericilor pentru promovarea relaţiilor cu oamenii care aparţin
S-a recoi
altor religii sau ideologii.
discuţii ş
Raportul secţiei a IlI-a a apreciat activitatoa direcţiei de studii In probleme
peste froi
de ecologie şi de responsabilitate creştină faţă de întreaga creaţie, recomandînd
Part
continuarea acestor studii pentru a ajuta Bisericile să-şi intensifice activitatea lor
pările Cc
în slujba conservării şi înfrumuseţării întregii creaţii prin asigurarea păcii în întreaga
în
ceea
i
lume.
dezarmar
Raportul celei de a IV-ia secţii face mai întîi o scurtă prezentare a pericolelor
rele
în
c
care ameninţă pacea în lumea de astăzi şi arată apoi că aceste pericole pot fi în
*1 să spr
lăturate prin: (1) securitate comună; (2) renunţarea la forţă; (3) pace şi droptate
aplicarea
printr-o nouă ordine economică internaţională ţ (4) respingerea oricărei forme de co
In '
merţ cu arme; (5) consolidarea încrederii. In final, documentul acestei secţii for
directive
mulează următoarele recomandări:
(1) angajarea Bisericilor pentru asigurarea păcii;
1- P
2. C
(2) realizarea păcii în Biserici;
Ci
• (3) intensificarea relaţiilor dintre Bisericile creştine şi Islam ;
3. C
(4) asigurarea păcii prin respectarea drepturilor omului;
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(5) ajutorarea prin Biserici a refugiaţilor,
în legătură cu care se recomandă organizarea unei Consultaţii a Bisericilor
asupra refugiaţilor şi a cererilor de azil în Europa.
Un alt capitol al lucrărilor Adunării de la Stirling l-a constituit activitatea ur
mătoarelor Comitete :
(1) Comitetul de referinţă asupra directivelor C.B.E., format din 20 de mem
bri'şi condus de către I. P. S. Mitropolit Antonie al Ardealului. Acest comitet a
elaborat un document care a fost viu discutat în plenară şi care a fixat coordonatele
activităţii de viitor a C.B.E. Contribuţia I. P. S. Mitropolit Antonie in cadrul acestui
comitet şi la elaborarea celui mai important document al întrunirii, a fost hotărttoare.
Raportul Comitetului de directive (documentul nr. 54) abordează următoarele
probleme : 1. Unitatea Bisericilor; 2. Problema păcii !n lume.
în discuţiile de principiu s-a insistat ca toate propunerile Comitetului de direc
tive să fie bazate pe învăţătura creştină, şi, ca la baza tuturor demersurilor pe care
le va face Conferinţa în viitor să stea studii serioase de teologie, în slujba Bisericii
*i a păcii. S-a insistat mult asupra dezvoltării contactelor umane în Europa şi nu
numai intre Biserici, ci şi în cadrul situaţiilor politice. S-a cerut cooperare cu Con
siliul Ecumenic al Bisericilor, cu Bisericile locale, cu Consiliile ecumenice locale, pen
tru ca toţi să lucreze în colaborare, şi să se evite dublarea activităţii lor. Redactarea
raportului Comitetului s-a făcut în patru sub-comisii, care apoi l-au discutat într-o
plenară şi au căzut de acord asupra conţinutului său.
Raportul s-a ocupat, în prima parte, de Unitate şi mărturie, recomandîridu-jse
m se organizeze consultaţii care să trateze unitatea Bisericii şi mărturia ei într-o
lume secularizată şi ameninţată de război. S-a recomandat să se pună accentul pe
pace şi dreptate, pe drepturile omului şi pe contactele umane, înmulţindu-se şi evaluîndu-se la vreme dialogurile biHaterale dintre Biserici. S-a recomandat să se scrie
o istorie non-confesională şi non-polemică a Bisericii. De asemenea s-a recomandat
cooperarea cu Biserica Romano-Catolică în organizarea de conferinţe pentru pace, şi
pentru pace în Irlanda.
S-a recomandat, de asemenea, să se aibă în vedere nu numai relaţii între Est
»i Vest, ci şi între Nord-Sud.
Com itetul de directive a propus de asemenea să se organizeze mai bine sistemul
de comunicare dintre Conferinţa Bisericilor Europene şi Bisericile membre. în acest
«ens a cerut să se angajeze şi să se înfiinţeze un secretariat pentru comunicaţii.
O
mare importanţă s-a acordait urmăririi aplicării Actului final de la Helsinki,
«vîndu-se în vedere problema dreptului omului văzută în întregimea ei, şi nu numai
In cazurile individuale ; să se aibă în vedere foamea din lume, analfabetismul, lipsa
de locuinţe, lipsa de apă, subdezvoltarea sub toate formele ei,
S-a cerut să se atragă atenţia Bisericilor europene să trateze cu mare atenţie
problema dezvoltării tehnologiilor legate de transmisiunile prin satelit, avîndu-se în
vedere atît aspectele pozitive posibile ale acestei acţiuni, cît şi aspectele negative.
S-a recomandat Bisericilor ca, ori de cîte ori este posibil, să ia parte la astfel de
discuţii şi la deciziile ce se vor lua, legate de legislaţia sistemului de transmitere
oeste frontiere.
Partea a doua a raportului Comitetului de directive a menţinut printre preocu
pările Conferinţei, ideea de pace şi dreptate în lume, făcîndu-ţse afirmaţii categorice
în ceea ce priveşte necesitatea asigurării securităţii şi păcii bazate pe dreptate, pe
dezarmare, pe relaţiile juste dintre naţiuni şi in special între naţiunile dezvoltate şi
cele în curs de dezvoltare. Conferinţa a fost chemată să urmărească in continuare
*i să sprijine hotărîrile Conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa, ca şi
•plicarea Actului final de la Helsinki, semnat în 1975,
în afară de 9ele zece principii din Actul final de la Helsinki, Comitetul de
directive a recomandat Conferinţei să urmărească trei direcţii:
<
1. Probleme legate de securitatea Europei;
2. Cooperarea în domeniul economic, al ştiinţei, tehnologiei şi a mediului în
conjurător ;
3. Cooperarea în probleme umanitare.
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S-a insistat pe ideea că «Actul final de la Helsinki îşi va realiza scopul în în
tregime numai atunci cînd aşa-zisele «coşuri» vor fi privite ca un singur tot». Pentru
perioada următoare, Conferinţa a fost îndrumată să continue şi să-şi întărească acti
vitatea în domeniul păcii şi dezarmării. Aceasta trebuie să includă neapărat şi gîndirea la consecinţele economice şi sociale ale cursei înarmărilor.
Comitetul de directive a recomandat în continuare ca împreună cu Consiliul
Ecumenic al Bisericilor şi cu Consiliul Conferinţei Catolice Naţionale din Europa,
să se pregătească şi să se ţină o Adunare a Bisericilor din emisfera nordică, la care
să la parte neapărat şi Bisericile din ţările semnatare ale Actului final de la Helsinki.
Tema acestei Adunări să fie « Pace şi dreptate». S-a recomandat ca această adunare
să aibă loc înainte de 1990.
Problema drepturilor omului a rămas în continuare ca o recomandare pe agenda
viitoare a Conferinţei, recomandîndu-se stabilirea unui secretariat sub numele «Pace,
dreptate şi drepturi umane». In această- lucrare să fie în continuare invitate şi Bise
ricile din Canada şi Statele Unite.
Comitetul de directive a recomandat Adunării generale să fie menţinut Secre
tariatul pentru într-ajutorare bisericească, în aşa fel îneît să poată răspunde cererilor
cu care sînt confruntate unele Biserici din Europa, urmînd ca bugetul acestui Secre
tariat să fie încorporat în bugetul Conferinţei.
în vederea întăririi lucrării acestui Secretariat, s-a recomandat să se adîncească studiile teologice care să motiveze ideea şi s-o explice Bisericilor.
La cererea unor Biserici, exprimate în Adunarea generală, Comitetul de directive
a recomandat: să se promoveze relaţiile dintre creştini şi evrei în Europa, şi să se
adincească dialogul teologic dintre cele două religii. S-a cerut în special să fie
urmărită cu interes problema Ierusalimului, pe baza declaraţiei Consiliului Ecumenic
al Bisericilor de la Nairobi, din 1975.
In aceeaşi măsură, la cererea multor Biserici, Comitetul de directive a reco
mandat preocuparea Conferinţei Bisericilor Europene şi de musulmanii care au ajuns
vecinii noştri în Europa, emigrînd în diferite ţări, urmînd să li se asigure libertatea
religioasă, securitatea legală, dreptatea socială şi cooperarea într-o societate pluralistică. Pentru a trata această problemă, s-a recomandat ca cele două organizaţii
din Europa, Conferinţa Bisericilor Europene şi Consiliul Conferinţei Catolice Europene,
să organizeze un C om itet al Bisericilor asupra Islamului în Europa, compus din 6—8
membri, care să coordoneze măsurile în legătură cu relaţiile dintre creştini şi musul
mani în Europa.
Avîndu-se în vedere că în Europa există circa 15 milioane de refugiaţi din
diferite ţări şi continente, s-a recomandat Conferinţei să se preocupe de ajutorarea
acestor refugiaţi şi a celor care cer azil.
In final, la repetatele cereri ale unor delegaţii de femei, Comitetul de program şi-a
însuşit recomandarea ca Bisericile să asigure femeilor o reprezentare echitabilă şi
potrivită în diferitele delegaţii, comisii şi comitete. De asemnea, s-a recomandat ca
în perioada imediat următoare să se revizuiască Constituţia Conferinţei Bisericilor
Europene, mai ales în legătură cu problema dreptului de a face recomandări în
diferitele Comitete ale Conferinţei, şi în legătură cu alte probleme care nu sînt
clare în vechea Constituţie.
Au urmat discuţii largi în plenară, care a acceptat raportul Comitetului, cu
foarte puţine modificări. Printre altele, s-a adăugat fraza ca în continuare Conferinţa
să acorde atenţie deosebită problemei prozelitismului, în legătură cu aceasta vorbind
în plenară Mitropolitul Antonie, care a explicat diferenţa dintre prozelitism şi misiune
creştină, împotriva unor grupuri care susţineau că prozelitismul e misiune şi că
trebuie încurajat. Pusă la vot, formula Mitropolitului Antonie a fost admisă, iar
cealaltă respinsă.
în legătură cu Secretariatul: «Pace, dreptate şi drepturi umane», s-a recoman
dat preocuparea mai largă a Bisericilor cu problemele dezarmării şi demilitarizării,
urmînd ca Bisericile să facă propuneri naţiunilor pentru reducerea şi lichidarea ar
melor nucleare, pentru cooperarea între creştini şi public, în legătură cu organizarea
de mişcări pentru pace, pentru întărirea încrederii în coexistenţa paşnică. Avîndu-se
în vedere situaţii din Europa Occidentală, în legătură cu muncitorii străini, s-a cerut
ca ei să aibă dreptul de vot acolo unde lucrează, şi dreptul Ia educaţia copiilor, în
raport cu cultura ţării lor de origine. Despre dialogul cu evreii şi musulmanii s-a
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recomandat să se organizeze dialoguri tripartite: evrei, creştini şi musulmani. în
acelaşi timp s-a recomandat o angajare mai largă a tinerilor în activitatea Conferinţei
Bisericilor Europene.
2) Comitetul de numiri, format din 9 membri, condus de către Episcopul Werner
ICrusche din R.D.G., comitet in care delegaţia română a fost reprezentată de Pr.
prof. Ştefan Alexe. Acest comitet a avut sarcina dificilă, de care s-a achilat onorabil,
4 » a întocmi lista cu propunerile pentru alegerea noilor membri ai prezidiului şi
ai Comitetului consultativ. La propunerea acestui comitet au fost aleşi de către
plenară următorii 8 membri ai prezidiului : Mitropolitul Alexei de Leningrad, Mitro
politul Antonie al Ardealului, Decan John Arnold (anglican, Anglia), D-na Marjolaine
Qievallier (reformată, Franţa), Mitropolitul Damaschin (Patriarhia Ecumenică, Elveţia),
ftHscopul Hans-Gernot Jung (R.F.G.); superintendentul Adam Kuczma (metodist, Polonia)
ti Prof. Pertti Peronen (lutheran, Finlanda).
Mitropolitul Alexei de Leningrad şi Episcopul Hans-Gernot Jung au fost declaraţi
apoi coordonatori pînă la alegerea preşedintelui. între cei 27 de membri ai Comite
tului consultativ a fost ales şi P. S. Episcop Nifon Ploieşteanul.
3) Comitetul de finanţe, format din 15 persoane, dintre care a făcut parte şi
Pr. Petre Silviu Pufulete, a analizat finanţele C.B.E.
4) Comitetul de acreditare format din patru membri şi condus de episcopul
Hans-Gernot Jung, a analizat statutul fiecărui participant referind asupra structurii
•dunării.
5) Comitetul pentru mesaj, format din 5 membri şi condus de către pastorul
anglican Paul Oestreicher, a întocmit un mesaj al Adunării, care a fost apoi discutat
aprobat de către plenară.
In acest mesaj (documentul nr. 53) se arată că Europa este ameninţată şi că
■bericile sînt chemate să facă tot ce pot pentru pace şi dezarmare, să lupte îm
preună împotriva terorii, a nedreptăţii, a poluării şi a fricii. De asemenea, împotriva
armelor de distrugere în masă, în timp ce mulţi copii ai lumii mor de foame. S-a
«p rim at chiar ideea că dacă nu se vor lua măsuri adecvate, nu e cert că civilizaţia
«I cultura noastră vor supravieţui în mileniul al treilea. S-a cerut ca Bisericile să
Iacă tot ce pot pentru ca să dărîme barierele neîncrederii, şi să mute hotarul răz
boiului rece spre o pace caldă, de la o coexistenţă ostilă, la o coexistenţă coopera
r ă , de la cursa înarmării, spre pace. Conferinţa şi-a exprimat sprijinul pentru
•rganizarea unei Adunări ecumenice pentru pace, cuprinzînd toate statele semnatare
«le Actului final de la Helsinki. Mesajul a fost dat presei, urmînd să fie răspîndit
prin toate mijloacele de mass-media.
In ziua de marţi, 9 septembrie, ambele şedinţe plenare de după amiază au
fost dedicate unei discuţii pe tema «Anno Domini 2000 — Quo Vadis Europa?». Din
prezidiul acestei întruniri a făcut parte şi I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului.
După prezentările făcute de cei doi vorbitori: Prof. A. Kutzenkov (U.R.S.S.)
fi Prof. N. Hortmann (Olanda), I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului a spus ur
sitoarele : «Mulţumesc celor doi profesori pentru interesantele lor
cuvîntări şi
pentru tezele pe care le-au expus, arabele creatoare, imaginative, realistice, pesimiste
4*Că nu se va opri cursa înarmărilor, optimiste dacă se va reuşi oprirea acestei
•arse. Nici unul dintre cei doi n-au putut găsi temeiuri pentru o opţiune clară, în
iavoarea pesimismului sau optimismului, ceea ce e grăitor prin însuşi faptul acesta.
Tema prezentată a fost şi poate fi oricînd atractivă. Şi ea a fost şi pentru noi cei
•are am ascultat-o într-adevăr atractivă, chiar dacă vorbitorii n-au putut identifica
•cele elemente care să ne facă să sperăm fără teamă.
Mulţi gîndesc la venirea celui de al treilea mileniu ca la un perete, şi că noi,
ttn cei care vor trăi atunci, vor avea pur şi simplu doar a sări peste acest perete,
Ca într-o lume extraterestră, într-o lume care va arăta completamente altfel decît
• noastră. Ştim toţi că se înşeală şi că mileniul al treilea va fi aşa cum îl vom
pregăti noi, nefiind pregătit de nimeni altcineva.
Alţii gîndesc că anul 2000 va aduce sfîrşitul lumii, aşa1 cum gîndeau cei care
aa ajuns la anul 1000, deşi pentru aceasta nu există în nici o carte teologică vreun
iMaei şi, desigur, aşa cum nu s-a întîmplat nimic lai anul 1000, tot aşa nu se va
iBtlmpla nimic nici la anul 2000. Noi credem că intrarea în anul 2000 va fi altceva
âeclt o secundă ca toate celelalte, ca o treccre dintr-o^cameră într-alta.
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Cu toate acestea: anul 2000 va fi şi este privit ca un punct de cotitură, cel
puţin din punct de vedere psihologic. Aşa Inctt sîntem în drept să ne punem nouă
şi celor doi vorbitori, cel puţin cîteva întrebări, în special pentru, că ei au evitat
opţiunile pentru pesimism sau optimism. Ei au totuşi părerile lor. Eu aş întreba
printre altele :
1. Ce credeţi, se vor face în următorii 14 ani paşi decisivi spre o nouă mentali
tate, spre fapte noi, spre noi decizii în legătură cu dezarmarea, în aşa fel încît să
ni se asigure pacea şi liniştea, să fim eliberaţi de frică şi tensiuni ? Sau situaţia va
continua aşa cum este ea astăzi ?
2. Care este convingerea D vs.: în mileniul al treilea balanţa puterilor, în mlinile cărora stau deciziile, va rămîne aceeaşi ca cea de astăzi, sau în afara celor
două mari puteri vor ajunge şi altele la acelaşi nivel? Şi dacă va fi aşa, înmul
ţirea puterilor va fi spre beneficiul, sau spre creşterea pericolului pentru lume ?
Desigur aceste întrebări rămîn valide numai dacă cele două puteri nu vor ajunge
la o înţelegere în legătură cu o dezarmare progresivă spre asigurarea păcii, cît
mai e încă timp.
Am înţeles, din ambele Dvs. conferinţe, că dvs. personal şi ţările dvs. lucrează
activ pentru pace. Credeţi în eficienţa la timp a acestei lucrări ?
3. Ce credeţi, ca laici şi oameni de ştiinţă, interesati sau nu de probtemele
bisericeşti: Pot Bisericile avea vreo putere — desigur nu mă gîndesc la putere
fizică — să determine viitorul spre o soluţie dc pace şi unitate a omenirii ? Joacă
ele realmente vreun rol ? Sînt ascultate ?
Noi, ca Biserici, ca oameni ai Bisericilor, ne cunoaştem responsabilitatea şi
lucrăm în conformitate cu credinţa noastră, pentru pace şi înţelegere. Ce credeţi,
ne ascultă cineva ? Şi ce ar trebui să mai facem ca totuşi să fim ascultaţi ? Imaginaţi-văl că puterea ar fi in mîinile Dvs,,
aţi fi gata să acordaţi o atenţie foartei
serioasă Bisericilor ? atunci cînd ele cer pace şi înţelegere ?
Aş mai întreba : trebuid oare să ne sprijinim in puterea noastră de influenţă
numai pe Dumnezeu prin rugăciuni, şi să cerem şi să aşteptăm ajutor numai de la
Dumnezeu ? Sau credeţi că putem avea un impact important asupra celor ce deţin
puterea în lumea aceasta ?
Ştiu că întrebările mele sînt grele, şi aproape că nu aştept răspuns la ele. Dar
cîteva comentarii sînt sigur că ar interesa întreaga Adunare căreia v-aţi adresat. Din
una dintre cuvintările Dvs., am reţinut accentul pus pe aspectul moral al opţiunii
pentru pace sau război. Mi-a plăcut acest lucru, fiindcă sint sigur că împreună cu
o nouă ordine economică internaţională, care ar ii singura care ar duce la pace
bazată pe dreptate, e nevoie şi de o nouă ordine morală internaţională şi în politică,
ordine în care D A să fie DA, viaţa să fie socotită sacră, onestitatea să fie lege in
respectarea tratatelor, pacea să înlocuiască armele.
Ultima mea întrebare ar fi legată tocmai de acestea: Este oare posibil ca în
următorii 14 ani care ne despart de următorul mileniu, o astfel de schimbare în
mentalităţi şi în acţiunile marilor puteri să se producă ?».

Au comentat în scurt şi ceilalţi reprezentanţi din prezidiu, după care cei doi
profesori au răspuns doar la întrebările Mitropolitului Antonie, în sensul că e de
dorit ca lumea să reuşească să-şi schimbe mentalitatea, să lucreze pentru pace şi
dezarmare, să înlăture războiul, cursa înarmărilor şi frica, dar că acestea, aşa cum
s-a remarcat, stau încă în puterea oamenilor politici. A r fi de dorit ca aceştia să
asculte şi glasul Bisericilor pentru că ei şi-au dat seama cit de mult toate Bisericile
militează pentru pace şi pentru viaţă.
In ziua de miercuri, 10 septembrie 1986, Adunarea a votat primirea ca membre
în Conferinţa Bisericilor Europene a următoarelor Biserici: Biserica O rtodoxă Sîrbă,
cu un număr de 10.500.000 credincioşi, 26 de eparhii şi episcopi, 2.100 preoţi şi
2.240 de monahi şi monahii în 140 de mînăstiri; Biserica Metodistă Unită din Estonia
(U.R.S.S.), cu 2.000 credincioşi, 14 pastori, 14 parohii, 18 diaconi şi 35 de predicatori
laici. Această Biserică îşi are centrul la Tallinn, în U.R.S.S. şi conducător pe Superintendentul Pastor Olay Părnamets. Cu aceste două Biserici, care au fost primite
ca membre în Conferinţa Bisericilor Europene cu deosebit entuziasm, dat fiind faptul
că ele au activat ca observatoare în cadrul C.E.B., această organizaţie numără un
total de 116 Biserici din 26 de ţări europene.
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Cu privire la Constituţia acestei organizaţii, Adunarea generală de la Stirling
a discutat şi votat un amendament asupra articolului 6 al Constituţiei, precizîndu-se
c i membrii Prezidiului şi cei ai Comitetului Consultativ vor fi schimbaţi în întregime
la fiecare Adunare Generală. Pînă la Adunarea de la Stirling, jumătate din membrii
Comitetului consultativ rămîneau prin tragere la sorţi din oficiu în Comitetul ur
mător. Tot în acest articol s-a fixat numărul de 8 membri (faţă de 7 cîţi erau pînă
acum) ai Prezidiului, şi 27 membri (faţă de 23 cîţi erau pînă la Stirling) în Comitetul
consultativ, aceasta datorîndu-se faptului că a crescut numărul Bisericilor membre
«le C.E.B.
Cea dc a lX-a Adunare generală a C.B.E. marchează un moment important nu
numai în evoluţia acestei organizaţii crcştine, ci chiar în cadrul mai larg al Mişcării
ecumenice generale. Acest moment este evidenţiat de faptul că prin această Adunare
se angajează o nouă generaţie de teologi in slujba ecumenismului, ca şi prin propu
nerile concrete pe carc această întrunire le-a făcut pentru continuarea activităţii
CB.E. Adunarea generală a beneficiat de un material pregătitor şi de nişte rapoarte
aatur întocmite.
Contribuţia valoroasă a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la buna desfă
şurare şi la succesul lucrărilor celei de a IX-a Adunări Generale a Conferinţei Bise
ricilor Europene a fost apreciată şi răsplătită prin alegerea a doi ierarhi români în
forurile de .conducere ale acestei organizaţii: I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului
In prezidiu, şi P. S. Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar patriarhal,
în
Comitetul
consultativ
Pr. prof. dr. VIOREL IO NIŢÂ

U N «C O N C IL IU A L P Ă C II»
Din iniţiativa şi la invitaţia Prof. dr. Cari Friedrich von Weiszăcker, fizician,
»-a organizat între 15"— 15 octombrie 1986, în localitatea Kirchberg din R. F. Germania,
In localul unei foste mînăstiri catolice distruse de Reformă şi refăcută în anii din
«rmă ca centru de conferinţe, un Conciliu, al Păcii, menit să sensibilizeze opinia pu
blică asupra pericolului unui război nuclear. Tema Conciliului a constituit-o titlul unei
cirţi publicate anul acesta de către Prof. von W eîzsăcker: D/e Zeit drăngt («N e
presează timpul», Munchen şi Viena, 1986, 117 p.).
Au participat peste o sută de invitaţi din citeva ţări din Europa : R. F. Germania,
R.D.G., Franţa, Anglia, Danemarca, Polonia, Cehoslovacia, Elveţia, U.R.S.S.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de semnatarul acestei dări de
seamă.
In prima zi — 13 octombrie 1986 — s-a dat cuvîntul unui număr de zece par
ticipanţi. A l treilea vorbitor a fost reprezentantul B.O.R., care a prezentat referatul
intitulat: «Clnd fiecare va ii o piedică» în calea războiului, — va fi pace, împrumullnd cuvintele dintre ghilimele dintr-o scriere a lui Nicolae Iorga, din anul 1940 (textul
referatului în Anexă). Referatul a fost ascultat cu mult interes şi a fost apreciată
aiai ales iniţiativa recentă a preşedintelui Nicolae Ceauşescu de a reduce cu 5%
cheltuielile şi forţele militare, la nevoie în mod unilateral, spre a da un exemplu de
acţiune concretă celorlalte state, spre dezarmare şi pace.
Din partea Franţei a vorbit Pastorul George Casallis, din Paris, vechi militant
pentru pace şi unul dintre fondatorii C.C.P. de la Praga, împreună cu Mitropolitul din
•cea vreme al Moldovei şi Sucevei, Dr. Iustin Moisescu. Pastorul George Casallis s-a
retras din C.C.P. cu mulţi ani în urmă, în momentul in, care i s-a părut că prin
«pace» se înţelege doar a face politica unei singure părţi. Acum, este pentru prima
oară cînd el revine în arenă, la o Adunare internaţională pentru pace, declarînd că
Înţelege că altă cale nu există. El a cerut celor două mari puteri, Estului şi Vestului,
In ciuda diferenţelor ideologice greu de soluţionat, să nu se separe în problemele
picii şi în interzicerea folosirii bombei atomice. El a recunoscut că Franţa rămine
angajat^ în cursa înarmărilor. Totuşi, în momentul în care înarmarea atomică în
seamnă distrugerea creaţiei, a Planetei, viziunea apuseană ar trebui să se schimbe,
pentru că şi ei sînt la fel de ameninţaţi de înarmare şi de război.
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Pastorul Casallis şi-a exprimat unele îndoieli cu privire la modul cum se va
soluţiona problema în cele din urmă. Lupta pentru dezarmare, — a spus el — . pare
pierdută. Gîndirea în slujba păcii e în minoritate. Şi ceea ce e mai grav, e în mino
ritate gîndirea însăşi, oamenii care gîndesc. Prevalează cei care nu gîndesc şi care
îi consideră ridicoli pe cei care cer dezarmarea.
El a pledat totuşi pentru orice soluţie care duce la pace şi la apărarea naturii
şi a creaţiei. Radiaţiile, chiar dacă nu va fi război, vor distruge încetul cu încetul
pădurile şi aceasta va duce la moartea planetei. întrebat ce pot face Bisericile din
Franţa în legătură cu aceasta, a răspuns că ele sînt active în apărarea păcii, dar n-ar
putea spune cît este de eficace efortul lor în faţa oamenilor politici
Episcopul vechi-catolic de la Bonn, Dr. Sigisberg Kraft, a reluat ideea din re
feratul subsemnatului că Bisericile nu trebuie să se amestece în lupta dintre ideologii,
ci doar întru apărarea naturii şi a vieţii. De asemenea, el a reluat ideea că Bisericile
nu se bucură de credibilitate şi din cauză că sînt prea divizate. Ele au calitatea de a
învăţa, dar cum să le fie primită învăţătura, cînd ele înşile nu sînt unite ? Cum să
se bucure de credibilitate Biserici care se angajează, de pildă, în campanii electo
rale, deci se separă după ideologiile partidelor pe care le apără ? Totuşi, în problema
apărării păcii, toate Bisericile sînt unite.
A luat cuvîntul şi un ofiţer din Germania Federală, general de brigadă, von der
Racke, declarînd că şi soldaţii sînt adînc preocupaţi de posibilitatea unui conflict pe
care nu-1 doresc.
Referindu-se la cele două Germanii, el a spus că ceea ce le divizează mai ales,
este modul cum înţeleg relaţia dintre dreptate şi libertate. Cei din Est nu, vor să le
separe, cei din Vest nu le concep decît separate.
Generalul a declarat apoi că, în ciuda aşteptărilor noastre, armele atomice nu
vor fi abolite din motive morale, ci din motive politice. Oamenii politicii vor raţiuni
politice, nu mor*ale.
Totuşi, ştiind că în vremea noastră un război atomic ar fi o catastrofă din toate
punctele de vedere, el a spus că trebuie să optăm pentru tratative şi pace. Chiar
dacă acum oamenii politici din cele două lagăre vor putea stăpîni situaţia, cine ştie
ce se va întimpla peste 20 de ani, cînd multe state vor putea avea bombe atomice,
şi printre conducători va fi şi vreun nebun, care s-o folosească? De aceea trebuie
luptat împotriva înarmării atomice. Ce morală să aştepţi de la un nebun?
Există desigur mai multe posibilităţi: ori vor fi abandonate armele atomice, ori
vor rămîne, dar nu vor fi folosite decît ca ameninţare. Cealaltă posibilitate e folosirea
lor, dar în cazul acesta rezultatele sînt imprevizibile pentru viaţa omului şi a Planetei.
Ştim că dvs., creştinii, detestaţi războiul şi militarizarea, dar aceasta nu e decît
0 idee, o mărturie creştină şi deciziile nu sînt în mîinile Dvs. Puteţi desigur influenţa
opinia publică, dar deciziile aparţin oamenilor politici, iar militarii
fac parte din
instrumentele acestora. Dvs. vreţi pace. Bine, Cum să se facă pacea, aceasta aparţine
oamenilor politici şi, în nici un caz, ei nu vor confunda dreptatea cu libertatea. t
Numai cînd acestea două îşi vor găsi calea de rezolvare, se va putea vorbi de pace
sigură.
I s-au pus generalului multe întrebări în legătură cu expunerea sa şi, mai ales,
1 s-a explicat că libertatea trebuie luată împreună cu dreptatea, altfel libertatea e o
iluzie. In răspuns, s-a menţinut pe punctul său de vedere că trebuie menţinută ame
ninţarea, deci înarmarea, pentru apărarea libertăţii. Dreptatea vine pe planul al doilea.
In cuvîntul său, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române a arătat generalului
că fără dreptate nu se poate vorbi de libertate. Libertatea fără dreptate poate fi, cum
şi este azi în multe părţi ale lumii, libertatea de â muri de foame sau de sete, sau de
a nu avea de lucru, sau de a nu avea acces la învăţătură, etc. Libertatea e condiţio
nată de dreptate, nu invers. Aşa îneît, imperios necesară este o nouă ordine economică.
Politicienii trebuie să pornească de la această premiză, ca să împiedice războiul şi
să apere pacea. Aceasta va facilita şi dezarmarea şi triumful raţiunii. L-am întrebat
dacă el personal, în numele oricărei idei, ar fi gata să declanzeşe un război care să
distrugă totul. Cu ce folos ar face-o, altul decît distrugerea ? De aceea se impune mai
întîi o clarificare simplă : renunţarea la soluţia forţei şi trecerea la dialog. Aceasta e
singura soluţie. După renunţarea la forţă, prin dialog totul e posibil. A răspuns că
de fapt şi el crede în alternativa dialogului, altfel n-ar fi cu noi. Singura alternativă:
dezarmarea prin dialog.
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Un delegat din R.D.G., episcopul Christoph Stier, din Schwerin, Mecklenburgs, a
spus şi el că Bisericile refuză teoria înarmării ca ameninţare, deoarece consecinţele
ei pot fi imprevizibile. Trebuie mers spre ideea unei înscăunări în lume a încrederii,
pentru a se pregăti procesul păcii. El poate fi lung, dar e singurul sigur.
Helmut Spengler, episcop al Bisericii din Hessen-Nassau, Darmstadt, a pledat
pentru instituţionalizarea acestui C onciliu al Păcii, dar a precizat că opiniile noastre
fiu pot fi eficiente decît dacă se pot transforma în decizii politice. Un Conciliu al
Picii poate fi o strategie diplomatică prin care să sc influenţeze factorii de decizie
Politică. Trebuie impusă în lume dogma dezarmării, împotriva tuturor felurilor de
’rtzboaie, deoarece şi cele convenţionale sînt tot atît de odioase ca şi cele atomice.
O
cuvîntare importantă a ţinut în cadrul Conciliului de la Kirchberg profesorul
fizician Cari Friedrich von Weizsăker, fratele preşedintelui R. F. Germania. Ideea
centrală de la care a pornit a fost aceea c ă : Trebuie să comunicăm, nu să ne exco
municăm, adică oamenii să se apropie prin dialog, nu să se îndepărteze unii de alţii.
T rebuie să încercăm să ajungem la adevăr prin dialog, nu din cauza fricii. In momentul
de fată omenirea e ameninţată, natura e în pragul otrăvirii prin producţia atomică.
Referindu-se la întllnirea dintre preşedinţii Reagan şi Gorbaciov din» Islanda,
care tocmai se terminase, von Weizsăcker a spus că «marea catastrofă a anului 1986
*u a fost incidentul de la Cernobîl, ci întîlnirea dintre cei doi de la Rejkiawyk», pentru
c4 nu au putut ajunge la un acord cu privire la trecerea la dezarmare atomică.
Vorbind despre epuizarea surselor de energie, profesorul a spus că şl aceasta
• consumată tot pe înarmare: «Daţi-mi 1000 de ani de pace, a spus el, şi garantez
1000 de ani de energie». Nu s-a declarat optimist cu privire la pacea viitorului. «Nu
fUu dacă ne vom mai vedea la anul». Adevărata problemă, a mai spus el, e aceea a
protecţiei noastre împotriva urmărilor unui război atomic, ale cărui efecte vor fi de
fcuigă durată.
De aceea, el se pronunţă pentru A corduri şi nu pentru război. Chiar dacă proklema dreptăţii sociale se va rezolva, va rămîne în continuare gravă probleana energiei.
«Se pot domestici micii demoni, dar cu cei mari e mai greu».
Printre problemele pe care le-a abordat a fost şi aceea a creşterii populaţiei şi a
balanţei dintre aceasta şi producţie. Se întîmplă nişte lucruri ciudate, a arătat e l ; în
•uite ţări, populaţia creşte pentru că familiile au nevoie de multe braţe de muncă spre
• rezolva sărăcia. Or, tocmai aceasta duce pe de altă parte la creşterea sărăciei.
Cu privire la împrumuturile făcute de ţările subdezvoltate sau în curs de dez
voltare, a arătat că multe dintre ele nu sînt capabile să le restituie, dar Băncile nu
▼or să ştie aceasta. Ele îşi vor banii. Şi întrucît S.U.A. promovează o politică de
■armare care măreşte sărăcia ţărilor în curs de dezvoltare sau subdezvoltate, împie
t rin d deci instaurarea unei noi ordini economice internaţionale, ar trebui ca S.U.A.
• I achite Băncilor datoriile altora, dar aceasta ar însemna creşterea impozitelor în
S.U.A., ceea ce nu convine cetăţeanului american.
Contradicţiile din lumea de azi sînt atît de mari şi de greu de soluţionat, a
• a i spus el, îneît al treilea război mondial ar putea începe chiar în timpul cit noi
kitrînii mai trăim încă.
Despre cursa înarmărilor ca mijloc de intimidare şi ameninţare a altora, a spus
Ci aşa a fost de cînd e lumea. Cînd în lume au apărut două puteri, a început între
cerea pentru înarmare. Aşa a fost între Roma şi Cartagina, şi între multe alte puteri.
Acum însă, cu arma atomică problemele se pun altfel. Sîntem avertizaţi că sîntem în
• a r e pericol. Dar dacă ne vom trezi prea tîrziu ?
Prof. von Weizsăcker a avansat şi o teorie nouă : dacă oamenii nu se vor în
ţelege, dar nu vor folosi totuşi armele atomice, atunci vor crea arme non-atomice,
d ar mult mai distrugătoare decît cele atomice. «N u dezarmarea va duce la pace, ci
Pacea la dezarmare» ; de aceea trebuie să începem prin a hotărî pacea. Invitaţia la
dezarmare nu e convingătoare, pentru că cei care o fac, au atîtea rezerve, îneît chiar
dacă ar dezarma proporţional, le-ar mai rămîne suficiente arme pentru a putea de
clanşa şi duce un război. De aici vin ezitările.
Concluzia profesorului a fost că totuşi, singura soluţie e decizia pentru pace
fi aceasta depinde de oameni. Nu natura a creat armele — nici Dumnezeu — , ci
oamenii. Hi trebuie să se debaraseze de ele. Dar iată că oamenii s-au înstrăinat
■oii de alţii. Nu-şi mai cunosc vecinii. Se tratează ca nişte abstracţiuni. Lupul nu e
lup pentru lupi, dar oamenii au devenit lupi pentru oameni. Creştinii tr e b u ie să
•eRună în valoare morala dragostei de aproapele. Aceasta ar trebui să controleze
puterea. Dar nu şi-a dovedit eficienţa.

30

BISERICA O R T O D O X A R O M Â N A

Omenirea trebuie totuşi să înţeleagă acum,, a mai spus el, că pace nu însem
nează să nu mai fie război, ci să se opere pacea. Trebuie condamnată şi intenţia
de a face război. Ce te faci însă cînd tu ajungi la concluzia aceasta, dar adversarul
tău nu ajunge, ci foloseşte arma atomică ?
El s-a referit apoi la teza unui război justilicat, care e oricînd posibil, atîta
vreme cît există arme şi armate. Justificat de ce? De pretextul apărării păcii şi al
libertăţii. Trebuie însă, a spus el, respins acest pretext. Trebuie ca Instituţia răz
boiului ca atare să dispară. Să se instaureze regimuri democratice, bazate pe morală.
Iisus nu s-a ocupat de politică, dar a avut în vedere egalitatea şi' libertatea oame
nilor. Cum se poate realiza aceasta ? Ce e de făcut ? Să instituţionalizăm
acest
Conciliu al păcii. Poate că el va răspunde.
Von Weizsăcker a vorbit liber şi nu tocmai sistematic, dar a vorbit din con
vingere, teamă şi îngrijorare. Au urmat discuţii* comentarii.
Un ziarist polonez, Dr. Jerzy Toeplitz, din Varşovia, a pus întrebarea cum pot
creştinii iubi, sau cuin cer ei să fie iubit şi aproapele şi duşmanii ? Cum s-ar putea
traduce aceasta într-un limbaj actual, care să asigure pacea. El a avansat termenul
security partnership: să ajungă oamenii să fie parteneri în securitatea personală.
Să se realizeze o securitate reciprocă. Fiecare să fie sigur că nu va fi atacat. Numai
în aceste condiţii s-ar putea ajunge şi la iubirea vrăjmaşului. Altfel cum să-l iubeşti?
Să-l iubeşti ca să-l schimbi, dar dacă el nu se schimbă ? Să-l iubeşti, însă cînd nu te
temi de el, şi nici el nu se teme de tine, acest lucru e posibil.
Ideea de securitate reciprocă a mai fost reluată după aceea în discuţii, considerîndu-se a fi o bună soluţie şi o posibilă garanţie a păcii, în cazul în care ambele
tabere în conflict ideologic ar fi sigure că securitatea reciprocă o operantă.
Problema e însă : cum să se ajungă la o securitate reciprocă ? In ciuda sau prin
rezolvarea decalajelor economice ? E posibilă o securitate reciprocă, atîta vreme cît
rămîn nedreptăţile sociale la scară mare, mondială ?
După expunerea Prof. von Weizsăcker a Huat cuvîntul, în replică, şl naratorul
acestei Adunări pentru pace.
«Am ascultat cu interes şi cu pasiune expunerea Dvs., D-le Weizsăcker, o ex
punere plină de idei şi de sugestii menite să ne provoace meditaţii îndelungi şi
creatoare, deşi ne-a strecurat în suflete şi anumite incertitudini şi chiar mai mult
decît atît, un pic de teamă. Eu mi-am pus întrebarea, şi v-o pun şi D v s.: Ce putem
gîndi despre viitor ? Il putem calcula ? De pildă, putem spune ce se va întîmpla în
cazul că se promovează în continuare politica ameninţării prin înarmare» sau ce se
va întîmpla în cazul unui acord de dezarmare progresivă? Putem calcula pacea, în
funcţie de anumite date pe care ni le furnizează realitatea, sau nici în astfel de
condiţii n-o putem calcula cu precizie, ea rămînînd de fapt dependentă de alţi factori,
care ne scapă, sau e lăsată pe seama întîmplării ? O putem calcula, sau doar ghici,
profeţi ? Şi, în condiţiile prezente, ce putem spera ? Vă întreb acestea, pentru că
am avut impresia, şi cred că nu m-am înşelat, că Dvs. aţi lăsat problema deschisă.
Nu v-aţi pronunţat asupra viitorului. N-aţi dat nici un pronostic. Sau aţi fost mai
degrabă pesimist. Aţi predat problema Conciliului Păcii, pentru viitor. Dar ce credeţi
că ar putea realiza un asemenea Conciliu ? A r putea el să facă să prevaleze ra
ţiunea, peste interesele politice ? Sau in cele din urmă se va apela totuşi la forţă <
Cu alte cuvinte: Există soluţii împotriva războiului, sau nu există ?».
Prof. von Weizsăcker a răspuns că aşa este : a lăsat problema deschisă. O ac
ţiune comună a raţiunii ar putea da unele rezultate, dar cum să se ajungă la o
asemenea acţiune comună, e mai greu de spus. Sînt întotdeauna aspecte care ne
scapă f de aceea n-am îndrăznit să fac pronosticuri şi nici să dau soluţii. Dacă aş
fi făcut aşa ceva ne-am fi împărţit de pe acum în tabere, chiar noi aici. Or, eu am
vrut şi vreau să las deschisă perspectiva lucrării în continuare a unui Conciliu al
Păcii care, poate, va găsi ceva. De aceea nici nu l-am criticat aici pe preşedintele
S.U.A. pentru ceea ce n-a făcut acum în Islanda. Aş fi putut să-l critic, dar poate că
nu e încă totul pierdut. Lupta pentru pace trebuie continuată.
A, vorbit apoi Dr. Erhard Eppler, fost ministru al relaţiilor cu lumea a treia.
Acesta a pus foarte multe întrebări creştinilor: O teologie a păcii, cere o pace a teo
logiei, dar aceasta încă nu există; pot creştinii să se angajeze într-un război din care
va rezulta o iarnă nucleară care va strica opera Creatorului, care va fi o negare a
Genezei ? Ce înţeleg creştinii atunci cînd spun că pacea e o treabă politică ? Pot creş
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tinii participa la folosirea armei atomice ? Şi de ce iau parte la competiţia înar
mării ? De aici va rezulta dezumanizarea altora; or, ei au porunca să-şi iubească
■lăcar aproapele.
Toate acestea, a conchis el, ne duc la concluzia că mai trebuie făcut încă mult
Pentru a se ajunge la o teologie a păcii, bine determinată.
El a spus că nu se poate asigura pacea prin forţă. Intr-o asemenea situaţie, ni■leni nu va mai putea spune că e urmaşul lui Hristos. Pax romana n-a fost eficientă
Pînă la urmă, pentru că era impusă cu forţa. C/vis romanus sum, era garanţia că vei
fi tratat după lege. Dar Iisus n-a mers pe această idee unilaterală. El a mers pe
Iubire, pe înţelegerea de dincolo de forţă. Cea mai mare securitate, s-a dovedit pînă
lâ urmă insecuritate, şi cea mai mare moralitate, impusă cu forţa, s-a dovedit im ora
litate. Ea l-a sacrificat chiar pe lisus, care era drept.
Nici o securitate nu poate fi sigură, dacă e asigurată pe insecuritatea altuia, a
*pus Eppler. Securitatea reciprocă e mai aproape de ceva ce ar putea fi posibil.
In discuţiile care au urmat, securitatea reciprocă a fost condiţionată de vorbi
tori de reinstaurarea unei noi ordini econom ice Internationale.
In acest sens a luat cuvîntul şi autorul acestei dări de seamă, şi mulţi alţii. Fără
soluţionarea problemelor economice, pericolul va atîrna permanent deasupra cape
telor oamenilor ca o sabie a lui Damocles.
întrebat ce părere personală are el ca politician, Dl. Eppler a răspuns : «Politi
cienii trebuie să fie optimişti. Altfel nu-i mai alege nimeni!».
întrebat despre opinia lui cu privire la rolul Bisericilor în apărarea păcii a
răspuns : «Bisericile trebuie să-şi construiască o teologie clară, sigură, solidă, a păcii.
Numai după aceea îi vor putea angaja alături de ei pe politicieni».
Deşi marea majoritate a participanţilor la Conciliul păcii de la Kirchberg erau
protestanţi, în concluzie s-a spus că Sfîntul Duh în acţiunea sa în lume, nu exclude
cooperarea omului. Deci nu sola gratia, nici sola lide. Şi oamenii îşi au rolul şi res
ponsabilitatea lor. Acest lucru a marcat un important pas protestant spre o întoar
cere la coresponsabilitatea divino-umană în ceea ce priveşte destinul oamenilor pe
pămînt.
Intr-o nouă intervenţie, Prof. Casallis din Franţa a ridicat problema non-violenţei,
ca soluţie a implicării creştinilor în lupta pentru pace. Non-violenţa vine de la Hristos,
nu de la Gandhi. In discuţie a apărut şi întrebarea dacă există iorm e justilicate de
violenţă, răspunsurile din sală fiind dintre cele mai diverse şi la un moment dat riscînd
să se piardă in confuzii, pentru că nu s-a dat o definiţie exactă a non-violenţei.
In acest moment a cerut din nou cuvîntul reprezentantul Bisericii Ortodoxe
Române, Mitropolitul Antonie Plămădeală, al Ardealului:
«Aş cere o punere la punct şi o intrare in ordine a discuţiei: Ce înseamnă
non-violenţa ? A nu răspunde la violenţă ? Despre aceasta discutăm, sau discutăm
In principiu despre non-violenţă ? Dacă discutăm în principiu, ne pierdem vremea,
pentru că trăim într-un climat de super-înarmare, care presupune violenţa. Poate ar
fi mai util să determinăm dacă poate exista şi un războ1
. justificat, acela de apărare
de pildă. Aici s-a spus ; nu există război drept. Şi s-a tras concluzia că e îndreptăţită
doar non-violenţa. De acord. Dar dacă eşti atacat ? In ciuda poveţii cu întoarcerea
obrazului, creştinii s-au implicat In războaie. Ce le spunem azi despre războaiele de
apărare, de apărarea de agresori? Cred că acest aspect nu trebuie neglijat, pentru
că face parte din ceea ce este posibil să se întîmple, şi ei cer de la noi o orientare.
Părerea mea este că în cazul apărării, aceasta se înscrie în limitele moralei care
nu ne permite să lăsăm răul să se răspîndească».
A răspuns von Weizsăcker, că nu poate exista război drept. Iisus n-a fost
pentru violenţă, dar atunci trebuie să accepţi consecinţele violenţei altora, ceea ce
nu e totdeauna uşor. Noi l-am avut aici pe Hitler. A fost justificat moral acela care
a refuzat să lupte împotriva lui Hitler ? Sînt probleme! Nu e uşor să ne pronunţăm,
încă o dată se justifică deci continuarea discuţiilor noastre şi instituirea Conciliului
Păcii.
Au fost însă obiecţii împotriva titlului de C onciliu al Păcii. S-a zis că romanocatolicii şi unii ortodocşi prezenţi obiectează că numele e consacrat ca termen tehnic
pentru Conciliile Ecumenice, aşa că e mai bine să se adopte pentru viitor un alt
nume, d.p. Adunarea creştinilor pentru pace. A luat cuvîntul din nou reprezentantul
Bisericii Ortodoxe Române :
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«Cînd am primit invitaţia, am fost fascinat de titlul instituţiei care se punea la
cale : Conciliu al Păcii. Văd acum unele ezitări. Nu cred că sînt îndreptăţite. Vechile
Concilii, Sinoade, îşi au numele lor consacrate-. Şi însemnau tot Adunări. Lumea de
azi ştie să dea cuvintelor sensul lor. Un Conciliu al Păcii, ar fi un Conciliu al Păcii
cum n-au fost cele din trecut, care au avut alte teme pe agendă. M i.se pare chiar
că un astfel de titlu ar fi un slogan foarte mobilizator. Prin el, am intra şi în accl
proces conciliar (C onciliar fellowship, ConciliaritY), care a fost atît de discutat şi
aprobat de Adunarea generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Vancouver
(1983). Să nu ne temem de cuvinte, ci să ne folosim de ele, dacă pot fi de folos».
Hotărlrea finală a fost să se convoace în anul viitor o nouă adunare spre a se
continua procesul conciliar în vederea apărării păcii. Numele de Conciliu al Păcii
intră în uz prin însăşi folosirea lui.
Nu s-a alcătuit nici un Comunicat final, nici o Declaraţie. Televiziunea ger
mană a înregistrat însă totul, pentru o expunere de o oră în ziua de 31 octombrie 1986.
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ANEXA
*Cind fiecare om va ti o piedică» In calea războiului, — va ii pace
Titlul de mai sus îi aparţine lui Nicolae Iorga şi a fost rostit în 1940. Marele
istoric lansa un avertisment în preajma celui de-al doilea război mondial. N -a fost
ascultat şi războiul s-a declanşat. Astăzi, un astfel de avertisment trebuie luat mult
mai serios, pentru că nu numai pacea lumii e ameninţată, ci e ameninţată existenta
însăşi a lumii, datorită mijloacelor de distrugere pe care le-au acumulat şi le acumu
lează, într-un ritm din ce în ce mai accelerat mai ales marile puteri.
In privinţa apărării păcii şi a vieţii, nu de argumente duce omenirea lipsă. In
afară de poruncile Scripturii, bunul simt ne spune că viaţa e preferabilă morţii, şi
pacea, războiului, şi că ocrotirea creaţiei e datoria noastră, nu distrugerea ei. Şi
dacă este aşa, atunci se pune întrebarea :
De ce totuşi argumentele rămîn fără nici o eficacitate, iar raţiunea umană care
peste tot le recunoaşte, se dovedeşte pînă acum incapabilă de a transforma argu
mentele în fapte ? De ce, în ciuda tuturor evidenţelor că ne îndreptăm spre o catas
trofă generală, cursa înarmărilor cu cele mai distrugătoare arme continuă într-un
rilm progresiv? Nici n-a ajuns bine ultimul tip de armă la sfîrşitul liniei de fabricaţie,
că la începutul aceleiaşi linii începe fabricarea alteia şi mai distrugătoare, învechind-o
pe loc pe cea abia născută cd o clipă mai înainte. Racheta «Maverick» antitanc a
fost înlocuită îndată după producere, deşi a fost comandată pentru 4,4 miliarde lire
sterline; racheta «Phoenix», racheta «Tow», racheta «Roland», destinate doborîrii de
avioane, numai cu aceasta din urmă cheltuindu-se 10 milioane de dolari, racheta «Tri
dent», obuzul «Copperhead», costînd 47.000 lire sterline, toate au fost urgent înlo
cuite în momentul cînd erau gata de livrare, îneît se vorbeşte de o «mortalitate in
fantilă» a rachetelor.
De ce se întîmplă toate acestea? Ce se întîmplă cu raţiunea umană? Se va fi
dereglat şi a ajuns să creeze şi să justifice monştri, să justifice absurditatea, pînă la
forma ei cea mai acută, autodistrugerea ?
Poate că exagerăm puţin cînd punem întrebarea în felul acesta. Ştim toţi că,
totuşi, raţiunea îţi dă iluzia că operează atunci cînd marile puteri continuă cursa
înarmărilor şi perfecţionarea capacităţii de distrugere a armelor. Se argumentează că
cel mai puternic îl va opri de la agresiune pe cel mai slab, intimidîndu-1, făcîndu-1 să
renunţe la agresiune. Acum se ştie Insă că argumentarea are doar aparenţa de a fi
logică. Cel care poate distruge lumea de cinci ori, nu se va teme de* cel capabil
de a o distruge de zece ori I E destul s-o poată distruge oricare dintre ei o singură
dată! Un glonte e tot atît de eficace în puterea lui de distrugere pentru un om, ca
şi o bombă atomică!
4
Un fals pretext moral este şi acela că cei care se înafmează spun: armele mele
sînt defensive, ale celuilalt sînt ofensive. Şi dacă e să credem ambele părţi, cum mai
sînt, la urma urmei, armele lor ?
Mutarea cîmpului de operaţie In spaţiu — aşa-numitul război al stelelor — e
un alt fals pretext «raţional». Odată început, e astăzi dovedit că un război nu poate
fi decît total: pe pămînt şi In spaţiu.
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Nimic nu salvează cursa înarmărilor de la absurditatea ei. Evident, raţională e
pocea, şi evident absurd e, cu mijloacele reciproce de azi, războiul. Conflictul e între
ideologii, între scopurile lor şi între mijloacele pentru realizarea acestor scopuri.
Nu cred că noi creştinii trebuie să ne amestecăm în conflictul dintre ideologii,
chiar dacă avem opţiuni ideologice diferite. în momentul în care am face-o, ne-am
topărţi şi noi cel puţin în două şi, probabil, incapabili de a ne reuni paşnic, am
conveni în cele din urmă să ne trădăm pe noi înşine, credinţa şi pe Dumnezeul nosIni, şi să ne raliem şi noi argumentului forţei. Ne-am autodistruge de două o r i:
•dată ca membri ai Bfsericii, a doua oară ca oameni.
Cred, dimpotrivă, că vocaţia noastră este să ne pronunţăm ferm şi să lucrăm
n toate mijloacele posibile împotriva rezolvării conflictelor de orice fel prin
tă. Războiul, uciderea vieţii, sînt imorale. A vă aduce argumente biblice pentru
easta ar fi de prisos într-o astfel de adunare creştină. Toţi le cunoaştem şi le
părtăşim.
Dar şi pregătirile de război sînt imorale, nu numai războiul declanşat. Cum să
• e moral faptul că cheltuielile militare creează anual 32.000.000 de şomeri? Cum să
• e moral faptul că se cheltuiesc 1.000 de miliarde de dolari pe an pentru înarmare,
A n produsul muncii oamenilor, sumă cu care s-ar putea rezolva situaţia milioanelor
de oameni fără locuinţe din India de pildă, (i-am văzut eu locuind pe trotuare la
■ombay şi Calcutta), a milioanelor de oameni care mor de foame, de sete şi de
toii, mai ales în lumea a treia, a milioanelor de analfabeţi, care nu lipsesc nici
• n ţările pretinse ultra dezvoltate, ca Statele Unite şi R. F. Germania, ca să nu mai
rbim de Asia, Africa, America Latină, unde aşa-numitele favelas (oraşe satelite de
erie ajunsă la limitele ei la Buenos Aires, Tucuman sau Salta), aproape întrec
număr populaţia propriu-zisă a centrelor ?
Evident, cînd ne amintim de acestea, revenim la întrebarea : cum să se rezolve
uşi asemenea situaţii în care predomină suferinţa, inegalitatea, sărăcia, subdezvol
tarea, şi pe care simţul nostru moral le cere îndreptate ?
Vocaţia noastră creştină este să luptăm pentru îndreptarea unor asemenea stări,
să luptăm împotriva obţinerii cu forţa <t unor astfel de îndreptări şi împotriva
ricării mijloacelor de luptă armată, acum cînd întrebuinţarea lor ar însemna dis_erea întregii lumi, şi nu o reală Îndreptare. In această situaţie, nu există decît o
ură cale : Id eologiile să-şi rezblve diferendele prin dialog. Să se repună în drepile şi torţa ei. Aceasta va corespunde şi credinţelor noastre religioase şi bunului
ţ comun, de altfel din ce în ce mai afirmat de către toţi oamenii de bine din lume.
Dar a repune raţiunea în drepturile ei, înseamnă a accepta în primul rînd înurarea cauzelor care antrenează încă apelul la forţă: să se redea tuturor oamenilor
eptul la libertate, la independenţă, la suveranitate, la resurse, la egalitate, la îm'ţirea echitabilă a bunurilor între cei favorizaţi de aşezarea geografică şi de dezvolea tehnică şi culturală, şi între cei defavorizaţi. Raţiunea, şi împreună cu ea şi
;giile — a noastră în mod sigur — îndrumează spre acestea, spre o pace bazată
£ » dreptate, prin instaurarea în lume a unei noi ordini econom ice în care să se
ajeze toate statele. Numai raţiunea care nu porneşte de la asemenea realităţi şi
mize, găseşte argumente pentru competiţie în cursa înarmărilor, dar acestea sînt
— re argumente, care "duc la false soluţii şi în cele din urmă la război. Fizicianul
fc . C. F. von Weizsăcker a scris recent o carte: N e presează tim pul («Die Zeit
Aringt», 1986, Munchen-Wien, 117 p.). N e presează pentru că absurditatea cursei
^armărilor creşte de la o zi la alta, de la o oră la alta, şi balonul supraumflat va
plezni. Acelaşi lucru îl spun astăzi din ce în ce mai mulţi: Să face ceva, cit nu
•■fe prea tîrziu !
Concret: Noi creştinii trebuie să încurajăm pacea şi dialogul, dar să cerem
•rgent printr-un pronunciamento universal şi măsuri concrete, practice, în vederea
•ducerii progresive a cursei înarmărilor, a armatelor şi a cheltuielilor pentru înar
mare. Fără aceasta, în timp ce discuţiile continuă, inteligenţa umană continuă să
fccreze foarte activ pentru cursa înarmărilor şi, aceasta din urmă e mai rapidă în
#*cizii şi în realizări decît inteligenţa pusă în slujba păcii, dar rămasă la teorii.
România este o ţară mică şi nu-şi doreşte bombe atomice. Dar toate armele sînt
•«ie şi ucigătoare. Preşedintele Nicolae Ceauşescu a propus recent o măsură conCfeti, unilaterală, drept un început menit să fie un exemplu care, progresiv, să se
ţoatâ generaliza şi dezvolta: reducerea cu 5% a cheltuielilor militare şi a forţelor
ftnidte. Lordul Francisc Newall, membru al grupului britanic al Uniunii interparla-
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mentare şi membru al Uniunii Parlamentare al Consiliului Europei, a declarat într-un
interviu că măsura iniţiată de preşedintele Ceauşescu «este deosebit de încurajatoare»
(«Scînteia», 27 sept. 1986, p. 6). Generalizarea la scară mondială a acestei iniţiative
ar duce la economisirea a 50 de miliarde de dolari — echivalentul dotărilor şcolare
pentru toti copiii lumii (M. D. Roman, în «Cronica», 39, 1986). Tot preşedintele
Nicolae Ceauşescu a propus adoptare# unui ansamblu de măsuri care să ducă la
soluţionarea problemelor datoriilor externe, eliminarea practicilor protecţioniste în
comerţ, facilitarea exporturilor ţărilor în curs de dezvoltare spre ţările dezvoltate
(Gh. Cercelescu, în «Scînteia», 26 sept. 1986, p. 6). Şi alte ţări au propus moratorii
în legătură cu îngheţarea producerii de arme atomice şi cu încetarea experienţelor
atomice. O sută de organizaţii obşteşti din Finlanda au adresat un mesaj guvernului
pentru instituirea unei zone denuclearizate în nordul Europei. Fostul preşedinte
U. Kekkonen a lansat lozinca *N ordul denuclearizat». Premierul suedez Ingvar Carlsson
a vorbit recent în acelaşi sens, ca şi premierul Norvegiei, Gro Harlem Brundtland
(P. Stănescu, în «Scînteia», LVI, 13 716, 27 sept. 1986 ,p. 10). Sînt semne bune, care
trebuie încurajate, spre a se muta substanţial accentul de pe teorie şi tergiversare,
pe dialog şi fapte.
Omenirea nu duce lipsă de argumente şi teorii pentru pace, ci de fapte. Intr-o
recentă cuvîntare, preşedintele Nicolae Ceauşescu, referindu-se la rezultatele încheiate
cu succes ale recentei Conferinţe de la Stockholm pentru măsuri de securitate şi pen
tru dezarmare în Europa, a spus: «S-a demonstrat că înţelegerea este posibilă» In
continuare a propus : «N e adresăm Uniunii Sovietice şi Statelor Unite ale Americii
cu apelul de a face totul pentru realizarea unor acorduri corespunzătoare» («Scînteia»,
25 sept. 1986, p. 3; vezi şi Ioan D. Goia, După Stockholm , in «Flacăra», XXXV, nr.
40, 3 oct. 1986, p. 22, in care se arată hotărîrile de la Stockholm). Conferinţei de la
Stockholm trebuie însă să-i urmeze neapărat «o a doua fază, consacrată convenirii
unor măsuri în domeniul dezarmării» (România liberă», 24 sept. 1986, p. 6, art. semnat
de Corneliu Vald şi dr. Nicolae Iordac^e, în «Lumea», nr. 39, 15 sept. 1986, p. 10).
Creştini fiind noi, ne vine în gînd şi întrebarea pe care şi-o punea şi Psalmistui
Intr-o situaţie asemănătoare aceleia în care ne aflăm n o i: Oare ce iace Dumnezeu ?
Oare ne-a uitat ? Oare ne va lăsa sd pierim ? Oare nu vede Încotro merge opera Lui,
creaţia Lui ? Rămîne nepăsător ? Sau, cum spune Sfîntul P a v e l: N e Iasă de capui
nostru, din pricina păcatelor oamenilor, din pricina rătăcirilor lor? Căci e drept,
multă rătăcire s-a întîmplat şi se mai întîmplă în minţile şi faptele oamenilor. Nici
creştinii nu sînt străini de rătăcire şi păcat atunci cînd, în loc să-şi unească forţele
credinţei şi ale faptelor bune, şi ale păcii, se împart şi se duşmănesc între ei, luînd
astfel în deşert numele lui Dumnezeu!
Cuvîntul de ordine dintr-o scrisoare pregătitoare a acestei Adunări a fost să
apelăm la disponibilităţile de pocăinţă şi convertire ale oamenilor. Acest apel poate
fi un răspuns la întrebările pe care le punem, cu disperare, lui Dumnezeu. Acesta
răspunde celui care întreabă, şi dă celui care cere, şi deschide celui care bate.
•Pocălţl-vă !», spuneau profeţii şi Ioan Botezătorul, şi însuşi Iisus, şi toate se vor
îndrepta, toate se vor repune pe temeliile dreptăţii şi ale adevărului. « A le g e ţi viaţa>
şi veţi, trăi. «Iu b iţi pacea* şi *aşezaţi-o pe dreptate», şi o veţi avea I Cred că aici e
cheia : să contribuim la aşezarea păcii pe dreptate socială. Aceasta este, după opinia
mea, chemarea noastră ca şi creştini astăzi. Să îndreptăm păcatele care promovează
nedreptăţile, să ne convertim inimile şi faptele spre dreptate.
Să fim cît mai mulţi gîndind şi crezînd aşa, să fie toţi creştinii din lume o
Adunare mondială a iu b itorilor de pace, şi vom fi atunci o forţă morală care va
putea avea un impact real asupra celor ce deţin puterea de decizie asupra viitorului
lumii. Şi vom avea, sperăm, un impact şi asupra lui Dumnezeu. «Cînd fiecare om vu
Ii o piedică în calea intenţiilor criminale ale celor ce pregătesc războiul», cum spunea
savantul român Nicolae Iorga încă în 1940, atunci va fi pace I (cf. Mihai Stoian :
« Pacea — cinstea cea mai m are», în «Luceafărul», XXIX, 41, 11 octombrie 1986, p. 8).
t Dr. A N T O N IE PLAMĂDEALA,
Mitropolitul Ardealului

C O M E M O R A R E A A 1600 DE A N I DE L A M O A R T E A
SFÎN TU LU I C H IRIL A L IER USALIM U LUI
ŞI C O N F E R IN Ţ A P A N O R T O D O X Â PENTRU PA C E
O R G A N IZ A T A DE P A T R IA R H IA IER U SALIM U LU I
(Ierusalim, 22— 31 octombrie 1986)
Patriarhul Ierusalimului a luat iniţiativa comemorării a 1600 de ani de la moartea
tului Chirii, arhiepiscopul Ierusalimului, unul dintre marii părinţi ai Bisericii creşprimare, vestit apărător al Ortodoxiei ( f 386). Această comemorare, la care au
invitaşi să participe reprezentanţi ai tuturor Bisericilor Ortodoxe, a fost urmată
0 conferinţă pentru pace, dreptate socială şi înlăturarea unui război nuclear sau
alte arme, precum şi de rugăciuni pentru pace la peştera din Betleem unde S-a
_ut Mintuitorul Iisus Hristos. Conferinţa a avut loc în contcxtul marilor mani
aţii pentru pace care au avut loc în întreaga lume în acest an, declarat drept «Anul
rnaţional al Păcii», urmărind pe de o parte unirea eforturilor Bisericilor Ortodoxe
tru apărarea păcii, iar pe de alta, apelurile acestora la conducătorii de popoare,
sprijinul luptei pentru pace pe pămînt.
Au participat reprezentanţi ai următoarelor Biserici Ortodoxe : Patriarhia Cons“tinopolului, Patriarhia Ierusalimului, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă
ă, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă a Ciprului şi Biserica Ortodoxă
polonia. Au mai fost de faţă profesori de la Facultăţile de teologie din Atena şi
alonic, precum şi observatori din partea altor confesiuni creştine din Ierusalim.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de P. S. Episcop N ilo n Ploieşteanul,
r patriarhal, conducătorul delegaţiei; Pr. Dumitru Soare, directorul Institutului
lic şi de Misiune Ortodoxă; şi Arhim. Irineu llie , superiorul Aşezămintelor Bise1 Ortodoxe Române din Ierusalim.
Miercuri, 22 octombrie, delegaţii Bisericilor Ortodoxe au fost primiţi oficial, la
dinţa patriarhală din Ierusalim, de către P. F. Patriarh Diodor şi membrii Sfîntului
od al Patriarhiei Ierusalimului. In sala de recepţie a reşedinţei patriarhale, P. F.
triarh Diodor a rostit un cuvînt de bun venit, în care a mulţumit participanţilor
tru prezenţa lor la reuniunea la care au fost invitaţi. A înfăţişat apoi scopul
stei întruniri, insistînd asupra responsabilităţii Bisericilor Ortodoxe de a contribui
promovarea idealurilor de pace, apropiere şi bună înţelegere între oameni şi pore, în vremea noastră.
Au luat apoi cuvîntul conducătorii de delegaţii ai Bisericilor Ortodoxe prezente
reuniune. In numele I.P.S. Mitropolit Teoctist, locţiitor de Patriarh al Bisericii Oroxe Române, P.S. Episcop N ilon Ploieşteanul, vicar patriarhal, a exprimat bucuria
ticipării la această întrunire panortodoxă, subliniind faptul că Biserica Ortodoxă
mână acordă o mare importanţă atît comemorării Sfîntului Chirii, arhiepiscopul
usalimului, cît şi problemei păcii şi apropierii între oameni şi popoare, şi asigurînd
cei prezenţi că delegaţia Bisericii noastre doreşte să aducă o contribuţie proprie la
elia acestei conferinţe.
După încheierea ceremoniei de primire oficială, a avut loc o procesiune solemnă
sfîntul Mormînt.
In după-amiaza aceleiaşi zile a avut loc, în biserica Viri Galileii de pe muntele
slinilor, deschiderea ceremoniei aniversării Sfîntului Chirii al Ierusalimului şi a
nifestărilor pentru pace.
După intonarea troparului Pogorîrii Sfîntului Duh, în limbile greacă, slavonă şi
ână, P. F. Patriarh Diodor a rostit un cuvînt inaugural al festivităţilor în care a
ezentat viaţa şi opera Sfîntului Chirii al Ierusalimului, insistînd apoi asupra dato*lei Bisericilor creştine de a aduce o contribuţie concretă Ia împlinirea năzuinţelor
<e apropiere, înţelegere şi pace ale omenirii contemporane.
In continuare, au fost prezentate mesaje şi telegrame adresate conferinţei de
Către Intîistătătorii Bisericilor Ortodoxe. In acest cadru, P. S. Episcop N ilo n Ploieşteanul,
▼îcar patriarhal, a dat citire mesajului adresat conferinţei de către I.P.S. M itrop olit
Teoctist, locţiitor de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. In mesaj se subliniază
atenţia pe care Biserica noastră o acordă contribuţiei Sfîntului Chirii al Ierusalimului
!• apărarea învăţăturii ortodoxe de atacurile ereziilor, precum şi operei de apărare a
picii pe pămînt, de condamnare a înarmărilor şi de unire a tuturor oamenilor dori
tori de bine pentru triumful vieţii pe planeta noastră.
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In dimineaţa zilei următoare, participanţii au asistat Ia Sfînta Liturghie, oficiafăl
In biserica Viri Galileii, după care a urmat o sesiune plenară dedicată Sfîntului ChiriliJ
al Ierusalimului.
Au prezentat referate asupra vieţii şi operei Sfîntului Chirii al Ierusalimului:!
I.P.S. Mitropolit Simeon de Irinupoleos (Patriarhia Ecumenică), Arhim. Pallade Schemanl
(Biserica Ortodoxă Rusă), Pr. Constantin Quarmash (Patriarhia Ierusalimului), Prof.f
C eorge Gaiitis (Facultatea de teologie din Atena), Pr. Dumitru Soare (Biserica Orto-1
doxă Română), Prof. Stoian G osevici (Biserica Ortodoxă Sîrbă), Prof. Stylianos Papa-I
dopoulos (Facultatea de teologie din Atena), P.S. Episcop Jeremias Anchim iuk (Bise-I
rica Ortodoxă din Polonia), şi Pr. Prof. G heotghe Dragas.
I
In referatul său, Pr. Dumitru Soare a prezentat mai întîi o sinteză asupra vieţii I
Sfîntului Chirii al Ierusalimului şi a contribuţiei lui la apărarea dreptei credinţe împo-|
triva ereziilor hristologice din vremea sa. A arătat apoi larga circulaţie pe care a l
avut-o, mai ales în Răsărit, opera scrisă a Sfîntului Chirii şi a subliniat atenţia deo-|
sebită pe care teologia ortodoxă română a acordat-o acestei opere. A menţionat tra-l
ducerile în româneşte ale operei Sfîntului Chirii şi studiile teologilor români în le g ă -l
tură cu personalitatea şi învăţătura acestui mare părinte bisericesc. Pentru docume-l
tare, a anexat lista bibliografică a traducerilor şi studiilor operei Sfîntului Chirii în l
limba română.
1
In partea a doua a lucrărilor, vineri, 24 octombrie, a avut loc o sesiune plenară I
închinată păcii.
La masa prezidiului a fost invitat şi P. S. Episcop Nifon Ploieşteanul, care a pre-1
zidat cea de a doua şedinţă a sesiunii.
I
Deschizînd lucrările, P. F. Patriarh Diodor a prezentat tem a: «Pacea lui Dum-1
nezeu ca premiză pentru pacea lumii». După o privire de ansamblu asupra situaţiei I
deosebit de grave în care trăieşte omenirea contemporană, ca urmare a violenţei, I
terorismului şi primejdiei unui nou război, Intîistătătorul Patriarhiei Ierusalimului a I
făcut apel la unirea eforturilor creştine pentru transpunerea în viaţă a mesajului I
divin «Pe pămînt pace, între oameni bunăvoire».
1
A luat cuvîntul apoi P. S. Episcop N iton Ploieşteanul, vicar patriarhal, care a I
prezentat un amplu referat asupra problemei păcii în lumea contemporană. In prima |
parte a referatului, a menţionat primejdia pe care o prezintă cursa înarmărilor pen
tru securitatea, liniştea şi viitorul omenirii. Arătînd apoi temeiurile creştine pentru I
pace, a înfăţişat îndatoririle Bisericilor creştine pentru instaurarea apropierii, coope- I
rării şi dragostei între oameni şi popoare. In partea a doua a referatului, conducătorul I
delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române a făcut cunoscută contribuţia României la în- |
făptuirea operei de pace şi dezarmare în lume şi voinţa poporului român — promovată I
cu fermitate şi consecvenţă de preşedintele Nicolae Ceauşescu — pentru înfăptuirea I
unei lumi noi, fără arme şi fără războaie, voinţă concretizată recent prin hotărîrea I
reducerii cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor şi cheltuielilor militare. In con- I
cluzie, subliniind faptul că Biserica Ortodoxă Română sprijină cu tot elanul munca I
pentru pace şi progres a poporului român, a adresat îndemnul de solidaritate a I
tuturor Bisericilor creştine în lupta pentru asigurarea unei păci drepte şi trainice I
pe pămînt.
J
Au mai susţinut referate la această tem ă: Arhim. Pavel (reprezentantul Bise
ricii Ortodoxe Ruse pe lîngă Patriarhia Ierusalimului), I.P.S. Mitropolit Vladislav
(Biserica Ortodoxă Sîrbă), I.P.S. Mitropolit Hrisostom de Kitiou (Biserica Ortodoxă
a Ciprului) şi P.S. Episcop Jeremias (Biserica Ortodoxă din Polonia). Toţi vorbitorii I
au subliniat necesitatea unirii eforturilor Ortodoxiei în sprijinirea năzuinţelor de |
pace, apropiere, înţelegere şi dragoste alo omenirii contemporane.
După-amiază, a avut loc săvîrşirea vecerniei, în biserica Sfîntului Mormînt, |
apoi s-a trecut la întocmirea unui proicct de comunicat.
In încheiere, P.F. Patriarh D iodor a mulţumit celor de faţă pentru munca de
pusă, apoi a acordat reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe, prezenţi la lucrări, decoraţia I
«Crucea Sfîntului Mormînt» şi ordinul de «Cavaler al Sfîntului Mormînt», potrivit
poziţiei ierarhice a fiecărui delegat.
Duminică, 26 octombrie, participanţii la Conferinţă, însoţiţi de ierarhi şi clerici
din cuprinsul Patriarhiei Ierusalimului, s-au îndreptat spre Betleem. In piaţa din
faţa bisericii Naşterii Domnului a avut loc o mare procesiune religioasă, în cadrul
căreia P.F. Patriarh Diodor şi delegaţii Bisericilor Ortodoxe au fost primiţi de auto
rităţile locale. A urmat apoi intrarea solemnă în biserica Naşterii Domnului şi săvîr-
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Sfintei Liturghii panortodoxe, după care întregul sobor a coborît la locul care
ează peştera sfîntă unde S-a născut Mîntuitorul Iisus Hristos. Aici, Intr-o ateră de adîncă reculegere şi piozitate, s-au săvîrşit rugăciuni pentru pacea înI lumi şi pentru transpunerea în viată a mesajului divin care a răsunat odinioară
«cest loc : «Pe pămînt pace, între oameni bunăvoire».
In cinstea participanţilor la rugăciunile pentru pace, primarul
oraşului Betleem,
Ellas V ieiz, a oferit o masă oficială.
Reîntorcîndu-se la Ierusalim, delegaţii ortodocşi au fost primiţi, în după-amiaza
'eiaşi zile, de către preşedintele statului Israel, Dl. Haim Herzog, căruia i s-a
lnat Comunicatul Conferinţei. In Cuvîntul rostit cu acest prilej, P. F. Patriarh
^or a exprimat hotărîrea Bisericilor Ortodoxe de a sluji neabătut cauza apărării
ii pe pămînt, alături de toţi oamenii doritori de bine de pe pămînt. Preşedintele
~og a felicitat pe delegaţii ortodocşi pentru această acţiune şi a transmis urări
bine Bisericilor şi popoarelor cărora ei aparţin.
O recepţie oficială, oferită de P. F. Patriarh Diodor la reşedinţa sa patriarhală
pe Muntele Măslinilor, a marcat încheierea Conferinţei. Prea Sfinţitul Episcop
on Ploieşteanul, vicar patriarhal, s-a reîntors în ţară, pentru probleme de interes
‘ricesc. Ceilalţi doi delegaţi au participat, in continuare, la desfăşurarea pînă la
ăt a acţiunilor ce au urmat.
După o excursie de o zi în Iudeea, Samaria şi Galileea, delegaţii Bisericilor
odoxe au pornit spre Iordania, unde în prezent există circa 250.000 de credincioşi
odocşi arabi, organizaţi în cadrul mai multor eparhii, care aparţin de Patriarhia
salimului.
Trecînd punctul de frontieră, pe celălalt mal al Iordanului, delegaţii Bisericilor
odoxe au fost întîmpinaţi de un mare număr de clerici şi credincioşi ortodocşi
anieni, care i-au condus în capitala ţării, Amman. Aici, P. F. Patriarh Diodor are
reşedinţă personală, la care a primit pe oaspeţi. In apropiere, a început construcţia
i catedrale impunătoare, care este deja aproape terminată. In vechea catedrală,
săvîrşit un Te-Deum şi s-au rostit cuvîntări de bun-venit.
S-a vizitat apoi comunitatea ortodoxă din oraşul Madaba, situat la poalele
ntelui Nebo, după caro, reîntorşi la Amman, delegaţii ortodocşi au luat parte la o
ă oficială oferită de Asociaţia creştină iordaniană pentru educaţie ortodoxă.
In cadrul mesei oficiale, preşedintele Asociaţiei a adresat oaspeţilor un cuvînt
salut, la care au răspuns I.P.S. Mitropolit Evanghelos de Perga (Patriarhia Ecunică) şi Pr. Dumitru Soare. In cuvîntul său, reprezentantul Bisericii Ortodoxe
mâne a adus celor de faţă salutul Bisericii şi al Ţării noastre, a prezentat princilele date privind organizarea şi viaţa noastră biscriceasqă şi a făcut cunoscută
aţia de pace a poporului român. A subliniat faptul că Biserica Ortodoxă Română
jină munca poporului român pentru o viaţă cît mai prosperă, precum şi năzuine acestui popor pentru pace şi bună înţelegere cu toate popoarele lumii. In îneiere, exprimîndu-şi bucuria pentru munca şi realizările credincioşilor ortodocşi
danieni şi ale poporului iordanian — cu care poporul român întreţine bune relaţii
prietenie, consolidate prin vizitele reciproce ale celor doi conducători de popoare,
'n diferite acorduri între cele două ţări, precum şi prin cultivarea ace
eaşi principii de libertate, independenţă şi suveranitate naţională — a adresat
«pelul unirii eforturilor Bisericilor Ortodoxe cu toţi oamenii doritori de bine din în
treaga lume, în vederea stăvilirii cursei înarmărilor, a apărării vieţii pe pămînt şi a
■••tornicirii relaţiilor de apropiere, înţelegere, pace şi dragoste între oameni.
In zilele următoare, delegaţia reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe, condusă de
9. F. Patriarh Diodor, a fost primită la cele mai înalte foruri de conducere ale statului
danian.
Astfel, în ziua de 29 octombrie, a avut loc primirea delegaţiei la Parlamentul
Urii. Aici, preşedintele Parlamentului, Ahmed >EI-Lauzi, a adresat oaspeţilor un cu*lnt de salut, exprimîndu-şi bucuria de a primi pe reprezentanţii Bisericilor Orto
doxe, veniţi în misiune pentru pace.
Delegaţia a fost primită apoi de Maiestatea Sa Regele Hussein al Iordaniei.
Acesta a salutat pe cei prezenţi, în numele său şi al poporului iordanian şi a apreciat
lucrarea reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe ca foarte pozitivă şi necesară. Luînd
•ct de rezultatele conferinţei de la Ierusalim, şi-a exprimat acordul cu privire la
«nirea tuturor eforturilor umane, în vederea apărării supremului bun care este pacca.
A scos în evidenţă faptul că poporul iordanian este hotărît să apere pacea, liber-
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tatca şi independenta sa, prccum şi drepturile sale. A făcut celor de fată cele mai
bune urări pentru popoarele cărora aceştia aparţin.
Joi, 30 octombrie, delegaţia interortodoxă a fost primită de primul ministru al
Iordaniei, Zaid-EI-Retay. In cuvîntul de bun-venit, acesta a apreciat rezultatele ac
tivităţii desfăşurate de P. F. Patriarh Diodor şi a exprimat speranţa normalizării re
laţiilor iordaniano-lsraeliene. A transmis urări de bine delegaţilor şi a asigurat că
poporul iordanian este dornic de pace în întreaga lume.
In aceeaşi zi, delegaţia a fost primită de fratele regelui Hussein, prinţul
EI-Hasan Beri Talal. Acesta a felicitat pe reprezentanţii ortodocşi pentru iniţiativa
şi rezultatele pozitive ale întrunirii lor, apoi s-a întreţinut cu cei de faţă, într-o
atmosferă cordială. Referindu-se la bunele relaţii dintre musulmani şi creştini în ţara
sa, prinţul Hasan a subliniat importanţa dialogului musulman-creştin care a început
de curînd Ia Geneva, la iniţiativa şi sub îndrumarea
sa.
Şirul primirilor oficiale de stat s-a încheiat la Marea Adunare Naţională
ior
daniană. Aici, preşedintele Marii Adunări Naţionale, A k e i El-Fayz, a salutat pe
oaspeţi şi a exprimat speranţa că reuniunea interortodoxă de la Ierusalim va fi de
folos atît pentru creştini, cît şi pentru musulmani
şi evrei, aducind totodată contri
buţii însemnate pentru soluţionarea problemelor Orientului Mijlociu şi pentru pro
movarea idealurilor de apropiere, colaborare şi pace în lume.
Tot în aceeaşi zi, delegaţii Bisericilor Ortodoxe au fost oaspeţii oraşului Zarqa,
unde autorităţile locale au oferit o masă oficială. Au fost de faţă: ministrul de
externe al statului iordanian, oficialităţi locale, reprezentanţi ai cultului musulman şi
ai altor confesiuni creştine.
După-amiază s-au vizitat vestigiile aşezării romane antice de lîngă localitatea
Jarash.
Vineri, 31 octombrie, delegaţia interortodoxă s-a reîntors la Ierusalim.
Reuniunea a luat sfirşit în ziua următoare, printr-o întilnire a delegaţilor cu
P.F. Patriarh Diodor, în sala tronului din cadrul Frăţiei Sfîntului Mormînt. întîistătătorul Patiarhiei Ierusalimului a oferit celor prezenţi medalia comemorativă a Sfîn
tului Chirii şi le-a adresat mulţumiri călduroase pentru contribuţia adusă la buna
reuşită a acestei lucrări.
Pr. DUMITRU SOARE

A TR E IA C O N F E R IN Ţ A P A N O R T O D O X Ă PR E C O N C IL IA R A
Intre 28 octombrie şi 6 noiembrie 1986 a avut loc la Geneva cea de a IlI-a
Conferinţă Preconciliară Panortodoxă, sub preşedinţia delegatului Patriarhiei Ecume
nice, Mitropolitul Hrisostom de Mira. Au
fost reprezentate toate cele 14 Biserici
Ortodoxe din lume, fiecare prin mai mulţi delegaţi şi consilieri.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a fost condusă de Mitropolitul Ardealului,
Dr. Antonie Plămădeală, avînd In componenţa ei pe I.P.S. Mitropolit Nicolae al
Banatului, P. S. Episcop Nifon Ploieşteanul,vicar patriarhal,
şi Pr. prof. I. Bria. In
calitate de consilieri au fost delegaţi Pr. prof. Dumitru Popescu şi Pr. prof. Ştefan Alexe.
O conferinţă pregătitoare a alcătuit proiecte de documente în legătură cu celc
patru teme de po agendă, şi anume : I. Readaptarea Postului in viaţa ortodoxă ; II.
Legăturile Bisericii O rtodoxe cu celelalte Biserici din lu m e ; III. Legăturile Bisericii
O rtodoxe cu Mişcarea ecumenică şi IV. Problema păcii şi a discriminărilor rasiale.
înainte de a se intra în ordinea de zi s-a dat cuvîntul şefului fiecărei delegaţii
spre a aduce salutul Bisericii sale.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române a luat cuvîntul Mitropolitul Ardealului,
Dr. Antonie Plămădeală :
«Eminenţele voastre,
Iubiţi fraţi,
Precum ştiţi, Biserica Ortodoxă Română a pierdut in vara aceasta pe iubitul ei
patriarh Iustin, după nouă ani de patriarhat şi mai mult de douăzeci de ani ca mitro
polit al Moldovei şi Sucevei. El a fost, alături de mulţi dintre Dvs. şi alături de alţii
trecuţi la Domnul, printre iniţiatorii mişcării pentru un Sfînt şi Mare Sinod al Orto
doxiei. La Rodhos şi apoi aici la Chambesy, fostul patriarh Iustin a fost o prezenţă
permanentă, activă, de multe ori conciliatoare, creatoare, imaginativă.
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După rlnduielile Bisericii Ortodoxe Române, la moartea patriarhului, Mitropolitul
Moldovei şi Sucevei devine Locum Tenens. In această situaţie, I.P.S. Mitropolit Teoctist
•1 Moldovei mi-a încredinţat conducerea delegaţiei Bisericii noastre la această a treia
Conferinţă Preconciliară, conducere pe care plnă acum a avut-o I.P.S. Sa. In calitate
de Locum Tenens m-a Însărcinat să transmit urările I.P.S. Sale cele mai bune pentru
•accesul celei de a treia Conferinţe PreconciUare şi dorinţa sa de a se ajunge la
■n acord complet şi folositor.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, compusă din cel ce vă vorbeşte, I.P.S.
Mitropolit Nicolae al Banatului, P. S. Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar patriarhal,
Pr. prof. Ion Bria, precum şi din Pr. prof. Dumitru Popescu şi Pr. prof. Ştefan Alexe,
In calitate de consilieri, are mandatul să contribuie la reuşita Conferinţei, pentru ca
Ortodoxia să fie o prezenţă vie şi utilă în lumea de azi, atît pentru lucrarea mîntoirii sufletelor credincioşilor, pentru păstrarea dreptei credinţe, cît şi pentru a da
o mărturie credibilă lumii de azi, lucrînd pentru unitatea tuturor şi pentru apărarea
Creaţiei lui Dumnezeu, pentru pace. Uneltele de distrugere n-au fost făcute de
Dumnezeu, ci de oameni, şi sînt opera păcatului. Ei trebuie să renunţe la ele c it nu
iste prea tîrziu.
Biserica Ortodoxă Română salută Conferinţa şi-şi exprimă încrederea că cele
patru teme de pe agenda celei de a treia Conferinţe Preconciliare, importante pentru
lumea de azi, vor fi definitive şi aprobate spre a fi prezentate Sfîntului şi Marelui
Sinod în pregătire.
Am fost de curînd la un Conciliu al Păcii in Republica Federală Germania,
unde s-a spus căpentru a putea elabora o teologie a păcii, trebuie să ajungem mai
tntti la o pace a teologiei. Fără aceasta, adică fără unitate, nu vom ajunge la o
reală teologie a păcii care să aibă un impact practic şi eficient asupra celor de
care depind marile decizii cu privire la viitorul omenirii şi al Planetei.
Să lucrăm pentru comunicare — nu pentru excomunicare.
Salutul Bisericii Ortodoxe Române şi urările ei sînt ca pregătirea Sfîntului şi
Marelui Sinod şi Sinodul însuşi, să fie un stimulent pentru unitate şi pace, în
Biserici, între creştini şi în lume.
Desigur, vom ajunge la hotărîri obligatorii numai prin Sinod. Atunci se vor
lua deciziile finale. Dar Biserica noastră crede că unele propuneri ale Conferinţei
noastre trebuie recomandate Bisericilor de pe acum, cum ar fi recomandările de
angajare a creştinilor In lupta pentiu pace — ca nu cumva să ajungem în situaţia
de a fi prea tîrziu şi a nu mai apuca timpul de pace, ca să ne putem ţine Sinodul.
Avem în fată, de data aceasta, documente de lucru bine întocmite, ale unei
Comisii pregătitoare care a lucrat în februarie 1986, şi care ne vor ajuta foarte mult
*ă fim mai expeditivi decît în trecut. Se cuvin, pentru aceasta, mulţumiri secreta
riatului, personal I.P.S. Mitropolit Damaskinos al Elveţiei (Patriarhia Ecumenică).
înainte de a-mi încheia cuvîntul, aş vrea să ne readucem aminte că foarte
mulţi creştini se întreabă din ce în ce mai mult: se va ţine vreodată acest sinod
in pregătire? Se lucrează — zic unii — prea încet şi credincioşii încep să-şi piardă
încrederea. Trebuie să creăm convingerea că Sinodul se va ţine şi că întîrzierea
înseamnă doar grijă pentru buna lui pregătire. Şi nu putem crea această convingere
altfel, decît lucrînd ca documentele să aibă un conţinut precis, pozitiv, folositor,
în aşa fel îneît Biserica noastră Ortodoxă să se simtă întărită, reînnoită, reînviorată
prin Sinod, iar celelalte Biserici creştine să simtă chemarea noastră către unitate,
ca pe o chemare la împlinirea unei datorii profetice: ca toţi să fie din nou una,
«flntă, sobornicească şi apostolească Biserică, cum a voit-o Mîntuitorul şi cum a
fost în primul mileniu. Avem datoria de a orienta pe credincioşii noştri In lumea
de azi, de aceea grija noastră trebuie să fie de două ori mai mare. Nu facem doar
teologie de principiu, ci încercăm şi anumite reorientări în funcţie de cerinţele lumii
de azi.
Mileniul al doilea a fost al despărţirilor. AI treilea ar fi bine să ne găsească
din nou uniţi.
O mie de
ani de despărţiri pot fi de ajuns!
Sînt 1000 de ani de păcate
Împotriva lui Dumnezeu, şi trebuie să ne relmpăcăm cu Dumnezeu.
Vrem pace, dar Dumnezeu vrea un preţ pentru ea, aşa rum a cerut întotdeauna,
*i precum ne arată Scriptura : întoarcerea spre El, întoarcerea Ia Bine, Adevăr, Ega
litate, Libertate, Dreptate.
Biserica Ortodoxă Română salută pe toţi delegaţii sfintelor Biserici surori şi
se uneşte în rugăciune, împreună cu toţi, pentru succesul celei de a treia Conferinţe
panortodoxe preconciliare».
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In continuare secretarul Conferinţei Preconciliare, Mitropolitul Damaskinos a
prezentat cele patru rapoarte pregătitoare. In legătură cu fiecare, conducătorul de- ]
legaţiei Biscricii Ortodoxe Române a luat cuvîntul făcînd observaţii din care re
zumăm următoarele:
1.
In legătură cu readaptarea Postului, Mitropolitul Antonie s-a declarat lmpo- I
triva titlului acestei teme, întrucît el ar putea scandaliza pe credincioşii noştri,
crezîndu-se că schimbăm regulile canonice cu privire la Post. A propus schimbarea I
titlului printr-unul mai scurt şi mai neutru, cum ar fi de pildă Importanţa Postului ■
şi practicarea lui în zilele noastre.
In fapt, referatul pregătitor vorbeşte de o readaptare, dar noi nu trebuie s-o
considerăm ca atare, ci doar ca o întrebuinţare a reguloi iconom iei, mai mult,
poate, decit a fost întrebuinţată ea în trecut, aceasta mai ales în ceea ce priveşte
pe cei care trăiesc în cazărmi, în internate şcolare, pe şantiere de muncă etc. Bise
rica are prin urmare o rînduială şi în legătură cu aceştia, numai că ea trebuie, în
documentul nostru, acccntuată ceva mai mult. De asemenea, delegatul Bisericii Orto
doxe Române a propus să se extindă acea parte a Documentului care vorbeşte despre
modul cum se aplică iconomia, şi anume să se spună că ea rămîne în competenţa
episcopilor şi a duhovnicilor. Nu e vorba deci de nici o readaptare, ci e vorba de
aplicare cu mai multă înţelepciune a vechilor rînduieli la situaţia lumii de astăzi.
2) In legătură cu tema: D ialogurile cu celelalte Biserici, delegatul Bisericii
Ortodoxe Române a apreciat că textul e bun, echilibrat şi, aşa cum a spus secretarul
Conferinţei Pregătitoare, precis şi prudent. El este totuşi mai puţin precis decît prudent,
sau, in unele locuri, e prea prudent, ceea ce denotă un fel de teamă a Ortodoxiei de
aceste dialoguri. Documentul face afirmaţii importante cu privire la faptul că numai
Biserica Ortodoxă poate fi numită Biserică. Poate că ar trebui să evităm afirmaţii
prea radicale, ca să nu-i scandalizăm de la început pe cei cu care dialogăm.
Documentul vorbeşte destul de mult de o anumită nelinişte printre Biserici cu
privire la unele dialoguri. Eu aş dori, a spus
delegatul român, ca acesteneliniştisă
fie mai explicite, pentru ca cei ce vor citi documentul nostru să ştie despre ce este
vorba.
In continuare, delegatul român şi-a exprimat aprecierea faţă de recomandarea
documentului ca ţoţi ortodocşii să se prezinte la diferitele dialoguri cu puncte de
vedere comune, şi nu să ne dăm în spectacol
în faţa celorlalte confesiuni,scoţîndîn
evidenţă unele disensiuni dintre noi. Pentru aceasta, la nevoie, se pot convoca con
ferinţe pregătitoare panortodoxe.
3) în legătură cu Dialogul special şi implicarea ortodoxă în mişcarea ecumenică,
delegatul Bisericii Ortodoxe Române s-a declarat de acord cu documentul, arătînd
totuşi că ar trebui să se insiste mai mult pe lîngă Consiliul Ecumenic, ca să dea mai
multă atenţie Declaraţiei de Ia Sofia în care ortodocşii şi-au exprimat dezideratele
lor. Ştim că noul secretar general al C.E.B., Emilio Castro, afirmă mereu că e gata
să dea ortodocşilor mai multe locuri în conducerea Consiliului
Ecumenic şi în
Comisiile de lucru ; trebuie să facem totul ca aceste promisiuni să devină fapte.
Delegatul român a arătat că procedura de adoptare a hotărîrilor în Consiliul
Ecumenic, rămîne în continuare o problemă grea, deoarece majoritatea e protestantă
şi maşina de vot ne poate oricînd pune în minoritate, sau chiar elimina din Consiliu.
Trebuie făcut ceva ca această metodologie să fie schimbată.
In legătură cu toate dialogurile, delegatul Bisericii Ortodoxe Române a propus
să reiasă cu claritate din toate documentele Conferinţei Preconciliare că dialogurile
iniţiate la nivel panortodox nu pot fi întrerupte decît tot printr-o hotărîre panortodoxă.
Dacă vreo Biserică are probleme bilaterale cu o altă Biserică cu care sîntem în
dialog, fie că rezolvă acea problemă bilateral, fie că o aduce la cunoştinţa tuturor
Bisericilor Ortodoxe, spre a se lua o hotărîre comună, dacă dialogul cu Biserica
respectivă va continua, sau se va întrerupe pînă la rezolvarea diferendelor. Nici o
Biserică nu are singură dreptul do veto în legătură cu vreun dialog.
4) In legătură cu punctul al patrulea de pe ordinea de zi, şi anume Problema
păcii şl a luptei îm potriva discriminărilor, delegatul Bisericii Ortodoxe Române a
luat cuvîntul lăclnd următoarele observaţii:
«M ă scuz pentru unii termeni din intervenţia mea, care vor putea apărea unora
dintre Dvs. cam duri. Ei vor fi însă expresia sincerităţii şi a unei opinii personale
care se bazează pe realităţile vieţii, care mi se par absente din document. Chiar dacă
nu voi fi foarte sistematic, voi încerca să fiu foarte clar. Deocamdată, ţin să apre
ciez utilitatea documentului şi faptul că el va figura pe agenda Sfîntului şi Marelui
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Sinod. Am crezut însă că va fi un document al vremii noastre şi nu un text pios, o
predică bună pentru secolul al cincilea, al cincisprezecelea sau pentru orice vreme,
dar nu pentru situaţiile grele cu care este confruntată lumea şi Bisericile astăzi. Aş
« e a să fiu bine înţeles. Teologic vorbind, textul e bun. Toţi putem accepta teologia
păcii, aşa cum este exprimată ea pe temeiuri biblice şi patristice. Atît numai că
accentul cade pe mărturia de principiu pe care o dă Biserica şi nu pe îndatoririle ei.
E ceea ce, spunem noi, un bun text pe verticală. II lipseşte totalmente latura ori
zontală, legătura cu viaţa concretă, metodele pe care le recomandă Biserica pentru
instaurarea unei păci durabile în lume. Documentul vorbeşte despre rugăciune, dar
nu vorbeşte deloc de faptul că oamenii pot face şi altceva pentru pace, şi că ei
poartă răspunderea a ceea ce se întîmplă în lume.
Documentul nu arată deloc că nu poate exista pace fără dreptate socială, deşi
această idee se află din belşug atît în Sfînta Scriptură, cît şi în toată literatura
patristică. Ba chiar, la un moment dat, documentul se întoarce la soluţia milosteniei
pentru soluţionarea dreptăţii sociale, ceea ce este cu totul anacronic în
vremea
noastră. Noi ştim toţi că pace fără dreptate socială nu se poate, iar dreptate socială
fără o nouă ordine economică internaţională, de asemenea, nu se poate. Toţi ştim
că toate tensiunile din lume, toate diferendele ideologice vin din motive economice,
aşa că documentul trebuie neapărat să facă menţiune despre aceasta şi să fixeze
poziţia Bisericii Ortodoxe în legătură cu aceasta.
Documentul nu spune nimic despre ceea ce unele Biserici au şi întreprins în
această privinţă, de pildă despre faptul că în România toate Cultele au organizat deja
trei întruniri religioase în apărarea păcii şi pentru dezarmare. Documentul nu con
ţine deloc recomandări practice. Iată, de curînd, preşedintele României a propus
reducerea cheltuielilor militare şi a armamentelor cu 5%, la nevoie chiar unilateral,
spre a da un exemplu de acţiune practică în favoarea păcii. Biserica noastră şi
Cultele din România au aderat cu entuziasm la această iniţiativă. Oare Bisericile
Ortodoxe, în general, nu au nimic de spus despre astfel de iniţiative practice? Oare
nu avem nimic de zis cu privire la ameninţarea care ne paşte pe toţi, şi anume
ameninţarea cu războiul atomic şi continuarea cursei înarmărilor? Oare avem dreptul
să ignorăm toate acestea, şi să prezentăm un document pur teologic, lipsit de orice
contact cu viaţa şi cu realităţile ? Părerea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române este
că documentul trebuie să fie un pod între principiile noastre şi nevoile lumii de
azi, un act care să se adreseze lumii şi conducătorilor popoarelor pentru a-i angaja
pe drumul dezarmării şi al păcii. Altfel rămînem într-un ghettou al bunelor intenţii,
Ură nici o urmare practică.
In afară de acestea, documentul prezentat nu afirmă necesitatea colaborării
Bisericii Ortodoxe cu celelalte confesiuni creştine şi cu celelalte religii, în vederea
apărării păcii şi luptei pentru dezarmare.
Unii au zis aici că trebuie să ne ferim să ne amestecăm în politică. Sînt de
acord, dar a apăra pacea nu înseamnă politică. Nu ne amestecăm în conflictul dintre
Ideologii, dar avem datoria să proclamăm calea dialogului ca singura cale de re
zolvare a tuturor conflictelor şi a diferendelor ideologice. Pe scurt: avem nevoie
de un document actual, ancorat în istorie, nu abstract, un text care să iie nu numai
plin de bune principii, c i şi de atitudini practice».
Această intervenţie a dus apoi la modificarea substanţială a documentului, în
care au fost introduse cea mai mare parte din ideile expuse de delegatul Bisericii
Ortodoxe Române.
Trecîndu-se la analiza amănunţită a documentelor, s-au alcătuit patru comisii,
potrivit celor patru teme de pe ordinea de zi. Cele patru comisii, pe baza discuţiilor
din plenară, au modificat documentele, dîndu-le forma finală. I.P.S. Sa Antonie
Plămădeală, conducătorul delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, mitropolitul Ardea
lului, a fost ales preşedinte al comisiei a doua, care s-a ocupat cu alcătui
rea documentului final, privitor la dialogul Ortodoxiei cu celelalte Biserici şi
confesiuni creştine. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae Corneanu
a
fost
re
partizat în comisia care s-a ocupat de documentul Ortodoxia şi pacea în lume. Prea
Sfinţitul Episcop Nifon Mihăiţă a fost repartizat în comisia care s-a ocupat de Im 
portanţa Postului şi practicarea lui în zilele noastre. Profesorul Ioan Bria a fost re
partizat în comisia care s-a ocupat de Raportul dintre Biserica Ortodoxă şi Mişcarea
ecumenică. In comisia care a studiat dialogurile dintre Biserica Ortodoxă şi celelalte
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Biserici creştine a fost repartizat, în calitate de consilier, Pr. prof. Dumitru Popescu,
iar Pr. prof. Ştefan Alexe a fost ales in comisia de trei, care a făcut propuneri cu
privire la viitoarele teme ale următoarei Conferinţe Preconciliare.
Clnd documentele, după discuţii ample, şi-au căpătat forma finală, au fost
aduse din nou în plenară, au fost rediscutate, şi, unde a fost nevoie, reamendate,
după care au fost aprobate In unanimitate de către participanţii la cea de a treia
Conferinţă Preconciliară pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod Panortodox.
Această a treia Conferinţă Precociliară s-a încheiat cu un succes desăvîrşit şi
s-au exprimat [speranţe că, dacă se va lucra in acelaşi ritm şi în aceeaşi bună
cooperare, se va putea spera că Sfîntul şi Marele Sinod se va ţine încă în vremea
noastră, speranţă care se cam pierde după cea de a doua Conferinţă Preconciliară,
cînd delegaţii se despărţiseră fără a fi reuşit să alcătuiască documente finale, una
nim acceptate.
Comisia celor trei însărcinaţi cu propunerea temelor viitoarei Conferinţe Pre
conciliare a propus ca aceste teme să fie următoarele :
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1. A utocefalia şi modul ei do proclam are

•,

2 . Autonomia şi modul ei de proclamare ;
3. Dipticele, adică ordinea canonică a Bisericilor şi
4. Diaspora ortodoxă şi modul ei de administrare.
De îndată ce Bisericile însărcinate cu elaborarea unor propuneri in legătură
cu aceste teme îşi vor trimite propunerile la secretariatul viitorului Consiliu, res
pectiv I.P.S. Mitropolit Damaskinos al Elveţiei, acesta va proceda la convocarea
uneia sau mai multor qpnsultaţii pregătitoare care să alcătuiască documentele care
se vor prezenta ca propuneri la cea de a patra Conferinţă Preconciliară. Aceste
pregătiri ar urma să se desfăşoare cît mai repede posibil, respectiv în maximum trei
ani, sau dacă se va putea şi mai puţin.
Propunerile au fost acceptate.
In legătură cu tema : «Diaspora ortodoxă» conducătorul delegaţiei Bisericii O r
todoxe Române a rugat să-i fie dat cuvîntul, spre a face o declaraţie. I.P.S. Mitro
polit Hrisostom de Mira, preşedintele celei de a treia Conferinţe Preconciliare i-a
acordat cuvîntul.
Mitropolitul Antonie a făcut apoi următoarea declaraţie :
«Cu tristeţe trebuie să fac aici o declaraţie în numele Bisericii Ortodoxe Române,
acum cînd am aprobat pe ordinea de zi pentru viitoarea Conferinţă Preconciliară, pro
blema diasporei. Pentru ca cei care vor pregăti documentul să fie In cunoştinţă de
cauză asupra unor practici care calcă rînduielile şi canoanele bisericeşti, rugăm să
fie luate în considerare anumite situaţii care tulbură viaţa Bisericii Ortodoxe, a Bise
ricii Ortodoxe Române, în special. Declaraţia noastră este deocamdată verbală, dar
ea va putea fi făcută şi în scris tuturor celor 14 Biserici Ortodoxe canonice din lume.
Se ştie că în America există o aşa-zisă «Biserică Ortodoxă Americană», condusă
de Mitropolitul Teodosie. Această Biserică încă nu are un statut canonic panortodox,
fapt pentru care delegaţii ei nici nu se află printre noi, dar ea are totuşi legături
canonice cu unele Biserici Ortodoxe, ceea ce şi motivează declaraţia noastră. Mitro
politul Teodosie a primit în ultimii ani sub jurisdicţia Mitropoliei sale un număr mare
de preoţi caterisiţi de către Biserica Ortodoxă Română, pe care îi foloseşte în parohii
din S.U.A. şi Canada. Ţinem să precizăm că aceşti preoţi au fost caterisiţi de instanţe
eclesiastice canonice de judecată, cu procese în regulă, la care s-au putut apăra, şi
sentinţele care s-au pronunţat au rămas definitive, chiar şi după apelul Ia instanţa
superioară, care este Sfîntul Sinod, atunci cînd unii dintre ei au făcut astfel de apel,
cum a fost cazul Preotului Gheorghe Calciu-Dumitreasa.
Ţinem, de asemenea, să precizăm că preoţii în cauză au fost caterisiţi pe cînd
se aflau încă în România, pentru acte de indisciplină, pentru încălcarea canoanelor
şi rînduielilor bisericeşti, unii dintre ei fiind divorţaţi şi recăsătoriţi.
Ţinem, de asemenea, să precizăm că ei nu au fost caterisiţi pentru că au plecat
din România, şi nici pentru vinovăţii de ordin politic. Au cerut şi li s-a aprobat ple
carea cu paşapoarte legale, în situaţii de laici.
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Şlim că sfintele canoane sînt valabile peste tot in lumea ortodoxă şi o hotărire
luată de o Biserică este valabilă pentru toate celelalte Biserici. Ştim, de asemenea,
cfi cel care concelebrează cu un preot catcrisit, fie el episcop sau preot, cade sub
aceeaşi pedeapsă.
Noi am făcut vizite Mitropolitului Teodosie, vorbindu-i despre aceste cazuri.
La 8 februarie 1986, Patriarhia Română l-a informat asupra acestor lucruri şl în scris.
Totuşi, pînă în prezent, nu numai că nu avem nici un răspuns, dar cei caterisiţi con
tinuă să fie folosiţi ca preoţi în sus-amintita Biserică. Despre aceste lucruri am anunţat
personal şi pe înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Iakobos al Arhiepiscopiei Greceşti din
cele două Americi.
Ţinem, de asemenea, să aducem la cunoştinţă că Mitropolitul Teodosie a luat
sub jurisflicţia sa şi un număr mare de parohii ortodoxe româneşti din S.U.A. şi
Canada, fără permisiunea Bisericii noastre, aşa cum a făcut de altfel şi cu parohii
şi preoţii aparţinători altor Biserici Ortodoxe din cele prezente aici. De asemenea,
continuă să primească sub jurisdicţia sa preoţi care, de*i nu sînt caterisiţi, părăsesc
fără Carte canonică în regulă fie Arhiepiscopia noastră Ortodoxă în America, fie o
altă eparhie din ţară.
Credem că sînteţi cu toţii de acord că o astfel de situaţie este gravă şi Biserica
Ortodoxă Română doreşte ca acest lucru să fie cunoscut do către toate Bisericile Orto
doxe. Situaţia introduce anarhie in Biserică şi pune sub semnul întrebării situaţia
aşa-zisei Biserici Ortodoxe Americane şi cererile ei repetate de a intra în canonicitate.
Cu astfel de practici Biserica Ortodoxă Americană nu numai că nu va putea fi
primită în familia Bisericilor canonice Ortodoxe, dar ea se îndreaptă cu paşi repezi
mai degrabă spre predici sectare decît ortodoxe.
Preoţii caterisiţi şi primiţi pînă în prezent sub juris-Vcţia Mitropolitului Teodosie
sînt. următorii:
1. Gaga Gheorghe Doru — caterisit în 1980 şi care în America îşi zice Gage.
2. Tătulescu Dimitrie — caterisit în 1979.
3. Bărbos Filimon — caterisit In 1979.
4. Petrescu Traian — caterisit în 1982.

• 5. Avramescu Cornel — caterisit în

1983.

6. Dumitrescu Viorel — caterisit în

1985.

7. Calciu Dumitrcasa Gh. — caterisit în 1985.
Atragem atenţia că oricine ar vizita S.U.A. sau Canada şi ar fi invitat să concelebreze cu oricare din aceşti foşti preoţi, să ştie că ci sînt caterisiţi.
In ceea ce-1 priveşte pe Mitropolitul Teodosie, am fi recunoscători acelora dintre
Dvs. care ar putea face vreun demers suplimentar pe lingă I.P.S. Sa, pentru a intra
in rinduială. S-ar face în felul acesta un real serviciu şi I.P.S. Sale, Bisericii sale şi
Ortodoxiei.
Există şi în Europa iregularităţi canonice săvîrşite in dauna Bisericii Ortodoxe
ROmâne de către unii ierarhi occidentali, dar nu le \roi menţiona aici, în speranţa
că le vom putea rezolva prin discuţii frăţeşti bilaterale, pe care, de altfej, le-am
si început».
Această declaraţie a fost ascultată cu mult interes de toţi cei prezenţi şiabsolut
toţi şi-au arătat acordul cu Biserica Ortodoxă Română înconversaţiile libere
care
au urmat după aceea. Cei mai mulţi ne-au sfătuit să facem în scris o comunicare de
acest fel Bisericilor Ortodoxe surori.
Cea de a treia Conferinţă Preconciliară şi-a încheiat lucrările cu succes şi dă
speranţe pentru o evoluţie pozitivă a lucrurilor in vederea organizării cît mai curînd
a Sfîntului şi Marelui Sinod Panortodox.
f Dr. ANTONIE PLAMADEALA
Mitropolitul Ardealului
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PARTICIPAREA U N EI DELEGAŢII
A BISERICII ORTODOXE R O M Â N E LA CEA D E-A TREIA
CO N FE R IN ŢA P A N O R T O D O X A PRECONCILIARA
(Chambesy, 28 octombrie— 6 noiembrie 1986) ~
Intre 28 octombrie—6 noiembrie 1986 s-a ţinut cea de-a treia Conferinţă Pan
ortodoxă Preconciliară la Centrul ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chamb6sy,
lingă Geneva. Conferinţa a fost convocată de Sanctitatea Sa Patriarhul Dimitrios I,
cu acordul prealabil al Intîistătătorilor tuturor Bisericilor Ortodoxe locale. Fiecare
Biserică Ortodoxă locală a avut dreptul să trimită cîte patru delegaţi membri ai Con
ferinţei şi patru delegaţi-consilieri.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române au participat: II.PP.SS. Mitropoliţi Antonie
al Ardealului şi Nicolae al Banatului, P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar patriarhal,
Pr. prof. Ion B ria} consilieri: Pr. prof. Ştefan Alexe şi Pr. prof. Dumitru Popescu.
Secretar al Conferinţei Panortodoxe Preconciliare a fost I.P.S. Mitropolit Damaskin
al Elveţiei, secretar pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod.
In ziua de 28 octombrie 1986, după masă, a avut loc o Întrunire a conducătorilor
delegaţiilor, la care s-au discutat programul în general şi probleme privind desfă
şurarea lucrărilor. Din partea Bisericii Ortodoxe Române, la această întrunire a par
ticipat I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, conducătorul delegaţiei, care a primit
această încredinţare din partea I.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei, în
prezent Locum Tenens âl Patriarhului Bisericii noastre. Amintim că pînă la această
Conferinţă Preconciliară conducerea delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române a avut-o
I.P.S. Mitropolit Teoctist.
In ziua de 29 octombrie, după săvîrşirea Sfintei Liturghii, au început lucrările
Conferinţei. Mai întîi s-a rostit o rugăciune comună invocîndu-se puterea Sfîntului
Duh pentru a lumina şi a întări pe cei prezenţi în împlinirea misiunii încredinţată lor.
Potrivit hotărîrilor luate la cea de-a Il-a Conferinţă Panortodoxă Preconciliară,
din anul 1982, sarcina acestei Conferinţe a constat în studierea şi în elaborarea ur
mătoarelor patru teme, şi anume :
1. Readaptarea hotărîrilor bisericeşti privind Postul >
2. Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine ;
3. Ortodoxia şi Mişcarea Ecumenică;
4. Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale Ia realizarea idealurilor creştine de
pace, de libertate, de frăţietate şi de dragoste între popoare şi la înlăturarea discri
minărilor rasiale.
In afară de acestea, Conferinţa avea sarcina să ratifice «Proiectul de Regulament
al Conferinţelor Panortodoxe Preconciliare», alcătuit în urma cererii celei de-a Il-a
Conferinţe Panortodoxe Preconciliare şi să fixeze ordinea de zi, adică temele de
discutat, pentru cea de-a IV-a Conferinţă Panortodoxă Preconciliară, cu scopul de a
se convoca într-un viitor cit mai apropiat Sfîntul şi Marele Sinod Ortodox.
Temele amintite şi Proiectul de Regulament au fost studiate şi alcătuite de o
Comisie interortodoxă Pregătitoare, care s-a întrunit la Chambâsy între 15— 23 februarie
1986.
Amintim că din această Comisie au făcut parte şi Pr. prof. Ion Bria şi Pr. prof.
Dufeiitru Popescu. Secretariatul pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod a trimis
în termenul fixat, textele alcătuite, redactate în greacă, franceză şi rusă, tuturor
Bisericilor Ortodoxe locale, împreună cu Procesele-Verbale ale Comisiei Interortodoxe Pregătitoare.
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Deschizlnd cea de-a IlI-a Conferinţă Panortodoxă Preconciliară, I.P.S. Mitropolit
Hrisostom al Mirei, preşedintele Conferinţei, conducătorul delegaţiei Patriarhiei de
Constantinopol, a prezentat membrilor Conferinţei salutări şi cele mai calde urări
din partea Sanctităţii Sale Patriarhului Dimitrios I. «Sanctitatea Sa, a spus I.P.S.
Mitropolit Hrisostom, împreună cu ierarhii care îl Înconjoară, vă urează bun venit
în acest loc stavropighie patriarhală j salută în Dumneavoastră pe sfinţii întîistătători şi Bisericile Ortodoxe surori cărora le sînt conducători şi face urări pentru
bunul mers şi succesul lucrărilor Conferinţei; fie ca aceasta să contribuie la pro
gresul constant al sfintei noastre Ortodoxii şi să slujească poporul lui Dumnezeu
potrivit cu misiunea sa».
I.P.S. Mitropolit Hrisostom al Mirei a vorbit pe larg apoi despre rolul Comisiei
Interortodoxe Pregătitoare şi al Conferinţei Panortodoxe Preconciliare ca
organe
pregătitoare ale Sfîntului şi Mirelui Sinod. Conferinţa Panortodoxă
Preconciliară
constituie un «organ major» şi prerogativele sale au fost fixate în mod panortodox.
«Fiecare Conferinţă Panortodoxă Preconciliară are dreptul să judece şi să evalueze
lucrarea Comisiei Interortodoxe Pregătitoare sau a Comisiilor Interortodoxe Precon
ciliare, să accepte textele redactate de acestea sau să le modifice şi să le îmbună
tăţească. Poate de asemenea să le socotească insuficiente şi astfel să le trimită
spre o nouă elaborare interortodoxă, reexaminare şi reformulare, cum a fost cazul,
de exemplu, cu tema Postului».
în continuare, înalt Prea Sfinţia Sa, s-a referit la cel de-al patrulea stadiu în
pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod, propunînd spre studiu ultimele teme înscrise
pe ordinea de zi ale numitului Sinod, şi anume:
1. Diaspora ortodoxă;
2. Autocefalia şi felul cum trebuie să fie proclama*ă;
3. Autonomia şi felul cum trebuie să fie proclamată;
4. DipticiL
Aceste teme au o importanţă foarte mare. Unitatea însăşi a Ortodoxiei va
depinde de felul cum vor fi abordate aceste probleme la nivel interortodox, de re
zultatele pozitive ale studiului şi de acordul interortodox, precum şi de hotărîrile
finale ale Sfîntului şi Marelui Sinod. între cele patru teme există o strînsă legă
tură, ceea ce ar impune studierea lor împreună. In concluzie,
I.P.S. Mitropolit
Hrisostom sugerează ca necesară desemnarea unei mici subcomisii de studiu, care
să facă propuneri concrete Conferinţei cu privire la ordinea de zi a viitoarei Confe
rinţei Panortodoxe Preconciliare.
A urmat cuvîntarea de salut a I.P.S. Mitropolit Damaskin al Elveţiei, direc
torul Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice, în calitatea sa de gazdă a Con
ferinţei. Ţinerea acestei Conferinţe Panortodoxe Preconciliare coincide cu aniver
sarea a 20 de ani de existenţă a Centrului Ortodox Ecumenic din«Chambesy. Vorbind
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Comisia Interortodoxă Pregătitoare (februarie 1986) şi cea de-a IlI-a Conferin
ţă Panortodoxă Preconciliară. La acestea s-au adăugat, potrivit hotăririi celei dintîi
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Conferinţe Panortodoxe Preconciliare organizarea unei consultări speciale pentru a
examina problema sărbătoririi comune a Paştilor (1977) şi reuniunea unei comisii de
astronomi pentru studiul aceleiaşi probleme (1979).
In continuare, preşedintele Conferinţei a propus ca să fie trimise telegrame de
mulţumire tuturor Intîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe locale, apoi s-a trecut la rati
ficarea Proiectului de Regulament al Conferinţelor Panortodoxe Preconciliare. După
ratificare, conducătorii delegaţiilor au fost invitaţi să rostească
scurte
cuvîntări
de salut.
Ei au transmis binecuvintările Intîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe locale şi urări
de reuşită pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod, exprimîndu-se speranţa că
aceasta a IlI-a Conferinţă Panortodoxă Preconciliară va contribui la restabilirea uni
tăţii creştinilor şi va face vizibilă mărturia Ortodoxiei astăzi, prin lucrarea plină de
responsabilitate pe care o desfăşoară, la statornicirea păcii între oameni şi popoare
şi la apărarea vieţii pe pămînt.
In numele Bisericii Ortodoxe Române a luat cuvîntul I.P.S. Mitropolit Antonie
al Ardealului, care, după ce a evocat personalitatea fericitului de pomenire patriarhul
Iustin, a transmis din partea I.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei Locţiitor
de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cele mai bune urări pentru succesul celei
de-a IlI-a Conferinţe Panortodoxe Preconciliare, împreună cu dorinţa sa de a se ajunge
la un acord complet şi folositor şi a făcut unele consideraţi cu privire la necesitatea
şi utilitatea Conferinţei Preconciliare în vremea noastră l.
Cuvîntul de salut al I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului a fost urmărit cu
multă atenţie, iar la sfîrşit, I.P.S. Hrisostom al Mirei a evocat personalitatea fericitu
lui de pomenire patriarh Iustin care a fost un mare iniţaitor în activitatea interortodoxă şi ecumenistă. I.P.S. Sa a rugat apoi pe I.P.S. Mitropolit Antonie să transmită
Sfîntului Sinod al Bisericii Oritodoxe Române în frunte cu I.P.S. Teoctist, Mitropolitul
Moldovei şi Sucevei, Locţiitor de Patriarh, compasiunea tuturor pentru pierderea pa
triarhului Iustin, pierderea nu numai a Bisericii Ortodoxe Române, ci a întregii
Ortodoxii.
In ziua de 30 octombrie, au început discuţiile generale în şedinţe plenare asupra
celor patru teme. Mai întîi, secretarul general al Conferinţei a prezentat dosarul cu
materialul pregătitor. După ce a amintit că fiecare Biserică Ortodoxă locală a primit
la timp textele oficiale necesare lucrărilor pentru cea de-a IlI-a Conferinţă Panorto
doxă Preconciliară, a prezentat membrilor Conferinţei şi un material atlxiliar, socotit
util pentru lucrarea atît în plen, cit şi în comisii, constînd din trei cărţi: volumul VI
din seria «Etudes th^ologiques de Chamb6sy», avînd ca temă: «Ortodoxia şl Mişcarea
Ecumenică» ; voi. VII din aceeaşi serie, cu tema : «Contribuţia Bisericilor Ortodoxe
la realizarea idealului creştin de pace». Ambele teme au fost tratate la cel de-al
Vl-lea Seminar teologic organizat de Centrul Ortodox de la Chambesy (4— 27 mai
1985). Titlul volumului VII este următorul: «O privire ortodoxă asupra păcii» j volu
mul intitulat: «Dialoguri teologice. — O perspectivă ortodoxă», în care secretarul
pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod pr&intă un studiu personal asupra des
făşurării fiecăruia dintre dialogurile teologice bilaterale, avînd în anexă textele ofi
ciale ale acestor dialoguri, publicate pînă în prezent.
Textele temelor au fost prezentate de I.P.S. Mitropolit Damaskin, care a făcut
anumite observaţii legate de metoda urmată de Comisia Interortodoxă Pregătitoare,
de rapoartele şi Studiile care au stat la baza elaborării şi de conţinutul acestora.
1. Cuvîntul de salut se publică în Darea de seamă, a I.P.S. Antoni* Mitropolitul
Ardealului în prezentul număr al revistoi.
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Intîi a fost prezentată tema : Readaptarea h otărîrilor bisericeşti privind Postul. Pentru
că unii membri ai Comisiei Interortodoxe Pregătitoare au considerat că titlul de mai
sus ar putea da naştere la unele neînţelegeri, lăsînd impresia că textul tinde la abo
lirea, chiar parţială, sau la modificarea instituţiei tradiţionale a postului, introducînd
noi hotăriri contrare tradiţiei patristice şi rlnduielii stabilite, s-a propus ca titlu n o u :
Importanţa Postului şi practicarea lui astăzi. S-a crezut că este potrivit să se aşeze
acest nou titlu sub titlul iniţial pînă la hotărîrea Conferinţei Panortodoxe Preconciliarc.
Primul care a luat cuvîntul la discuţii a fost I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului care a făcut observaţia că textul, aşa cum este formulat, nu aduce nici o schimbare
in practica tradiţională a Bisericilor Ortodoxe. Titlul Readaptarea hotărîrilor privind
Postul nu este compatibil cu conţinutul, de aceea înalt Prea Sfinţia Sa a propus ca
titlu Importanţa Postului şi practicarea lui astăzi. Numeroşi delegaţi
au
sprijinit
această propunere, alţii au fost pentru.o formulare şi mai scurtă, ca de pildă: Postul
şi creştinii de astăzi (I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului), Postul astăzi (I.P.S. Mitro
polit Filaret de Kiev), Despre Post (I.P.S. Mitropolit Pancratie de Stara Zagora) etc.
De asemenea, s-au purtat discuţii cu privire la conţinutul Postului, practicarea lui în
diferite regiuni ale lumii, răspunderea pastorală a episcopilor cu privire la tinerea,
timpul şi severitatea Postului. Preşedintele Conferinţei a recomandat membrilor Comi
siei care vor discuta textul şi-i vor da forma definitivă, să ţină seama de toate ob
servaţiile făcute.
In continuare, secretarul Conferinţei a prezentat textul temei: Relaţiile Biseri
cilor O rtodoxe cu restul lum ii creştine. După ce a arătat procedeul urmat pentru
alcătuirea acestui text de către Comisia Interortodoxă Pregătitoare, secretarul Con
ferinţei a făcut unele observaţii cu privire la titlul temei şi la felul şi conţinutul dia
logurilor bilaterale în curs. Pentru a se evita unele confuzii în sînul dialogului ecu
menic, se socoteşte că pluralul «Bisericile Ortodoxe» din titlu să fie schimbat cu
singularul: «Biserica Ortodoxă». In ceea ce priveşte perspectivele dialogurilor teolo
gice bilaterale se consideră că este necesar să se facă deosebire între dialogurile care
vizează unitatea (cu Biserica Vechi-Catolică, Bisericile Vechi Orientale şi Biserica
Romano-Catolică) şi dialogurile care nu duc decît la o apropiere teologică şi la
colaborare (cu Anglicanii, cu Lutheranii şi cu Reformaţii). La fel, în privinţa tema
ticii se constată o tendinţă de a deplasa centrul de gravitaţie în alegerea subiectelor
teologice, de la cele ce unesc la cele ce despart Bisericile. Se impune un studiu mai
adine al următoarelor tem e: hirotonia femeilor (pentru dialogul cu Anglicanii, cu
Lutheranii şi cu Reformaţii); uniatismul ca problemă ecleziologică şi ca
practică
actuală, precum şi prozelitismul exercitat sub diferite forme (pentru dialogul cu
Biserica Romano-Catolică) j intercomuniunea (pentru dialogul cu Vechi-Catolicii).
In legătură cu dialogul teologic ortodoxo— vechi-catolic, ajuns către sfîrşit, se im
pune o apreciere finală asupra rezultatului obţinut şi fixarea procedurii ecleziale
de restabilire a unităţii.
lntrucît după întrunirea Comisiei Interortodoxe Pregătitoare din februarie 1986
au avut loc diferite sesiuni de lucru ale Comisiilor mixte de dialog, secretarul Con^
ferintei a socotit că este necesar să aducă la cunoştinţă stadiul actual al problemei
dialogurilor bilaterale.
Astfel, în cadrul dialogului teologic cu Vechi-Catolicii, subcomisia mixtă s-a
întrunit la Minsk în Bielorusia (1— 10 iulie) şi a redactat proiecte de texte comune
pentru temele ce se vor discuta la viitoarea Adunare generală a Comisiei teologice
mixte, şi anume: 1. Celelalte T a in e : Pocăinţa, Maslul, Preoţia, C ăsătoriaj 2. Eshatologia şi 3. Prezumpţii şi consecinţe ale deplinei comuniuni eclşziale. în cadrul dia-

,
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logului cu Biserica Romano-Catolică, propunerile pozitive ale textului
Comisiei
Interortodoxe Pregătitoare privind tematica şi metodologia nu par să provoace di
ficultăţi majore, dimpotrivă, constituie noi perspective pentru mersul înainte al
acestui dialog. In august s-a întrunit la Bossey lîngă Geneva, subcomisia ortodoxolutherană, care a redactat un proiect de text comun la tema : Scriptură şi Tradiţie,
spre a fi supus spre discuţie şi aprobare la următoarea Adunare generală a Comisiei
teologice mixte. In cadrul dialogului cu Reformaţii, Adunarea Comisiei mixte în
trunită la Chamb^sy In martie 1986 a hotărît să studieze ca primă temă
pentru
dialogul teologic: Învăţătura despre Stînta Treim e pe baza Sim bolului niceo-constantinopolitan. Considerîndu-se suficientă pregătirea în vederea începerii dialogului teo
logic oficial, Comisia mixtă ortodoxo-reformată se va Întruni în Adunare generală,
în martie 1988.
In urma expunerii secretarului Conferinţei au avut loc discuţii de ordin general,
cu privire la metodologia care să fie urmată de Biserica Ortodoxă in dialogurile bi
laterale, participarea tuturor Bisericilor Ortodoxe locale la aceste dialoguri, ordinea
dialogurilor în textul elaborat spre aprobare, hirotonia femeilor, uniatismul, prozeli
tismul, evaluarea rezultatelor dialogurilor bilaterale. In cadrul dezbaterilor, a luat
cuvîntul mai întîi I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului2, care a făcut observaţii
amănunţite şi concrete, reluate apoi de mulţi dintre vorbitori Importantă a fost pro
punerea ca unele din recomandări să fie puse imediat în lucrare, deoarece, ele vor
fi depăşite în momentul cînd vor fi prezentate le Sfîntul şi Marele Sinod şi nu vor
mal fi actuale.
I.P.S. Mitropolit Hrisostom de Pafos a informat că Sinodul Bisericii Ortodoxe
din Cipru a hotărît că se va retrage din dialog dacă anglicanii mai continuă să hiro
tonească femei. In acest context, I.P.S. Damaskin al Elveţiei a spus că din cauza
problemei hirotoniei femeilor în Biserica Anglicană, în dialogul ortodoxo-anglican s-a
produs o tensiune, dar dialogul nu s-a rupt. Socoteşte că este necesar să se organizeze
un simpozion interortodox cu privire la hirotonia femeii.
P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar patriarhal a adăugat că anglicanii cer un
document teologic din partea ortodocşilor în care să se arate clar de ce aceştia refuză
hirotonia femeilor.
I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului socoteşte că textul ar trebui să aibă o
ţinută mai optimistă. Dialogul ortodoxo-anglican nu a fost ratificat, de aceea anglicanii
nu au suprimat încă «Filioque». La fel se poate vorbi şi de atitudinea echivocă în
materie de credinţă a unor extremişti. Ceea ce este important, este ca noi ortodocşii
să avem o teologie clară în privinţa hirotoniei femeilor. De exemplu, la o conferinţă
de la Klingenthal (R. F. Germania), un ortodox grec a fost acela care a apărat hiro
tonia femeilor, în afara unor doamne ortodoxe, convertite la Ortodoxie din Protes
tantism. De aceea se impune fixarea unei poziţii clare panortodoxe în problemă.
Discuţiile următoare s-au referit la uniatism şi prozelitism, în special în legă
tură cu dialogul cu romano-catolicii. Preşedintele Conferinţei a făcut recomandarea
ca în Comisia care va studia în amănunţime şi va da o formulare îmbunătăţită textu
lui, să se ţină seama de observaţiile făcute în plen.
In ziua de 31 octombrie 1986, dimineaţa, s-a trecut la prezentarea temei: O rto 
doxia şi M işcarea Ecumenică. Secretarul Conferinţei a expus mai întîi materialul care
a fost alcătuit de Comisia pregătitoare. Textul acceptat de Comisia Interortodoxă Pre
gătitoare este împărţit în 12 puncte şi prezintă, pe de o parte, linia comună a Orto2.
Intervenţia I.P.S. Antonie Mitropolitul Ardealului, a se vedea în raportul I.P.S.
Sale din acest număr al revistei.
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doxiei în sînul Mişcării Ecumenice, iar pe de altă parte recomandările pentru a lămuri
din punct de vedere ecleziologic locul Ortodoxiei în cadrul Mişcării, îndeosebi în
cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor. După citirea textului, secretarul Conferinţei
a făcut unele propuneri pentru ca Ortodoxia să se integreze şi mai mult în cadrele
instituţionale ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor, dintre care notăm: coordonarea
eforturilor Bisericii Ortodoxe pentru a clarifica criteriile ecleziologice necesare în
continuarea dialogului ecleziologic şi pentru a preciza prezumpţiile la restabilirea co
muniunii bisericeşti; reexaminarea în comun de către toti ortodocşii a semnificaţiei
textelor comune, în special cele ale Comisiei «Credinţă şi Constituţie», pentru teo
logia şi viaţa ortodoxă, ca şi pentru dialogurile teologic^ bilaterale purtate de Bise
rică O rtodoxă; un studiu panortodox al criteriilor canonice care determină limitele
Bisericii în tradiţia ortodoxă; definirea la nivel panortodox a prezumptiilor pentru
restabilirea deplinei comuniuni.
In general, în cadrul discuţiilor ce au urmat, documentul a fost socotit bun, el
exprimind opinia ortodoxă. Unii vorbitori au insistat asupra necesităţii prezenţei
mai active şi mai numeroase a Bisericii Ortodoxe în conducerea Consiliului Ecumenic
al Bisericilor. Biserica Ortodoxă nu dă tot ce poate da în lucrarea Consiliului Ecu
menic, din lipsă de reprezentare în toate compartimentele de activitate ale acestui
organism.
Luind cuvîntul, conducătorul delegaţiei Bisericii noastre, I.P.S. Mitropolit Antonie
al Ardealului a făcut observaţii şi propuneri cu privire la participarea ortodocşilor în
Mişcarea Ecumenică şi mai ales în Consiliul Ecumenic al Bisericilor, care au fost
subliniate de nenumărate ori de ceilalţi vorbitori3. Consiliul Ecumenic are caracterul
de «ecumenic» prin participarea Bisericii Ortodoxe, deşi aceasta reprezintă numai o
cincime, adică o minoritate, în cadrul Consiliului. De aceea protestanţii trebuie să
accepte o participare ortodoxă mai semnificativă. Pr. prof. Ion Bria, plecînd de la
titlul temei, socoteşte că Sfîntul şi Marele Sinod Ortodox trebuie să spună ceva despre
ecumenismul de azi. Capitolele 1 şi 2 sînt capitole pentru relaţiile cu Consiliul Ecumcnic, de aceea trebuie să fie lărgite. Ortodoxia a adus în Mişcarea Ecumenică accente
noi şi foarte importante, ca noţiunea de Biserică locală, învăţătura despre
Sfîntă
Treime. Consiliul Ecumenic nu e o supra ecclesia şi nu trebuie să fie privit astfel.
In primele puncte să fie expusă mai pe larg partea ecleziologică.
înainte de a se trecc la expunerea ultimei teme, Preşedintele Conferinţei a dat
citire telegramelor de răspuns, cu binecuvîntări, aprecieri şi urări pentru cea de-a
III-a Conferinţă Panortodoxă Preconciliară, primite din partea Sanctităţii Sale Dimitrios I, Prea Fericirii Sale Gherman, înalt Prea Sfinţiei Sale Teoctist Mitropolitul
Moldovei şi Sucevei, Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Prea Feri
cirii Sale Arhiepiscopului Serafim, Intîistătător al Bisericii Ortodoxe din Grecia.
Tema a IV-a s-a intitulat: Contribuţia Bisericilor O rtodoxe locale Ia realizarea
idealurilor creştine de pace, de libertate, de Irăţietate şi de dragoste între popoare
şi la înlăturarea discrim inărilor rasiale. Este prima dată cînd Ortodoxia este confrun
tată cu problema păcii, într-un timp cînd pacea este grav ameninţată. In cadrul Co
misiei Interortodoxe Pregătitoare s-a afirmat că pacea este «o problemă complexă
si serioasă şi soluţionarea ei este dificilă». Dacă Bisericile Ortodoxe locale sînt întru
totul de acord cu fundamentul vertical teologic al problemei păcii, ele sînt confruntate^
astăzi cu aspectul orizontal-pastoral, neputînd face abstracţie dc condiţiile în care îşi
3.

revistei.
B.O.R. — 4

Intervenţia se poate vedea în raportul I.P.S. Sale din prezentul număr al
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petrec viaţa. Textul a ales o cale do mijloc între celc două tendinţe, expunînd nu
fără un oarecare triumfalism învăţătura ortodoxă despre pace, cu toată problematica
acesteia. Este cel mai lung text. Conţine 8 pagini dactilografiate. Totuşi, in discuţii
i s-au găsit multe lipsuri. De exemplu, I.P.S. Mitropolit Juvenalic de Krutiţky şi Kolomna
a atras atenţia că documentul nu vorbeşte de unele conferinţe ortodoxe importante
pentru pace, aşa cum a observat şi I.P.S. Mitropolitul Antonie al Ardealului, care
vorbise înainte, nu spune nimic despre militarizarea spaţiului, nu aminteşte de pro
blema apartheidului. I.P.S. Mitropolit Ilie de Beyrut a găsit textul prea teoretic. El a
prezentat situaţia ortodocşilor din Liban, care sînt persecutaţi, suferă de foame, sînt
dislocaţi. Ce fac Bisericile Ortodoxe surori pentru aceşti creştini ortodocşi? I.P.S.
Mitropolit Partenie al Carlaginei a afirmat că textul este prea triumfalist, în timjS ce
realitatea este alta. El a propus să se introducă o frază şi despre libertatea religioasă,
nesocotită în unele locuri. I.P.S. Mitropolit Pancratie de Stara Zagora a revenit asupra
introducerii în text a problemei militarizării spaţiului.
*

Confei
ortodoxe P
t i a celei
In uit
patru teme
m ată; 3. Al

I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului a intervenit în discuţii făcînd observaţii
precise şi clare cu privire la conţinut, care au dus apoi la schimbarea textului şi a
adcentelor lu i4.
Textul a fost apărat în forma expusă, mai mult de teologii greci, în general
conservatori şi temători de orice actualizare a textului, recomandînd rămînerea lui la
principii patristice şi biblice valabile oricînd, dar nu legate de situaţii concrete de
azi. Prof. G. Galitis a fdst de părere să nu se introducă elemente politice, cum ar fi
militarizarea spaţiului. Prof. T. Zissis a socotit că textul este complet, dar că trebuie
să fie suprimate din titlu cuvintele «idealurile creştine». I.P.S. Mitropolit Filaret de
Kiev şi Galiţia a sprijinit cele spuse de I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului. Textul
cu caro Sfîntul şi Marele Sinod se va adresa întregii lumi creştine, trebuie să fie
complet. Toată lumea este atentă la răspunsul Ortodoxiei. I.P.S. Hrisostom al Mirei a
rezumat discuţiile, atrăgînd atenţia Comisiei să ţină seama de discuţiile pe marginea
acestui document.
în continuare, secretarul Conferinţei, I.P.S. Mitropolit Damaskin al Elveţiei, a
prezentat o notă de informare cu privire la cele patru teme de pe ordinea de zi a
Sinodului, care rămîn să fie examinate. Biserica Ortodoxă Română s-a înscris cu
alcătuirea de studii, pe care le-a trimis în timpul cerut, la următoarele teme : 1. Diaspora ortodoxă, 2 . Din tema Autonomia şi lelu l cum trebuie să fie proclamată : a) A u to 
nomia în Biserica Ortodoxă. La propunerea preşedintelui Conferinţei a fost alcătuită
o Comisie restrînsă care să analizeze şi să prezinte propuneri pentru temele ce se
vor discuta la cea de-a IV-a Conferinţă Panortodoxă Preconciliară. Din Comisie au
făcut parte I.P.S. Mitropolit Damaskin al Elveţiei, Pr. prof. Ştefan Alexe şi Pr. prof.
Vitali Borovoi.
In zilele de 1 şi 3 noiembrie s-a lucrat în Comisii. Textele rezultate au fost
prezentate Conferinţei în zilele de 4 şi 5 noiembrie, avînd următoarele titluri : 1. Im 
portanţa Postului şi practicarea lu i astăzi; 2. Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul
lum ii creştine ; 3. Biserica O rtodoxă şi Mişcarea Ecumenică şi 4. Contribuţia Bisericii
O rtodoxe la realizarea păcii, dreptăţii, libertă ţii, frăţietăţii şi a dragostei în tre po
poare şi la suprimarea discrim inărilor rasiale şi a altor (discrim inări). Noile documente
au fost citite din nou şi discutate. Au fost efcctuate unele mici îmbunătăţiri şi pre
cizări. Puse la vot, ele au fost acceptate în unanimitate, acceptare întărită prin semnă
turile tuturor conducătorilor de delegaţii.
4. Textul complet în raportul I.P.S. Sale Antonie Mitropolitul Ardealului.
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Conferinţa a adoptat apoi încă două texte : 1. Regulamentul Conferinţelor Pan
ortodoxe PreconciUare (aprobat la 29 noiembrie 1986) şi 2. Procedura şi ordinea de
zi a celei de-a IV -a Conferinţe Panortodoxe PreconciUare (5 noiembrie 1986).
In ultimul document au fost înscrise şi aprobate să fie tratate laolaltă ultimile
patru teme, şi anume : 1. Diaspora; 2. Autocefalia şi felul cum trebuie să fie procla
mată ; 3. A utonom ia şi felul cum trebuie să fie proclamată şi 4. D ipticii.
Secretariatul pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod a propus să se urgen
teze pregătirea materialului pentru fiecare din cele patru teme. Lucrarea de pregătire
a celei de-a IV-a Conferinţe Panortodoxe Preconciliure se va desfăşura după urmă
torul program :
1. Îndată ce va fi primit rapoartele Bisericii Greciei asupra ternelor: Diaspora
ortodoxă, Autocefalia şi felul în care trebuie să fie proclamată, precum şi raportul
Bisericii din Cipru la tema D ipticii, secretariatul le va trimite tuturor Bisericilor Orto
doxe locale, alăturînd la aceste documente şi rapoartele Bisericilor, care au mai fost
trimise o dată. Fiecare Biserică va aveş deci la dispozitiv dosarul complet cu cele
patru teme rămase spre a fi examinate.
2. Pregătirea lucrării Comisiei Interortodoxe Pregătitoare va începe îndată ce se
va putea dispune de contribuţiile tuturor Bisericilor Ortodoxe care şi-au luat obligaţia
studiului uneia sau mai multor teme.
3. în afară de trimiterea rapoartelor Bisericilor Ortodoxe locale, secretariatul
poate să elaboreze materialul in sensul de a întocmi în scris propuneri concrete şi
de a clasa sistematic aceste propuneri în tendinţe convergente sau divergente. Această
lucrare o va pune la dispoziţia Comisiei Interortodoxe Pregătitoare.
4. Examenul comparativ al contribuţiilor Bisericilor Ortodoxe localc asupra fie
cărei teme de pe ordinea de zi va putea fi mai eficace, dacă va fi însotit de contacte
ale secretariatului cu Bisericile Ortodoxe locale, înainte de a fi convocată Comisia
Interortodoxă Pregătitoare.
5. Convocarea Comisiei Interortodoxe Pregătitoare nu trebuie să se facă decit
atunci cînd secretariatul pentru pregătirea Sfîntului şi Marelui Sinod va termina pre
gătirea lucrării acesteia, căci toată lumea cunoaşte sensibilitatea canonică cu care
fiecare dintre Bisericile Ortodoxe locale priveşte aceste patru teme.

In timpul acestei faze pregătitoare Comisia Interortodoxă ( Pregătitoare
să fie convocată nu numai o dată, ci în măsura în care se va socoti necesar.

poate

6. Convocarea celei de-a IV-a Conferinţe Panortodoxe PreconciUare se va face
In măsura în care se va ajunge la un punct de vedere ortodox comun cu privire
la fiecare temă, adică în măsura în care se va fi terminat procedura pentru studiul
temelor.
La sfirşitul lucrărilor, I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului a adus mulţumiri în
numele tuturor participanţilor la Conferinţă, preşedintelui şi secretarului, pentru pre
gătirea documentelor şi pentru condiţiile optime în care s-au desfăşurat lucrările.
După aceea, I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului a dat citire unei Declaraţii
a Bisericii Ortodoxe Române5, care a fost primită cu interes şi aprobare.

In timpul lucrărilor, conducătorii delegaţiilor au făcut următoarele vizite ofi
ciale : la autorităţile civile ale Genevei (vineri 31 octombrie), la Consiliul Ecumenic
al Bisericilor, la Conferinţa Bisericilor Europene (luni 3 noiembrie) şi la Consistoriul
Bisericii Naţionale Protestante din Geneva (marţi 4 noiembrie). La Consiliul Ecumenic
5. Textul integral în raportul semnat de I.P.S. Antonie Mitropolitul Ardealului.
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discuţia a fost susţinută In special dc I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, care a I
cerut creşterea reprezentării ortodocşilor în sfatul de la Geneva şi în diferite Comisii |

a n e x

:

şi ca Secretarul general să treacă de la promisiuni la fapte.
Duminică 2 noiembrie s-a săvîrşit Sfînta Liturghie de un sobor format din I
înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi conducători ai delegaţilor. Membrii delegaţiei ortodoxe I
române au participat la Sfînta Liturghie săvîrşită în biserica parohiei ortodoxe române I
din Geneva, aflată tot la Centrul Ortodox din Chambdsy. Predica zilei a fost rostită |
de I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, iar răspunsurile au fost date de Pr. prof.
Ion Bria, Pr. prof. Ştefan Alexe împreună cu credincioşii din parohie. După săvîrşirea I
Sfintei Liturghii a avut loc o agapă la care a participat şi I.P.S. Mitropolit Antonie al
Ardealului, după ce s-a terminat slujba ecumenică ortodoxă din catedrala Patriarhiei

j

Ecumenice.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a adus prin toţi delegaţii săi o contribuţie ;
de seamă la lucrările celei de-a IlI-a Conferinţe Panortodoxe Preconciliare. Aceasta
s-a datorat şi faptului că pregătirea delegaţiei a fost făcută într-o întîlnire de lucru
în ziua de 25 octombrie, cu I.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei, Locţiitor
de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fost preşedinte al delegaţiei Bisericii Orto
doxe Române Ia primele două Conferinţe Panortodoxe Preconciliare şi la curent cu
lucrarea de pregătire a Sfîntului şi Marelui Sinod Ortodox. Delegaţia a plecat astfel
la Geneva cu o viziune clară a poziţiei Bisericii Ortodoxe Române faţă de proble
matica celei de-a III-a Conferinţe Panortodoxe Preconciliare, ceea ce s-a şi reflectat
în interveaţiile şi activitatea delegaţilor în timpul lucrărilor.

In ziua de 5 noiembrie 1986 s-a dat publicităţii un Comunicat semnat de I.P.S.
Mitropolit Damaskin al Elveţiei, în care se face un rezumat al lucrărilor Conferinţei.
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Este interesant de remarcat faptul că autorul Com unicatului se opreşte cu predilecţie
asupra temei a IV-a din, care citează următorul text, cu care se încheie de altfel
C o m u n ica tu l: «Noi credincioşii ortodocşi, din însuşi faptul că ne-am împărtăşit de
înţelesul •mîntuirii, avem datoria de a lupta pentru a reduce boala, nenorocirea, tea
ma ; pentru că ne-am împărtăşit de experienţa păcii; nu putem rămîne indiferenţi în
faţa lipsei acesteia; pentru că noi ne-am învrednicit de dreptatea lui Dumnezeu, luptăm
pentru dreptate desăvîrşită în lume şi pentru dispariţia oricărei oprimări; pentru că
noi ne împărtăşim zilnic de milostivirea dumnezeiască, luptăm împotriva fanatismului
şi a oricărei lipse de toleranţă între oameni şi popoare; pentru că noi proclamăm
fără încetare întruparea lui Dumnezeu şi îndumnezeirea omului, apărarea drepturilor
omului pentru toţi oamenii şi pentru toate popoarele ? pentru că noi trăim darul dum
nezeiesc al libertăţii datorită lucrării mintuitoare a lui Hristos, putem să vestim
într-un
pentru
nevoia
mea şi

mod mai deplin valoarea sa universală pentru orice om şi pentru orice popor;
că, hrăniţi cu Trupul şi Sîngele Domnului în Sfînta împărtăşanie, noi trăim
de a împărţi darurile lui Dumnezeu cu fraţii noştri, înţelegem mai bine foa
lipsa şi luptăm pentru îndepărtarea lor ; pentru că noi aşteptăm un pămînt

nou şi ceruri noi, în care va domni dreptatea absolută, luptăm hic et nune pentru
renaşterea şi reînnoirea omului şi a societăţii».
In ziua de 6 noiembrie s-a oficiat Sfînta Liturghie care a marcat şi încheierea
lucrărilor celei de a IlI-a Conferinţe Panortodoxe Preconciliare.
Pr. prol. ŞTEFAN ALEXE
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HOTĂRÎRE
Contribuţia B isericii O rto d o x e la realizarea păcii, a dreptăţii, lib e rtă ţiir
în fră ţirii şi iu b irii în tre popoare şi la îndepărtarea d iscrim inărilor
rasiale şi de alte fe lu ri
Biserica Ortodoxă, avînd conştiinţa problem elor arzătoare care
1 preocupă astăzi om enirea întreagă, a înscris, de la început, pe ordinea
I d e zi a Sfîntului şi M arelu i Sinod, tema : «Contribuţia B isericilor lo cale
Kla realizarea idealurilor creştine ale păcii, libertăţii, înfrăţirii şi iubirii
[din tre popoare şi la îndepărtarea discrim inărilor rasiale». Desigur, este
[d e la sine înţeles că această problem ă nu preocupă exclu siv Biserica
[O rtodoxă, ci preocupă pe toţi creştinii, toate r e lig iile şi sub diferite
[ forme şi accepţiuni este problem a om enirii întregi.
Care, însă, va fi baza comună, pe care creştinii, trăind în conf diţii diferite, vo r realiza idealurile creştine ale păcii, libertăţii, înfră
ţirii şi iubirii dintre popoare ? M ai precis, care este poziţia B isericii
O rtodoxe în legătură cu aceste idealuri, ce fel de propuneri poate să
| facă şi ce acţiuni concrete (poate) să întreprindă, pentru ca să’ contri1buie la realizarea acestor idealuri ? în legătură cu acest punct, cea de
a IlI-a Conferinţă Panortodoxă Presinodală, după ce a studiat atent
tema, pe etape, exprimîndu-şi satisfacţia pentru cele realizate — dar
fiind deplin conştientă de lipsurile omeneşti, care s-au semnalat sau se
semnalează în acest domeniu— , supune Sfîntului şi M arelu i Sinod cele
ce urmează :
A. Valoarea persoanei umane fundament pentru pace
1. M a i întîi, are importanţă deosebită să se accentueze faptul că
noţiunea biblică de pace nu coincide cu o concepţie neutră şi negativă,
care ar identifica-o pur şi simplu cu absenţa războiului. Noţiunea de
pace se identifică cu restaurarea lucrurilor în integritatea lor originară,
de dinainte de cădere — cînd omul trăia şi respira sub suflul dătător
de viaţă al creării sale după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu — ,
adică (se identifica) cu restabilirea raporturilor şi cu pacea între Dum
nezeu şi oameni.
2. într-adevăr, în toata istoria vie ţii ei, O rtodoxia a slujit cu con
secvenţă, cu continuitate şi zel, demnitatea persoanei umane, făcînd din
ea o va loa re absolută şi universală în cadrul antropologiei creştine.
Omul, ca încununare $1 recapitulare ă creaţiei divine, ca (unul) care a
fost creat după chipul şi asemănarea Creatorului său a constituit pen
tru Biserica O rtodoxă plenitudinea misiunii sale în lume şi în istoria
mîntuirii. Restabilirea omului în demnitatea şi frumuseţea sa originară,
«după chipul şi asemănarea Creatorului său», s-a identificat în mod
absolut cu misiunea ei. Chiar şi disputele pur teologice, care au dus la
formularea dogm atică a învăţăturii trinitare, hristologice şi eclesiologice a creştinismului, ţinteau, în ultimă instanţă, păstrarea autentici
tăţii şi plenitudinii învăţăturii creştinc referitoare la om şi Ja mîntuirea lui.

54

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

3. Sfinţenia şi divinitatea persoanei umane au fost sursă de inspi
raţie pentru acei Părinţi ai Bisericii care s-au adîncit în taina iconomiei divine. Sfîntul G rigorie Teologu l accentuează sugestiv, referindu-se la om, că Creatorul «l-a aşezat pe pămînt, ca pe o altă lume, ca
pe un macro (cosmos) în m icro (cosmos), ca pe un alt înger, ca pe un
închinător (a l Lui) cu fire dublă, c a #pe un supraveghetor al creaţiei
văzute, ca pe un iniţiat al lumii inteligibile, ca «p e un împărat al celor
de pe pămînt..., ca pe o fiinţă care trăieşte în această lume, dar aspiră
după alta, ca pe sfîrşitul tainei, ca pe unul ce se îndumnezeieşte prin
apropierea de Dumnezeu» (O m ilia 45, 7, P.G., 36, 632). ■
Raţiunea (de a fi) a creaţiei s-a recapitulat în întruparea Cuvîntului
lui Dumnezeu şi în îndumnezeirea omului. «H ristos făcînd din omul
cel vechi pe cel nou» (H ipolit, Îm potriva ereziilor, 10, 34, P.G., 16,
3454), «îndum nezeia pe om (şi făcea) începutul speranţei noastre» (Eusebiu, D em onstraţie evanghelică, 4, 14, P.G., 22, 289). Aceasta, pentru
că după cum în vechiul Adam deja exista tot neamul omenesc, tot aşa
şi în noul Adam a fost recapitulat întreg neamul omenesc. Sfîntul G ri
gorie Teologu l accentua, în mod sugestiv, că «pentru noi există o sin
gura umanitate, tot neamul (om en esc)» (O m ilia 31, 15, P.G., 36, 149).
Această învăţătură 'a creştinismului, referitoare la sfinţenia neamului
omenesc, constituie un izvor nesecat pentru orice efort creştin de a
salva valoarea şi demnitatea persoanei umane.
4. Pe această bază este indispensabil să se dezvolte, în toate d i
recţiile, colaborarea intercreştină pentru ocrotirea va lorii persoanei
umane şi, se înţelege, a păcii, aşa încît eforturile pacifiste ale tuturor
creştinilor, fără nici o excepţie, să dobîndească o greutate şi o putere
mai mare.
5. Recunoaşterea comună a înaltei va lori a persoanei umane poate
să servească drept premiză pentru o mai largă colaborare în această
problemă. în această privinţă mai poate fi valorificată şi experienţa
dobîndită de Bisericile O rtodoxe (locale). Toate acestea constituie o
chemare pentru orice om la o lucrare paşnică şi creatoare. Bisericile'
O rtodoxe locale, în strînsă colaborare cu toţi adepţii religiilor din lume
care iubesc pacea, consideră datoria lor să lucreze pentru realizarea
păcii pe pămînt şi pentru instituirea unor relaţii frăţeşti între popoare.
Bisericile O rtodoxe sînt chemate să contribuie la înţelegerea şi cola
borarea interreligioasă şi la îndepărtarea fanatismului (provenit) din
orice parte, (contribuind) în felul acesta la împăcarea popoarelor şi la
triumful bunurilor libertăţii şi păcii în lume, în vederea slujirii omului
contemporan, indiferent de rasă şi religie. Se înţelege că această cola
borare exclude atît sincretismul, cit şi orice încercare de a se impune
a oricăreia dintre relig ii asupra altora.
6. A v e m convingerea că, în calitate de colaboratori ai lui Dum
nezeu, putem să progresăm în această slujire, împreună cu toţi oamenii
do bună voinţă, care iubesc pacea cea adevărată, spre binele comuni
tăţii omeneşti, pe plan local, naţional şi internaţional. A ceastă slu
jire este poruncă a lui Dumnezeu (M atei 5, 9).
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B. Valoarea libertăţii omeneşti
1. D esăvîrşirea persoanei umane, atît ca purtător izolat al chipu
lui lui Dumnezeu cel personal, cît şi ca o comunitate de persoane, care
reflectă — prin unitatea neamului omenesc — , viaţa din Sfînta Treim e
şi comuniunea persoanelor divine, se realizează graţie darului divin al
libertăţii, prin care omul, dobîndind conştiinţa de sine, dobîndeşte în
acelaşi timp posibilitatea să discearnă între bine şi rău (Gen..., 2, 16—
17). Prin urmare, libertatea este pentru om un dar divin, care-1 face
capabil să progreseze continuu, în mersul ascendent către desăvîrşirea
spirituală. Ea, însă. implică, în acelaşi timp, pericolul neascultării,
al autoguvernării faţă de Dumnezeu şi, prin aceasta, pe cel al căderii.
De unde şi rolul îngrozitor pe care îl joacă, în problema păcii şi liber
tăţii, răul din lume şi din om. Urm ările acestui rău sînt im perfecţiunile
şi lipsurile care domină astăzi în viaţă : secularizarea, violenţa, slăbi
rea m oravurilor, fenom enelor negative observate la o parte a tineretu
lui contemporan, rasismul, înarmările, războaiele şi relele sociale care
rezultă din acestea : oprimarea maselor, inegalitatea socială, limitarea
drepturilor omeneşti în domeniul libertăţii de conştiinţă şi în special
al libertăţii religioase (libertate) care în unele cazuri cunoscute este
oprimată pînă la punctul dispariţiei totale a oricărei manifestări reli
gioase, mizeria economică, împărţirea inegală sau chiar lipsirea com
pletă a bunurilor de consum, epuizarea fizică, foam ea a m ilioane de
oameni subnutriţi, deportările, haosul transfugilor, m igrările de
populaţii, distrugerea mediului înconjurător, problem ele societăţilor în
dezvoltare, în cadrul unei om eniri inegal industrializată şi tehnicizată,
previziunile futurologiei, toate acestea întreţinînd îngrijorarea nemăr
ginită, în care se află omenirea de azi. O omenire, care, totuşi, exact
în m ijlocul dezbinărilor ei, capătă mai intens conştiinţa că în ea se
afla sămînţa unităţii ontologice a neamului omenesc, care, însă, prin
intermediul primului Adam se leagă de Creatorul său, iar prin al doilea
Adam este ţinut în unitate cu Dumnezeu şi Tatăl.
2. Faţă de această situaţie, care a dus la slăbirea conceptului de
persoană umană, datoria Bisericii Ortodoxe este ca, evitînd problem a
tica raţionalismului, să facă cunoscut astăzi, prin predică, teologie, cult
şi lucrare pastorală, persoana omului creştin, ca persoană-subiect. La
această datorie Biserica Ortodoxă este chemată să facă faţă cu succes,
pentru că nucleul antropologiei sale se află în libertatea cu care C rea
torul l-a înzestrat pe om, care (libertate) este salvată în măsura în care
acesta alege să fie liber, dar nu independent de Creatortfl său, ci în
mod liber supunîndu-se Lui şi planului pe care A cesta l-a conceput în
privinţa sa.
C. Misiunea Ortodoxiei in lumea contemporană
1.
Ortodoxia poate şi trebuie să contribuie pozit; v la restabilirea
relaţiei organice dintre dialogul internaţional contemporan şi idealurile
prin excelenţă creştine ale păcii, libertăţii, înfrăţirii, iubirii şi dreptăţii
sociale între popoare, făcînd cunoscută credinţa creştină despre om şi
lume, precum a făcut acesta în decursul întregii sale istorii pentru a
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reuşi transformarea identităţii spirituale şi culturale a lumii. Credinţa
creştină în provenienţa divină şi unitatea neamului omenesc şi a lu
mii, — totdeauna în strînsă legătură cu sfinţenia, independenţa şi v a 
loarea supremă a persoanei umane — , se află, în chip latent, la baza
dialogului internaţional contemporan, pentru pace, dreptate socială şi
drepturi umane. Ideea universalităţii acestor idealuri, care constituie
baza dialogului internaţional contemporan, pentru pace, dreptate so
cială şi drepturi umane. Ideea universalităţii acestor idealuri, care
constituie baza dialogului contemporan, ar fi aproape de neconceput
fără învăţătura creştină despre unitatea ontologică a neamului omenesc.
2. Raportarea unităţii neamului omenesc la perechea primordială
a creaţiei divine constituie izvoru l concret al bunurilor libertăţii, ega
lităţii, înfrăţirii şi dreptăţii sociale. învăţătura creştină despre «recap i
tularea» tuturor în Hristos (Efes., 1, 10) a restabilit sfinţenia şi măreţia
supremă a persoanei umane şi a desfiinţat lumea dezbinării, a înstrăi
nării, a discrim inărilor rasiale şi a urii. Integrarea în Hristos, a în
tregului neam omenesc şi a lumii a refăcut unitatea lor într-un singur
trup, de aceea s-a şi spus că : «nu mai este iudeu, nici elin, nici rob,
nici slobod, nici parte bărbătească,’ nici parte femeiască, pentru că toţi
una sînteţi în Hristos Iisus» (Gal., 3, 28). Credem în acelaşi timp că
această unitate nu este ceva static şi m onolitic ; că are un nemăsurat
dinamism şi varietate, pentru că izvorăşte din unitatea persoanelor care
există în societate, după exem plul unităţii celor trei persoane ale Sfin
tei Treimi.
D. Despre pace şi dreptate
1. Om enirea depune eforturi pentru ca duşmănia şi neîncrederea,
care otrăvesc atmosfera internaţională, să cedeze locul prieteniei şi în
ţelegerii reciproce, pentru ca întrecerea în înarmare să fie înlocuită
cu dezarmarea deplină, pentru ca războiul, ca m ijloc de rezolva re a
problem elor internaţionale, să fie îndepărtat pentru totdeauna din viaţa
societăţii.
2. Conform cu cele de mai înainte, Biserica O rtodoxă a luptat
totdeauna pentru realizarea idealurilor creştine ale păcii, libertăţii, ega 
lităţii, înfrăţirii, dreptăţii sociale şi iubirii între popoare. R evelaţia în
săşi în Hristo^ este caracterizată ca «E vanghelie a pă cii» (Efes. 6, 15),
pentru că Hristos pe toate «le-a împăcat prin sîngele Crucii (Col., 1,
20), «a binevestit pacea celor de departe şi celor de aproape» (Efes.,
2, 17) şi s-a făcut «pacea noastră» (Efes., 2, 14). Această pace, «care
întrece orice m inte» (Fii., 4, 7), după cum Domnul Iisus a spus U ceni
cilor Săi în seara Cinei celei de taină, este mai largă şi mai substanţială
decît pacea pe care o vesteşte lumea : «P acea M ea las vouă, pacea M ea
dau vouă ? Eu nu v-o dau precum o dă lum ea» (Ioan 14, 27). Aceasta,
pentru că pacea lui Hristos este fructul matur al recapitulării tuturor în
E l ; al proclam ării sfinţeniei şi m ăreţiei persoanei umane, ca chip al lui
Dumnezeu ,• al manifestării unităţii organice, în El, a neamului om e
nesc şi a lu m ii; a universalităţii în trupul lui Hristos a ideilor de
pace, libertate, egalitate şi dreptate socială şi, în sfîrşit, de rodire a iu
birii creştine între oamenii popoarelor lumii. Pacea reală este rodul
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victoriei pe pămînt a tuturor acestor idealuri creştine. Este pacea cea
de sus pentru care totdeauna se roagă Biserica O rtodoxă în rugăciu
nile ei zilnice, cerind-o de la Dumnezeu, C el care pe toate le poate şi
ascultă rugăciunile celor care I se adresează cu credinţă.
Din cele de mai sus se v e d e clar de ce Biserica — «trup al lui
Hristos» (I Cor., 12, 27), a fost definită ca «viziu n ea p ă cii» lumii (O rigen, La Ierem ia 9, , P.G., 13, 349), adică a păcii celei reale şi u niver
sale, pe care a binevestit-o Hristos. «N o i, zice Clement Alexandrinul,
sîntem «neamul cel paşnic» (Ped agogul 2, 2, P.G., 8, 428), sîntem «s o l
daţii cei paşnici» ai lui Hristos (P rotre p ticu l, 11, P.G., &, 236). Pacea,
zice în alt loc acelaşi autor este sinonimă cu dreptatea (Strom ate 4,
25, P.G., 8, 1369— 72). Iar Sfîntul V a sile adaugă : «N u pot să mă con
vin g că sînt vrednic să fiu numit slugă a lui Iisus Hristos dacă nu am
iubire faţă de alţii şi dacă nu trăiesc în pace cu toată lumea, cel puţin
cît depinde de m ine» (Epistola 203, 2, P.G., 32, 737). A cest lucru este
atît de firesc pentru creştin încît (se poate spune că) «nim ic nu este
atît do propriu creştinului ca faptul de a face pace» (Epistola 114, P.G.,
32, 528). Pacea lui Hristos este puterea tainică, ce izvorăşte din îm 
păcarea omului cu Tatăl său cel ceresc, «datorită g rijii lui Iisus, C el ce
pe toate întru toţi le; săvîrşeşte, Cel care aduce pacea cea de nedescris,
prevăzută de la începutul veacurilor, C el care ne împacă cu El şi prin
El cu T a tăl» (Dionisie A reopagitul, Despre num ele d ivin e 11, 2, 4, P.G.,
3, 953).
4. în acelaşi timp trebuie să subliniem (faptul) că darul cel duhov
nicesc al păcii depinde şi de colaborarea omenească. Duhul Sfînt acordă
daruri spirituale atunci cînd are loc înălţarea inimii către Dumnezeu,
cînd cineva caută, în pocăinţă, dreptatea lui Dumnezeu. Darul divin
al păcii se arată acolo unde creştinii depun eforturi în lucrarea credin
ţei, a iubirii şi nădejdii în Hristos Iisus Domnul nostru (I Tes., 1, 3).
5. Vorbind despre pacea lui Hristos, ca despre pacea cea adevă
rată, înţelegem pacea realizată în Biserică. Păcatul este o boală spiri
tuală, ale cărei simptome exterioare sînt tulburările, certurile, răz
boaiele cu urmările lor tragice. Biserica urmăreşte să îndepărteze nu
numai simptomele exterioare ale acestei boli, ci şi cauza lor, păcatul.
6. în acelaşi timp, Biserica O rtodoxă consideră că este de datoria
ei să încurajeze tot ceea ce slujeşte cu adevărat pacea (Rom., 14, 19)
şi deschide drumul către dreptate, înfrăţire, adevărata libertate şi iu
birea reciprocă între toţi fiii Tatălui ceresc celui unul, ca şi între toate
popoarele, care alcătuiesc fam ilia omenească unitară. Pătimeşte îm 
preună cu toţi creştinii, care, în diferite părţi ale lumii, sînt lipsiţi de
bunul păcii şi suportă prigoane, datorită credinţei lor creştine.
E. Pacea ca m ijloc de îndepărtare a războiului
1.
O rtodoxia condamnă în mod general războiul, pe care îl consi
deră urmarea existenţei răuilul în lume şi a păcatu lu i; permite (însă)
prin pogorăm înt războaiele (duse) pentru restabilirea dreptăţii călcatăi
în picioare şi a libertăţii.
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2. De acfcea, nu ezită să spună că este îm potriva înarmărilor de
tot felul, (cu arme) convenţionale, nucleare şi spaţiale, de oriunde ar
proveni, pentru că îndeosebi războiul nuclear are ca urmare distrugerea
creaţiei, dispariţia vie ţii de pe faţa pămîntului. A cest lucru, însă, tre
buie să-1 facă cu alît mai mult astăzi, cînd cunoaştem mai bine puterea
distrugătoare a armelor nucleare. Urm ările unui posibil război nuclear
ar fi îngrozitoare, nu numai pentru că ar aduce moartea unui număr
neprevăzut (de mare) de oameni, dar şi pentru că, pentru aceia care ar
supravieţui, viaţa ar fi insuportabilă. A r apărea boli incurabile şi s-ar
provoca mutaţii genetice, care ar avea influenţe nocive şi asupra gen e
raţiilor următoare, dacă, desigur, ar mai rămîne ceva pe pămînt. C on
form părerilor oam enilor de ştiinţă o altă consecinţă îngrozitoare a
unui război nuclear ar fi aşa-numita «iarnă nucleară». A r av&a lo c o
schimbare, a clim ei pe planeta noastră şi viaţa ar dispare. Deducem
din acestea că războiul nuclear este nepermis din orice punct de v e 
dere, fizic şi moral. Este crimă îm potriva om enirii şi păcat de moarte
îm potriva lui Dumnezeu, a cărui operă o distruge. Prin urmare, este da
toria Bisericilor Ortodoxe, a celorlalţi creştini şi a întregii om eniri să
prevină acest pericol. în acelaşi timp sîntem siguri că cercetarea şi
exploatarea spaţiului cosmic în scopuri paşnice şi constructive nu con
travine voinţei lui Dumnezeu.
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3. Observăm că pericolul care se arată în zilele noastre, al unei
catastrofe nucleare şi sentimentul neputinţei faţă de el conduce pe unii
creştini la gîndul că această ameninţare universală este semnul venirii
a doua a Domnului nostru. Dar, însuşi Domnul nostru Iisus Hristos,
deşi prezice semnele ca re-vor preceda ziua cea de pe urmă, totuşi ne
păzeşte de scandalul diferitelor cugetări despre sfîrşitul lumii, zicînd
că «despre ziua» aceea şi despre ora aceea nimeni nu ştie» (M arcu 13,
32). Eforturile noastre pentru îndepărtarea războiului şi pentru rea li
zarea păcii nu afectează cu nimic credinţa creştinilor că universul în
treg şi omul se află în m îinile lui Dumnezeu, care în înţelepciunea Lui
« creat lumea, îi poartă de grijă şi o conduce. Dumnezeu conduce is
toria, cu mînă tare, spre viitor, iar creştinii trăiesc de acum în Bise
rică realitatea eshatologică a îm părăţiei lui Dumnezeu aşteptînd un
pămînt nou şi ceruri noi. De aceea, deşi se neliniştesc de lăţirea răului
în lume şi se străduiesc să-l lim iteze, ei nu cad în deznădejde, pentru
că pe toate le văd prin prisma veşniciei şi aşteaptă învierea mo/ţilor şi
viaţa veacului ce va să fie.
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F. Discriminări rasiale şi de alt fel
1. Domnul, ca împărat al dreptăţii (Evr., 7, 2— 3), dezaprobă v i o 
lenţa şi nedreptatea (Ps. 10, 5) şi condamnă comportarea inumană faţă
de aproapele (Marcu 25, 41— 46 ; Iacob 2, 15— 16). în împărăţia sa, care
începe deja aici pe pămînt şi are caracter prin excelenţă spiritual, nu
este loc nici pentru ura naţională, nici pentru orice fel de duşmănie şi
intoleranţă (Isaia 11 ,6 ; Rom., 12, 10).
2. O menţiune specială trebuie să se facă în acest loc despre po
ziţia O rtodoxiei faţă de discrim inările rasiale. Această poziţie este
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clară : O rtodoxia crede ca Dumnezeu «a făcut dintr-un singur sînge tot
neamul omenesc care locuieşte pe toată suprafaţa păm întului» (Fapte
17, 26) şi că în Hristos «nu este iudeu, nici elin? nu este rob, nici
slobod ,• nu este bărbat şi fem eie ; pentru că v o i toţi una sînteţi în
*Hristos Iisus» (Gal., 3, 28). Consecventă faţă de această credinţă, Bise
rica Ortodoxă nu acceptă discrim inările rasiale, de orice fel, întrucît
acestea presupun o deosebire de valoare între rasele umane şi implică
o gradaţie a drepturilor. Totuşi, declarînd necesitatea urgentă a abolirii
totale a discrim inărilor şi a oferirii posibilităţii d ezvoltării din toate
punctele de vedere a tuturor locuitorilor pămîntului, ea nu se lim itează
doar la îndepărtarea discriminărilor, care au drept criteriu culoarea
rasei şi care se întilnesc doar în unele regiuni ale planetei noastre, ci
se extinde şi la combaterea tuturor discrim inărilor (arătate) faţă de
diferite minorităţi.
3. Minoritatea, fie că este religioasă, fie lingvistică, fie naţională,
trebuie să se bucure de respect pentru specificul ei. Libertatea omului
este legată de libertatea comunităţii la care aparţine acesta. Fiecare
comunitate trebuie să evolu eze şi să se dezvolte conform cu propriile-i
însuşiri. în acest caz, pluralismul ar trebui să regleze viaţa tuturor ţă
rilor. Unitatea unui neam, a unei ţări sau a unui stat ar trebui să se t
înţeleagă ca dreptul la deosebire al comunităţilor omeneşti.
4. O rtodoxia condamnă sistemul inuman al discrim inărilor rasiale
ca şi afirmaţia nelegiuită despre aşa zisul său acord cu idealurile creş
tine. La întrebarea : «Ş i cine este aproapele meu ?», Hristos a răspuns
cu parabola bunului samarinean. în felul acesta ne-a învăţat să nim i
cim orice barieră a urii şi a prejudecăţii». O rtodoxia mărturiseşte că
orice om, indiferent de culoare, religie, rasă, naţionalitate, limbă, este
purtător al chipului lui Dumnezeu, (este) fratele sau sora noastră, mă
dular egal în cinste al fam iliei omeneşti.
G. înfrăţirea şi solidaritatea dintre popoare
1.
Această ultimă constatare ne conduce în chip natural la înţe
legerea profundă a contribuţiei speciale a O rtodoxiei la solidaritatea
dintre popoare şi la cultivarea înfrăţirii reciproce, lîntr-adevăr, Bise
ricile O rtodoxe au posibilitatea să contribuie, prin educarca credincio
şilor lor şi, în general, a poporului, precum şi prin toată activitatea lor
spirituală, la transformarea în bine a climatului general şi a stării de
spirit. în acest caz este vorba despre diferite posibilităţi spirituale,
deosebite de acelea ale organism elor internaţionale şi ale statelor.
A ceste posibilităţi izvorăsc din firea Bisericii, vizează rezultate sub
stanţiale şi permanente în domeniul păcii şi înfrăţirii, şi trebuie să fie
dezvoltate la maximum posibil. A ic i se deschide un cîmp lurg pentru
Bisericile Ortodoxe, dat fiind că acestea pun înainte elementul esenţial
al învăţăturii lor ec lesiologice şi sociale, idealul comuniunii lăuntrice,
euharistice.
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2. A şa se înţelege şi responsabilitatea enormă a Bisericii în com
i t e r e a foam etei şi sărăciei, care biciuie astăzi, în chip inacceptabil,
mase mari de oameni şi popoare întregi, îndeosebi în lumea a treia.
Un astfel de fenomen îngrozitor în vrem ea noastră, în care ţări avan
sate econom ic trăiesc în belşug şi risipă sau consumă (bunurile) în
înarmări, denotă o îngrozitoare criză de identitate alumii contem po
rane. Aceasta, îndeosebi pentru două m otive :
a) pentru că foam ea ameninţă nu numai darul sfint al v ie ţii po
poarelor întregi din lumea dezvoltată, ci şi pentru că nim iceşte în în.tregime măreţia şi sfinţenia persoanei umane ;
b) pentru că ţările dezvoltate economic, prin nedreapta şi, deseori,
criminala distribuţie şi administrare a bunurilor materiale, insultă nu
numai chipul lui Dumnezeu, (existent) în fiecare persoană umană, ci şi
pe însuşi Dumnezeu care, în mod clar, se identifică cu omul flămînd şi
sărac, zicînd : «întrucît aţi făcut (aceasta) unuia dintre aceşti fraţi mai
mici ai M ei, M ie M i-aţi făcut» (M atei 25, 40).
3. Prin urmare, orice pasivitate şi indiferenţă a oricărui creştin şi
a Bisericii în general faţă de acest fenom en îngrozitor contemporan al
foamei (în care trăiesc) popoare întregi, s-ar identifica cu trădarea lui
Hristos şi cu absenţa credinţei active. Pentru că, dacă grija pentru
hrana noastră este deseori o problemă materială, grija pentru foamea
aproapelui nostru este o problemă spirituală (Iacob 2, 14— 18). Prin
urmare, datoria cea mai înaltă a B isericilor Ortodoxe este să se declare
solidare cu fraţii lor săraci şi să organizeze imediat şi eficace ajuto
rul lor. în această privinţă, Bisericile locale au dobîndit deja expe
rienţa, din acţiunile şi iniţiativele întreprinse de ele pînă acum. Prin
aceste (acţiuni) se deschide, într-adevăr, drumul colaborării lor în acest
domeniu, nu numai între ele ,dar şi cu alte Biserici şi confesiuni creş
tine, cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor, ca şi cu O rganizaţiile Inter
naţionale, care s-au dedicat combaterii acestui fla g el îngrozitor. Prin
dezarmare, nu numai că s-ar neutraliza pericolul dispariţiei nucleare,
dar s-ar economisi sume importante pentru îmbunătăţirea soartei celor
flămînzi şi săraci.
4. Să nu ne înşelăm : foamea şi inegalitatea care biciuie astăzi
comunitatea umană, condamnă epoca noatră atît în ochii ei, cît şi în
ochii lui Dumnezeu, Dreptul Judecător. Şi aceasta, pentru că vo ia Lui
astăzi, v o ie care se identifică cu salvarea omului concret, a celui de
aici şi de acum, ne obligă să slujim omul, înfruntînd problem ele lui
concrete. Credinţa în Hristos, separată de misiunea diaconală, îşi
pierde însemnătatea. A fi creştini înseamnă să imităm pe Hristos şi să
fim gata să-L slujim în persoana celui slab, a celui flămînd, a celui
oprimat şi) în general, a celui ce are n evoie de ajutor. O rice efort d e
a vedea pe Hristos ca pe o prezenţă reală, fără un raport existenţial
faţă de cel ce are n evoie de ajutor, nu este nimic altceva decît o sim
plă contemplaţie.
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H. Misiunea profetică a O rtodoxiei:
mărturia iubirii în diaconie
în cadrul lumii contemporane, contribuţia Bisericii Ortodoxe 'la rea
lizarea păcii, libertăţii, dreptăţii şi înfrăţirii între popoare ar trebui să
fie, în primul rînd, o mărturie a iubirii. Iar mărturia aceasta ar trebui
să se dea totdeauna prin alegerea celor mai eficace m ijloace, pe care
le oferă Bisericilor îm prejurările. Mărturie a iubirii înseamnă că Bi
sericile O rtodoxe pot să intervină în acele situaţii, care se arată protivnice faţa de Evanghelie şi faţă de tradiţia lor. A ic i se impune misi
unea im perativ-profetică a Ortodoxiei, datoria ei de a mărturisi «d es
pre nădejdea care este întru n oi», în legătură cu orice problemă care
promovează pacea, libertatea, dreptatea, înfrăţirea, respeclul faţă de
persoana umană şi faţă de chipul lui Dumnezeu imprimat în ea. Exercitînd misiunea lor profetică, Bisericile O rtodoxe au obligaţia să se
îngrijească de liniştea turmei lor, pe care o conduc pe calea Evanghe
liei. Credem că pentru realizarea acestui ţel, iubirea este aceea care
va întări voinţa Bisericilor O rtodoxe ca — în colaborare cu fraţii din
celelalte Biserici şi confesiuni creştine, dar şi cu ceilalţi oameni — , sa
dea astăzi mărturia lor, mărturia credinţei şi a speranţei, faţă de o
lume care, mai mult poate ca oricînd, are n evoie de ea.
2. N o i creştinii ortodocşi, pentru că înţelegem sensul mîntuir'ii,
avem. datoria să ne luptăm pentru uşurarea bolii, a nenorocirii şi a în
grijorării. Pentru că trăim experienţa păcii, nu putem fi indiferenţi faţă
de lipsa ei din societatea contemporană. Pentru că sîntem beneficiarii
dreptăţii divine, ne luptăm pentru o dreptate mai deplină în lume şi
pentru dispariţia oricărei oprimări. Pentru că trăim în fiecare zi pogorămîntul divin, luptăm îm potriva a orice fanatism şi intoleranţă între
oameni şi popoare. Pentru că proclamăm continuu întruparea lui Dum
nezeu şi îndumnezeirea omului, apărăm drepturile umane pentru toţi
oamenii şi pentru toate popoarele. Pentru că trăim darul divin al liber
tăţii, graţie operei răscumpărătoare a lui Hristos, putem să arătăm într-un
mod mai deplin valoarea ei universală pentru orice om şi pentru orice
popor. Pentru că hrănindu-ne cu trupul şi sîngele Domnului în Sfînta
Euharistie, trăim necesitatea împărţirii darurilor lui Dumnezeu cu fraţii
noştri, înţelegem într-un mod mai deplin foam ea şi lipsurile şi luptăm
pentru îndepărtarea lor. Pentru că aşteptăm un pămînt nou şi ceruri noi,
în care va domni dreptatea absolută, luptăm aici şi acum pentru renaş
terea şi reînnoirea omului şi a societăţii.
3. Această mărturie a noastră şi prin ea adăparea cîmpului uscat
al epocii noastre, care, mai mult decît oricînd, are n evoie de Dumne
zeu, va constitui, poate, cel mai bun mod de a contribui al B isericilor
noatre la realizarea păcii şi a idealurilor care o însoţesc şi care o rea
lizează. Bisericile O rtodoxe se adresează cu iubire în toate direcţiile,
pentru ca toţi să colaboreze la realizarea iubirii şi a păcii între oameni
şi popoare.
Trad. Pr. prof. CONSTANTIN CORNIŢESCU
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H O TA R IR E
BISERICA O R T O D O X A ŞI M IŞ C A R E A E C U M E N IC A
1. Biserica Ortodoxă, avînd convingerea profundă şi conştiinţa eclesială că este deţinătoarea şi că mărturiseşte credinţa şi tradiţia Bisericii
celei Una, Sfîntă, Sobornicească şi Apostolească, crede cu tărie
că
ocupă un loc central în prom ovarea unităţii creştinilor în lumea con
temporană.
2. Biserica O rtodoxă constată că în decursul istoriei, din diverse
m otive şi în diferite feluri, s-au semnalat devieri numeroase şi însem
nate de la tradiţia Bisericii nedespărţite. A stfel au apărut în lumea
creştină concepţii divergente despre unitatea şi chiar despre însăşi
fiinţa Bisericii.
Biscrica O rtodoxă fundamentează unitatea Bisericii pe evenimentul
întem eierii acesteia de către Domnul nostru Iisus Hristos şi pe comu
niunea în Sfîntă Treim e şi în (sfintele) Taine. Această unitate se e x 
primă prin succesiunea apostolică şi prin tradiţia patristică şi este trăită
pînă astăzi în Biserică. Biserica O rtodoxă are misiunea şi datoria să
transmită îqtregul adevăr cuprins în Sfîntă Scriptură şi Sfîntă Tradiţie,
adevăr care conferă, de fapt, Bisericii caracterul ei universal.
Responsabilitatea Bisericii O rtodoxe precum şi misiunea ei ecume
nică în ceea ce priveşte unitatea Bisericii au fost exprim ate de Sinoa
dele Ecumenice. A cestea au subliniat în mod deosebit legătura indiso
lubilă care există între dreapta credinţă şi comuniunea sacramentală (în
textul franţuzesc : comuniunea euharistică). Biserica Ortodoxă a dorit
întotdeauna să antreneze diferitele Biserici şi Confesiuni creştine pe o
cale comună de căutare a unităţii pierdute a creştinilor, pentru ca toţi
să ajungă la unitatea de credinţă.
3. Biserica Ortodoxă, 'rugîndu-se neîncetat «pentru unirea tuturor»,
a participat la Mişcarea Ecumenică încă de la apariţia acesteia şi a con
tribuit la formarea şi la evolu ţia ei ulterioară. De altfel, Biserica O rto
doxă, datorită spiritului ecumenic ce o caracterizează, s-a luptat întot
deauna în decursul istoriei pentru refacerea unităţii creştine. In conse
cinţă, participarea ortodoxă la M işcarea Ecumenică nu este deloc străină
de natura şi de istoria Bisericii Ortodoxe, ci constituie o expresie
constantă a credinţei apostolice în contextul unor condiţii istorice noi
şi în faţa unor noi cerinţe existenţiale.
4. In spiritul celor de mai sus, toate Sfintele Biserici O rtodoxe locale
participă astăzi activ la diferitele organe naţionale, regionale şi inter
naţionale ale M işcării Ecumenice, precum şi la diferitele dialoguri bila
terale sau multilaterale, în ciuda dificultăţilor şi' crizelor care s-au ivit
adeseori în mersul normal al acetei M işcări. A ceastă activitate ecum e
nică multidimensională izvorăşte din sentimentul responsabilităţii şi din
convingerea că împreună-existenţa, înţelegerea reciprocă, colaborarea
şi eforturile comune spre o unitate creştină sînt esenţiale «pentru a nu
pune piedică Evangheliei lui H ristos» (1 Cor., 9, 12).
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5. Unul din principalele organisme ale M işcării Ecumenice contem 
porane este şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Deşi acesta nu reuneşte
la sînul său toate Bisericile şi Confesiunile creştine, deşi există şi alte
organisme ecumenice care au un rol important în prom ovarea mai largă
a M işcării Ecumenice, Consiliul Ecumenic al B isericilor reprezintă ast&zi
un organism ecumenic structurat. U nele Biserici O rtodoxe
au fost
membri fondatori ai Consiliului şi ulterior toate Bisericile O rtodoxe au
devenit membre ale acestuia. A şa cum s-a declarat deja la n ivel pan
ortodox (A IV -a Conferinţă Panortodoxă, 1968), Biserica Ortodoxă este
un membru deplin şi egal al Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi con
tribuie cu toate m ijloacele care îi stau la dispoziţie la progresul şi bunul
mers al întregii lucrări a Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
6. Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă, fidelă ec lesiologiei sale,
identităţii structurii sale lăuntrice şi învăţăturii Bisericii celei nedes
părţite, participînd la activitatea Consiliului Ecumenic al B isericilor nu
acceptă nicidecum ideea «ega lităţii C onfesiunilor» şi în nici un caz nu
poate accepta unitatea Bisericii ca pe o adaptare (ajustare) interconfesională. In acest sens, unitatea căutată în cadrul C.E.B. nu poate fi
produsul exclu siv al acordurilor teologice. Dumnezeu cheamă pe toţi
creştinii la unitatea de credinţă aşa cum este aceasta trăită în taine
(sacramental) şi în tradiţie în sînul B isericii Ortodoxe.
7. Bisericile O rtodoxe — membre ale C.E.B. — acceptă articolulbază al Statutului, scopurile şi aspiraţiile Consiliului. Ele au co n vin ge
rea profundă că prem izele eclesiologice ale D eclaraţiei de la Toronto
(1950), intitulată «Biserica, Bisericile şi Consiliul Ecumenic al Biserici
lor», sint de o importanţă capitală pentru participarea ortodoxă la C on
siliu. E;ste de la sine înţeles, prin urmare, că C.E.B. nu este şi în nici
un caz nu trebuie să - devină o «super-Biserică». «Scopul Consiliului
Ecumenic al B isericilor nu este acela de a negocia unirea între Biserici
— lucru ce-1 pot face numai Bisericile înseşi din proprie iniţiativă — .
f i să realizeze un contact viu între Biserici, să stimuleze studiul şi dis
cuţia problem elor ce privesc unitatea creştină» (Declaraţia de la
Toronto, § 2).
8. Studiile teologice şi celelalte activităţi din program ele C.E.B.
constituie m ijloace de apropiere a Bisericilor. Trebuie amintită aici, în
mod special, comisia «Credinţă şi Constituţie» care continuă lucrarea
«M işcării M ondiale pentru Credinţă şi Constituţie». Semnalăm faptul că
documentul «Botez, Euharistie, M inisteriu», elaborat de această comisie
şi cu participarea teolog ilor ortodocşi, nu exprimă credinţa Bisericii
Ortodoxe în numeroase puncte de importanţă capitală. Cu toate acestea,
el constituie un pas important în istoria M işcării Ecumenice.
9. Consiliul Ecumenic al Bisericilor, însă, ca organ al B isericilormembre, nu se ocupă numai cu dialogul multilateral desfăşurat în cadrul
comisiei «Credinţă şi Constituţie». A ctiv ită ţile m ultilaterale ale acestuia
în domeniul evanghelizării, al slujirii, al sănătăţii, al form ării teologice,
al dialogului interreligios, al combaterii rasismului, al prom ovării idea
lurilor de pace şi dreptate, acoperă exigenţe proprii B isericilor şi lumii
contemporane şi oferă prilejul unei mărturii şi unei lucrări comune.
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Biserica O rtodoxă apreciază p o zitiv activitatea multidimensională a
C.E.B.» şi colaborează activ, în măsura posibilităţilor sale, în sectoarele
de activitate amintite mai sus.
10. După cea de a V l-a Adunare generală de la V ancou ver se deschid
noi perspective pentru o participare ortodoxă mai însemnată în cadrul
Consiliului. Echilibrul pe care Adunarea de la Vancou ver a încercat
să-l instaureze între sarcinile teolog ice şi cele sociale ale Consiliului,
deschide noi posibilităţi pentru pătrunderea gîndirii teologice ortodoxe
în viaţa şi activitatea C.E.B.
11. Este adevărat însă, ca mărturia fundamentală şi contribuţia teo
logică specifică a O rtodoxiei vo r slăbi dacă nu v o r fi create în sînul
C.E.B. condiţiile necesare, care să ofere Bisericilor O rtodoxe p osibili
tatea de a activa în mod egal cu celela lte (B iserici) membre în cadrul
C.E.B., pe baza propriei identităţi eclesiale, lucru ce nu se întîm plă în
totdeauna, datorită structurii şi a principiilor procedurale care reg le
mentează funcţionarea C.E.B.
A cestea sînt valabile şi în ceea ce priveşte participarea şi colabo
rarea B isericilor O rtodoxe locale cu celela lte organism e intercreştine,
cum este Conferinţa Bisericilor Europene (K.E.K.) sau oricare alt C on
siliu local sau regional, la care Biserica O rtodoxă este chemată să co
laboreze şi să-şi dea mărturia sa.
Referitor la cele spuse mai sus se exprim ă neliniştea în legătură cu
extinderea continuă a C.E.B. prin acceptarea ca noi membri ai d iferite
lor comunităţi creştine, lucru care cu timpul va reduce prezenţa orto
doxă în diferitele organe adm inistrative şi consultative ale C.E.B., în
detrimentul unui dialog ecumenic sănătos în cadrul Consiliului. De aceea
trebuie să se purceadă la noi reglem entări absolut necesare pentru ca
Biserica O rtodoxă să poată da mărturia şi să-şi aducă contribuţia sa
teologică pe care o aşteaptă de la ea C.E.B., conform cu în ţelegerile
realizate deja între acesta şi Bisericile O rtodoxe membre.
12. Biserica O rtodoxă este conştientă, de faptul că M işcarea Ecu
menică ia form e noi, pentru a corespunde noilor condiţii şi pentru a
face faţă noilor provocări ale lumii contemporane. Pe drumul acesta
este absolut necesară contribuţia creatoare şi mărturia Bisericii O rto
doxe pe baza tradiţiei apostolice şi a credinţei sale. N e rugăm ca toate
B isericile creştine să lucreze împreună pentru a se apropia de ziua în
care Domnul va îm plini speranţa Bisericilor de a deveni «o turmă şi un
păstor» (Ioan 10, 16).
Puncte ce necesită o soluţionare imediată :
1.
Este necesar să se creeze în cadrul Consiliului Ecumenic al Bi
sericilor, al Conferinţei B isericilor Europene şi al celorlalte organisme
intercreştine prem izele necesare care să ofere Bisericilor O rtodoxe posi
bilitatea de a activa în mod egal cu celelalte Biserici membre ale orga
nismelor menţionate, pe baza propriei lor identităţi eclesiologice, lucru
care nu se întîmplă adesea din cauza structurii şi a principiilor p roce
durale care reglem entează funcţionarea acestor organisme interbiriceşti.
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Pentru aceasta este necesar ca, atît în cadrul C.E.B. eît şi al celor
lalte organizaţii, să se purceadă la noi reglem entări necesare pentru ca
Biserica O rtodoxă să poată oferi mărturia sa şi contribuţia sa teologică
pe care le aşteaptă de la aceasta partenerii săi din cadrul M işcării
Ecumenice.
în mod deosebit, în ceea ce priveşte relaţiile Bisericii O rtodoxe cu
C.E.B., trebuie să fie aplicate şi celela lte puncte ale dezideratelor de
la Sofia, care nu s-au bucurat încă de atenţia cuvenită.
2.
Biserica Ortodoxă, participînd la dialogul teolog ic m ultilateral
desfăşurat în cadrul Com isiei «C redinţă şi Constituţie», trebuie să des
copere m odalităţile coordonării eforturilor sale, în special în ceea ce
priveşte criteriile eclesiologice ale participării ortodoxe la acest dialog
multilateral.
Trad. Pr. asist. CONSTANTIN COMAN

H O TÂ R ÎR E
RELAŢII ALE BISERICII ORTODOXE C U LU M E A CREŞTINĂ
1. De la început, Biserica O rtodoxă a fost favorabilă oricărui dialog
atît din m otive teologice, cît şi din m otive pastorale. In ultim ii ani Bise
rica O rtodoxă a intrat realm ente în dialog teolog ic cu cele mai multe
Biserici şi Confesiuni creştine, cu convingerea că, prin dialog, dă celor
din afara e i o mărturie puternică despre com orile ei spirituale, avînd
ca scop înlăturarea obstacolelor din calea spre unire.
2. Fiind Biserica cea una, sfîntă, sobornicească şi apostolească, Bi
serica O rtodoxă are deplina conştiinţă a răspunderii ei pentru unitatea
lumii creştine, recunoaşte existenţa de facto a B isericilor şi Confesiu
nilor creştine, dar, în acelaşi timp, crede că relaţiile ei cu acestea tre
buie să se sprijine pe clarificarea întregii lor ec lesiolog ii şi( în special,
a învăţăturii lor generale despre taine, har, preoţie şi succesiune apos
tolică, clarificare pe care ele să o facă pe cît este posibil de pe poziţia
proprie lor cît mai repede şi cît mai obiectiv. D ialogurile teolog ic e bi
laterale purtate acum de Biserica O rtodoxă exprim ă într-un mod auten
tic această conştiinţă a O rtodoxiei.
3. Desigur, purtînd dialoguri cu ceilalţi creştini, Biserica O rtodoxă
nu ignoră dificultăţile unei asemenea acţiuni ; ea cunoaşte întru totul
obstacolele care se ridică în calea (reven irii lor la — n.t.) tradiţia co
mună a B isericii vechi, neîmpărţite şi nădăjduieşte că Sfîntul Duh, care
ţine împreună instituţia Bisericii (dîndu-i unitatea — n.t.), va plini cele
ce lipsesc. în acest sens, în cadrul dialogu rilor teologice, Biserica O rto
doxă nu se sprijină numai pe puterile omeneşti ale celor caro poartă
dialogurile, ci ea este ocrotită de Sfîntul Duh, prin harul Domnului care
S-a rugat ca «toţi să fie una» (Ioan 17, 21).
«D eşi a Il-a Conferinţă panortodoxă presinodală a stabilit că hotărîrile care se iau de către C onferinţele panortodoxe presinodaie pînă la
convocarea Sfîntului şi M arelui Sinod «nu au autoritate canonică înainte
ca Sfîntul şi M arele Sinod, să se, pronunţe cu p rivire la ele », totuşi, din
cauza naturii temei, prezenta Conferinţă consideră că hotărîrile — pro
puneri care au fost luate în cadrul ei pot avea aplicare im ediată».
B.O.R. — 5
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4. D ialogurile teologice bilaterale actuale anunţate de către Con
ferinţele panortodoxe sînt expresia hotărîrii unanime a tuturor Prea
Sfintelor Biserici locale care au suprema îndatorire de a participa per
manent activ la desfăşurarea lor, ca să nu se creeze dificultăţi pentru
mărturia unanimă a O rtodoxiei spre slava lui Dumnezeu Celui în Treim e.
In cazul în care o Biserică a hotărît să nu-şi desemneze reprezentanţi
pentru un dialog sau pentru o întrunire a ufiui dialog, atunci dialogul
se continuă numai dacă hotărîrea nu este panortodoxă. înainte de în
ceperea dialogului sau a întrunirii, este absolut obligatoriu ca absenţa
Bisericii respective să se discute în Comisia O rtodoxă a dialogului pen
tru a se exprima solidaritatea şi unitatea Bisericii Ortodoxe.
5. Problem ele care apar în timpul discuţiilor teologice din C om i
siile teologice m ixte nu constituie întotdeauna justificări suficiente
pentru revocarea unilaterală de către vre o Biserică O rtodoxă locală a
reprezentanţilor ei sau pentru întreruperea definitivă a participării ei,
la dialog. Retragerea din dialog a vreunei Biserici trebuie să fie evitată
de regulă, repunîndu-se eforturile necesare la scara interortodoxă pen
tru restabilirea totalităţii reprezentative a Com isiei teologice ortodoxe
din dialogul respectiv.
6. M etodologia urmată în timpul desfăşurării dialogurilor teolog ic e
are drept scop rezolvarea diferenţelor teologice, care au fost moştenite
din trecut sau a eventualelor diferenţieri noi şi căutarea elem entelor
comune ale credinţei creştine, ea presupunînd şi informarea corespun
zătoare a întregii Biserici despre diversele evolu ţii ale dialogului. In
cazul im posibilităţii depăşirii vreunei diferenţe teologice precise, dia
logul teologic se continuă înregistrîndu-se dezacordul constatat în pri
vinţa acelei problem e şi comunicîndu-se despre acest dezacord tuturor
B isericilor O rtodoxe locale în vederea luării măsurilor care se impun.
7. Este uşor de înţeles că, în timpul desfăşurării dialogurilor teo 
logice, scopul comun al tuturor este restabilirea finală a unităţii în cre
dinţa cea dreaptă şi în dragoste. însă deosebirile teologice şi eclesiolog ice existente permit desigur o oarecare ierarhizare în ceea ce pri
veşte obstacolele care stau în calea realizării scopului stabilit la scară
panortodoxă. Specificul problem elor fiecărui dialog bilateral presupune
diferenţierea m etodologiei care va fi respectată în cadrul lui, dar nu şi
diversificarea scopului, deoarece scopul este unic în toate dialogurile.
8. Cu toate acestea, se impune ca, în caz de necesitate, să se asume
efortul coordonării activităţii diferitelor Com isii teologice interortodoxe,
cu atît mai mult cu cît indisolubila unitate ontologică existentă în
Biserica O rtodoxă trebuie să se descopere şi să se manifeste şi în
cadrul dialogurilor.
9. încheierea oricărui dialog teologic anunţat oficial se face atunci
cînd Comisia teologică m ixtă constituită pentru dialogul respectiv şi-a
încheiat activitatea. In acest caz preşedintele C om isiei interortodoxe
înaintează un raport patriarhului ecumenic care, de acord şi cu întîistătătorii B isericilor O rtodoxe locale proclamă încheierea dialogului.
N ic i un dialog nu este considerat terminat înainte de a fi proclamat
ca încheiat printr-o asemenea hotărîre panortodoxă
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10.
Hotărîrea luată la scară panortodoxă după eventuala încheiere
cu succes a lucrărilor unui dialog teologic pentru restabilirea comu
niunii eclesiale trebuie să se bazeze pe unanimitatea tuturor Biserici
lor locale.
A . Dialogul cu anglicanii
A IlI-a Conferinţă panortodoxă presinodală consideră că, în ciuda
tendinţelor de subestimare a dialogului manifestate de anglicani, acti
vitatea desfăşurată pînă în prezent de Comisia teologică mixtă pentru
dialogul dintre Biserica O rtodoxă şi cea Anglicană este satisfăcătoare.
Această comisie a alcătuit texte comune privitoare la problem e triadologice şi eclesiologice, precum şi la viaţa, cultul şi tradiţia Bisericii.
Totodată, Conferinţa observă că acordul semnat la M oscova
în
anul 1976 cu privire la propunerea elim inării lui F ilioqu e din Simbolul
de credinţă nu a găsit încă un ecou larg. De asemenea, în ciuda discu
ţiilor şi declaraţiilor făcute de ortodocşi la Atena (1973) şi în alte părţi
îm potriva hirotonirii fem eilor, totuşi, unele Biserici ale Comuniunii an
glicane au continuat să treacă la săvîrşirea unor asemenea hirotoniri.
Tendinţele acestea pot avea consecinţe n egative asupra continuării
dialogului.
O dificultate gravă pentru desfăşurarea normală a acestui dialog
constă în prem izele ec lesiologice fle x ib ile şi neclare ale anglicanilor.
A ceste premize ar putea să rela tivizeze chiar conţinutul textelor te o lo 
gice semnate în comun. O dificultate asemănătoare este şi cea care
provine din diferitele declaraţii extrem iste ale unor prelaţi anglicani cu
privire la problem e de credinţă.
In ceea ce priveşte tematica dialogului în special Conferinţa reco
mandă să se pună accent pe acordul posibil de realizat în problem e
dogm atice care despart cele două Biserici. în tematică ar putea fi în
scrise şi problem e de spiritualitate, de asistenţă pastorală şi siujire
pentru n e voile lumii contemporane.
B. Dialogul cu Vechii-Catolici
Cea de a IlI-a Conferinţă panortodoxă presinodală îşi exprimă sa
tisfacţia pentru felul în care decurge pînă acum dialogul teologic dintre
Biserica Ortodoxă şi cea V ech e Catolică, care se va apropia în curînd
de încheiere.
Deja au fost redactate şi acceptate în comun douăzeci de texte cu
privire la tot atîtea teme triadologice, hristologice, eclesiologice, soteriologice, m ariologice şi despre unele taine, intenţionîndu-se ca, la ur
mătoarea reuniune a C om isiei teologice mixte, să se exam ineze atît
temere referitoare la taine, şi eshatologie, cît şi prem izele şi consecin
ţele comuniunii eclesiale.
Conferinţa consideră că, pentru o mai bună evaluare a acestui
dialog, nu ar trebui să fie trecute cu vederea următoarele : a) păstrarea
vechii practici a Bisericii V ech e Catolică în ceea ce priveşte comu
niunea in sacris cu Biserica Anglicană precum şi tendinţele spre intercomuniune cu Biserica Evanghelică apărute recent în Germania, deoa
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rece acestea afectează cu totul negativ importanta textelor eclesiologice comune semnate în cadrul dialogului, şi b) dificu ltăţile integrării
şi aplicării în viaţa B isericii V ech e C atolică sub toate aspectele ei a
teologiei textelor semnate în comun.
A ceste două problem e trebuie să fie evaluate de către organele
competente ale B isericilor O rtodoxe avîndu-se în ve d ere consecinţele
lor eclesiologice şi eclesiale, astfel încît, să se stabilească cît mai curînd
posibil prem izele privitoare la viaţa bisericească pentru restabilirea
comuniunii eclesiale cu V ech ii Catolici.
Eventuala încheiere cu succes a acestui dialog teologic va avea
urmări binefăcătoare pentru evoluţia celorlalte dialogu ri deoarece va
consolida credibilitatea lor.
' C. Dialogul cu Bisericile Vechi-Orientale
A IlI-a Conferinţă panortodoxă presinodală salută cu deosebită sa
tisfacţie faptul că de curînd a început acest dialog şi apreciază în mod
deosebit alegerea h ristologiei ca prima problemă de examinat.
Perspectivele acestui dialog dau speranţe tem einice că se v o r găsi
în comun soluţii pentru problem ele care se pun acum cu privire la de
finiţia dogm atică a Sinodului al IV -lea ecumenic, în legătură strînsă şi
cu hotărîrile hristologice ale celorlalte Sinoade ecumenice, la m oda
litatea acceptării Sinoadelor ecumenice IV — V , V I şi V II ia ridicarea
reciprocă a anatemelor, etc.
A cest dialog s-ar consolida în mod sigur, dacă problem ele pasto
rale comune ar fi studiate şi dacă s-ar căuta soluţii pentru rezolvarea
lor în paralel, deoarece ambele fam ilii de Biserici trăiesc într-un mediu
comun şi au premize eclesiale comune care pot contribui la soluţiona
rea acestor probleme.
D. Dialogul cu Romano-Catollcii
A Il-a C onferinţă panortodoxă presinodală salută cu
satisfacţie
paşii constructivi făcuţi şi afirmă voinţa şi hotărîrea B isericii O rtodoxe
pentru continuarea acestui important dialog, care a dus la redactarea
unui text comun cu privire la tema «T aina Bisericii şi a Euharistiei în
lumina tainei Sfintei T re im i» şi la studierea în comun a temei «C r e 
dinţă, M ărturie şi Unitate a Bisericii».
Dar, pe lîngă aceasta, Conferinţa noastră remarcă şj existenţa anu
mitor problem e legate de tematică, m etodologie, ş.a., care îngreunează
desfăşurarea şi continuarea dialogului într-un ritm mai susţinut şi mai
c ficient. Pentru depăşirea pe cît este posibil a acestor probleme, şi pen
tru îmbunătăţirea în general a condiţiilor desfăşurării dialogului, C on
ferinţa doreşte să treacă la anumite propuneri. Se în ţelege de la sine
că propunerile vo r fi acceptate şi de către cealaltă parte în conform itate
cu procedura desfăşurării dialogului care a fost stabilită şi acceptată
în comun.
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în privinţa tem aticii, Conferinţa propune ca, în continuare, tem ele
pentru dialog să se aleagă nu numai dintre «c e le care unesc» cele două
Biserici, dar şi dintre «c e le care le separă», şi în special din domeniul
eclesiologiei.
în ceea ce priveşte m etodologia, Conferinţa propune : a) să se re
dacteze proiecte de texte separate, unul ortodox şi unul rom ano-catolic.
Ele vo r fi punctul de plecare şi baza întregii activităţi de redactare de
către Subcomisii a primei versiuni a textelor comune ? b) critica orto
doxă a textelor comune redactate de către Com itetul de coordonare să
se desfăşoare în cadrul Com isiei interortodoxe ,- c) să se stabilească
două texte originale şi nu unul, unul în limba greacă şi unul în limba
franceză, iar în ele să se folosească mai mult term inologia şi lim bajul
biblic şi patristic şi d) textele comune să fie acceptate la fiecare în
trunire a Com isiei m ixte nu individual, ci de către cele două Comisii,
ca părţi angajate în dialog pe picior de egalitate.
Pentru ca dialogul acesta să continue fără obstacole este necesar
ca foarte curînd să aibă loc o discuţie asupra consecinţelor defavorabile
pe care le au pentru el anumite problem e spinoase ca uniatismul şi
prozelitismul. Existenţa şi perpetuarea în viaţa Bisericilor a faptului
negativ al uniatismului, atît sub form ele istorice cît şi sub form a mani
festărilor actuale, precum şi prozelitism ul exercitat sub diverse form e
sînt realităţi inacceptabile pentru O rtodoxie, constituind factori nega
tivi care îngreunează desfăşurarea în continuare a dialogului.
în această perspectivă propunem ca faptul uniatismului şi p rozeli
tismului care se face prin el sau altfel să fie examinat ca o prioritate
eclesiologică a dialogului nostru în una din fazele sale imediat următoare.
Astfel, în ceea ce priveşte consecinţele pastorale sau de altă natură
ale uniatismului şi prozelitismului, n egative pentru O rtodoxie şi *pentru
dialogul ei cu Biserica Romano-Catolică, propunem să se caute cît mai
curînd posibil m odalităţile adecvate pentru găsirea soluţiilor practice
care se impun în acest sens.
E. Dialogul cu Lutheranii
A IlI-a Conferinţă panortodoxă presinodală constată cu satisfacţie
că dialogul a început sub auspicii bune şi că cei care-1 duc au ales ca
primă temă de cercetare eclesiologia. A ceastă temă se află într-o co re
laţie cît se poate de profundă cu cele mai importante problem e teo lo 
gice, cu diferenţele teolog ice care decurg din ele
Conferinţa speră că, atît în cursul discuţiilor bilaterale, cît şi în
cursul elaborării textelor comune, se va da o importanţă tga l5 atît
elementului academic, cît şi celui eclesial. Deşi încă de pe acum putem
întrevedea unele dificultăţi viitoare în desfăşurarea dialogului, totuşi
sperăm că, cu ajutorul lui Dumnezeu, el va fi fructuos şi folositor.
F. Dialogul cu Reformaţii
A IlI-a Conferinţă panortodoxă presinodală doreşte ca dialogul teo 
logic dintre Biserica O rtodoxă şi cea Reformată, care se află în faza
de pregătire, să înceapă oficial şi să evolu eze în spirit p o zitiv şi creativ.
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A stfel se exprim ă speranţa că acest d ia log va beneficia de experienţa
acumulată în cursul desfăşurării celorlalte dialoguri teologice, însuşindu-şi concluziile teologice p o zitive care decurg din ele şi evitln d repe
tarea celor negative.
N eliniştea justificată a unor Biserici O rtodoxe locale faţă de pro
zelitism ul pe care-1 fac unii lutherani şi reform aţi în defavoarea plerom ei
ortodoxe poate să creeze com plicaţii şi dificultăţi pentru continuarea
acestor dialoguri.
De altfel, tendinţa care se observă la lutherani şi reformaţi de a
extinde practica hirotonirii fem eilor este considerată ca o evolu ţie ne
gativă care duce la relativizarea credibilităţii dialogurilor respective.
Conferinţa recomandă în special să se studieze problem a hirotonirii
fem eilor de către o com isie interortodoxă, pentru ca învăţătura orto
doxă în această privinţă să fie prezentată la toate dialogu rile cu Bise
ricile şi Confesiunile creştine care şi-au însuşit această practică.
IM P O R T A N Ţ A POSTULUI ŞI ŢINEREA LUI A S TÂZI
1. Postul este o poruncă dumnezeiască (Gen., 2, 16— 17). După Sfîntul Vasile, postul «a re aceeaşi vîrstă ca şi omenirea, căci legea postu
lui a fost dată în paradis» (Despre post. Cuv. 1, 3). Este o mare luptă
duhovnicească şi exprim area prin excelenţă a idealului ascetic al O r
todoxiei. Biserica Ortodoxă, urmînd neclintit hotărîrile apostolice şi
canoanele sinodale şi tradiţia patristică, în general, a proclamat tot
deauna valoarea deosebit de înaltă a postului pentru viaţa duhovni
cească a omului şi pentru mîntuirea lui. In ciclul liturgic al anului b i
sericesc, se pun în faţă toată tradiţia şi învăţătura patristică despre
post, pentru trezvia continuă şi fără greşeală a omului şi pentru creşte
rea lui în lupta duhovnicească. De aceea (postul) este lăudat în imne
ca har prealuminat, ca armă nebiruită, ca tem elie a luptelor duhovni
ceşti, ca cea mai bună cale a virtuţilor, ca hrană a sufletului, ca izvor
al întregii v ie ţi creştine, ca im itaţie a unei v ie ţi nestricăcioase şi a unei
purtări asemenea cu a îngerilor, ca mamă a tuturor bunurilor şi virtu 
ţilor şi ca chip al vie ţii viitoare.
2. Postul ca cea mai vech e instituţie se află deja în Vechiul Testa
ment (Deut., 9, 18; Isaia 58, 4— 10; Ioil 2, 15; Iona 3, 5— 7), este afir
mat încă de N ou l Testament. însuşi Domnul a postit timp de patru
zeci de zile înainte de începerea lucrării sale publice (Luca 4, 1— 2) şi
a dat învăţături cu privire la felul ţinerii postului (M a tei 6, 16— 18). în
N ou l Testament, în general, postul este arătat ca un m ijloc de cum
pătare, de pocăinţă şi de înălţare sufletească (M arcu 1, 6 ; Fapte 13,
2 ; 14, 23 ; Rom., 14, 21). Biserica din epoca apostolică a proclamat im
portanţa cu totul deosebită a postului şi a fixat M iercu ri şi V in e ri ca
z ile de post (D idahia 8, 1), şi de asemenea, postul înainte de Paşti
(Sfîntul Irineu, la Eusebiu, Istoria Bisericească, 5, 24). Diversitatea păs
trată privind lungimea şi conţinutul acestor posturi (D io n is ie a l A le 
xandriei, Epistola către V asilide, P.G., 10, 1278) arată în mod eviden t
caracterul duhovnicesc al postului, la care sînt chemaţi toţi credin
cioşii să se conform eze, fiecare după puterea sa proprie şi după posi
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bilitate, fără şă-şi permită cineva, totuşi, libertatea de
această instituţie sfîntă : «V e z i să nu te abată cineva de la
a învăţăturii... Căci dacă poţi să porţi jugul Domnului,
vîrşit ,• dar dacă nu poţi, ceea ce poţi, aceasta să faci. Iar
care, ceea ce poţi, ţin e» (Didahia 6, 1— 3).
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3. Postul adevărat, ca luptă duhovnicească, este legat de rugă
ciunea neîncetată şi de pocăinţa sinceră. «Pocăinţa fără post este
neputincioasă» (Sfîntul V a sile cel M are, Despre post 1, 3), de ase
menea şi postul fără fapte de binefacere este mort, mai ales în vrem ea
de astăzi cînd distribuirea inegală şi nedreaptă a bunurilor lipseşte de
însăşi pîinea zilnică, popoare întregi. «Postind, fraţilor, trupeşte, să
postim şi duhovniceşte. Să dezlegăm toată legătura nedreptăţii. Să ru
pem legătu rile patim ilor violente. Să distrugem orice contact nedrept.
Să dăm pîine celor flăm înzi şi să adăpostim în case pe cei fără locu
inţe» (S tih ira Id iom elă din ziua de M ie rc u ri în pnm a săptăininâ a Pos
tului M a re. (Cf. Isaia 58, 6— 7). Postul nu se referă la o simplă abţinere
formală numai de la anumite mîncăruri determinate. «C ăci nu este de
ajuns abţinerea de la mîncăruri pentru un post vrednic de laudă, ci s.ă
postim un post primit şi bineplăcut lui Dumnezeu. Un post adevărat
înseamnă înstrăinarea de rău, înfrînarea limbii, abţinerea de la mînie,
îndepărtarea de pofte, de clevetire, de minciună, de jurămînt strîmb.
Lipsa acestora înseamnă un post bun. în acestea, postul este bun»
(Sfîntul V a sile cel M are, Despre post 2, 7). A bţin erea în timpul pos
tului de la anumite mîncăruri, precum şi reţinerea nu numai cu privire
la felul dar şi la cantitatea alim entelor care au fost îngăduite, constituie
elementul sensibil al luptei duhovniceşti. Postul este abţinere de la
mîncare, după cum arată termenul, m încarea însă nu ne face nicidecum
mai drepţi sau mai nedrepţi. Dar sensul tainic arată că după cum pen
tru fiecare viaţa îi vin e din hrană, iar lipsa de hrană este simbol al
morţii, tot aşa şi noi trebuie să postim de cele lumeşti ca să murim
lumii şi după aceasta, primind hrană dumnezeiască, să trăim lui
Dumnezeu» (C lem ent Alexandrinul, E cloge, P.G., 9, 704— 705). A stfel,
postul adevărat se referă la viaţa în general a credincioşilor în H ris
tos şi ajunge la culme prin participarea lor la cultul divin şi mai ales
la taina Sfintei Euharistii.
4. Postul de patruzeci de zile al Domnului a devenit m odel de
post pentru credincioşi, care face activă participarea lor la ascultarea
de Domnul, ca prin post «C eea ce am pierdut pentru că nu am păzit,
păzind să ne bucurăm» (Sfîntul G rigorie de Nazianz, Cuvîntarea 45,
La S fîntul Paşte, 28). Sensul hristocentric al caracterului spiritual al
postului, mai ales al Postului Mare, regulă generală în tradiţia patris
tică, este rezumat în mod caracteristic de către Sfîntul G rigorie Palama : «A stfe l, dacă posteşti, nu numai că v e i pătimi şi v e i muri îm-t
preună cu Hristos, dar v e i şi învia şi v e i împăraţi cu El în v e c ii v e c i
lor ,• căci devenit una cu El prin acest post în asemcmdr°a m orţii lui, şi
părtaşi în v ierii v e i fi şi moştenitor al vie ţii în E l» (O m ilia 13, în D um i
nica a cincea a Postului, P.G., 151, 161).
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5. Po trivit cu tradiţia ortodoxă, idealul desăvîrşirii duhovniceşti
se află aşezat foarte sus şi cel care doreşte să-l atingă trebuie să se ri
dice în mod corespunzător. Tocm ai de aceea asceza şi lupta duhovni
cească nu au măsură, la fe l ca şi desăvîrşirea celor desăvîrşiţi. Foarte
puţini corespund cerinţelor înaltului ideal ortodox, încît să fie îndum
nezeiţi fiind în viaţă. Şi chiar aceştia, deşi îndeplinesc toate cele rînduite, niciodată nu se mîndresc, ci mărturisesc că « N o i sîntem servitori
nevrednici şi am făcut ceea ce trebuie să facem ». T o ţi ceilalţi, după
concepţia ortodoxă despre viaţa spirituală, au datoria să nu părăsească
lupta cea bună a postului, ci cu umilinţă şi cu conştiinţa stării lor sme
rite să se plece pentru iertarea lor la mila lui Dumnezeu, pentru că
viaţa spirituală ortodoxă este inaccesibilă fără lupta duhovnicească a
postului.
6. Biserica Ortodoxă, ca o mamă iubitoare, a rînduit cele ce sînt
de folos ca «un semn de pază» dăruit de Dumnezeu al vie ţii celei noi
în Hristos a credincioşilor, îm potriva oricărei uneltiri a celui străin.
Urmînd dum nezeieştilor Părinţi, ea păzeşte, ca şi mai înainte, hotărîrile apostolice, canoanele sinodale şi sfintele tradiţii, propune totdea
una sfintele posturi drept cea mai bună cale în efortul pentru desă
vârşirea sufletească şi pentru mîntuirea credincioşilor şi predică necesi
tatea ţinerii de către aceştia a posturilor stabilite din timpul anului
Domnului, adică Postul Paştelui, cel de M iercuri şi Vineri, care sînt
atestate de către sfintele canoane, precum şi posturile Crăciunului, ai
Sfinţilor A postoli, al A dorm irii M a icii Domnului, postul de o singură
zi al înălţării Sfintei Cruci, al Ajunului Botezului Domnului şi al T ă 
ierii Capului Sfîntului Ioan Inainte-M ergătorul, pe lîngă acestea şi
toate posturile rînduite de fiecare dată din grijă pastorală sau ţinute
din dorinţa credincioşilor.
^
7. Biserica, totuşi, printr-o hotărîre pastorală, a pus lim ite iconom iei binefăcătoare pentru timpul rînduit al postului. De aoeea, în caz
de boală trupească, în caz de neapărată trebuinţă sau în cazul v itre g ie i
timpurilor, ea a 'prevăzu t o aplicare corespunzătoare a principiului b i
sericesc al iconom iei după o judecată plină de responsabilitate şi cu
g rijă pastorală a corpului episcopilor din fiecare Biserică locală.
8. Este o realitate că astăzi mulţi credincioşi nu ţin toate hotărîrile cu privire la post, fie din nepăsare, fie din cauza condiţiilor ex is
tente ale vie ţii, oricare ar fi acestea. Totuşi, toate aceste cazuri de
nerespectare a sfintelor aşezăminte, fie că sînt mai generale, fie că sînt
individuale, trebuie să întîlnească grija maternă plină de iubire din
partea Bisericii care niciodată «nu voieşte moartea păcătosului ci să se
întoarcă şi să fie v iu » (Iezech iel 33, 11, în text nu este indicat locul, n.t.).
A stfel, pentru cei care întîmpină greutăţi în păstrarea rînduielilor în
vig oa re cu p rivire la post, fie din m otive personale (boală, armată,
condiţii de muncă, vieţu irea în diaspora, etc.), fie din m otive g en e
rale (condiţii specifice care predomină în unele ţări din pricina clim ei,
neputinţa procurării alim entelor de post, structuri sociale) se lasă la
hotărîrea duhovnicească a B isericilor O rtodoxe locale să definească
măsura iconom iei m ilostive şi îngăduinţa, uşurînd, p o trivit cu aceste
situaţii felurite, «greu tatea» accidentală a sfintelor posturi. Toate aces-
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tea, însă, în cadrul celor spuse mai sus şi cu scopul de a nu slăbi în
vreun fel instituţia sfîntă a postului. Pogorăm întul acesta m ilostiv tre
buie să fie exercitat de Biserică cu toată măsura, în orice caz, cu
multă îngăduinţă pentru acele posturi pentru carc în Biserică nu există
întotdeauna şi în toate situaţiile o practică şi o tradiţie
uniforme.
«...Este bine să posteşti în fiecare zi, dar cel ce nu mănîncă să nu ju 
dece pe cel ce mănîncă. în aceste situaţii să nu se dea legi, să nu se
constrîngă ; nu se cuvine să conduci cu forţa turma încredinţată, ci
mai degrabă prin convingere şi prin blîndeţe şi prin cuvînt amestecat
cu sare...». (Sfîntul Ioan Damaschin, Despre sfintele posturi, 7).
9.
De asemenea, trebuie ca mulţimea credincioşilor Bisericii să
postească înainte de Sfîntă împărtăşanie, să fie obişnuiţi să postească în
semn de pocăinţă, pentru îm plinirea unei făgăduinţe duhovniceşti, pen
tru atingerea unui scop sfînt, în vrem uri de ispită, înainte de botez
(pentru cei care vin la botez fiind în vîrstă), înainte de hirotonie, în
cazuri de epitim ii, în timpul călătoriilor în scop duhovnicesc şi în alte
împrejurări asemănătoare.
Trad. Pr. prof. Ş T E F A N A L E X E

A C T IV IT A T E A M IS IO N A R Ă
A B IS E R IC II O R T O D O X E R O M Â N E
P E N T R U A P Ă R A R E A D R E P T E I C R E D IN Ţ E
I n f a ţ a în c e r c ă r il o r p r o z e l it is t e *
Diac. conf. Petru I. DAV1D

Apărarea cred inţei strămoşeşti, propovăduirea şi păstrarea ei, este
esenţa şi permanenţa m isiunii preotu lu i. T rim iţîn d u -i la propovăduire,
M în tu ito ru l Hristos porunceşte S fin ţilor A p o s t o li: «M e rg în d , prop ovă
duiţi la toate neam urile, in vă ţln d u -le să păzească toate cîte v-am în 
credinţat v o u ă » (M a te i 28, 19— 20).
S fîntul apostol Pavel îndeamnă pe T im o t e i: « Păzeşte-te pe tine în 
suţi şi stăruieşte în învăţătură» ( I Tim ., 4, 1 6 ); «Prop ovă d uieşte cu vîn tu l, stăruieşte cu tim p şi fără timp, mustră şi ceartă, îndeamnă la
toată răbdarea şi învăţătura» ( I I Tim ., 4r 2 ; .T it 1, 3). A celaşi A p o s to l
scria cred in cioşilor din E ie s : «V d ro g să um blaţi cu vrednicie... silind u-vă să păziţi unitatea D uhului în tru legătura pă cii» (Efes., 4, 1).
Pe tem eiul acestor texte din Sfînta Scriptură înţelegem că preotul
trebuie să ştie modul în care credincioşii cunosc şi trăiesc credinţa lor
şi măsura în care această trăire este corectă şi conformă cu învăţătu
rile dogm atice şi morale ale O rtodoxiei.
în cadrul B isericii O rto d ox e Române există parohii care cuprind
şi anumite grupări pretins creştine, pe care păstorul de suflete este
dator să le cunoască şi să le arate adevărul m întuitor.
A d e p ţii unor asemenea grupări, fanatici şi b ig o ţi în cele mai m ulte
cazuri, com it abateri grave faţă de credinţa noastră strămoşească. Faţă
de aceştia p reotu l român o rtod ox trebuie să ia o atitudine fermă, să
folosească cele mai noi m etode şi m ijlo a ce m isicnar-pastorale. în astfel
de îm prejurări, preotu l ortod o x român trebuie să pună în acţiune toată
capacitatea sa, să le cunoască istoria, originea şi evoluţia, cadrul so
* In alcătuirea articolului de faţă s-au avut !n vedere temeiurile nr. 12306/
* 1983, nr 1230/1983, nr. 10372/1984 şi 13000/1985, ale Cancelariei Sfîntului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, privind Dările de seamă ale Centrelor eparhiale în legă
tură cu activitatea misionar-patriotică a clerului şi credincioşilor români ortodocşi.
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cial în care au apărut, c on ce p ţiile şi m ijlo a ce le fo lo s ite în acţiunile
lor. In acelaşi timp el trebuie să aibă colabora tori destoinici şi în c e r
caţi, cunoscători ai învăţătu rii ortod o x e şi in iţia ţi în punctele atacat<\
păstrînd însă, în toate, e ch ilib ru l manifestat prin iubirea pentru ade
văr, iubirea faţă de semeni şi respectarea persoanei umane.
înainte de a arăta unele m etode şi m ijlo a ce de apărare a cred in
c io ş ilo r faţă de acţiunile prozelitiste, subliniem că este absolut n ece
sară împlinirea unor condiţii din partea preotului pentru realizarea cu
succes a acestei îndatoriri.
Iată cîteva dintre aceste condiţii :
1. Realizarea unei desăvîrşite armonii a ierarhiei bisericeşti prin
cunoaşterea reciprocă. Legătura dragostei face să se unească preoţimea de mir cu ierarhia superioară biericească şi această legătură se
reflectă şi în viaţa credincioşilor : «F ii pildă păstoriţilor ta i» (I Tim.,
4, 16).
2. Cunoaşterea temeinică a Sfintei Scripturi. Cunoaşterea şi apro
fundarea Scripturilor este o obligaţie de căpetenie în viaţa fiecărui
păstor de suflete, fiindcă nu poate fi cineva preot cu adevărat dacă nu
cunoaşte Sfîntă Scriptură. împreună cu Sfîntă Tradiţie, ea constituie
izvorul şi tem elia credinţei. Cine ascultă glasul Scripturilor şi al Tra
diţiei nu se află niciodată în afara adevărului.
3. A lături de cunoaşterea Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii,
preoţii şi credincioşii trebuie să cunoască temeinic învăţătura de cre
dinţă ortodoxă, c ă c i: «Fără cunoaşterea acestei desăvîrşitoare învăţă
turi... n-am putea să ne călăuzim viaţa pămîntească pe cărările mîntuirii». Cea dintîi îndatorire pe care o au preoţii şi credincioşii este
de a cunoaşte învăţătura cea adevărată a mîntuirii pentru a se apăra şi
a readuce la adevăr pe cei rătăciţi.
Preoţii trebuie să fie slu jitorii dreptei .credinţe, sa reverse asupra
păstoriţilor lor convingerea în lumina cuvîntului dumnezeiesc şi să le
determine cugetul la viaţă curată. Este datoria preoţilor ca, însuşindu-şi tem einic învăţătura de credinţă ortodoxă, să lucreze în aşa fel
îneît în turma care le-a fost încredinţată spre păstorire să nu pătrundă
«p rooroci şi lupi îmbrăcaţi în piele de o a ie» (Fapte 20, 29— 30).
4. Responsabilitatea preoţească. Preoţia fiind, pentru creştinii ade
văraţi, misiunea cea mai înaltă, im plică şi cea mai mare responsabili
tate. Fiecare preot înainte de hirotonie, depune un jurămînt în faţa lui
Dumnezeu şi a oam enilor prin care garantează că nu va pierde nici un
suflet încredinţat spre păstorire, spre păstrarea şi întărirea duhovni
cească. în virtutea acestui angajament, fiecare preot va răspunde în
faţa lui Dumnezeu de toate sufletele parohiei sale : «M a i marii voştri
priveghează pentru sufletele voastre, ca unii ce vo r da seama de ele »
(Evr., 13, 17).
în cadrul acestei responsabilităţi, reţinem faptul că în Biserica O r
todoxă, spre deosebire de alte culte creştine, preotul este un factor
necesar şi indispensabil în iconom ia mîntuirii oamenilor. <‘Biserica fiin 
ţează şi se menţine prin preoţie. Preoţia este o condiţie a existenţei
Bisericii, stîlpul şi puterea ei. Preoţia este o slujbă sfîntă, o misiune
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instituită de M înluitorul, este o participare la însăşi lucrarea lui Dum
nezeu. Nu se poate concepe o viată în Hristos fără preoţie şi nici mîntuire fără săvîrşitor al Sfintelor Taine ; prin preot credincioşii se in
tegrează în «trupul tainic» al lui Hristos.
5. Cultura preotului şi cunoaşterea legilor ţării. Preotul este dator
să se menţină la nivelul cultural cerut de timp şi să cunoască legile
ţării, el fiind un cetăţean cu responsabilitate în societate.
a) în ceea ce priveşte c u ltu ra , preotul Bisericii străbune a contri
buit cu m ijloace specifice la acest tezaur spiritual şi, de aceea, noi cei
de azi avem datoria de a ne însuşi atît cultura veche, cît şi cea con
temporană, pentru a înţelege situaţia concretă în care îşi duc viaţa
credincioşii noştri de astăzi.
b) Cunoaşterea le g ilo r ţării trebuie să fie o preocupare a cleru
l u i şi credincioşilor Bisericii O rtodoxe Române. Cunoscîndu-le, preotul
poate uşor preveni pe credincioşi de pericolul prozelitist al sectelor şi
grupărilor anarhice.
6. Formarea în rîndul credincioşilor a unei puternice şi luminate
conştiinţe ortodoxe, prin catehizarea lor, continuarea tradiţiilor de
afirmare culturală şi spirituală ortodoxă, fiind călăuziţi permanent de
dorinţa sfîntă de a asigura unitatea Bisericii O rtodoxe de totdeauna nu
numai în dogmă, ci şi în cult, organizare şi disciplină. Urmărind linia
acestei tradiţii, patriarhul Justinian spunea : «înaintaşii ne-au transmis
tezaurul sfintei credinţe ortodoxe păstrîndu-1 curat şi întreg de-a lun
gul veacurilor. «M ision a rii» altor credinţe religioase au bătut adese
ori drumul satelor şi oraşelor noastre, încercînd să dezlipească sufle
tele credincioşilor noştri de vatra credinţei lor strămoşeşti. Şi dacă în
cercările acestora n-au izbutit, explicaţia trebuie căutată, desigur, în
activitatea preoţim ii ortodoxe din trecut şi preţuirea morală deosebită
de care s-a bucurat totdeauna Biserica Ortodoxă faţă de fiii săi
' duhovniceşti».
Păstrînd acelaşi duh al permanenţei şi continuităţii, care a dat şi
dă trăinicie v ie ţii noastre duhovniceşti, patriarhul Iustin spunea, cu
prilejul instalării sale în fruntea Bisericii O rtodoxe Române : «N e a 
mul nostru a înscris în cartea v ie ţii sale nume de eroi care au intrat de.
multă vrem e în legendă, iar Biserica Ortodoxă Română a lăsat în con
ştiinţa şi în cinstirea credincioşilor ei pe sfinţii săi : români neaoşi sau
iubitori de neamul nostru... O străveche tradiţie, păstrată pînă în zilele
noastre, mărturiseşte că Sfîntul Andrei a vestit cuvîntul Evangheliei în
părţile de răsărit ale ţării noastre, îndeosebi pe malurile M ării N egre.
Sîntem, aşadar, o Biserică Apostolică, în cel mai autentic înţeles al
acestui cuvînt. Pînă tîrziu, în secolul al V l-lea , se mai vorbea încă de
episcopiile înfiinţate de Apostolul A ndrei în ţinuturile noastre».
7. Exemplul preotului, al familiei şi rudelor sale, succesul misiunii
pastorale. De la exemplul preotului care, în materie de zidire sufle
tească, este mult mai puternic decît cuvîntul («A rată-m i credinţa din
faptele tale...» — Iacob 2, 8), porneşte întreaga lucrare, deosebita zi
dire duhovnicească în orice parohie. După cum lumina se aprinde de la
altă lumină, tot aşa este şi exemplul preotului pentru viaţa credin
cioşilor.
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întreaga activitate a preotului nu are sens decît în măsura în care
realizează prin faptele şi trăirea v ie ţii sale ceea ce propovăduieşte.
Preoţia este Evanghelia sau morala în acţiune.
Preotul trebuie să se ferească de orice păcat, dar mai ales, să nu
fie sminteală credincioşilor prin arghirofilie, imoralitate, alcoolism, tabagism, care, toate, favorizează prozelitismul sectar.
Exem plul personal, viaţa morală ireproşabilă, fam ilie organizată
constituie cele mai bune m ijloace de acţiune faţă de prozelitism ul sec
tar şi contribuie la formarea unui front comun îm potriva influenţelor
dăunătoare, precum şi la revenirea celor rătăciţi pe făgaşul adevăratei
credinţe. Trebuie înţeles de la început că nu «polem izăm » cu nimeni.
Se ştie că noua orînduire a ţării noastre, prin Legea Cultelor, a recu
noscut funcţionarea şi organizarea în România a 14 Culte (dintre care
două necreştine : mozaic şi musulman). Recunoaşterea şi funcţionarea
au fost date pe baza M ă rtu ris irii de credinţă proprie (cu Regulamente
interne), cu obligaţia respectării legilor ţării.,
încă din anul 1948 s-a reactivat, din iniţiativa Bisericii Ortodoxe
Române un ecumenism practic local, căutîndu-se apropierea şi buna în
ţelegere între reprezentanţii Cultelor şi între credincioşii acestora.
De asemenea, s-a accentuat propaganda îm potriva Bisericii O rto
doxe, de către elem ente sectante. Printre aceştia se numără : m ileniştii
de toate categoriile, adventiştii reformişti, m artorii lui Iehova
(stu
denţi în Biblie, calculaţii «adventului»), nazarinenii şi alţii. M a i mult,
s-au semnalat şi cazuri de indivizi, adepţi ai unor curente spiritiste,
teozofice, antropozofice şi transcendentaliste, care rup din Biserică
credincioşi mai puţin iniţiaţi şi slabi în credinţă şi îi pun în slujba unor
idei străine duhului tradiţiilor şi datinilor noastre străbune. Unii dintre
credincioşi, neîntăriţi în credinţă şi atraşi de practici oculte şi magice
(divinaţie, chiromanţie, astrologie, necromanţie, vrăjitorie, interpreţi
zodiacali) părăsesc comunitatea pentru un trai parazitar şi antisocial.
Nu se poate trece cu vederea nici încercarea de .reactivare a unor
grupări anarhice precum stiliştii, inochentiştii, etc.
METODE ŞI MIJLOACE CONCRETE DE APARARE A CREDINCIOŞILOR
FAŢĂ DE ACŢIUNILE PROZELITISTE

Printre cele mai importante m ijloace de apărave a credincioşilor
faţă de prozelitismul sectar vom aminti pe cele legate de exem plul per
sonal, de vocaţie, de tactul şi de zelul misionar al preotului. în această
acţiune este ajutat de înţelepciunea sa şi de simţul realităţii concrete
din parohie. Trebuie sa includă în programul său de activitate pasto
rală tot ceea ce poate contribui la atingerea scopului misiunii lui. F ie
care preot are o situaţie aparte în parohie. M etodele şi m ijloacele de
prevenire a infiltraţiei sectare, precum şi recuperarea celor rătăciţi
trebuie bine studiate de la caz la caz.
1.
Rîvna sau zelul pastoral nu-i dă preotului linişte şi mulţumire
pînă nu încearcă toate posibilităţile pentru salvarea şi mîntuirea sufle
telor amăgite. în rîvnă şi zel se includ responsabilitatea faţă de co 
munitate şi dragostea de aproapele. Rîvna pastorală face din preot un
exem plu pentru alţii, un creator de m ijloace, un descoperitor de me-
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todc. un făuritor cic arm e adecvate stărilor şi îm prejurărilor speciale
din pa ro h ia sa. R esponsabilitatea m isio n a ri face din păstorul de SUtlete
un adevărat deschizător c\e drumuri în lupta pe care o va duce pentru
mîntuirea credincioşilor săi. Păstorul de suflete este un neobosit cer
cetător, un permanent propovăduitor pentru mîntuirea altora. Mulţi
preoţi aşteaptă rezultate imediate. Nu-şi dau seama că orice lucru bun
şi important necesită timp şi osteneală şi că ce nu pot realiza azi, vo r
putea împlini mîine. De existenţa sau inexistenţa acestui zel depinde în
mare măsură cîştigarea sufletelor înşelate de promisiunile şi propa
ganda sectară.
Numai un preot plin de rîvna sfîntă poate împlini şi înţelege che
marea Bisericii noastre : «Să folosim toată puterea creştinească de în
drumare, sfătuire şi convingere pentru a-i smulge din rătăcirea lor şi
a-i aduce neîntlrziat în sînul Bisericii. Nu este faptă mai preţioasă decit
aceea de a scoate un suflet rătăcit din calea pierzării şi a morţii. Să-i
ajutăm pe cei rătăciţi şi să-i primim cu dragoste. Să amintim celor ră
tăciţi că moşii şi srămoşii noştri s-au rugat toţi laolaltă cu o singură
inimă şi şi-au plecat genunchii cu smerenie şi rugăciune înaintea sfin
telor altare ortodoxe», ne îndemna patriarhul Justinian.
Preotul trebuie să fie atent cu propria sa persoană şi să combată
fără răgaz vic iile şi atitudinile antisociale ale unor enoriaşi ca de exem 
plu : alcoolismul şi tabagismul, desfrînarea, concubinajul, să fie intran
sigent cu practicarea jocurilor de noroc, cu pasiunile necontrolate, cu
slăbirea sentimentelor fam iliale (n eglijarea copiilor) etc. Să acţioneze
cu timp şi fără timp pentru a crea o atmosferă de încredere şi să fo r
meze o conştiinţă de enoriaşi, fără rezerve. In acest sens, poate folosi
mult «apostolatul laic». A propiaţii preotului trebuie să fie pregătiţi şt
iniţiaţi în prevenirea pătrunderii sectelor şi capabili să readucă în
sînul Bisericii-mame pe fiii rătăciţi, în multe cazuri rătăciţi chiar din
lipsa de rîvnă a preotului.
2. Devotamentul pentru slujirea lui Dumnezeu şi a credincioşilor.
Prin devotament înţelegem împlinirea conştientă a îndatoririlor m isionar-pastorale. Preotul devotat are în permanenţă conştiinţa liniştită că
nimic în lumea aceasta nu este atît de important, atît de necesar, ca
împlinirea datoriilor sale şi d e aceea el nu precupeţeşte nimic pentru
a-şi face cît mai conştiincios datoria. Unde nu mai există devotam ent
şi jertfă preoţească se form ează terenul pentru activitatea prozelitistă.
3. Cel mai înalt criteriu al slu jirii preoţeşti şi una dintre m etodele
cele mai eficace în apărarea credincioşilor faţă de prozelitism ul sectar
este jertfa curată. «Păstorul cel bun sufletul său şi-l pune pentru e i»
(Ioan 10, 11) ; ş i: «M a i mare dragoste decît aceasta nimeni nu are, ca
viaţa lui să fie în slujba prietenilor săi» (Ioan 15, 13). Atunci cînd preo
tul va înţelege slujirea ca o jertfă continuă, ca o dăruire care trebuie
făcută cu dragoste, zi de zi şi clipă de clipă, pentru fericirea şi mîntui
rea păstoriţilor săi, rezultatele nu vo r întîrzia să apară, iar acţiunile
prozelitiste v o r rămîne fără rezultat. Creştinismul a fost îmbrăţişat d e
mulţimi pentru că la tem elia lui a stat jertfa curată a Mîntuitorului
Hristos. A ceasta stă şi la baza misiunii pastoral-misionare şi reprezintă
In acelaşi timp o chemare permanentă.
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Sfîntul apostol Pa vel este un exemplu al acestei j e r t fir i: «Tuturor
toate m-am făcut, ca măcar pe unii să-i recîştig... pînă la ceasul de
acum flămînzim şi însetăm şi sîntem g oi şi pătimim şi sîntem pribegi
şi ostenim, lucrînd cu m îinile noastre ; ocăriţi fiind, binecuvîntăm ?
prigoniţi fiind, răbdăm ; huliţi fiind, mîngîiem. A m ajuns gunoiul lu
mii, lepădaţi sîntem pentru toţi...» (I Cor., 9, 19— 23). «Prin răbdarea
voastră v ă ve ţi cîştiga sufletele voastre», ne încredinţează Mîntuitorul
(Luca 21, 19).
Preoţii ortodocşi ai zilelor noastre, ca şi urmaşii Mîntuitorului
Hristos de-a lungul veacurilor, sînt datori să realizeze acest m odel şi să
fie exemplu în faptă şi în cuvînt pentru a pune stavilă cu adevărat ac
ţiunilor prozelitiste sectare.
4. Apărarea credincioşilor faţă de încercările şi ispitirile sectare
se poate realiza prin instruirea acestora, prin predici şi cateheze, prin
aprofundarea adevărurilor fundamentale ale credinţei cele adevărate şi
cunoaşterea răstălm ăcirilor sectare. în acest scop, va discuta cu cre
dincioşii săi obiecţiile — texte biblice — invocate de cei rătăciţi, va
folosi în lămurirea lor «învăţătura de credinţă ortodoxă», experienţa
pastorală, presa noastră bisericească, cultul divin etc.
Preotul va trebui să observe cu stricteţe şi programul pastoral fixat
de Sfîntul Sinod încă din 1950 şi propunerile C ancelariei Sfîntului Si
nod din anii 1977, 1983— 1985 ş.a. (ca şi îndrumările chiriarhale, de la
caz la caz), făcute cunoscute prin eparhii şi protopopiate, program care
este «m enit să contribuie la o cunoaştere tot mai tem einică de către
credincioşi a tezaurului învăţăturii ortodoxe, una şi aceeaşi în toate
timpurile. Să ne dăm osteneala de a prezenta credincioşilor adevăru
rile de credinţă mărturisite de Biserica O rtodoxă din totdeauna, pentru
ca ei să poată dobîndi cunoştinţe tem einice asupra acestora. în centrul
acestui program stă exem plul personal, predica, citirea cazaniei, tîlcuirea Evangheliei cu explicarea rătăcirilor, catehizarea, cuvîntul ocazio
nal legat de viaţa duhovnicească sau de evenim ente ale trecutului de
glorie al poporului român. A cestea sînt îndreptare de seamă pe calea
păzirii credinţei adevărate şi un ajutor de mare preţ pentru păstrarea
tradiţiei şi datinei străbune.
5. Participarea credincioşilor la sfintele slujbe (Sfînta Liturghie,
Sfintele Taine şi ieru rgiile etc.), precum şi la explicarea acestora —
este un alt m ijloc eficient, fiindcă la săvîrşirea acestora participă rude,
prieteni şi apropiaţi unii dintre ei aparţinînd altor culte, orizontul în 
ţelegerii credincioşilor lărgindu-se. A ic i se recomandă cu toată serio
zitatea ca preotul să depună aleasă strădanie, dovedindu-se bun liturghisitor, ev la v ios şi cu respect pentru cele sfinte. în acest sens, săvîr
şirea slujbelor nu trebuie să fie o repetare mecanică, un lucru făcut în
grabă şi cu necuviinţă.
Sfintele slujbe creează o înălţătoare atmosferă, prin m ijlocirea lo r
sufletele intrînd în comuniunea cu Dumnezeu şi cu sfinţii săi. Credin
cioşii trebuie antrenaţi în cîntarea comună, care captează inim ile şi
lim pezeşte cugetele. Muzica este o artă care educă voinţa şi concen
trează atenţia. Cîntările tradiţionale trebuie executate fără stridenţe,
coloratura m elodică fiind realizată prin form ule simple, iz v c rîte din ati
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tudinea de smerenie a credinciosului ortodox faţă de Dumnezeu. Bise
rica Ortodoxă n-a recunoscut şi n-a reţinut ca ale sale decît acele com
poziţii muzicale în care s-au putut întrezări simţirea omului care se
roagă cerînd lui Dumnezeu harul său mîntuilor, milă şi iertare faţă de
aproapele.
6. O cale de urmat în apărarea credincişilor faţă de acliunile prozelitiste este şi aceea ca preotul să lie mereu cu inima plecată spre v ia 
ta lor, ca un părinte sufletesc, plin de dragoste : «F iţi pildă credincio
şilor cu cuvîntul şi cu purtarea, cu dragostea, cu duhul şi cu curăţia»
(I Tim., 4, 12).
Făcînd parte cu trup şi suflet din plămada acestui pămînt, clerul or
todox şi-a plecat totdeauna inima spre vre rile poporului, nu spre ade
m enirile străine duhului strămoşesc, a slujit aspiraţiilor mulţimii şi s-a
făcut ecoul năzuinţelor lor drepte. Istoria patriei ne este mărturie că
slujitorii B isericii au împărtăşit dorinţele şi aspiraţiile poporului în
lupta lui pentru libertate, pentru independenţă naţională şi pentru
unitate.
7. R eactivarea apostolatului social este altă metodă eficace prin
antrenarea credincioşilor în lucrarea de preîntîmpinare a prozelitism u
lui, de întreţinere şi înfrumuseţare a bisericilor şi cim itirelor, a monu
mentelor istorice, de artă şi de cultură. De asemenea. întărirea leg ă 
turii între preoţi şi credincioşi, prin vizite pastorale şi discuţii, purtarea
demnă şi părintească a preotului faţă de toţi păstoriţii săi face ca să se
întărească acţiunea apostolatului social. Fiecare credincios trebuie să
considere parohia ca pe o adevărată fam ilie. In această fam ilie trebuie
să domnească duhul dragostei reciproce, al ajutorării frăţeşti, al cari-'
tăţii creştine.
Faptul că a fost botezat în aceeaşi biserică, în aceeaşi cristelniţă,
că s-a împărtăşit din acelaşi potir, că a fost cununat, că a avut îndru
mător sufletesc una şi aceeaşi persoană, ca toţi credincioşii din parohie,
înseamnă că enoriaşul este legat în firea lui de patrimoniul spiritual şi
material pe care îl alcătuieşte parohia. în acest caz nu poate fi pasiv
şi indiferent faţă de adem enirile sectare. Conştiinţa de enoriaş îl face
pe fiecare credincios luptător activ şi interesat de toate problem ele
parohiei.
PREOCUPĂRI PERMANE^TTE ALE
IERARHILOR ORTODOCŞI ROMÂNI,

Faţă de cele de mai sus, Sfîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române
îndeamnă, sfătuieşte şi porunceşte cierului să prom ovez? în continuare
respectul şi colaborarea între credincioşii diferitelor Culte, dar, în ca
zul prozelitism ului să ia atitudine categorica. în ultima vrem e p rozeli
tismul sectant a reuşit să ademenească pe unii credincioşi ai Bisericii
străbune, ei devenind în această ipostază duşmanii ei şi ai neamului
românesc, prin înlăturarea dragostei, a datinilor şi a obiceiurilor
străbune.
A.
M ijlocu l cel mai eficace de stăvilire a efectelor dăunătoare ale
prozelitismului sectar îl constituie, aşa cum am arătat, conduita exem 
plară a preotului, săvîrşirea cu responsabilitate a sfintelor slujbe, p re
dica, lecturi din Sfînta Scriptură, cuvîntări ocazionale, cateheze etc.
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în acest sens, preotul paroh şi Consiliul parohial v o r întruni A d u 
narea parohială, v o r studia apariţia sectelor şi vo r fix a planul de pre
venire a infiltraţiei lor şi în acelaşi timp, vo r acţiona în vederea re v e 
nirii la Biserica-mamă a celor înstrăinaţi.
1) Parohul va lua legătura cu preoul misionar de la Protoierie,
va întocm i un plan de predici şi cateheze misionare.
2. Preotul are obligaţia de a săvîrşi vecernia în fiecare ajun de
sărbătoare şi mai ales sîmbăta, cu rostirea unui cuvînt de învăţătură.
3. V a antrena credincioşii la cîntarea omofonă.
4. La sfîrşitul slujbei va rosti o cuvîntare adecvată evenimentului,
pe baza textelor din Sfînta Scriptură.
5. V a răspunde fără ezitare oricărei solicitări, fie a credincioşilor,
fie a celor rătăciţi, explicînd temeiurile învăţăturii Bisericii şi ale cre
dinţei ortodoxe.
6. V a da sfaturi necesare şi va pregăti cuvîntări ocazionale (Botez,
Cununie, înainte şi după Spovedanie şi Sf. Euharistie) sau pe teme spe
cifice (Crăciunul, sfinţirea apei mari — Boboteaza etc.).
7. Specific Ortodoxiei româneşti a fost din totdeauna unitatea sa
de datini, de obiceiuri, credinţă şi adevăr, tradiţii curate şi verificate,
iar credincioşilor ei de a asculta, în ce priveşte credinţa, numai de
Biserica strămoşească, de cuvîntul Evangheliei transmis strămoşilor
noştri de Sfîntul apostol Andrei.
8. în cuvîntările publice, preotul are datoria şi misiunea de a vorbi
şi propovădui despre pace şi urmările ei pentru viaţa planetei şi a tu
turor oamenilor.
B.
Faţă de cei care practică prozelitismul, faţă de sectanţii
toate categoriile, preotul român ortodox trebuie să fie intransigent.
N aţionalităţile conlocuitoare îşi au credinţa lor şi rom ânii ortodocşi nu
au căutat niciodată să le răpească credincioşii lor.
1. V a oferi ajutor celor în necazuri, în orice împrejurare, dovedind
umanism, dragoste creştină şi solidaritate umană pentru oricine, indi
ferent de credinţa lui.
2. Munca de îndrumare a credincioşilor va fi făcută de la om la
om, explicîndu-se obiecţia în contextul Sfintei Scripturi şi arătîndu-se
adevărul credinţei şi originea rătăcirilor sectare luate din B ibliile şi
traducerile confesionale.
3. în localităţile în care funcţionează multe culte, preotul trebuie
să dea dovadă de spirit ecumenic, de înţelepciune, respect şi de bună
colaborare.
4. Preotul ortodox este dator a vădi la timp pe «pastorii» neauto
rizaţi sau conducătorii de secte şi grupări separatiste şi de a informa
protopopiatul din care face parte asupra acţiunilor prozelitiste, propunînd totodată soluţii sau cerîndu-i concursul.
5. Preoţii, tineri mai ales, au datoria să cunoască bine istoricul
sectelor şi concepţia lor pentru a le putea identifica şi a acţiona în v e 
derea stopării lor.
B.O.R. — 6

de
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6.
Preotul ortodox trebuie să explice credincioşilor fenomenul sec
tar care denaturează adevărul evanghelic şi pune pe seama Bisericii
străbune practici care, în realitate, n-au nimic comun cu tradiţia
ortodoxă.
A m prezentat pe scurt cîteva m ijloa ce şi m etode de preven ire şi
apărare, precum şi îndrum ările fo ru rilo r com petente faţă de acţiunile
p rozelitiste ale unor grupări sectante. A ceste m etode şi m ijlo a ce gene
rale v o r fi aplicate de preotul păstor de suflete cu mult simţ, cu tact
pastoral, silindu-se a găsi şi alte căi şi m ijloa ce specifice de acţiune în
funcţie de cazurile concrete. N u trebuie pierdut din vedere faptul că
toate sectele, grupările anarhice, m işcările centrifugale, disidenţele,
n-au fost niciodată şi nu sînt n ic i astăzi alături de poporul nostru ci
ele s-au făcut şi se mai fac şi acum agenţi ai unor influenţe străine, p o 
trivn ice intereselor neamului românesc. Preotul ortodox român trebuie
să fie conştient* că, prin acţiunea lui, apără, spiritualitatea de veacuri
a Bisericii O rtodoxe Române şi aduce astfel o contribuţie reală la în
tărirea unităţii poporului nostru.
Ca s lu jito ri ai A lta re lo r străbune, avem datoria să apărăm Biserica
şi patria, căci numai în fe lu l acesta, vom fi trăitori în Hristos şi vred 
n ici urmaşi ai S fin ţilor A p ostoli, ai m artirilo r şi m ă rtu risitorilor cre 
dinţei noastre sfinte.
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A R G U M E N T U L V E C H IM II ŞI N E A T ÎR N Â R II
M ITRO PO LIE I M O LD O VE I ŞI SUCEVEI — PÎRGHIE
ÎN EFORTURILE DEPUSE PENTRU ÎN F Ă P T U IR E A
U N IR II D IN 1859
f NESTOR,
MITROPOLITUL OLTENIEI

C elor două momente aniversare de istorică importanţă pentru Bi
serica noastră, celebrate în anul 1985 — Centenarul recunoaşterii o fi
ciale a autocefaliei Bisericii O rtodoxe Române şi împlinirea a şase
decenii de la ridicarea sa la rangul de Patriarhie — , li se adaugă, în
1986, un al treilea luminos jubileu : aniversarea a şase secole de la
prima atestare documentară (1386— 1986) a existenţei M itropoliei M o l
d o vei şi S u ce vei1.
De la timpurile de strădanii neprecupeţite pentru afirmare şi în
făptuiri, la timpurile de stăruinţă cu neabătută ferm itate pentru recu
noaşterea acelor înfăptuiri, pentru recunoaşterea drepluriloi legitim e,
istorice — firul de aur ai sfintelor evocări jalonează asemenea m o
mente cruciale, dar el este şi expresia-simbol al lucrării statornice
prin care Biserica noastră străbună s-a identificat totdeauna cu poporul,
expresia vieţu irii neîntrerupte în comuniune deplină cu naţiunea, rămînînd aceeaşi statornică fiică a O rtodoxiei din timpurile apostolice,
apărătoare şi păstrătoare a dreptei credinţe, a întregului tezaur al
O rtodoxiei.
Propunîndu-ne, cu acest prilej, să aprofundăm unele aspecte cu
deosebire sem nificative ale istoriei Bisericii din M o ld ova — cu refe
rire specifică la istoria M itropoliei M o ld o v ei — vom căuta să punem
în lumină o etapă dintre cele mai importante ale contribuţiei sale la
înfăptuirea m arilor idealuri naţionale şi sociale ale poporului nostru.
1.
Referitor la înfiinţarea scaunului mitropolitan în Moldova in anul 1386, a se
vedea studiul : Pr. Scarlat Porcescu : fosit, ccl dinţii mitropolit cunoscut al M o ld o ve i,
în «Mitropolia Moldovei şi Sucevei» ( — M.M.S.), XL (1964), nr. 3—4, p. 129 si passim.
In cercetarea acestei probleme trebuie de asemenea consultată contribuţia intere
santă a lui V. Laurent, A u x origines de l'Eglise de M o ld a v ie , în «Revue des Etudes
Byzantines», tom. V, Bucureşti, 1947.
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A stfel, într-o epocă de afirmare plenară a aspiraţiilor noastre
seculare de libertate, de înfăptuire a unităţii naţionale şi dobîndire a
dreptăţii pentru cei mulţi şi nedreptăţiţi, la jumătatea secolului trecut,
in epoca eroicelor eforturi de înfăptuire a U nirii Principatelor, un ar
gument puternic în sprijinul realizării n obilelor idealuri aie poporului
a fost cel al vechim ii şi neatîrnării Bisericii M o ld ovei, a Bisericii româ
neşti de la est de Carpaţi.
in etapa prem ergătoare istoricei zile de 24 Ianuarie 1859, în atmos
fera de tensiune, de frămîntări şi confruntări dramatice între partizanii
ferven ţi şi devotaţi Unirii şi antiunioniştii declaraţi şi activi sau actionînd din umbră, pentru a se putea hotărî măsurile pentru îndepli
nirea actului epocal al Unirii Principatelor Române, M o ld ov a şi M un
tenia, au fost necesare — alături de acţiuni directe — intervenţii în
luptele politice şi tratativele diplom atice, im plicînd un întreg arsenal
de argumente, de la cele naţionale, social-istorice, politice şi econo
m ice, la cede de ordin cultural-spiritual, polem ice, apologetice, biseri
ceşti. între aceste argumente, o pondere de netăgăduită importanţă şi
sem nificaţie în finalizarea efortu rilor depuse pentru o izbîndă deplină
s-a doved it a avea şi argumentul vechim ii şi neatîrnării M itropoliei
M o ld o v e i şi Sucevei.
A cest argum ent şi-a d oved it necesitatea şi valoarea cu deosebire
atunci cînd, în pătimaşa lo r aversiune, antiunioniştii au întreprins o
cam panie furibundă pentru a-i elim ina sau a anihila acţiunea energică
a c e lo r m ai ferm i apărători ai U n irii din cadrul B isericii M old o v e n e , în
frunte cu vred n icul m itro p o lit S ofron ie M iclescu , ierarhul p atriot şi
p lin de demnitate, pentru a-i scoate din luptă pe toţi iera rhii, arh i
m andriţii, c le ric ii m onahi sau de enorie, unionişti m ilita n ţi şi avînd o
puternică, de temut influenţă asupra straturilor largi ale alegătorilor,
ca şi asupra deputaţilor, reprezentanţi ai celo r dintîi.
Cum nu au lipsit argumentele, nu au lipsit nici forţele m ultiple im pli
cate cu necesitate pentru înfăptuirea actului epocal din istoricul ianua
rie 1859, iar acest act care a consolidat tem elia unităţii naţionale, con
sfinţind triumful unităţii de voin ţă a poporului, a deschis calea spre noi
îm pliniri — expresii ale ineluctabilelor legităţi istorice în spiritul cărora
s-au configurat evenim entele, într-o succesiune şi conexiune demonstrînd
legitim itatea aspiraţiilor naţiunii şi, integrîndu-se deplin în acestea, îm 
plin irile pentru care a slujit şi a luptat cu statornicie şi loialitate Bise
rica noastră alături de popor : Dobîndirea independenţei de stat a
României în 1877 ; Recunoaşterea deplinei autocefalii a B isericii O rto
d o xe Române în 1885 ,• M area Unire din 1918 şi crearea statului naţional
u n ita r; Ridicarea B isericii O rtodoxe Române la rang de Patriarhie.
în epoca realizării actului de la 24 Ianuarie 1859 exista sentimen
tul puternic înrădăcinat că «v is u l» U nirii era în aceeaşi măsură o nece
sitate istorică şi un legăm înt care se perpetuase de veacuri, venea din
adîncul timpurilor originare ale Daciei Traiane.
Personalităţile care acum au ilustrat contribuţia Bisericii noastre
O rtodoxe la înfăptuirile acestui moment de istorică însemnătate se aflau
alături de întregul popor dreptcredincios, reprezentîndu-1 cu cinste şi
demnitate, nu rareori cu strălucire, urmînd tradiţia unor fapte de p il
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duitoare vredn icie prin care, de-a lungul secolelor, îşi
înscriseseră
numele în cartea de aur a patriei un număr neştiut de slujitori devotaţi
ai Sfintelor A ltare. Dintre cei «ştiu ţi» se rînduiesc profiluri proem inente
şi pururea vrednice de toată cinstirea prin strădaniile şi înfăptuirile lor :
Iosif Muşat, primul m itropolit cunoscut al M o ld o v e i; m itropolitul
Teoctist din vrem ea lui Ştefan cel M are ; Sfîntul Daniil Sihastru ; m itro
poliţii M o ld o v e i cu renume european şi în întreaga O rtodoxie : Varlaam ,
Dosoftei, Iacob Putneanu, Veniam in Costachi, Sofronie M iclescu ; C u 
viosul N icodim cel Sfinţit de la Tismana ; m itropolitul Eftimie de la
T îrg ovişte — !n vrem ea lui M ihai V it e a z u l; m itropolitul Antim Ivirea n u l; m itropoliţii Transilvaniei Simeon Ştefan şi A ndrei Şaguna şi
mulţi alţii, care şi-au spus cu înţelepciune cuvîntul cînd timpul a cerut-o,
au acţionat tem erar şi ferm întru atingerea unor sfinte ţeluri patriotice,
în sfîrşit, alţii au avut o rem arcabilă prezenţă în lumea orientală sau
pe plan european, datorită îm prejurărilor specifice ale v i e ţ i i : episcopii
de la Roman, V a silie şi M acarie, m itropolitul Petru M o v ilă — ctitorul
A cadem iei k ieven e care îi păstrează numele în nemurire — , N ico la e
Milescu Spătarul sau domnitorul savant Dim itrie Cantemir 2.

Încă din etapa organizării statale, în Evul Mediu, Ţ ă rile Române au
ştiut să-şi păstreze autonomia politică şi au ştiut să-şi apere şi să-şi
păstreze autonomia, neatîrnarea bisericească, prin puterile lor proprii,,
procedînd cu fermitate, dar şi pe căi diplom atice cînd îm prejurările au
cerut-o, mai ales faţă de unele încercări arbitrare ale Patriarhiei de
Constantinopol. In situaţii şi în momente de încordare, cînd se ved ea
primejduită autonomia Bisericii noastre se ţineau sinoade şi adunări
naţionale, s-au formulat proteste energice îm potriva oricăror imixtiuni
şi încercări de încălcare sau nesocotire a drepturilor fireşti de auto
cefalie bisericească 3.
La m ijlocul secolului trecut, cauza Unirii Principatelor era o cerinţă
vitală, acută a poporului rom ân 4 şi voinţa poporului a făcut să triumfe
această cauză, prin luptă solidară şi perseverentă. în această luptă so
lidară susţinută prin unitatea de cuget şi de voinţă se aflau şi slujitorii
B isericii din M oldova, în prim ele rînduri găsindu-se,
în neistovită
v e g h e şi prin faptă hotărîtă, m itropolitul Sofronie Miclescu, fraţii
Scriban, C alinic Miclescu, M elchisedec Ştefănescu şi alţii, însufleţiţi
de acelaşi sfînt ideal.
Procesul restaurării unităţii originale a poporului român, a tutu
ror ţinuturilor româneşti, unele temporar smulse sam avolnic din trupul
patriei, necesitatea şi aspiraţia legitim ă de a fi unificate sub o singură
cîrmuire şi avînd o legislaţie şi o administraţie comună au impus efor2. Cf. Episcop Nestor Severineanul, încercări, posibilităţi şi propuneri în v e d e 
rea Înfiinţării Patriarhatului Înainte de 1925, in «Biserica Ortodoxă Română» ( —
«B.O.R.»), XCIII (1975), nr. 11— 12, p. 1343.
3. A ct Sinodal care cuprinde Autocefalia Bisericii Ortodoxe Rom âne şi relaţiile
e i cu Patriarhia din Constantinopol, In «B.O.R.», VI (1882), nr. 12, p. 748.
4. A c te şi Docum ente relative la Istoria Renaşterii României, voi. IV, Bucureşti,
1889, p. 40.
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turi conjugate, iniţiative şi acţiuni comune, aşa cum, în secolul al
X lX -lea, se petrecuseră lucrurile în epoca de pregătire şi desfăşurare a
Revoluţiei de la 1848 — fiind bine coordonate diferitele acţiuni re v o 
luţionare în M oldova cu cele din Ţara Românească şi Oltenia, din
Transilvania şi Banat. Ţinînd seama de condiţiile de context istoric,
lucrurile s-au petrecut totuşi în spiritul acestor tradiţii de organizare
şi de luptă comună pentru idealuri comune şi în epoca de pregătire a
actului U nirii de la 1859.
în această vrem e, m itropolit la Iaşi era înţeleptul ierarh Sofronie
Miclescu, încă din anul 1851, arhipăstor înzestrat cu alese însuşi morale,
dovedind în chip statornic spiritul său de jertfelnicie, neobosit în m ij
locul păstoriţilor săi, avînd drept principiu în slujirea pe care o desfă
şura : « Unde-i turma, a co lo -i şi păstorul». A v e a harul şi destoinicia,
tactul şi priceperea de a-şi apropia colaboratori devotaţi, care îl spriji
neau c:u însufleţire în toate m arile acţiuni bisericeşti şi patriotice. Ştia
să se facă ascultat de sfetnicii apropiaţi, cum şi de toţi fruntaşii luptători
pentru Unire, din Iaşi dar şi din toată M oldova.
Pentru Unirea Principatelor din 1859, lupta a fost deosebit de în
cleştată în Iaşi, dar nu mai puţin în toată M oldova, înţelegînd, fireşte,
şi Bucovina. Aşa cum pretutindeni exista un entuziasm nestăvilit pentru
înfăptuirea visului de secole, o hotărîre nestrămutată pentru această
înfăptuire, aproape pretutindeni unde vibra entuziasmul şi veghea hotărîrea celor animaţi de nobile idealuri apăreau şi se manifestau îm po
triviri prim ejdioase la realizarea dezideratului sacru al tuturor româ
nilor, îm potriviri provocate şi întreţinute de adversarii înverşunaţi ai
Unirii. Atm osfera continuu tensionată a acelui timp a determinat acţiuni
unioniste energice, o confruntare dramatică, dar şi un strălucit triumf
al celor care au dus «lupta cea bună» pentru Unire. în acest context
specific, la Iaşi, ca centru de organizare, orientare şi conducere a ac
ţiunilor unioniste, se înscrie activitate cu totul remarcabilă — prin in- i
fluenţă şi eficacitate, prin consecinţele sale pentru istoria poporului
român, pentru istoria Bisericii O rtodoxe Române — a unor ilustre per
sonalităţi bisericeşti ale vrem ii, în frunte cu blîndul dar neînfricatul j
arhipăstor, m itropolitul unionist Sofronie Miclescu.
La Iaşi — de altminteri ca şi la Bucureşti, de o parte şi de alta ală- !
turîndu-se aprobarea deplină şi tot sprijinul posibil atunci din partea
Bisericii O rtod oxe din Transilvania — , în preajma anului 1859, Biserica
a pus pe altarul patriei «tot ce era la dispoziţia ei, ca prin aceasta să
contribuie şi să asigure reuşita unei chestiuni atît de importante pentru
viitorul neamului românesc. Şi, spre onoarea Bisericii M oldovene, în
mitropolitul de atunci al M oldovei, Sofronie Miclescu, ideea Unirii găsi
un susţinător că ld u ro s»5. In faţa m anevrelor separatiştilor, ale tuturor
antiunioniştilor, mitropolitul Sofronie era atît prima cît şi «ultim a şi cea
mai serioasă piedică» 6 pentru ducerea la sfîrşit a planurilo-r acelora.
Antiunioniştii, interni şi externi, urmăreau interese înguste, total străine j
de interesele neamului românesc, de interesele legitim e ale patriei.
5. Nicolae Dobrescu, Studii de Istoria Bisericii Române Contemporane. I, Istoria
Bisericii din România (1850— 1895), Bucureşti, 1905, p. 82—83.
6. I. Lupaş, Istoria Unirii Românilor, Bucureşti, 1938, p. 257.
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După cum apărea cu evidenţă, caimacamii Teodor Balş şi N . V o g o ride doreau atît puterea deplină sub aspect politic, cit şi satisfacerea
intereselor materiale proprii şi ale susţinătorilor lor ; boierii separatişti
voiau să-şi menţină şi să-şi consolideze vechile poziţii ca stăpînitori
de mari a v e r i; turcii şi austriecii nu voiau să piardă poziţii care le
aduceau aici mari avantaje.
îndată după hotărîrile luate la Paris în 1856 în legătură cu intere
sele autentice ale Ţărilor Române, atît Turcia cît şi Austria au făcut
cele mai mari eforturi ca să îm piedice exprimarea liberă a m oldoven i
lor în privinţa Unirii. Turcia vedea în realizarea U nirii noastre de la
m ijlocul secolului al X lX -lea şi un exemplu contagios, prim ejdios pentru
popoarele sud-dunărene, aflate atunci sub stăpînirea ei. M ai mult dccît
atît, o îngrijorare reală producea Porţii otomane starea de spirit unio*
nistă atît de puternică în M o ld ova şi în Muntenia — ţinînd seama şi de
noua situaţie creată prin prezenţa diplom aţilor apuseni care manifestau
simpatie vădită pentru cauza naţională a românilor — stare de spirit
ce nu părea să se atenueze nicidecum, dim potrivă intensificîndu-se, de
unde teama ca Unirea să nu ducă mai tîrziu la independenţa Ţărilor
Române, fapt ce nici nu a putut fi împiedicat să se împlinească la timpul
cuvenit. Austria, la rîndul său, nu a rămas pasivă şi chiar a dirijat efec
tiv timp de o jumătate de deceniu uneltirile antiunioniste interne şi
externe. Pe cale diplomatică influenţa efec tiv guvernul turc să se an
g ajeze în acţiuni de combatere a pregătirilor pentru Unire, pe care
Poarta nu le prevăzuse iniţial. Pentru Austria, separaţia Principatelor
şi menţinerea lor într-o stare inactivă era favorabilă planurilor de e x - '
pansiune şi dominaţie habsburgică. A ustriecii îşi manifestau în grijora 
rea că formarea unui stat unit român, mai întîi la est şi sud de Carpaţi,
ar servi inevitabil drept centru de gravitate — cum a şi servit, prin
voinţa neclintită a poporului şi sub sfînta purtare de grijă a lui Dum
nezeu, la timpul oportun — şi pentru românii din Banat, Transilvania,
Bucovina, spre Unirea cea Mare.
Diplomaţi străini aflaţi Ia Iaşi ca reprezentanţi ai Puterilor euro
pene comunicau în ţărilor lor, în m artie-aprilie 1857, că m itropolitul
Sofronie Miclescu, din cauza opiniilor sale favorabile Unirii, este ţinta
a mii de jign iri din partea guvernului separatist — cum se poate citi în
corespondenţa şi rapoartele diplom atice ale lui V ictor Place către gu
vernul francez. Dar, în pofida tuturor atitudinilor os tile şi ofenselor
primite, m itropolitul Sofronie îndemna neîncetat pe toţi clericii să fie
ataşaţi idealului Unirii, să reziste cu bărbăţie, punîndu-şi toată nădej
dea în ajutorul lui Dumnezeu, să sprijine din toate puterile iniţiativele
şi acţiunile unioniste. Fraţii Scriban — arhiereul Filaret şi arhim andritul
N e o fit — , distinşi cărturari şi patrioţi neînfricaţi, vrednici ucenici ai
înaltului ierarh, îl urmau în totul, erau puncte de legătură cu masa p o
porului dreptcredincios şi iubitor ,de glie şi de trecutul său istoric, păs
trau raporturi strînse cu slujitorii bisericeşti, cu vieţu itorii mînăstirilor,
pentru a menţine atmosfera efervescentă a U nirii 7.
7.

Vezi C. Erbiceanu, N o te asupra Istoriei bisericeşti a românilor pentru s eco
în «B.O.R.» XXIX (1905), nr. 9, p. 982.

lul al X lX -lea ,
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Stîrnea, desigur, nedumerire şi crescîndă iritare, deosebirea dintre
temperamentul şi comportarea vrednicului arhipăstor m oldovean. Fire
meditativă şi interiorizată, cu totul înclinat spre viaţa duhovnicească
întocmai norm elor şi îndemnurilor stabilite de Sfinţii Părinţi ai Bisericii,
era de aşteptat să se păstreze departe «d e cele lum eşti», de cele ale
veacului. Dar m itropolitul Sofronie şi-a înţeles şi şi-a îndeplinit cu
prisosinţă misiunea de a sluji deopotrivă Sfintei Biserici şi popormlui,
patriei sale, pentru că în ţelegea însemnătatea, ponderea remarcabilă pe
care o putea avea, pentru împlinirea dezideratului scuinp al Unirii, ar
gumentul — de incontestabilă va loa re istorică — al vechim ii şi neatîrnării M itrop o liei M o ld o v e i şi Sucevei. în una dintre strădaniile sale
cărturăreşti, se poate citi ceea ce scria, în chip vizionar, în acela al
şaselea deceniu al se c o lu lu i: «După datoria însărcinăm ce-m i este pusă
asupra de către Păstorul păstorilor, nu am încetat după putere a lucra
cele către adevăratul scop, avind neadorm ită în g rijire a pentru obştescul
folos (subl. n. t N .V .) şi pentru a mîntui sufletele fiilo r Bisericii, mie
încredinţate...» (în Prefaţa la Proloage, vo i. I, Mănăstirea Neamţu. 1854)'.
Dar în chipul cel mai evident, începînd din anul 1856, piosul m itropolit
Sofronie M iclescu a trebuit — . şi a ştiut — să-şi depăşească înclină
rile firii sale m editative şi retrase, pentru că şi-a înţeles chemarea, a
răspuns cu toată puterea sufletului său ales şi atît de curat, luptînd
decis şi cu deplin devotam ent pentru un act suprem în via ţa neamului
său, împreună cu alţi ierarhi, arhimandriţi şi clerici de rînd, alături de
mulţimea păstoriţilor săi. A întreţinut raporturi strînse şi statornice,
discret manifestate, cu oameni bravi şi hotărîţi, reprezentanţi de frunte
ai partidei unioniste din M o ldova, pentru pregătirea unei epocale în
făptuiri patriotice, Unirea Principatelor Române, lucrînd n eistovit şi
fără a ceda în faţa ameninţărilor şi a prim ejdiilor pentru cauza sacră
a poporului din toate ţinuturile româneşti, cauză însuşită deplin de
sfîntă Biserică străm oşească8. A stfel, «M itrop olitu l, avînd inteligenţa
(intelighenţia) clerului în partea sa şi apoi simţindu-se sprijinit şi de
mulţi din afară de cler, ridică puternic vo cea sa şi protestă în contra
tuturor actelor arbitrare ale guvernului (antiunionist de la Ia ş i)» 9.
M itropolitu l M o ld o v ei Sofronie M iclescu a ascultat din străfundul
conştiinţei sale de importanţa datoriei sale şi de sfinţenia misiunii sale.
El a înţeles că dacă boierii — despre care ştia că altădată, în timpurile
vechi, fuseseră, în cea mai mare parte a lor, alături de bra vii v o ie v o zi
pentru apărarea patriei de năvala duşmanului — , precum şi «corpora 
ţiile » şi ţăranii păreau dezorientaţi şi neajutoraţi în strădania de a-şi
impune drepturile şi voinţa, era de datoria sa, a şefului Bisericii, să
ridice glasul, pentru că aceasta era chemarea vrem ii şi acesta îi era
rolul în contextul acelei vrem i, pentru că — pe de altă parte — nu
persoana sa, ci însăşi înalta sa demnitate nu era respectată. Ca preşedinte
desemnat al Adunării A d-h oc şi fiind responsabil în această calitate de
sinceritatea şi libertatea decizilor care se pregăteau, îi revenea înda
torirea de a protesta îm potriva oricărui abuz şi îm potriva oricăror mis
tificări. Şi-a spus cuvîntul «cu o forţă, o măsură şi o luciditate demne
8. Dr. Nestor Vornicescu, «Uftde-j turma, acolo-i şi păstorul », Craiova, 1984, p. 14.
9. N. Dobrescu, op. cit., p. 88.
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de un şef al Bisericii. în vo cea lui era strigătul unui întreg popor op ri
mat şi ultragiat, în ciuda garanţiilor pe care Europa întreagă i le-a dat
şi acest strigăt era cu atît mai mişcător cu cît era scos de un ierarh
pe care-1 copleşea vîrsta, dar pe care prim ejdia ce ameninţa poporul l-a
reînsufleţit» — spunea depeşa lui V ictor Place către W alew sk i, din
26 mai/7 iunie 1857 10.
în prim ele luni ale anului 1857 (la 12 februarie/5 martie), ambasa
dorul francez' de la Petersburg, Ch. M orn y, comunica ministrului de
externe de la Paris că în problema organizării Principatelor şi a Unirii
lor «soluţia definitivă va rămîne în continuare subordonată dorinţelor
pe care locuitorii celor două provincii vo r fi chemaţi să le exprim e şi în
ultimă instanţă, supuse judecăţii C onferinţei de la Paris». Pe aceeaşi
linie se pronunţa şi ministrul afacerilor externe ale Rusiei, A l. G orceakov,
arătînd că Rusia aprobă punctul de vedere al guvernului fra n c e z 11.
Corespunzător vech ilor noastre tradiţii, m itropoliţii erau preşedinţii
Adunărilor ţării. Pentru A du nările A d-hoc şi pentru Adu nările elective,
erau prevederi anume, pentru ca m itropoliţii în scaun să le prezideze.
Tratatul de la Paris — C onvenţia — , respectînd tradiţia, conferea mitropoliţilor de la Iaşi şi Bucureşti, preşedinţia Adunărilor A d-hoc. Fir
manul pentru convocarea A dunării A d-h oc s-a adoptat la Constanti
nopol la începutul lunii ianuarie 1857. Intre altele, cuprindea preved e
rea, limpede formulată, ca preşedintele fiecărei Adunări A d-h oc — din
M oldova şi Muntenia — să fie m itropolitul ţării respective. Consulul
general al A ustriei la Iaşi, Oscar von Godel Lannoy, raporta îndată duţîă
apariţia firmanului, către ministrul de externe al Austriei, că, o dată
cu apariţia firmanului menţionat, deveneau tot mai evidente tendinţele
unioniste ale m itropolitului Sofronie M iclescu, înconjurat şi de rudele
sale aflate de asemenea în fruntea unioniştilor şi de fraţii Scriban, cu
care conlucrase, de fapt, pentru Unire, şi pînă la această d a tă 12.
Ca preşedinţi ai Adu nărilor Ad-hoc, m itropoliţii «puteau oricînd
influenţa asupra poporului, căci aveau la ordinele lor clerul, care era
în contact im ediat cu poporul şi prin care episcopul devenea un factor
real în mersul treburilor, de care guvernanţii adesea au trebuit să ţină
socoteală» 13.
Caimacamul N . C onachi-Vogoride, în februarie 1857, chiar a doua
zi după instalare, n-a făcut econom ie nici de promisiuni, nici de ame
ninţări pentru a antrena pe m itropolitul Sofronie şi întregul cler în
politica sa exclu sivistă şi antinaţională, căutînd a împiedica, cel puţin*
enunţarea la lumina zilei a simpatiei lor şi a adeziunii pentru U nirea
Principatelor. Interven ţiile şi insistenţele lui V o g o rid e nu au avut însă
10. După depeşa lui Victor Place către contele Walewski, din 26 mai/7 iunie
1057, in A cte şi Documente..., IV, p. 749—750.
11. Em. Poştăriţă, Gh. Bondoc, V. Arimia şi M. Muşat, Introducere la Românit'
ia 1859, voi. I, Unirea Principatelor Române în conştiinţa europeană. Documente ex
terne, Bucureşti ,1984, p. 19.
12. Docum ente privind Unirea Principatelor, voi. II.
Rapoartele Consulatului1
Austriei din Uşi (1856— 1859), Culegerea documentelor, Introducere, Rezumate şi Note:
de Dan Berindei, Bucureşti, 1959, p. 81—82.
13. N. Dobrescu, #p. cit., p. 21—22.
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nicidecum rezultatele pe care el le-a aşteptat. Dim potrivă, m itropolitul
a rămas ferm pe p oziţiile sale unioniste, dar şi precaut, aşteptîndu-se
la atacuri din partea lui V ogorid e, a guvernului separatist, a Porţii oto
mane, a Austriei, precum şi din alte părţi — atacuri care n-au întîrziat
să apară. Unioniştii din Iaşi, din toată M oldova, priveau cu deosebită
preţuire atitudinea şi acţiunea ferm unionistă a m itropolitului Sofronie
Miclescu. în acele vrem uri de cumpănă, adresînd, la 10 aprilie 1857, o
scrisoare cu felicitări către respectatul ierarh, pentru Sfintele Paşti — '
1857, îşi mărturiseau, în acelaşi timp, crezul şi speranţa că «orizontul
politic luceşte, un v iito r mai fericit pentru ţară». A u făcut în acelaşi
timp apel ca înaltul ierarh să apere în continuare drepturile «ş i cauza
noastră în toate evenim entele (...). Autonom ia. — se arată în contextul
celor de mai sus — şi întrunirea ţării noastre cu fraţii de peste M ilcov,
sînt două condiţii de care atîrnă fericirea noastră şi tot viitoru l nostru
p olitic» 14.
*

Caimacamul N. V o g o rid e ştia de fapt, încă din vrem ea predeceso
rului său, T. Balş — iar în vrem ea guvernării sale i se confirma — , cum
gîndeşte şi cum acţionează m itropolitul Sofronie M iclescu în problema
Unirii, urmînd consecvent atitudinea sa intransigentă faţă de separa
tişti. V o g o rid e avusese destul timp să constate că arhipăstorul M o ld o v ei
nu putea fi cîştigat prin nici un m ijloc pentru separatism, iar pe de
alta parte nu putea fi îm piedicat să lucreze deschis şi curajos pentru
Unire. A stfel, în primăvara anului 1857, cînd viitoru l conducător al A d u 
nării A d-hoc de la Iaşi se pregătea pentru prezidarea acestei Adunări,
pentru organizarea Adunării electorale a clericilor, în vederea desem
nării deputaţilor clerici pentru Adunarea A d-hoc, îi era sortit să treacă
prin grele încercări. Antiunioniştii, în frunte cu caimacamul V ogoride,
spre a-şi pune în aplicare p la iu rile şi avînd încuviinţarea reprezentan
ţilor puterilor europene partizane, au expediat la Constantinopol un ra
port şi proiectul de acţiune gata pregătit, pentru a fi comunicat apoi,
«ca poruncă», mitropolitului Sofronie M iclescu din partea patriarhului
din Constantinopol, comunicare conţinînd şi mustrarea de rigoare. A poi,
odată sosită la Iaşi o asemenea dispoziţie patriarhală, de ei înşişi ti
cluită, separatiştii ştiau foarte bine ce aveau de făcut. Era însă neapărată
nevoie de această înalta intervenţie pentru a li se deschide cale liberă.
împreună cu comisarul Tu rciei de la la ţi, V og orid e ceruse în mod
insistent patriarhului ecumenic să ia măsurile cele mai severe îm po
triva m itropolitului Sofronie al M o ld ovei, cereau destituirea celui care,
în calitate de arhipăstor, exercita o înrîurire atît de puternică asupra
păstoriţilor săi nu numai duhovniceşte, în duhul O rtodoxiei, ci amestecîndu-se direct în lupta politică şi antrenînd poporul în acţiuni ani
mate de ideile sale unioniste. Separatiştii procedaseră astfel ca, în
orice chip, să fie compromis şi înlăturat din calea lor cel care era rînduit
să prezideze Adunarea Ad-hoc, menită să hotărască Unirea la 7 octom 
brie 1857. V oia u să pregătească totul din timp, să îm piedice această
mult dorită înfăptuire pentru care neobosit m ilita înaltul ierarh. în lă
14. A cte şi Documente..., voi. IV, p. 383.
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turarea lui trebuia să se petreacă din timp, în primăvara anului 1857 —
iar aceasta, în planurile lor, trebuia să ech ivaleze cu înfrîngerea lui
totală, nu mai puţin a ideii pentru care el milita.
Deşi documentele trimise de separatişti la Constantinopol se con
siderau a fi secrete, Godel Lannoy scria la 24- martie/5 aprilie 1857
într-o corespondenţă la Vien a că,-fiind foarte important ca mitropolitul
să fie neutralizat în acţiunile sale favorabile unioniştilor, s-au luat mă
suri serioase în acest sens dc partida separatiştilor. M enţiona că s-a
trimis la Poarta otomană «o delatare» — era aşadar un denunţ în toata
puterea cu vîn tu lu i! — privind persoana chiriarhului M o ld ovei, precum
şi «un m odel» de dojană separâtista. Prin acestea trebuia influenţată în
chip convingător Patriarhia Ecumenică, spre a lua drastice măsuri îm po
triva m itropolitului Sofronie, care se preocupa nepermis, intolerabil de
mult, de problem e mai mult politice care, în concepţia lor, nu erau
deloc p otrivite cu demnitatea şi misiunea sa bisericească, îi depăşeau
atribuţiile şi constituiau fermentul care întreţinea atmosfera fierbinte,
unionistă.
La începutul lunii mai 1857, capuchehaia M o ld o v ei la Constantino
pol, Fotiade, fiind întrebat de Ambasada franceză din această capitală
despre problem ele de la Iaşi, a răspuns : «Caimacam ul avea în mîini
deja probe reale despre ilega lită ţile şi purtarea necanonică a m itropoli
tului contra guvernului şi că a referit Porţii, care a hotărît să-i facă
mustrarea prin patriarh. Ceea ce Patriarhul a şi făcut...» 15. De fapt, el
redactase, şi mai exact semnase, o scrisoare către m itropolitul Sofronie
Miclescu, scrisoare de mustrare şi ameninţare de «m utare». Dar, credem,
rămîne de reflectat asupra opiniei şi aprecierii patriarhului ecumenic,
asupra realei sale opinii şi aprecieri, pentru că, în fapt, el nu a luat o
asemenea măsură — ceea ce denotă că, din locul pe care se afla în ca
drul O rtodoxiei, nu ignora totuşi dreptul Ţ ă rii M o ld o v e i la autonom ie,
leg itim ita tea nea tîrnă rii ei. Lucrurile rămîneau însă destul de complicate.

Aşadar, la 29 aprilie/l mai 1857, patriarhul Constantinopolului C iril
semna o scrisoare «neirenică», adresată m itropolitului M o ld o v e i Sofronie
Miclescu. Faţă de întreaga ţesătură de intrigi şi de intervenţii îm po
triva acestuia, patriarhul nici nu ar fi putut proceda altfel, cel puţin
ca formalitate.
La începutul prim ăverii 1857, caimacamul V o g o rid e trimisese la
Constantinopol, ministrului Tu rciei Edhem Paşa, un amplu m aterial in
form ativ însoţit de două anexe. V og orid e a folosit acelaşi m aterial şi
la redactarea «proiectului de scrisoare» patriarhală, pentru a fi văzută,
transcrisă, semnată şi înapoiată la Iaşi — ca şi cum ar fi pornit din partea
patriarhului ecumenic — «spre urmare». în raportul confidenţial, V o g o 
ride aducea la cunoştinţă lui Edhem Paşa, între altele : «A m onoarea să
vă adresez aici anexat un raport circumstanţial asupra actelor vrednice
de dojană ale I.P.S. Sale M itropolitului M o ld o v e i». In continuare îşi e x 
punea calomnia, dînd şi indicaţii asupra modului în care urma să i se
15. C. Erbiceanu, N o te asupra Istoriei Bisericeşti n r o m â n i l o r . p. 982.
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dea curs : «Cum Proiectul de scrisoare ameninţătoare trebuie să fie re
pede vizată, datorită evenim entelor în curs de desfăşurare, ea trebuie
sâ fie dată apoi Sanctităţii Sale Patriarhului de Constantinopol. Eu cred,
Excelenţa Voastră, că se va aprecia că este necesar ca Sanctitatea Sa
Patriarhul să facă cunoscut mitropolitului că izvoru l tuturor m anevre
lor (unioniste) se datoreşte lui... S-a făcut menţiune în Proiectul de
scrisoare către m itropolit, astfel că Excelenţa Voastră o va cunoaşte,
din dispoziţiile art. 413 din Regulamentul (Organic). Conţinutul acestui
articol mi-a dat toată latitudinea să supun pe acest prelat jurisdicţiei
unui Sinod de episcopi, ca «o deviaţie în exercitarea drepturilor sale
politice, provocînd perturbaţii printre popor şi opunîndu-se ordinelor
caimacamului»... Art. 413 mai prevede că 12 episcopi diocezani trebuie
să facă să se emită din comitetul de episcopi anchete şi permite com 
pletarea acestui membru, cerînd titulari străini de Principate,
dacă
aceştia nu sînt suficienţi. în cazul cînd eu vo i fi obligat să pun în apli
care această dispoziţie, eu v o i apela la Sinodul ierarhilor din C on
stantinopol» 16.
în legătură cu scrisoarea pe care patriarhul ecumenic o trim itea
mitropolitului S o fro n ie17, într-o depeşă expediată din Iaşi — la 18/30
mai 1857 — consulul Franţei, V ictor Place, comunica lui A lexa n dre
W alew ski, ministrul afacerilor externe al Franţei, preşedinte al C on
gresului de la Paris, că Turcia se pretează la folosirea tuturor m ijloa ce
lor, inclusiv armele «b isericeşti», pentru a îm piedica exprimarea ade
văratei voinţe a poporului din Principate : «Posedăm dovada şi într-o
scrisoare trimisă mitropolitului M o ld o v ei de patriarhul grec al Constantinopolului. Un adevărat model de viclen ie fanariotă. Este îm potriva
politicii unioniste a mitropolitului M o ld ovei, pe care-1 mustră şi ame
ninţă în cele din urmă, pe cind Biserica M o ld o v e i nu este d eloc in ra
porturi de subordonare faţă de scaunul ecum enic din C on sta ntin opol» 18
(subl. n. f N .V .).
Cu adevărat, Patriarhul C iril a trimis la Iaşi această corespondenţă
în unic sens. Scrisoarea conţinea mustrări şi ameninţări pentru m itro
politul Sofronie Miclescui La început, se arăta că patriarhul este pă
truns de sentimente de prietenie faţă de mitropolitul M oldovei, dar mai
departe mărturiseşte că nu poate ascunde mîhnirea sa, de care a fost
cuprins pentru că arhipăstorul de la Iaşi a dat ocazie de nemulţumire
«locurilor avizate, prin comportări neconform e cu demnitatea unui înalt
ierarh» ; acesta ar fi făcut demersuri — pe care nu le precizează —
contrar cu totul voca ţiei şi poziţiei sale de mitropolit. în calitatea sa d e
patriarh ecumenic — arată C iril — şi din dragoste frăţească faţă d e
Sofronie Miclescu, este forţat să-i expună, fără nici o pornire ostilă,
situaţia care s-a creat, pentru a-1 feri de prim ejdiile care-1 ameninţă.
16. Documente privind Unirea Principatelor, redactor principal Acad. A. Oţetea,
voi. II, Rapoartele Consulatului Austriei la Iaşi (1856— 1859),
Bucureşti,
1959,
p. 127— 129.
17. Scrisoarea patriarhului Ciril a fost publicata In acelaşi an, (1857), in D ocu ments pour servir â l'histoire de I'application de I'art. 24 du Trăite de Paris en
Moldavie, Londres, chez Bradbury et Evans, Whitefriars, 1857, p. 111.
18. A cte şi Documente..., voi. IV , p. 602.
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Ii recomandă să evite, cu precauţie, tot ce i-ar putea atrage vreun blam,
să nu fie inculpat în vreun fe l oarecare în situaţii complicate şi com pro
miţătoare. «Pentru că nu ţineţi o înaltă linie de conduită, sîntem ob li
gaţi a V ă adresa prezenta Scrisoare patriarhală, prin care N o i V ă sfă
tuim, V ă obligăm frăţeşte şi ordonăm autorităţii Voastre ierarhice, de
a face în viitor dovada unei conduite noi, conformă demnităţii Voastre,
ca să preveniţi în mod prudent consecinţele grave (subl. n. t N .V .) care
ar putea să V ă ajungă şi de a V ă da silinţa ca Biserica (M o ld ov ei) să fie
sprijinită de guvernul local (la acea vrem e antiunionist), să fie Biserica
deasupra tuturor acuzaţiilor care au fost îndreptate contra V oastră».
Scrisoarea se încheie atrăgînd atenţia că dacă mitropolitul Sofronie va
continua să meargă cu aceeaşi conduită, atunci el, ca patriarh, va avea
grijă să recurgă «la măsuri mult mai en ergice» 19. Scrisoarea patriarhală
foloseşte în chip învăluit o parte din învinuirile transmise de V og orid e
la Constantinopol. Textul scrisorii este concis şi redactat în maniera
unor criterii «diplom atice». S-a remarcat în epocă de către diplomaţi de
profesie — cum am şi menţionat pe parcursul acestor pagini — că Turcia
folosea la acea dată toate m ijloacele pentru a falsifica libera expresie
a dorinţelor şi voin ţei de unire a poporului român. Dar nu e mai puţin
important faptul că i se şi oferea prilejul de a exercita presiuni, prin
instigarea tot mai înverşunată din partea antiunioniştilor. In acest con
text, Turcia se implica tot mai mult în situaţia din Ţările Române în
epoca pregătirii Unirii, fără a evita să se folosească şi de aspectele
v ie ţii bisericeşti româneşti care acum, prin cazul m itropolitului Sofronie
— ca şi al altor clerici unionişti declaraţi şi activi — , îi oferea argumente
pentru a înfrînge eforturile de Unire a Principatelor Române.
La 22 aprilie/4 mai 1857 se ştia la Iaşi de sosirea Scrisorii patriar
hale din 19 aprilie/l mai. După graba pe care o manifesta caimacamul
V og orid e în citatul raport către Poartă, era firesc să ajungă foarte re
pede la Iaşi mesajul patriarhal. Prin ministrul de~Culte de atunci, scri
soarea a fost prezentată mitropolitului Sofronie, într-o manieră ofensa
toare, fără sigiliu, deschisă. Arhipăstorul M o ld o v ei a convocat imediat
pe sfetnicii şi colaboratorii săi clerici, pe fruntaşii unionişti mireni, dovedindu-şi în egală măsură demnitatea şi temeritatea. Tuturor celor
convocaţi le-a împărtăşit cele petrecute, arătînd ofensa ce i-a fost făcută
şi ameninţările proferate la adresa sa. «O am enii cei mai moderaţi şi mai
evla v ioşi au fost indignaţi de lovitu rile caimacamului, aduse autono
m iei Bisericii naţionale şi de ro lu l nedemn pe care l-a jucat in aceasta
afacere patriarhul C on sta ntin opolului» 20 (subl. n. ţ N .V .).
Din acest moment culminant al provocărilor, s-a declanşat marea
acţiune de apărare a visului secular al Unirii, prin apărarea neatîrnării
şi autonomiei străvechi a Bisericii M o ldovei.
La 26 aprilie/8 mai 1857, Dim itrie Rallet, care desigur participase
la convocarea în timpul căreia s-a citit şi s-a discutat cu legitimă indig
nare Scrisoarea patriarhală la M itropolia din Iaşi, într-o scrisoare către
19. Scrisoare patriarhului Ciril către mitropolitul Sofronie..., text publicat în
limba franceză In Acte şi Documente..., voi. IV, p. 465— 466.
20. M em oriu asupra Câimăcămiei Vo g o rid e, din l j l 3 iunie 1857, (în Acte...,
voi. cit., p. 833).
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Comitetul unionist din Bacău, spunea : «...m itropolitul a primit o scri
soare sfătuitoare de la Patriarh..., urmează a-i răspunde cu dem nitate» 21
— adică în mod consecvent cu înalta sa autoritate şi răspundere, înţelegînd că dincolo de persoana sa era lezată în integritatea drepturilor
sale istorice însăşi M itropolia M o ld o v ei şi deci trebuia apărată însăşi
neatîrnarea M itropoliei, al cărei prestigiu nu fusese ştirbit secole de-a
rîndul. M itropolitu l trebuia să ia acum atitudine fermă faţă de ameste
cul neîndreptătit al patriarhului din Constantinopol în afacerile Bisericii
noastre şi ale patriei în acelaşi timp.
*
Spre sfîrşitul lunii aprilie sau începutul lunii mai 1857 — stil nou — r
puţin timp după ce la M itropolia din Iaşi s-a citit obşteşte de către
unionişti scrisoarea patriarhului din Constantinopol,
de
asemenea
obşteşte s-a făcut cunoscută,. în cadrul unei întruniri discret convocate,
redactarea în formă finală a răspunsului pe care l-a trimis m itropolitul
Sofronie al M o ld ovei, patriarhului C iril al Constantinopolului. Gestul
patriarhului ecumenic avusese darul de a stimula o dată mai mult ener
g iile naţionale, prounioniste, dar în aceeaşi măsură şi spiritul de res
ponsabilitate pentru prestigiul B isericii pe care o cîrmuia — din partea
înaltului ierarh m oldovean. M esajul a fost tradus în greceşte de Gh.
Săulescu, acesta făcînd şi o însemnare pe copia care s-a păstrat între
manuscrisele sale : «Epistolă scrisă de mine, după cererea m itropolitului
M o ldovei, Sofronie Miclescu, acuzat prin calom nii în epoca căimăcă*
miei lui V ogoride, ca unionist şi ameninţat de patriarhul de Constanti
nopol,. că de nu va schimba politica sa, va fi depus» 22. Pe la data de
15— 20 mai/27 mai— 1 iunie 1857, D. Rallet scria către Ion
Ghica :
«A fla t-a i istoria mitropolitului nostru, cît e de prigonit de Savfet
Effendi, împreună cu V ogorid i, cum îi scrie patriarhul, pe care l-am
com bătut cum plit şi după d reptu rile noastre isto rice şi după art. 413 din
Regulam entuful O rg a n ic )» 23 (subl. n. f N . V .). «C om baterea» a fost reală
şi viguroasă, avînd ca argument vechim ea şi neatîrnarea M itrop o liei
M o ld o v ei şi SuceVei, în baza «d repturilor noastre istorice».
M itropolitu l Sofronie M iclescu, scria atunci — cu ştiinţa tuturor
fruntaşilor unionişti din Iaşi — către patriarhul C iril, că a primit scri
soarea sa din 19 aprilie/l mai 1857 şi s-a întristat citind mustrările şi
ameninţările. Fără intenţia dezvinovăţirii, dar cu un răspicat simţ jus
tiţiar, demnul ierarh arată că nu are nici un fel de comportare care să
nu corespundă cu calitatea sa de arhipăstor, de cîrmuitor al unei isto
rice M itropolii. A daugă în term enii cei mai clari argumentul neatîrnăni
M itrop o liei M o ld ovei, ceea ce constituia o atragere ^ atenţiei asupra
faptului că patriarhul nu avea nici un drept să intervină în treburile
Bisericii din M oldova, după cum nici în problem ele Ţării M o ld o v ei, în 
21. Documente privind Unirea Principatelor , voi. III,
Corespondenţă
politică
(1855— 1859), Culegerea documentelor, Studiu introductiv, Rezumate şi Indice de C.C.
Bodea, Bucureşti, 1963, p. 243.
22. V ezi Manuscrisul rom. nr. 774, f. 354— 355, de la Biblioteca Academ iei R. S.
România — Bucureşti.
23. Documente privind Unirea..., voi. cit., p. 264.
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tre care, de ardentă actualitate, era Unirea' cu Ţara Românească. M i
tropolitul Sofronie se exprimă în chip limpede, în termeni care îl carac
terizează în probitatea sa, dar caracterizează şi prestanţa Bisericii pe
care o cîrmuia, prestanţă pe care se dovedea ferm hotărît să o apere :
«...Dacă aş fi păcătuit cu ceva, sau aş fi călcat le g ile ţării, M o ld o v a are
le g i şi canoane alcătuite de către reprezentanţii bisericeşti şi ai acestui
b inecu vîn ta t popor. A ceste le g i organice au fost întărite şi de sublima
Poartă şi recunoscute de P u terile protectoare ale Europei. în Constitu
ţia M o ld o v ei (Regulam entul Organic), sînt indicate canoanele şi p e
depsele şi este prevăzut cum trebuie să fie daţi în judecată, judecaţi
şi condamnaţi clericii şi arhiereii, cît şi potrivit sfintelor canoane ale
Sfinţilor A postoli şi Sinoadelor care de asemenea stabilesc cum tre
buie judecaţi arhiereii, adică pe bază de d o vezi vădite, vredn ice de
crezare, iar nu pe bază de pîri şi calomnii neîntemeiate, şi care în chip
viclean mi se atribuie.
Aşadar, p o triv ii le g ilo r ţă rii, dacă eu într-a uevăr v o i ii păcătuit,
tribunalul care va judeca pricina îm p otriva mea este cei de aici, din
M o ld o v a 24, nu c e l din Constantinopol, (subl. n. Ţ N .V .), iar cel ce mă
calomniază pe ascuns va trebui să se înfăţişeze şi să prezinte personal
acuzaţia la Pretoriul legal al Ţării m ele».
Redactat în aceşti termeni, mesajul de răspuns către
patriarhul
ecumenic este ex p lica tiv din necesitate, argumentează în chip precis,
tocmai pentru a demonstra că prezenţa unei autorităţi sinodale locale
este suficientă pentru a soluţiona situaţii strict locale şi apără în acelaşi
lim p cu fermitate neatîrnarea Bisericii M o ld o v ei, înţelegîndu-se şi neatîrnarea patriei, respingînd cu demnitate orice drept de amestec al
Patriarhiei Ecumenice în asemenea probleme. S-a răspuns «cu dem ni
tate», cum se exprim ase şi D. Rallet, spre cinstea Bisericii noastre şi a
neamului românesc. în fond, nu era vorba numai de persoana unui ie 
rarh, de m itropolitul Sofronie M iclescu, ci de Biserica M o ld o v e i şi, în
ultimă instanţă, de însăşi demnitatea patriei. Scrisoarea face menţiune
despre «le g ile ţarii» şi despre «can oan ele» B isericii M o ld ovei, singure
avînd legitim area de a face cercetările şi constatările, de a lua apoi
decizii.
Pentru m itropolitul Sofronie, cum şi pentru toţi unioniştii de la
1859, demnitatea şi competenţa poporului român este indiscutabil legată
cu cea a grecilor, cea a turcilor, a austriecilor, sau a oricărui popor, dar
această competenţă operează cu valabilitate numai între hotarele pro
priului popor.
Scrisoarea patriarhului nu a putut avea efectul la care s-au aşteptat
separatiştii. Rezultatul la care nu s-au aşteptat aceştia a fost că după
prim irea scrisorii patriarhale se punea imediat în lumină, cu mai m ultă
forţă şi chiar de m ai m ulte o ri — după cum v o m vedea — autonom ia
B is e iicii M o ld o v e i şi se contestă energic dreptul Patriarh iei din Constan24.
Vezi Sever Buzan, Regulam entele Organice şi Însemnătatea lor pentru dez
voltarea organizării Bisericii O rto d ox e Române, In «Studii Teologice» ( — St. T.),
VIII (1956), nr. 5— 6, p. 368 şi Pr. Traian Valdman, Chestiuni privitoare la organizarea
şi lucrarea Biserici în legiuirile M o ld o v e i din prima jumătate a veacului al X lX -le a ,

în «M.M.S.», XLVII (1971), «r. 3— 4, p. 187.
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t in o p o l25, al Turciei, nu mai puţin al separatiştilor, de a se amesteca
în viaţa Bisericii noastre, de a irin a pe această cale e fortu rile îndreptă
ţite pentru realizarea U nirii.

Scrisoarea de răspuns a m itro p o litu lu i S ofron ie M icle s cu trimisă
patriarhului de la Constantinopol a fost, desigur, făcută cunoscută pen
tru conţinutul ei de document d eclarativ în tru apărarea ncatîrnării Bisericii. A fost astfel cunoscută şi de diplom aţii străini din Iaşi, Bucureşti,
dar şi Constantinopol, mai ales de către cei care sprijineau lupta noastră
pentru Unire. La un moment dat, însuşi reprezentantul Rusiei în Comisia
de informare a puterilor europene de la Bucureşti, Basily Constantin,
solicita să fie pus la curent cît mai detaliat cu întreaga problemă spre
a putea fi de folos : «Porunciţi-m i — scria mitropolitului Sofronie — cu
slobozenie în cele ce v o i putea fi folositor intereselor Bisericii şi tro
nului înalt Prea Sfinţiei Voastre, sau cel puţin povăţuiţi-mă şi daţi-mi
cunoştinţele necesare, pe care le socotiţi trebuincioase în împrejurările
de faţă a Patriei Voastre şi a Bisericii...» 26.
In acelaşi timp s-au alcătuit şi s-au înm înat celor în drept materiale
docum entare care vorbeau direct despre vechim ea şi neatîrnarea Bi
s e ricii M o ld o v e i. N eo fit Scriban, pe atunci^ arhimandrit, credincios co
laborator al mitropolitului Sofronie M iclescu şi unul dintre cei mai
convinşi luptători pentru Unire, scria peste un număr de ani : «...N oi am
susţinut independenţa Bisericii naţionale în 1857. Actul patriarhului C iril
din 19 aprilie/l mai 1857 a fost în m îinile noastre, şi noi i-am răspuns
de îndată, punînd înaintea diplom aţiei drepturile imprescriptibile de neatîrnare a Bisericii M o ld ovei, după care patriarhul a trebuit să tacă» 21.
Cu biriecuvîntarea mitropolitului Sofronie Miclescu şi în acelaşi
timp cu ştirea unioniştilor, avînd aprobarea lor deplină, N eofit Scriban
a scris două (lucrări de o deosebită importanţă şi semnificaţie : D ovezi
dexpre autocefalia sau neatîrnarea M itro p o lie i M o ld o v e i şi Scurtă isto
risire şi h ron ologie despre M itro p o lia M o ld o v e i28 — ambele meritînd
o exam inare atentă în lumina subiectului pe care îl urmărim.
In prima lucrare, D ovezi despre autocefalia..., text care a fost în
mînat în manuscris diplom aţilor străini care trebuiau să cunoască toate
problem ele ce se implicau în ob iectivele Unirii Principatelor, N eofit
Scriban prezintă şapte argumente pentru neatîrnarea Bisericii din
M o ld ova :
25. Despre lucrarea autonomă a M itropoliilor noastre Incepînd cu secolul al
X lV -lea v e z i : Pr. N. Şerbănescu, 70 de ani de autocefalie a Bisericii Ortodoxe Române,
în «B.O.R.», LX X III (1955), nr. 11— 12, p. 991.
26. Scrisoare din 25 martie/6 aprilie 1857 (V ezi
Acte şi Documente...
IV. p
253— 254).
27. A pologia Prea Sfinţitului Arhiereu D. D. Scriban, Bucureşti, 1867.
28. Vezi C. Erbiceanu, Viaţa şi activitatea reposatului profesor şi arhiereu N eofit
Scriban, Episcop de Edessa, in «B.O.R.» X II (1888), nr. 6 — urmare din nr
5 —,
p. 406.
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1. In primele veacuri creştine, mitropolitul autocefal din Tomis
(Constanţa dobrogeană de astăzi), capitala Sciţiei M ici, administra bisericeşte şi toată M o ld ova de mai tîrziu 29 ;
2. împăratul Bizanţului Ioan (numit Manuil) Paleologul a întărit
mitropolitului M o ld o v ei dreptul de neatîrnare. N eofit Scriban atrăgea
atenţia asupra unei realităţi istorice incontestabile : în timp ce era în
curs de organizare Biserica M o ld ov ei în sec. X IV — X V , s-a pus chiar
ca problemă de stat şi independenţa Bisericii — aşa cum s-a întîmplat
la timpul oportun şi în alte ţări ortodoxe ca Bulgaria şi Serbia. Date
tiind condiţiile interne şi externe cuvenite, împăratul bizantin Ioan
Paleologul a fost de acord intru totul cu ideea autocefaliei M itropoliei
M oldovei, care apărea subînţeleasă. De altminteri, vechim ea şi neatîrnarea M itropoliei M o ld o v ei a fost «ca o pîrgă a istoriei şi culturii
M o ld o v ei de odinioară, a acelei M o ld o v e care a strălucit întotdeauna
prin fapte, prin va lori şi creaţii rămase enigm e pentru m ulţi» 30.
N e o fit Scriban punea în evidenţă şi faptul că pe dreptul legitim,
străvechi, de neatîrnare s-au întemeiat şi hotărîrile Sinodului Bisericii
M o ld o v ei ţinut la Iaşi în anul 1752 ;
3. îndreptarea leg ii, tipărită la T îrg ovişte în 1652, este un docu
ment de mare însemnătate, între altele arătînd că M itropolia M o ld ov ei
nu atîrnă nici de patriarhul de Constantinopol, nici de Ohrida ;
4. Dimitrie Cantemir, savantul domnitor care avea o profundă cu
noaştere a istoriei patriei, pînă în ve ch ile timpuri ale închegării po
porului daco-roman, în D escriptio M old a via e arată lim pede că m itro
politul M o ld ovei a fost totdeauna neatîrnat de Patriarhie } numai după
alegerea şi hirotonia lui de către arhiereii localnici, după întărirea a le
gerii de către domnitor şi instalarea lui pe scaunul M itropoliei, făcea
cunoscut despre aceasta şi patriarhului de Constantinopol, totul reprezentînd un protocol tradiţional ce nu avea nimic în comun cu alegerea
propriu-zisă. N eo fit Scriban dă un citat din D escriptio M old a via e :
«M itrop olia M o ld ovei are cu totul osebită cinste la Biserica Răsăritu
lu i (subl. n. N .V.), care alţi m itropoliţi nu au, şi măcar că nu are nume
de Patriarh, dar nu este supus nici la u nii» ;
5. N eofit Scriban menţionează un firman al Sultanului care, pe te 
meiul vechilor p rivilegii, întăreşte ca patriarhul de Constantinopol să
nu aibă nici o putere asupra m itropolitului M o ld o v ei (după Uricariu,
partea a IlI-a, Iaşi, 1853 — care repetă cele spuse de Dim itrie Can
tem ir) ;
6. A n alele ţării dovedesc că m itropolitul M o ld ovei a fost totdeauna
preşedintele Adunării obşteşti şi a celei bisericeşti, fără să fi existat
v re o abatere de la această rînduială statornicită ,* nici un act, chiar
pentru reglem entarea treburilor bisericeşti, nu se vedea supus la întă
rirea de către patriarh, ci numai de către domnitorul ţării.
29. In secolul al X IV , la mitropoliile de la A rgeş şi Suceava erau «strămutaţi»
ierarhi de prestigiu : Iachint de la Vicina şi Iosif Muşat de la Cetatea Albă.
30. Pr. prof. Liviu Stan, Pravila lui Alexandru cel Bun şi vechea autocefalie a
M itro p o lie i M old ovei, în «M.M.S.» X X X V I (1960), nr. 3—4, p. 198— 199 şi 213.
B.O.R. — 7
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7.
Incheindu-şi argumentarea, N eofit Scriban arăta că pe temeiul
unor asemenea drepturi ab-antiquo 31, Regulamentul Organic a întărit
drepturile mitropolitului, cu sublinierea că numai după alegerea şi in
stalarea lui pe scaunul M itrop o liei va înştiinţa despre aceasta pe pa
triarhul Constantinopolului, ceea ce nu înseamnă decît o comunicare
cu caracter protocolar, înştiinţîndu-se astfel Biserica Răsăritului că un
nou arhiereu, m itropolit al M o ld ovei, a intrat în numărul ierarhilor de
căpetenie ai Bisericii. Regulam entul O rganic, la capitolu l despre clerul
M o ld o v e i, nu are n ic i o prevedere prin care s-ar indica supunerea m i
tro p olitu lu i nostru ju risd icţiei sau jud ecă ţii patriarhului din Constantinopoî.
La sfîrşitul expunerii acestor şapte puncte despre neatîrnarea Bi
sericii noastre, N eo fit Scriban conchide :
«A cestea deci sînt drepturile autocefaliei M itrop o liei M o ld ovei,
necontestate de v e a c u r i; însă cu părere de rău vedem că, în îm preju
rările de faţă, care au a hotărî soarta ţărilor, patriarhul de Constantinopol se face unealtă pentru apăsarea acelor ierarhi şi a ţării, care cu
a verile ei a sprijinit tot clerul de Răsărit, îmbogăţindu-1...» 32. Un ade
văr istoric deosebit de grăitor şi demonstrabil în sute de pagini, implicînd nenumărate fapte şi mărturii, se cuprinde în această concisă şi
amară frază a neobositului şi neînfricatului cleric m oldovean, luptător
devotat pentru înfăptuirea visului Unirii Principatelor!... Era şi este
greu de admis că patriarhul de atunci al Constantinopolului nu cu
noştea rolul pe care îl îndeplinise Biserica Ortodoxă a românilor, cu
deosebire din M o ld ova şi Ţara Românească, în viaţa atît de zbuciumată
a popoarelor ortodoxe răsăritene, mai ales a celor din sudul Dunării,
secole la rînd v o ie v o z ii şi ierarhii noştri fiin d sprijinitorii cei mai
zeloşi ai fraţilor prigoniţi, ctitorind sfinte locaşuri acolo, înzestrîndu-le
cu odoare scumpe, îngrijindu-se de buna lor chivernisire, dăruindu-le
cărţi de cult şi de învăţătură ortodoxă necesare sfintelor slujbe, adă
postind pe ospitalierul pămînt românesc pe cei forţaţi să-şi părăsească
locurile de baştină din pricina credinţei lor, păstrîndu-se cele mai bune
relaţii de colaborare — şi, oricînd a fost necesar, şi de sprijin — între
slujitorii bisericeşti din acele părţi şi cei din Ţările Române.
Secole la rînd, în Ţările Române existase cîrmuirea prin căpetenii
proprii, aşa cum era statornicit. Cu prilejul festivităţilor semicentena
rului Patriarhiei O rtodoxe Române şi aniversării a 90 ani de la recu
noaşterea A u tocefa liei Bisericii O rtodoxe Române, m itropolitul Iustin
al M o ld o v ei şi Sucevei arată că, privind spre realitatea acelor secole,
se constată aceeaşi situaţie şi în istoria B is e ric ii: cîrmuirea prin căpe
tenii proprii, «p o triv it cu vech ile rînduieli canonice privitoare la orga
nizarea Bisericii în hotarele unui «neam » — adică în hotarele unei
31. M ihai Eminescu scria că scaunul Intîistătătorului Bisericii M oldovei era, în
vechime, în rang şi neatîrnare egal cu patriarhii (M. Eminescu, «/coane v ech i şi nouă»,
Bucureşti, 1974, p. 93).
32. V ezi textul în româneşte însoţit de versiunea în limba franceză, în A cte şi
Documente..., IV, p. 564— 567.
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tari» 33, fiindcă «năzuinţa B isericilor locale de a a vea cîrmuirea proprie
a apărut în cele mai vech i timpuri ale creştinismului M, patriarhiile surori
avînd şi recuncxscînd un singur cîrmuitor suprem, pe Mîntuitorul Iisus
Hristos.
în momente cruciale pentru istoria ţării se manifestă cu vig oa re
deosebită şi necesitatea de afirmare a cîrm uirii bisericeşti proprii. A st
fel, în perioada de form are a statelor feudale româneşti independente,
«în a doua jumătate a sec. X IV , o dată cu reorganizarea v ie ţii politice
a românilor din ţările româneşti, viaţa bisericească dobîndeşte noi for
me de organizare. înfiinţarea m itropoliilor Ţării Româneşti şi a M old o
vei, cu sprijinul domnilor, al vo ievo zilo r, în fiecare din cele două state
m edievale independente şi lărgirea autonomiei bisericeşti în Transilva
nia, au deschis o nouă cale în faţa Bisericii Ortodoxe a românilor, pen
tru desfăşurarea lucrării ei de mîntuire a credincioşilor şi de slujire a
neamului, potrivit cu n e vo ile şi năzuinţele l u i » 35. Organizarea auto
nomă, cîrmuirea bisericească «prin căpetenii proprii», nefiind o ino
vaţie, ci «p o triv it cu vech ile rînduieli canonice», nu a însemnat nici
odată şi nu însemna nici acum o ştirbire a unităţii creştine, a mărturi
sirii întru Domnul Iisus Hristos, fiind permanentă grija pentru păstrarea
comuniunii spirituale cu celelalte Biserici.
Cind, în luna mai 1857, documentul redactat de Ne’ofit Scriban a
început să circule în rîndurile diplom aţilor europeni interesaţi a produs
o adîncă impresie, punînd în evidenţă seriozitatea preocupărilor şi
competenţa incontestabilă a acestor clerici m oldoveni, hotărîţi să-şi
apere Biserica şi drepturile ei sfinte, seculare. A stfel, într-o depeşă din
18/30 mai 1857 către A lexandre W alew sk i, V ictor Place menţiona că
trimite la Paris — în copie — Scrisoarea Patriarhului din 19 aprilie şi
importanta N o tă alcătuită de arhimandritul Scriban, privitoare la auto
cefalia Bisericii M o ld o v ei faţă de Patriarhia din Constatninopol ^
*
Un al doilea text document, redactat de arhimandritul N eo fit Scri
ban şi publicat la momentul oportun, prin care se afirmă, se demons
trează şi se argumentează prin istoria noastră bisericească, prin prin
cip iu l v e ch im ii şi neatirnării M itro p o lie i M o ld o v e i, în sprijinul luptei
pentru U n ire, este Scurtă istorisire şi h ro n olo gie despre M itro p o lia
M o ld o v e i — tipărită la Paris şi apărută la 18 iunie 1857. Titlul, elo c
vent cu prisosinţă fără a fi retoric, exprima cu exactitate conţinutul ar
gumentării, iar locul tipăririi nu era deloc întîmplător. Legăturile unioniştilor cu Franţa şi cu Parisul erau la fe l de slrînse ca şi în epoca
paşoptiştilor, aici ideile şi idealurile cclor de atunci, ca şi ale celor de
acum — în perioada luptei pentru Unire — găseau înţelegere, aprobare
şi sprijin.
33. Semicentenarul Patriarhiei O rtodoxe Române şi 90 de ani de la recunoaşterea
autocetaliei Bisericii Ortodoxe Române. Festivităţile de la Bucureşti din zilele de J
şi 2 noiem brie 1975, în «M.M.S.», LI (1075), nr. 9— 12, p. 633.
34. lbidem.
35. lbidem, p. 634.
36. V ezi în A c te şi Documente..., IV , p. 602.
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In « Scurta isto risire ...» N e o fit Scriban dezvoltă cele şapte puncte
din N o tă şi prezintă mai multe aspecte ale vechim ii şi neatîrnării M i
tropoliei M o ld ovei. Dînd o listă, «h ro n o lo g ie», a m itropoliţilor de la
Suceava şi Iaşi — aşa cum s-au succedat în istoria M o ld o v e i — (cîtev a
date sînt eronate, dar faptul este exterior o b iectivelor pe care le avem
In ved ere în aceste pagini), aduce dovezi, mărturii istorice, demonstrînd
faptul că Biserica M o ld o v e i este de totdeauna autocefală şi de totdeauna
neatîrnată de . C onstantinopol37. Argum entarea istorică se face «ab
in itio», amintind că la Sinoadele ecum enice au participat şi episcopi
din Dacia care, împreună cu toţi «S fin ţii Părinţi» au semnat hotărîrile
sinodale. Cînd, în vrem ea organizării statelor româneşti feudale inde
pendente, s-au înfiinţat M itro p o liile noastre în ţara româneascăMuntenia şi în ţara rom ânească-M oldova nu au existat m otive de con
testare a dreptului lor la au tocîrm u ire; în anul 1402, Iosif Muşat era
arătat drept cel dintîi m itropolit al M o ld o v ei, după organizarea acestui
stat independent. împăratul bizantin Ioan P a leo log cunoştea pe atunci
— şi im plicit «recunoştea» în chip firesc — pe m itropolitul M o ld o v e i
neatîrnat, «a fto ch e fa lo s », statornicindu-se rînduiala ca ceilalţi episcopi
ai ţării să hirotonească pe cel «a ftoch efa los». Se mai arăta în scurta
expunere a lui N e o fit Scriban că M itropolia M o ld o v e i are ca patron
pe Sfîntul M are M ucenic Gheorghe Purtătorul de biruinţă «care este şi
patronul ţării M o ld o v e i şi stindardul sau steagul oştirii noastre» — fapt
asupra căruia vom reven i în cele ce urmează. N e o fit Scriban continua
argumentarea istorică referindu-se la alte evenim ente şi fapte sem ni
fic a tive din viaţa ţării şi Bisericii m oldovene, amintind că în vrem ea
m itropolitului Iacob I Putneanul — la 1752 — s-a ţinut la Iaşi Sino
dul 38 care a făcut act solemn «cu afurisanie şi blestem de a nu se pune
m itropolit grec...». C eva mai tîrziu, în 1786— 1788, pentru m itropolitul
Leon (Gheucă) ţara a protestat, iar sultanul a poruncit ca «Patriarhul de
Constantinopol să nu se amestece de a numi m itropoliţi greci în M o l
do va » 39. în anul 1848, m itropolitul M eletie, aflîndu-se în fruntea «d o 
rinţelor naţiei, a murit însoţit de cele mai sincere păreri de rău ale
m old o ven ilor...»40. Referindu-se la cel care devenise atunci «om u l z i
le i» — cum am spune astăzi — , ierarhul pe atunci controversat, dato
rită p oziţiei sale ferm e pro-unioniste, referindu-se aşadar la m itropo
litul Sofronie Miclescu, N eo fit Scriban îl caracterizează şi îl rec o 
mandă, vrednic de toată preţuirea «p rin patriotismul şi religiozitatea
(e v la v ia ) sa».
în continuare, intrînd în miezul problem ei, expune situaţia creată,
subliniind legătura indestructibilă între problem ele ţării, ale poporului
şi problem ele Bisericii M o ld o v e i:
37. V ezi M ircea Păcurariu, Arhiereii N eolit şi Pilaret Scriban, în «M.M.S.»,
X X X V (1959), nr. 1— 2, p. 93— 94.
38. V ezi Teoctist, M itropolitul M o ld o v e i şi Sucevei, In slujba O rtod ox iei ro
mâne, M itropolitul Ia co v Putneanul (1719— 1778), Mînăstirea Neamţu, 1978, p. 46.
39. Pr. prof. dr. M. Păcurariu, Istoria Bisericii O rtod ox e Române, voi. II,
Bucureşti, 1981, p. 459— 460.
40. In anul 1848, mitropolitul M eletie era «în fruntea dorinţelor naţiei» (Constan
tin Mosor, Biserica M o ld o v e i în timpul dom niei lui Mihail Sturdza (1834— 1849), în
«B D .R .» L X X X IX (1971), nr. 5— 6, p. 598 şi 601).
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«D e la un timp încoace, se încearcă a se reduce A u tocefalia la
o goală zicere, amestecîndu-se (Patriarhia de Constantinopol) de-a
dreptul nu numai în cazuri de m aterie dogm atică, care întrucîtva i-ar fi
competinte, dar şi în atribuţiile bisericeşti şi politiceşti ale m itropoli
tului M o ld ovei, în contra unor drepturi atît de legiuite, atît de antice
(ve ch i) şi necontestate de secole'. Mulţumită însă M a rilor puteri euro
pene care au garantat drepturile ţărilor noastre ; mulţumită subscriitorilor Tratatului de la Paris din 18 martie 1856, care, după înlăturarea
m ai m ultor abuzuri, va n im ici şi pe acesta (subl. n., N .V .), v a constitua
şi Biserica M oldo-R om âniei în drepturile sale «ab-antiquo» autocefale».
în capitolul final — deosebit de important, arhimandritul N eo fit
Scriban insistă asupra argum entului v e ch im ii şi neatîrnării M itro p o lie i
M o ld o v e i şi Sucevei, ca p îrg h ie în e fortu rile depuse cu perseverenţă
neslăbită pentru. înfăptuirea U n irii Prin cip a te lo r Române. A ces t capi
tol se intitulează : D o ve zi despre aftochefalia sau neatîrnarea M itr o 
p o lie i M o ld o v e i şi expune conclu ziv cele şapte puncte cunoscute din
N o ta precedentă, subliniind poziţia fermă pe care se află slu jitorii Bi
sericii, alături de popor, în efortu rile de a-şi apăra drepturile străvechi,
demnitatea şi independenţa :
«D eci, nu pot a nu aduce aminte totodată, că clerul şi naţia ro
mână a sacrificat totul pentru religia sa, şi a lepădat simpatii scumpe a
consîngenilor săi, şi a vărsat de multe ori sîn gele fiilo r săi pentru apă
rarea ei, a părăsit alianţe cu ţări, care de le păstra, astăzi poate că erau
mai civilizaţi, mai luminaţi şi, cine ştie, dacă nu şi mai fe r ic iţ i... Şi
cînd cineva vede, că noi astăzi, peste deprinderile noastre seculare,
înşirăm aici aceste tem eiuri pentru susţinerea d re p tu rilo r B isericii noas
tre şi a patriei noastre, aceasta este numai pentru că d orim din tot
sufletul a fi ele respectate şi neatinse» (subl. n., N . V.).
Această *Scurtă isto risire...» — un adevărat m esaj-protest prin ar
gumente — «s-a trimis atu nci, la reprezentanţii Puterilor garante» 41.
A cela şi text, concis, limpede, argumentat, «a servit de bază la Aduna
rea A d-h oc pentru a declara, în puterea drepturilor, autocefalia Bise
ricii rom ânilor» 42.
*
Scrisoarea m itro p o litu lu i S ofron ie M iclescu , adresată patriarhului
de la C onstantinopol şi cele două docum ente redactate de arhim andri
tul N e o fit Scriban au con stitu it v erita b ile proteste întru apărarea cu
dem nitate şi intransigentă ferm itate a v e ch im ii şi nea tîrnă rii M itro p o 
lie i M o ld o v e i şi Sucevei, fo lo s ite drept p îrg h ii în efortu rile pline de
je rtfe ln ic ie depuse pentru 'înfăptuirea U n irii. Ele au contribuit la elu
cidarea multor problem e ce pluteau în neclaritate şi incertitudine dato
rită atitudinii antiunioniştilor, cum şi forţelor externe interesate în a-i
susţine.
Scrisoarea m itropolitului Sofronie M iclescu, trimisă patriarhului
Ciril, a fost im ediat cunoscută de înalţii comisari ai Puterilor euro
pene şi «au lucrat în consecinţă» 43.
41. Cf. A pologia P.S. A rh iereu D. D. N eoiit Scriban, p. 35.
42. C. Erbiceanu, Viaţa şi activitatea răposatului profesor..., p. 402.
43. Vezi Docum ente privind U nirea Principalelor, voi. III, p. 243.
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După ce au fost cunoscute de către Puterile europene prin repre
zentanţii lor şi textele-argum ent elaborate de N e o fit Scriban, «patru
bandiere a patru mari Puteri au fost coborîte (la Constantinopol) pentru
a satisface drepturile noastre... Patru bandiere a ambasadorilor s-au dat
jos în C onstantinopol; m itropolitul Sofronie a scăpat de caterisire —
care, de altfel, fusese o simplă, nedemnă şi ofensatoare am eninţare! —
iar alegerile separatiste a lui V og orid e s-au stricat, noi ordine au venit
pentru a se face noi alegeri, în care unioniştii au triu m fa t»44.
La 17/29 mai 1857, D.A. Sturdza trimitea, din Roman, lui C. Rosetti-Teţcanu o scrisoare şi o copie după o depeşă a lui Thouvenel către
A ali-G alib, referitoare la «cau za» m itropolitului M o ld ov ei, îm potriva
ameninţărilor ce s-au făcut sau ar fi urmat să se facă înalt Prea Sfin
ţiei Sale, cu scopul de a-1 îndepărta din postul său, ori de a suspenda
vreunul din drepturile care «ţin de înalta sa demnitate bisericească».
Protestele înaintate se întemeiau pe documente, pe articole din Tratatul
de la Paris, care au formulat garanţii privind drepturile şi p riv ileg iile
Principatelor, precum şi pe art. 413 din Regulamentul O rganic al M o l
dovei. D. A . Sturdza comenta în scrisoarea sa : «e l (protestul) a fost re
zultatul energicei tînguiri (plîngeri, întîmpinări) ce noi am făcut dom 
nilor comisari, îndată ce am luat încredinţarea că patriarhul de Cons
tantinopol, îndemnat de adversarii noştri, şi-a însuşit o putere ce nici ,
după istorie, nici după aşezămintele ţării nu i se cuvine şi a scris mi- i
tropolitului o scrisoare plină de mustări, ba chiar de ameninţări, cu
scop de a-1 scoate din calea pe care a umblat pînă acum. Cu mulţumire
vă putem înştiinţa că nu numai ambasadorul Franţei, ci şi cel a\ R o
şiei, au trimis Părintelui M itropolit cele mai încurajatoare încre- j
dinţări» 45.
Intr-o notă-protest a ambasadorului Franţei de la Constantinopol,
adresată către noul ministru de externe al Turciei, Ghalib Paşa, datată
29 aprilie/l 1 mai 1857, se menţionează art. 413 din Regulamentul O rga
nic, care nu permitea în condiţiile date ale M o ld o v ei a schimba m itro
politul, pentru că nu există Adunare generală obştească46. A fost o
opoziţie energică a m ajorităţii ambasadorilor acreditaţi la Constanti
nopol, îm potriva destituirii m itropolitului Sofronie M iclescu şi în ace
laşi sens faţă de încălcarea drepturilor Bisericii M o ld o v e i47. Baronul
Charles Talleyrand-Perigord, reprezentantul Franţei în Com isia euro
peană de la Bucureşti, într-o corespondenţă către Edouard A ntonie
Thouvenel arată că după drepturile Bisericii M o ld o v ei şi art. 413 din
Regulamentul Organic, nici Poarta Otomană, nici'patriarhul de la Cons
tantinopol nu se putea amesteca în conduita m itropolitului de la Iaşi.
Poarta a trebuit să ţină seama de aceste realităţi şi a trebuit să re
nunţe la proiectata destituire. Este ştiut însă că antiunioniştii nu au
renunţat uşor la proiectele lor. Scrisoarea patriarhului din 19 aprilie
1857 — redactată şi trimisă datorită instigaţiilor şi presiunilor pe care
e 'fle exercitaseră — constituise un început şi antiunioniştii presau din
44. A polog ia cit., p. 35 şi 43.
45. D ocum ente privind Unirea Principatelor, voi. III, p. 267 şi 270.
46. A c te şi Documente..., IV, p. 552—553.
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nou pentru a se face pasul decisiv. A c e l pas decisiv era proiectat a se
face printr-o altă scrisoare patriarhală, care era deja redactată, sem
nată şi înaintată la M inisterul de Externe de pe malul Bosforului. A c o lo
însă a fost tem porizată trim iterea ei. V og o rid e primise — pentru con
firm are — o copie de pe această a doua scrisoare patriarhală. Dar fa c
torii de influenţă pozitivă, în apărarea cauzei U nirii şi în apărarea unioniştilor, s-au d oved it a fi fost mai puternici. A stfel, consecinţele silnice
asupra m itropolitului Sofronie M iclescu şi consecinţele grave pen
tru cauza Unirii nu s-au produs. O dată cu dezvăluirea coresponden
ţei secrete a lui V o g o rid e în mai 1857 s-a luat cunoştinţă şi de existenţa
a celei scrisori «p lin e de cinism ». Fotiade scria la un moment dat lui
V o g o rid e : « A r fi fost de dorit a se reuşi să se trimită (de la Constan
tinopol la Iaşi) şi această a doua scrisoare. Dar A lte ţa Sa M a rele V i 
zir... a decis să amîne trim iterea» 48 — raţiuni mai puternice decît cele
ale antiunioniştilor au triumfat astfel, mai exact spus a triumfat însăşi
raţiunea şi spiritul de dreptate.
A firm area puternică a d reptu rilor de autocefalie ale Bisericii M o l
d o v e i, precizarea că Patriarhia din Constantinopol nu avusese n ic io 
dată şi nu putea avea n ici atunci dreptul de a suspenda m itro p o liţii
din Ţ ările Române — şi în cazul dat pe cel de la Iaşi — , in te rv e n ţiile
energice şi atît de oportune, bazate pe documentaţia de la M itro p o lia
M o ld o v e i, ale Franţei şi Rusiei, nesiguranţa P o rţii Otom ane asupra e le 
m en telor de acuzaţie îm p o triv a m itro p o litu lu i Sofronie, toate au d eter
minat un alt curs al even im entelor iar lov itu ra decisivă proiectată îm 
p otriva lu p tă to rilo r pentru Unire, îm p o triv a e fo rtu rilo r pentru înfăptui
rea acestui sacru ideal, a eşuat, frontul solidar al u n ion iştilor nu a
putut fi atacat şi acţiunea lo r a continuat pînă la izbînda din 24 ia
nuarie 1859.
*
Pline de învăţăm inte au fost evenim entele dramatice prin care a
trecut partida unionistă m oldoveană pînă în vara anului 1857. Ca o ne
cesitate vitală a Bisericii noastre, principiul neatîrnării a intrat în primplanul atenţiei şi s-a legiferat ca deziderat, cu prioritate şi în cadrul
lucrărilor Adunării A d-hoc de la Iaşi, lucrări care s-au desfăşurat în a
doua jumătate a anului 1857 sub înţeleapta şi competenta preşedinţie
a mitropolitului Sofronie M iclescu, ierarhul care rezistase cu demnitate
şi bărbăţie în faţa tuturor obstacolelor şi denigrărilor. Desfăşurarea în
continuare a evenim entelor a urmat un curs bine determinat.
1.
Neatîrnarea B isericii s-a d ovedit a fi în tr-o strînsă con exiun e cu
neatîrnarea patriei. Principatele Române, în decursul timpului, aici în
sud-estul Europei, date fiind toate vicisitudinile pe care le-au avut de
întîmpinat, au avut neatîrnarea lor, chiar faţă de turci. Suzeranitatea
otomană a avut aici dimensiunile ei bine delim itate prin tratate, prin
«C apitulaţii». în legătură cu acest statut specific al Ţă rilor Române s-a
manifestat neatîrnarea B isericii noastre şi a înflorit o cultură proprie.
48.
Ibidem , p. 718 şi D. A. Sturdza, însemnătatea europeană a realizării defini
tive a dorinţelor rostite de Divanurile A d -h o c In octom brie 1857..., p. 60—65.
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'In Adunarea A d-h oc de la Iaşi, votîndu-se — mai întîi la 7 oc
tom brie 1857 — Unirea Principatelor, s-a votat, în acelaşi timp, şi
«R espectarea drepturilor Principatelor» — în toate dom eniile — şi în
deosebi autonomia, în cuprinderea vech ilo r capitulaţiuni. Se cuvine
reamintit acum că aceste tratate încheiate cu Poarta în decursul
timpului — de pildă în 1460, în 1511, în 1634 — nu au şters Principa
tele Române din rîndul statelor suverane, ele îşi aveau rezervate toate
drepturile suveranităţii — după dreptul popoarelor — , în chip special
dreptul de guvernămînt, dreptul de legislaţie şi o deplină autonomie,
într-un moment apropiat evenim entelor de care ne ocupăm, o circulară
a M inisterului de Externe al Franţei — din 23 mai 1855 — preciza că
relaţiile dintre înalta Poartă şi Principate sînt rezultatul unei alcătuiri
libere, încheiate cu sute de ani în urmă «între înalta Poartă şi Ţ ă rile de
la Dunăre». Prin Protocolul C onferinţelor de la Constantinopol din 11
februarie 1856, se întăreau din nou p r iv ile g iile şi imunităţile de care
Principatele au beneficiat din vrem urile trecute, între acele imunităţi
fiind şi toate drepturile suveranităţii, între care, o cîrmuire neatîrnată
şi naţională. Să reamintim, de pildă, term enii în care se stabilea această
suveranitate de către sultanul Murad şi domnitorul V a sile L u p u :
«Poarta cunoaşte (recunoaşte) M o ld ova de pămînt slobod şi nesupus, că
M o ld ova va fi stăpînită şi ocîrmuită după le g ile şi aşezămintele sale,
fără să se amestece Poarta cît de puţin». C apitulaţiile — cum s-au nu
mit toate tratatele încheiate pînă în secolul X V I I I între Imperiul o to 
man şi Puterile creştine ale Europei — erau reînnoite, recunoscute şi
întărite cu solem nitate din timp în timp 49. Strînsa legătură dintre su ve
ranitatea statului şi autocefalia Bisericii era subînţeleasă şi s-a putut
demonstra în chip elocvent şi mai tîrziu, peste două decenii cînd, la
1877, s-a declarat Independenţa de stat a României, iar curînd după
aceea, în anul 1885, s-a putut dobîndi recunoaşterea autocefaliei de
pline a B isericii O rto d ox e Române.
2.
Adunarea A d-hoc a M o ld ovei, votînd dezideratele care trebuiau
avute în ve d ere la viitoa rea organizare a ţării, a hotărît, cu privire la si
tuaţia Bisericii, în şedinţa din 4 noiem brie 1857, «recunoaşterea n eatîr
nării Bisericii O rtodoxe a Răsăritului din Principatele Române de orice
chiriarhie». Deputatul D. Rallet, a citit mai întîi Raportul Com isiei I, în 
sărcinată cu dezvoltarea unui şir de problem e referitoare la înfiinţarea
unei autorităţi sinodale a Bisericii Române, arătînd, printre a lt e le :
«A ceastă C om isie are onoarea a supune Onoratei Adunări următorul
P r o ie c t : (...). Luînd în privire. C apitulaţiile încheiate între înalta Poartă
şi Principatele Române care au asigurat acestor ţări toate drepturile ce
constituie suveranitatea statelor, iar mai ales un guvern naţional neatîrnat şi deplina libertate de legislaţie ; Tratatul de la Paris a garantat
drepturile Principatelor. Biserica Principatelor a fost totdeauna nea
tîrnată, după cum se dovedeşte...». A ic i deputatul unionist citează patru
puncte din N o ta şi Scurta istorisire... elaborate de Arhimandritul N e o fit
Scriban (fără însă a-1 menţiona) : 1) Neatîrnarea dată de împăratul Ioan
49.
A c te şi Documente..., IV, p. 74 şi 78—79; Gîndirea social-poiitică despre
Unire (1859), Bucureşti, 1966, p. 156— 158 şi Românii la 1859. Unirea Principatelor
Române In conştiinţa europeană. Docum ente externe, voi. I, p. 235.
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Paleologul ,• 2) Preved erile P ra v ile i de la T îrgo viş te din 1652; 3) M ă r
turia lui Dim itrie C antem tf şi 4) A rtico lu l 413 din Regulamentul O r
ganic. M enţionează aproape direct cele întîmplate în prim ăvara anu
lui 1857: «Luînd în p rivire că patriarhii de C onstantinopol şi acum încă
încearcă a jig n i neatîrnarea c h iria rh ilo r şi de m ulte o ri a exercita chiar
în cauze p o litic e în rîu riri n ecuvenite asupra m itro p o liţiloŢ şi prin ei
asupra ţârii (subl. n.f N.V.)..., Adunarea A d-hoc a M o ld o v e i rosteşte
dorinţele următoare :
A . Recunoaşterea neatîr nării B isericii O rto d ox e a Răsăritului din
P rincip a tele U n ite de o rice chiriarhie, păstrîndu-se însă unitatea c re 
dinţei cu Biserica ecum enică a Răsăritului în p rivin ţa dogm elor.
B. Înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale pentru treburile du
h ovniceşti, canonice şi disciplinare. Su bscrişi: Lascăr Catargiu, Manolache Costachi, Petru M avrogheni, Anastasie Panu, D im itrie Rallet, V asile Sturdza şi Constantin Hurmuzachi.
A ceste propuneri şi argumente se repetă în momentul cînd le apro
bă Adunarea Ad-hoc, avînd în plus şi punctul 3, propus în cursul dez
baterilor : « N iciod a tă şi în n ic i în tr-u n chip m itro p o liţii sau episcopii
ţării nu v o r putea fi aleşi dintre străini sau dintre 1m pă m în ten iţi» 5®.
3.
în şedinţa Adunării A d-h oc din 20 decem brie 1857, Com itetul
clerului a prezentat un proiect prin care se arăta că doreşte ca la v i i 
toarea organizare a ţării să se afle între alte principii de bază şi A u to 
cefalia B isericii O rto d ox e Române. Subscrişi erau : Ghenadie Şendrea,
locotenent de episcop la Huşi, arhiereul Filaret Scriban, arhimandritul
N e o fit Scriban, preotul D. Matcaş. într-un amendament, arhiereul Calinic M iclescu H ariupoleos preciza că nu mai este necesar a se reveni
asupra problem ei autocefaliei, întrucît a fost aprobată în unanimitate în
ziua de 4 noiembrie, cînd s-a discutat înfiinţarea Sinodului. între cei
care au urmat la cuvînt au fost şi arhimandritul M elchisedec Ştefănescu şi M ih ail Kogălniceanu. Arhimandritul M elchisedec a p r e c iz a t:
«...N oi şi acum, prin dorinţele noastre, nu am declarat ruperea legătu ri
lor noastre dogm atice cu Biserica Răsăritului, ci numai v o im a scăpa pe
v iito r de abuzuri (subl., n., N .V .). Dorind păstrarea unităţii de credinţa,
ne ferim însă ca nu cumva, după rostirea chiar a canoanelor, sub
vreun pretext nici măcar de sfinţită lucrare, să pierdem slobozenia pe
care ne-a dăruit-o Domnul nostru Iisus Hristos, Slobozitorul tuturor oa
menilor, slobozenie la care ţine aşa de mult fiecare popor creştin...» 51.
M elchisedec Ştefănescu, devenit episcop mai întîi de Dunărea de Jos
şi apoi de Roman, cel mai distins dintre ierarhii noştri la sfîrşitul seco
lului X IX , a fost însărcinat de Sfîntul Sinod să redacteze documentatul
act despre autocefalia Bisericii O rtodoxe Române, ca răspuns la scri
soarea patriarhului ecumenic Ioachim III, din 10 iu lie 1882, document
semnat de toţi membrii Sfîntului Sinod şi publicat sub t it lu l: A c t sin o
dal care cuprinde A u tocefa lia B isericii O rto d ox e Rom âne şi re la ţiile ei
cu Patriarhia de Constantinopol.
50. Vezi procesul verbal nr. 14, şedinţa din 4 noiembrie 1857, în A cte şi D ocu 
voi. VI, partea I, p. 153— 154 şi 159— 160.
51. lbidem, p. 428, 430 şi 435—436.

mente...,

106

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Ă N Ă

In 1857, în Adunarea Ad-hoc, M ih ail Kogălniceanu, deputat de
D orohoi, a făcut propunerea, în legătură cu problem a Com isiei biseri
ceşti din 20 decembrie, ca m itropoliţii şi episcopii să se aleagă în
viitor dintre toţi m em brii c le ru lu i monahal, chiar dacă cineva nu este
episcop (pentru m itropolit), egumen sau arhimandrit. «Să ne întoarcem
dar la libertatea ce ne-o dau canoanele — spunea ilustrul luptător pen
tru U nire — să alegem pe capii Bisericii noastre din toţi membrii Bi
sericii (...), să alegem pe cel mai demn, mai vrednic (axios se cîntă).
V ă rog, domnilor, să b in evoiţi a v ă uni cu propunerea mea chiar în
interesul neatîrnării m itro p o litu lu i despre o rice presiune din afară
(subl. n., N .V .). înalt Prea Sfinţitul M itropolit să binevoiască a mă ierta,
dacă îm i v o i lua îndrăzneala de a cita un fapt ce-i este personal (...).
Ştiţi to ţi purtarea patriotică a oierului nostru, şi îndeosebi a înalt
Prea Sfinţitului M itropolit în marea luptă naţională ce am susţinut. Ei
bine, spre a paraliza activitatea înalt Prea Sfinţiei Sale, spre a-i ridica
(lua) arhipăstorescul său curaj, care este arma ce de către adversarii
noştri s-a întrebuinţat ? A rt. 412 din Regulament, care restrînge a le
gerea m itropolitului între singuri episcopii eparhioţi. Pe de o parte, pa
triarhul de Constantinopol, contrar drepturilor Bisericii noastre, p ri
meşte ordin de a adresa m itropolitului imputări şi ameninţări, pentru
că s-a pus capul naţiei, numai spre a-i sp rijin i d repturile (subl. n.,
N .V.). Pe de altă parte, un episcop, pe care Dumnezeu să-l pomenească
(este vorb a de M eletie Istrati, decedat la 31 iulie 1857 — care fusese
candidatul unic al separatiştilor la scaunul de m tiropolit, pentru că cel
de la Roman nu putea fi candidat, era locţiitor, anume, N ectarie H ermeziu Sotiriupoleos, între 1856 şi 1864, mare antiunionist) — candidat
de m itropolit poate fără vo ia sa — , i se fac fe l de fe l de făgăduinţe (...).
Ei bine, propunerea mea ţinteşte de a pune capăt la o asemenea stare
de lucruri...» 52. Această strălucită pledoarie a lui M ih ail Kogălniceanu
punea în evidenţă cu putere preţuirea înaltă de care se bucura m itro
politul Sofronie şi, alături de el, clerul m oldovean unionist, hotărît să
nu renunţe la principiile şi la idealurile sale.
Este bine ştiut faptul că propunerile Com isiei bisericeşti din ca
drul Adunării A d-hoc a M o ld o v e i din anul 1857 au servit «ca norme
aproape la tot ce s-a făcut în a doua jumătate a secolului X IX cu pri
v ire la Biserică» 53.

A rgum entul neatîrnării B isericii din M o ld ova a fost exprim at în
■chip ferm în lupta pentru Unirea Principatelor atunci cînd antiunioniştii
au v o it să scoată din lupta cea dreaptă, cu sprijinul Patriarhiei de la
Constantinopol, pe cei mai va jn ic i apărători ai Unirii din rîndurile c le 
rului, în frunte cu m itropolitul Sofronie.
A şa cum am căutat să demonstrăm în aceste pagini, principiul au
tonom iei bisericeşti era considerat din multiple puncte de vedere. O
52. Vezi «B.O.R.» VI (1882), nr. 12, p. 738—757 şi A c te şi Documente, voi. VI,
partea 1, p. 459—460.
53. N. Dobrescu, op. cit., p. 93.
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însemnătate deosebită a avut dintru început problem a alegerii cîrmuitorilor Bisericii, dintre vrednicii slujitori ai sfintelor A lta re străbune.
Reflectînd asupra dreptului străvechi la alegerea cîrm uitorilor
B isericii dintre cei care binemeritau prin vieţu irea duhovnicească şi
slujirea devotată a lui Dumnezeu, ca şi a semenilor, a poporului şi a
patriei, patriarhul Iustin arăta că «dreptul acesta, în ochii m oldoven i
lor, se întemeia nu numai pe obiceiul din veac, dar şi pe obiceiu l pă
mîntului, pe pravila bisericească şi pe dreptate. De aceea ei au dat d o
vadă de mai multă hotărîre în afirmarea vo in ţe i lor de a-şi alege cîrmuitorii bisericeşti» 54. Dar, în condiţiile de «sporire a vredn iciilor celor
două Biserici româneşti, după Unirea Principatelor în 1859 într-o singură
ţară, s-au unit şi e le într-o^ singură Biserică Română care avea să se
proclam e apoi oficial autocefală şi să-i fie recunoscut acest drept le g i
tim şi istoric» 55.
Argum entul neatîrnării B isericii a avut deosebită însemnătate şi o
m are pondere, în continuare, astfel încît Sfînta noastră Biserică a putut
să-şi aducă contribuţia sa patriotică şi devotată la consolidarea tem eliei
unităţii naţionale, la deschiderea căilor spre dobîndirea deplinei inde
pendenţe de stat a ţării precum şi a recunoaşterii autocefaliei depline
a Bisericii O rtodoxe Române în 1885.
V red n icii slujitori ai Biserici noastre au ştiut atunci, la 1859, să
depună statornică lucrare, ferm orientată, pentru păstrarea autonom iei
politice a ţării, au ştiut dim potrivă să apere şi să păstreze neatîrnarea
bisericească. Ceea ce ei au înţeles cu deplină luciditate, astfel putînd să
acţioneze în consecinţă, era faptul că cele două entităţi sfinte, Biserica
şi Patria, nu puteau fi despărţite — amestecul străin în via ţa biseri
cească fiind, de fapt, in tervenţie în viaţa internă a patriei. A rgu m e n tu lpîrghie, neatîrnarea eclesiasticâ, slujea d eopotrivă Biserica şi neamul,
Patria. A ceastă acţiune a început în momentul în care la Iaşi se pri
mea scrisoarea patriarhului C iril din 19 aprilie/l mai 1857 — m esajul
de «mustrare şi ameninţare». In acest context s-a impus atitudinea fermă
de apărare a neatîrnării M itrop o liei M o ld o v ei, neatîrnarea şi dem ni
tatea patriei, pentru care slu jitorii sfintelor A lta re în frunte cu chiriarhul s-au expus cu pilduitor curaj şi spirit de responsabilitate, pentru
a fi la înălţimea prestigiului statornicit de veacuri în ceea ce priveşte
devotam entul şi jertfeln icia cu care şi străbunii ştiuseră să se prezinte
în faţa lumii, fără a despărţi năzuinţele şi idealurile B isericii de năzuin
ţele şi idealurile neamului românesc.
A rgu m entele şi tem eiurile istorice au avut o pondere covîrşitoare
în apărarea cauzei scumpe a Unirii şi afirm ării suveranităţii în prob le
m ele religioase şi în cele naţionale. A le g e re a întîistătătorilor, a m itropoliţilor, numai dintre pămînteni, statornicită din vechim e, era con
semnată documentar, era
incontestabilă.
N eatîrnarea
bisericească,
avînd o expresie specifică şi în dorinţa aceasta de a se alege m itropoliţi numai din ţară, s-a intensificat cu vrem ea, «p e -măsură ce prestigiul
Bisericilor din U ngrovlahia şi M o ld ova creştea, şi conştiinţa maturizării
54. Vezi Semicentenarul Patriarhiei O rtodox e Rom âne şi 90 de ani..., p. 635.
55. Ibidem, p. 637.
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lor era tot mai puternică» 56( iar în baza creşterii prestigiului şi conti
nuei lor maturizări prindea conţinut şi necesitatea de a se unifica, într-o
cîrm uire unică şi autocefală. Prestigiul ierarhilor din Ţara Româneasca
şi din M o ld ova a avut şi alte temeiuri istorice incontestabile, prin faptul
că li se acorda demnitatea de «exarhi ai plaiu rilor» — chiar din partea
Patriarhiei Ecumenice — în ţinuturile de peste munţi, în Transilvania.
Din acest complex, solid şi inexpugnabil arsenal de argumente şi
temeiuri istorice străvechi şi continue în timp ce erau extrase punctele de
sprijin în redactarea răspunsului m itro p o litu lu i S ofron ie M icle s cu la
scrisoarea patriarhală, precum şi textele-docum ent elaboiate de arhi
mandritul N e o fit Scriban : D ovezi despre autocefalia sau neatîrnarea
M itro p o lie i M o ld o v e i şi Scurtă istorisire şi h ro n olo gie despre M itro p o lia
M o ld o v e i.
A firm în d u -şi d repturile sale legitim e, Biserica noastră îşi afirma
atunci personalitatea, îşi manifesta trăirea, sim ţirea şi slujirea sa de
plină, ortod oxă şi românească. D reptul său leg itim , istoric, era acela
de a nu recunoaşte «n ic i o altă autoritate bisericească iîn propria ei
cîrm u ire bisericească — fără numai pe M în tu ito ru l».
Fermitatea atitudinii întru afirmarea şi manifestarea neatîrnării b i
sericeşti — expresie a demnităţii şi prestigiului Bisericii noastre — în
acea epocă, întocmai ca şi mai înainte, ca şi ulterior, pînă la dobîndirea
rangului de Patriarhat, nu ştirbea cu nimic contribuţia Bisericii noastre
la «întocm irea şi creşterea trupului O rtodoxiei ecum enice». Toate aceste
realităţi reprezintă tem eiuri adînci pentru recunoaşterea şi dreapta cins
tire a întregului nostru trecut, de jertfelnică dăruire pentru cauza cea
sfîntă şi indisolubilă : cauza patriei şi a Bisericii Domnului Hristos.
56. Ibidem , p. 635—636.
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M IT R O P O L IA M O LD O V E I ŞI SUCEVEI
ŞASE SUTE DE A N I
DE L A P R IM A M E N ŢIU N E D O C U M E N T A R A 'C U N O S C U T A
A EXISTENŢEI EI
1386 — 1 septembrie — 1986
*

Pr. NICULAE ŞERBANESCU

Purcezînd să «povestească pe scurt» istoria Ţării Româneşti din
Estul Carpaţilor, Letopiseţul zis de la Putna însemna : «în anul şase mii
şi opt sute şi şaizeci şi şapte ( = 1359) de la zidirea lumii, din vo ia lui
Dumnezeu s-a început Ţara M o ld o v e i»
într-adevăr, mărturii documen
tare contemporane atestă că la acest «le a t», Bogdan, «fost v o ie v o d de
Maram ureş», ajuns acolo «in fid el notoriu» faţă de reg ele Ludovic I de
Luxemburg al U ngariei (1342— 1382), mai ales din pricina op oziţiei pe
care o făcea politicii acestuia de catolicizare a rom ânilor maramure
şeni, dimpreună cu fiii săi, cu rudele şi cu acei ce v o r fi v o it să-l urmeze,
a trecut peste munţi în M oldova. A ici, silind prin luptă pe Bale, fiul lui
Sas şi nepotul lui Dragoş V od ă , — care tocm ai în acel an se pregătea
să le urmeze la cîrma acestor plaiuri — , să-şi părăsească ţara şi să
plece cu toţi ai săi în Maramureş, s-a instalat la conducerea acesteia,
a M o ld ovei. După aceasta, timp de cîţiva ani, — între 1359 şi 1365 — ,
el a făcut faţă cu succes tuturor acţiunilor armate, pornite îm potriva sa
de acelaşi rege Ludovic al U ngariei, care v o ia să-l scoată din*scaun şi
să pună în loc pe «credinciosu l» său Bale, aci amintit. Cu sacrificii în
semnate şi cu multe greutăţi, desigur, a biruit toate aceste încercări
şi pînă la urmă a izbutit să realizeze tot prin luptă, — ca şi Basarab
V od ă de la Sud de Carpaţi, în 1330 — , deplina independenţă a ţării sale.
De aceea, pe drept cuvînt, V od ă Bogdan este socotit adevăratul înte1.
Letopiseţul de Ia Putna nr. 1, în Cronicile slavo-rom âne din sec . XV— X V I
publicate de Ion Bogdan. Ediţie revăzută si completată de P. P. Panaitescu, Bucureşti
1959 (Editura Academiei R. S. România. Colecţia «Cronicile medievale ale României»,
ÎI), p. 43, 48.
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m eietor al celui de al doilea stat românesc centralizat şi neatîrnat,
M oldova, care, chiar din acest moment, sub toate aspectele, a început a
păşi la o deosebită dezvoltare 2.
Dacă în legătură cu organizarea politică a M o ld ovei, precum se
vede, se pot face informaţii documentare sigure, cu privire la începutu
rile organizării ei bisericeşti, însă, acestea lipsesc aproape cu desăvîrşire. Cu toată această situaţie, se poate totuşi afirma că şi aici în
M oldova, unde în ultima vrem e s-au descoperit ve stig ii paleocreştine
din prim ele veacuri ale erei n o i3, — fapt care probează vechim ea relig iei
lui Hristos şi pe aceste meleaguri ale patriei noastre — , unde, mai mult
ca sigur în decursul vrem urilor, populaţia, în marea ei m ajoritate, a
fost creştină, unde, după moda Veacului de M ijlo c, form aţiunile prestatale existente şi pe aici v o r fi trebuit să se bucure şi de v re o oarecare
organizare eclesiastică, — oricît de simplă — , şi unde, tot după aceeaşi
modă, în statul feudal centralizat, format —■cum s-a văzut — în secolul
al X lV -le a , o asemenea organizare era menită să probeze şi deplina
neatîrnare a acestu ia4, trebuie să se admită că, destul de timpuriu, şi
la Est de Carpaţi — în M oldova, deci — , se va fi purces la unele acţiuni
pentru înfăptuirea unei atari organizări canonice, mai cu seamă după
definitiva ei întem eiere de către «Bogdan V o ie v o d cel Bătrîn» şi mai
cu seamă, iarăşi, că tot pe atunci, exact în 1359, aşa ceva se făcuse şi
la Sud de Carpaţi, în Ţara Românească 5.
Pînă însă sa se fi realizat aşa ceva şi să se fi instituit un ierarh
canonic şi lega l legitim at în M oldova, este posibil ca şi aici toate cele
cuvenite stepenei arhiereşti în m ijlocul credincioşilor să se fi săvîrşit
de către unii dintre acei episcopi şi arhierei, — de bună seamă itin e
ranţi — r a căror existenţă prin părţile de Sud şi de N ord ale ei, este
sigur atestată în anii 1234 6 şi, respectiv, 13917. Fără îndoială că vreunul
2. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, I, Din cele mai
statelor româneşti, Bucureşti, 1974, p. 278—283.
3. Vezi: Silviu Sanie şi Ion T. Dragomir, Începuturile creştinismului in sudul
roman al M o ld o ve i, în voi. De la Dunăre la M a re. Mărturii istorice şi monumente
de artă creştină, cd. II, Galaţi (Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos),
1979, p. 117— 122; Victor Spinei, M o ld o va în secolele X I — X I V , Bucureşti, 1982, p.
104— 112.
4. Cf. Ştefan Ştefănescu, Ţara Românească de la Basarab I « întem eietorul» pînă
la M ih ai Viteazul, Bucureşti, p. 36; Dr. Şerban Papacostea, Ţările Române în lumea
europeană a veacului X I V , în «Magazin istoric», an. XIV, nr. 3 (156), martie, 1980,
p. 6—7.
5. Vezi Constantin C. Giurescu, Întemeierea Mitropoliei Ungrovlahiei, în «Biserica
Ortodoxă Română», LXXVII (1959), nr. 7— 10, p. 673—697.
6. Cf. Documenta Romaniae Historica D. Relaţii între Ţările Române. I, (1222—
1456), Bucureşti, 1977, p. 20, 21 (Scrisoarea din 14 noiembrie 1234 a papei Grigorie IX
(1227— 1241) către Prinţul de Coroană al Ungariei Bela, prin care se plîngea că «nişte
pseudoepiscopi» — adică ortodocşi —, din neamul valahilor activează în cuprinsul
episcopiei catolice a Cumanilor din Vrancea.
7. In gramata patriarhului ecumenic Antonie IV (t 1397) din august 1391, prin
care mînăstirea Peri din Maramureş se făcea stravrophighio patriarhală, se vorbeşte
şi de «arhierei locali», dintre care unii, de bună seamă, vor fi activat şi prin Moldova
de Nord, Bucovina, cel puţin. (Pentru gramata, să se vadă : Fontes Historiae D a coRomanae, IV, Bucureşti, 1982; Scriptures et acta imperii byzantini saeculorum I V —
XV, Bucureşti, 1982, p. 230—233 (F.H.D.R.); Cf. şi Petru Rezuş, Contribuţii la istoria
oraşului Rădăuţi (pînă în 1918), Bucureşti, 1975, p. 32 ş.u.).
vech i timpuri pînă la Întem eierea
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dintre aceştia va fi activat mai întîi în înseşi oraşele de reşedinţă ale
form aţiunilor prestatale de la Est de Carpaţi şi mai apoi chiar în capitala
statului feudal centralizat, adică, pe lîngă fiecare dintre conducătorii
tuturor acestora. în acelaşi timp alţii dintre aceştia v o r fi zăb ovit vrem e
mai îndelungată prin unele aşezări urbane m oldovene mai deosebite,
ca : Baia, Bacău, Bîrlad, Piatra, Rădăuţi, Şiret, Suceava, ş.a. 8. Căci şi
aici în M oldova, ca şi în celelalte state creştine din Europa m edievală,
dealtfel, nu este de conceput o form aţie statală fără ierarhie biseri
cească lega l şi canonic organizată, altfel zis nu este «cu putinţă» ca,
măcar, după anul 1359, prim ii v o ie v o z i ai M o ld o v e i: Bogdan, Laţcu.
Costea şi Petru al M uşatei «să nu fi avut la curţile lo r » de la Baia, Şiret,
Suceava şi poate că şi de la Rădăuţi, — în această din urmă aşezare,
tradiţia vorbind chiar de existenţa unei m itropolii 9 — , «un episcop care
să fi îndeplinit hirotonisirea preoţilor şi sfinţirea noilor locaşuri de
rugăciune». Şi aceasta, cu atît mai mult cu cît, o spunem din nou, după
moda vrem ii întem eierea unui stat, im perios «im plica şi organizarea
unei ierarhii bisericeşti» în cuprinsul său 10, faptul acesta, fiind socotit
pe atunci şi un semn al deplinei independenţe a acestuia. Se poate pre
supune că' unul dintre aceşti primi v o ie v o z i m oldoven i a purces, dacă
nu la legitim area unei organizări eclesiastice, existentă de mai înainte
şi aici la Est de Carpaţi, cel puţin la iniţierea şi investirea cu toate
form ele canonice şi lega le a uneia care numai de pe atunci şi-ar fi avut
început în ţara sa. Data exactă şi îm prejurările la care şi în care s-a
săvîrşit aceasta însă nu se cunosc.
Dacă despre Bogdan V od ă În tem e ie to ru l (1359— 1365), din pricina
strădaniilor de a-şi consolida ţara, de a o organiza şi de a-i obţine
deplina independenţă, s-ar putea presupune că nu ar fi avut vrem e să
se preocupe şi de aşa ceva, dacă despre fiul şi urmaşul său la domnie,
Laţcu (1365— 1373), din cauza bunăvoinţei pe care, — mai mult din calcul
politic decît din convingere religioasă — , a arătat-o cu prilejul înfiin
ţării unei episcopii catolice la Şiret, — nu este exclus însă ca, — deşi
deocamdată probele lipsesc — , o atare rîvnă să fi manifestat el şi în
legătură cu înfiinţarea unei ierarhii ortodoxe în ţara sa, — căci fam ilia-i
şi marea m ajoritate a populaţiei mărturiseau această credinţă — , s-ar
putea iarăşi presupune că nici pentru el o asemenea problem ă n-ar fi
prezentat un interes m ajor şi dacă, în sfîrşit, urmaşului acestora în scaun,
Costea (1373— 1375), pe m otiv că a domnit prea puţin, nu i s-ar putea
atribui o atît de însemnată r e a liza re 11, rămîne astfel ultimul dintre ei,
Petru al M uşatei (1375— 1391), pe care, deschis, înclin să-l socotesc în
cepător al acţiunii de legitim are a organizării ierarhiei ortodoxe din
M o ld ova vrem ii sale. Căci nu este de conceput ca acest vo ievo d , care,
în lunga, — Cronica arată a fi fost de 16 ani — , paşnica şi prospera sa
8. Pentru aceste aşezări urbane moldovene, să se vadă : Constantin C. Giurescu,
Tir guri sau oraşe şi ^cetăţi m oldovene din secolul al X -Ie a pînă la m ijlocul secolului
al X V I-I e a , Bucureşti, 1967, passim.
9. Vezi: Petru Rezuş, Contribuţii la istoria..., p. 38 ş.u.
10. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, II, D e la mijlocul
secolului al X lV -l e a pînă la începutul secolului al X V II-le a , Bucureşti, 1976, p. 44.

11. Pentru succesiunea acestor domni ai Moldovei, să se vadă: Constantin C.
Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 38—40.
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domnie, a m ilitat cu destul sîrguintă pentru înflorirea tării sale, lărgindu-i hotarele, consolidîndu-i unitatea, stabilindu-i capitala la Suceava
şi, totodată, 'desăvîrşind, după aceea, organizarea multora dintre institu
ţiile ei, punînd în rînduială cancelaria voievodală, reglem entînd rapor
turile dintre domnie şi marii feudali, dînd avînt activităţii economice,
emiţind prima monedă m oldovenească, prom ovînd o bine chibzuită po
litică externă, înăltînd curţi domneşti şi cetăţi de apărare, ctitorind
locaşe sfinte, iniţiind orînduirea vie ţii bisericeşti a armenilor de la Est
de Carpaţi şi multe altele, să nu-şi fi îndreptat p riv irile şi către Biserica
O rtodoxă din cuprinsul acesteia, al cărei « statut» de canonică reglem en
tare, în acea vreme, oarecum lăsa de dorit. După moda acelor timpuri,
ştiind desigur că o bună şi legală organizare a ierarhiei bisericeşti dintr-o ţară, hotărît marca şi independenţa acesteia şi voind, poate, ca un
asemenea fapt să se săvîrşească şi în şi cu M oldova, va fi găsit de bine
ca şi de către el să se purceadă la tem eluirea organizării unei ierarhii
bisericeşti, şi încă una autohtonă şi autonomă, totodată — , pe m eleagu
rile acesteia 12. Urmînd exemplul altor capete încoronate ale vrem ii, ca,
de pildă, N icola e Alexandru Basarab, domnitorul Ţării Româneşti
(1352—-1364), în 1359, regele catolic al Poloniei, Cazim ir cel M are
(1333— 1370), în 1370, şi Olgierd, ducele Lituaniei (1354— 1377), înainte
de 1376, — aceştia doi din urmă solicitînd patriarhului ecumenic Filotei
al Constantinopolului (în a doua păstorie 1364— 1376) să aprobe crearea
unor centre m itropolitane ortodoxe în teritorii de sub stăpînirea lor — ,
şi Petru Vodă Muşat, întru îndeplinirea doleanţei sale, — deşi după
1380/82 putea face un asemenea lucru şi către împărat — , n-a făcut
totuşi aceasta, ci, cred, s-a adresat, — în acest caz, iniţiativa fiind a
lui, nu a ecumenicului, cum afirmă unii, căci acesta, nesolicitat de con
ducătorii ei, nu putea ridica pretenţii de autoritate canonică asupra unei
ţări de-abia întemeiate, cum era atunci M oldova lui Petru Vodă Muşat
— , tot M arii Biserici din Ţarigrad, adică Patriarhiei Ecumenice, care în
acel timp era socotită «supremul izvor de legitim itate» în «ordinea eclesiastică» pentru «întreaga creştinătate răsăriteană», arătîndu-i, de buna
seamă, că doreşte a vedea funcţionînd o m itropolie în înfloritoarea sa
ţară, — care pe zi ce trecea tot mai mult se «impunea ca un factor de
seamă în politica Europei centrale şi sud-estice» — , şi în acelaşi timp,
cerîndu-i binecuvîntarea pentru aceasta.
Repetăm, nu se cunosc încă precis data $i îm prejurările la care şi
în care «Petru V o ie v o d fiul M uşatci» a săvîrşit aceasta, dar, pe tem eiul
a cîteva sumare ştiri de prin acei ani, ajunse pînă azi, se poate presu
pune că Patriarhia s-a arătat bin evoitoare faţă de voievodala solicitare
şi şi-a dat binecuvîntarea pentru fiinţarea în M o ld ov a a unei m itropolii,
care, în acest chip, oficial, îşi căpăta şi legitim itatea canonică. Că a
putut fi aşa, mai mult ca sigur reiese din faptul că într-un «manual de
cancelarie», — adică într-o «listă a m itrop oliilor» — , intitulat «Ekthesis
N ea » şi alcătuit către sfîrşitul secolului al X lV -lea, de bună seamă din
12.
Pentru Petra Vodă Muşat, Intre altele, mai nou, să se vadă: Ştefan S.
Gorovei, Muşatlnii, Bucureşti, 1976, p. 28— 35, şi N. Grigoraş, Ţara Românească a
M o ld o v e i pină la Ştelan cel M a re (1359— 1457), Iaşi, 1978, p. 42—56.
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îndemnul şi cu aprobarea Patriarhiei Ecumenice, care, negreşit, putea
cunoaşte destul de bine situaţia din acei ani din Biserica M o ld ovei, sub
nr. 49 s-au inserat următoarele :
«S-au făcut In vremea noastră :
(38) şi un m itro p o lit la V id in
(39) şi altul in M a urovla hia (M o ld o v a )» V5.
Fără îndoială, acest lucru probează că la data întocmirii listei de
faţă în Ţara Românească de la Est de Carpaţi exista deja o m itropolie,
căreia în acei ani i se rînduise un întîistătător, adică un mitropolit.
Pe temeiul unei notiţe explicative, aşternută în fruntea textulu;
acestei «Ekthesis nea», eruditul bizantinist francez Rev. V ita lie n Laurent,
pretinde că ea, «N ou a expunere», este «foarte precis datată», căci la
sfîrşitul notiţei explicative de la începutul ei, aci amintită, este clar in
dicată data: «1 septem brie 6985 ( = 1386)» 14, afirm aţie contestată însă
de alţii.
Luînd de bună datarea fixată de Rev. V. Laurent, se poate dcci
afirma că în toamna anului 1386 în M oldova fiinţa o m itropolie, al cărei
început nu se cunoaşte, dar căreia acum i se «făcuse», adică hirotonise
un arhipăstor. Pe cît se ştie în momentul de faţă, aceasta este prima
menţiune documentară care atestă existenţa ei. Prin urmare în cea dintîi
zi din luna septembrie din anul în care ne aflăm, 1986, se împlinesc şase
sute de ani de la acest evenim ent de seamă din istoria M itrop o liei
M o ld o v ei şi Sucevei, care fiinţează şi azi şi care între centrele m itro
politane din Patriarhia Română, în ordinea canonică şi istorică, ocupă
locul al doilea, după cea a U ngrovlahiei.
Precum reiese din textul mai sus citat din «Ekthesis nea», anul 1386
nu reprezintă şi data începutului fiinţării ei, ci numai o confirmare sigură
a existenţei ei Ia acest leat. Ea dăinuia de mai înainte. De cînd ?! Cum
iarăşi se poate observa, în acest text ea este pomenită alături de M i
tropolia Vidinului, lucru ce nu a fost făcut însă şi în iulie 1381, în gramata prin care patriarhul ecumenic N il (1379— 1388) a numit pe iero 
monahul Cassian la cîrma acestui centru mitropolitan sud-dunărean, —
e amintit aci «c e l al U n grovlah iei» 15 — , fapt ce ar putea fi interpretat
ca un indiciu că acum, — în vara lui 1381 — , ea, — M itropolia M o ld o v ei
— , nu avea situaţia canonică din 1386 sau chiar că o asemenea situaţie
nici nu exista. în acest caz, se poate presupune iarăşi că un astfel de
început a avut loc la o dată cuprinsă cel puţin între anii 1381 şi 1386.
Greutăţi întîmpină însă nu numai problema precizării începutului
fiinţării canonice a primei instituţii bisericeşti din M oldova, ci şi cea a
stabilirii şirului prim ilor ei ierarhi, deoarece inform aţiile documentare
ce se cunosc pînă acum nu sînt întotdeauna însoţite şi de claritatea de
care se simte nevoie pentru a se putea întocmi aşa ceva. Totuşi, cerce
tate atent, acestea sînt în măsură să încredinţeze că Petra V od ă Muşat,
13. Jean Darrouzcs, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris,
1981, p. 418 (Notitia 20).
14. V. Laurent, A u x origines de I'E glise de M oldavie. L e metropolite J£r£mie et
l'e ve q u e Joseph, în «Revue des Etudes byzantines», tome V, 1947, p. 163.
15. Vezi: F.H.D.R., op. cit., p. 218, 219 (nr. 14).
B.O.R. — 8
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păşind la acţiunea de legitim izare a m itropoliei ţării sale, a dorit ca
aceasta să se conducă prin sine însăşi şi să fie cârmuită de vlă d ici re-,
cruţaţi dintre pămînteni, adică din m ijlocu l celor de un neam cu el. Spre
a-şi vedea îm plinită cu 'adevărat o asemenea doleanţă, se pare că o dată
cu plecarea spre Ţarigrad a soliei sale care avea să solicite Patriarhiei
Ecumenice binecuvîntarea despre care a fost mai sus cuvîntul ori mai
degrabă şi la oarecare vrem e după aceea, el a\pus să se aleagă dintre
băştinaşii monahi de prin mînăstirile de atunci ale ţării, doi ieromonahi
vrednici a f i prom ovaţi la conducerea Bisericii româneşti din Estul
Carpaţilor. A u fost aleşi nemţeanul Io s if Muşat, ruda sa, şi M eletie,
poate şi cl tot un nemţean, care, apoi, cu asentimentul tuturor, domn,
boieri şi credincioşi, au fost trim işi la H alici, spre a fi hirotoniţi în
stepena arhieriei de m itropolitul A n ton ie de acolo (1371— 1391), căruia,
în 1371, i se încredinţase şi acest drept ie ra rh ic 15. A u fost intr-adevăr
canonic hirotoniţi întru arhiereu de către acesta, — primul, Iosif Muşat,
se afirmă, şi ca episcop de Cetatea A lbă, la vărsarea Nistrului în mare,
unde însă e fe c tiv n-ar fi rezistat niciodată — , şi după aceasta, în urma
săvîrşirii şi a celorlalte momente legate de ritualul acestei sfinte taine,
au pornit, fără îndoială, către M oldova, patria lor, ca arhierei.
Intre timp însă, poate ceva mai înainte ori chiar în anul 1386, —
amintit mai sus — , şi poate iarăşi pînă ce ei să sosească acasă, patriar
hul ecumenic N il, care, precum reiese din acte, întîmpinase cu bună
voinţă cererea lui Petru V od ă Muşat şi-şi dăduse binecuvîntarea pentru
funcţionarea M itrop o liei M o ld ovei, de comun acord, desigur, şi cu îm 
păratul Ioan V P a leologu l (1341— 1376; 1379— 1391), — care şi el, în
vederea obţinerii de ajutoare cu care să poată face faţă ameninţării
otomane în creştere, era dornic de legături strînse cu lumea de dinafara
Imperiului agonizant — , a hirotonit, la rîndu-i, şi a trimis la Suceava
pe un grec «c h ir Te o d o s ie», de bună seamă cu sarcina de a se informa
la faţa locului asupra situaţiei eclesiastice de pe aici şi mai ales de a
lua în mîini cîrma M itropoliei m oldovene, aşa cum, dealtfel, în lumea
ortodoxă, de multă vrem e, stăruitor, urmărea M area B ise ric ă 17. M ai
mult ca sigur că la acest vlădică Teodosie, sorocit cum se ved e de Pa
triarhie pentru M o ld ov a ( = M aurovlahia)
şi la Cassian m itropolitul
Vidinului, «consacrat» în 1381, pomenit în cele ce preced, se referea
în 1386, — data stabilită, repetăm, de Rev. V. Laurent — , «Ekthesis nea»,
atunci cînd nota că : «( T o t ) în vrem ea noastră s-a făcut ( = consacrat,
sfinţit, hirotonit) şi un m itro p o lit la V id in ( = Cassian) şi un altul în
M a urovla hia ( = T eod o sie)». A cesta din urmă însă n-a avut parte de
păstorie, căci m oldovenii, amintindu-şi, probabil, de alegerea ce fă 
cuseră în persoana celor doi ieromonahi, Io sif şi M eletie, «oam eni de
ai ţării npastre», care poate la sosirea lui la Suceava erau încă la H alici
pentru hirotonia întru arhiereu, nu l-au prim it «d e lo c » şi el degrabă
«a făcut calea întoarsă» spre Ţ a rig ra d 18, dispărînd apoi cu totul din
acte, care dealtfel, pe cît se cunoaşte, niciodată nu l-au intitulat şi
«M itro p o lit al M o ld o v e i».
16. Ibidem , p. 210, 211 (nr. 14).
17. Ibidem, p. 274, 275 (nr. 67).
18. Ibidem.
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Necunoscîndu-se probabil destul de bine intenţiile m oldoven ilor şi
desigur nefiind de faţă nici noii arhierei, din neamul lor, spre a-şi putea
vădi în vreun fe l pretenţiile ce ar fi nutrit în legătură cu sarcina de
întîistătător al scaunului m itropolitan de la Suceava, — pentru ca, în
acest caz, să poată fi socotiţi cumva «u zu rpatori» ai acestuia — , la
plecarea spre Istanbul «chir T e odosie», deşi adînc jig n it do atitudinea
potrivnică a localnicilor, n-a aruncat asupra acestora şi a ierarhilor
lor nici un canon ori blestem şi nici după aceea, pe cît se ştie iarăşi,
n-a instigat pe nimeni să facă aşa ceva. Chiar întors ld Constanlinopol,
se pare, el n-a făcut din cazul sau o problem ă majoră şi, de bună seamă,
de aceea în ultim ii ani ai păstoriei ecumenicului N il (t 1388), — probabil
însă şi din pricina felului de a fi al acestuia, se crede — , în cea păstorire
dintîi a patriarhului A n to n ie I V (ian. 1389 — iu lie 1390), chiar, şi în cea
de a doua a urmaşuliii acestuia, M a ca rie (30 iul. 1390— 1391), raportu
rile bisericeşti dintre Suceava şi Ţarigrad, pe cît se ştie, n-au cunoscut
momente de încordare.
Intre timp, în M oldova, cei doi arhierei, sfinţiţi canonic la Halici,
Iosif şi M eletie, s-au întors acasă şi se socoteşte că primul, rudă cu
domnitorul, s-a şi instalat pe lîngă acesta, — la Suceava, desigur — ,
şi, ca arhiereu-întîistătător al ţării a început să poarte grija de trebu
rile eclesiastice ale acesteia. Şi tot aici, în M oldova, la sfîrşitul atnului
1391 sau începutul celui următor, 1392, a decedat vo ievo d u l
Petru
Muşat, cel ce cu cîtăva vrem e mai înainte începuse mai sus pom eni
tele tratative cu Patriarhia Ecumenică şi căruia în vara anului 1389
chiar ecumenicul A n ton ie IV , în prima sa păstorie, îi scrisese destul
de amical în legătură cu numirea unui episcop armean şi în M o ld ova 19.
în acelaşi an, 1391, în ziua de 16 februarie, ia Ţarigrad se stingea din
viaţă şi împăratul Ioan V Paleologul, — cel ce de prin anii 1380— 1382,
în urma acordului ce încheiase la mînăstirea Studion din Constantinopol cu ecumenicul N il, începuse a-şi exercita cu mai multă stăruinţă
unele drepturi în afacerile bisericeşti ale Imperiului, — iar în luna lui
martie urca, pentru a doua oară, în scaunul patriarhal, ecumenicul
A ntonie IV , unde a rămas pînă în luna mai 1397. Păşind în noua păsto
rie, acesta, nemaiavînd, poate, a se teme de aceste două capete înco
ronate, — vo ievo d u l Petru Muşat şi împăratul Ioan V Paleologul, — ce
arătaseră destul interes pentru Bisericile din statele lor şi totodată, socotindu-se probabil dezlegat şi de vre o eventuală obligaţie, ce cumva
va fi avut faţă şi de unul şi de altul, de cum s-a înscăunat şi-a schimbat
atitudinea destul de bin evoitoare de pînă acum şi, degrabă, se pare, şi-a
întors p riv irile către M oldova, adică înspre ţara în care alungarea lui
«ch ir T e od o sie» reprezenta o mare jign ire şi pentru Patriarhie. Şi dorind
desigur să probeze că în calitate de ecumenic are rol şi la numirea mitropoliţilor din cadrul Patriarhiei, — în speţă deci şj la cel al M o ld o v ei
— , judecind că, poate cu noul domn al acestei ţări, Roman I M uşat
(1391— 1394), lucrurile v o r m erge mai uşor şi iarăşi crezînd că printr-un
«act de autoritate ar putea să-şi impună vo in ţa » în Biserica românească
de la Est de Carpaţi, pe la sfîrşitul anului 1391 ori mai degrabă în
19.
Ştefan S. Gorovei, A u x debuts des raports moldo-byzantins, In «Revue roumaine d'histoire», tome XXIV, nr. 3, 1985, p. 188—189.
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cursul celui următor, 1392, patriarhul A n ton ie IV , dimpreună cu sino
dul său, fără să ceară şi consimţămintul domnitorului Roman I Muşat şi
al poporului său, şi fără să ţină seama de realităţile eclesiastice din
M oldova acelor ani, unde «v lă d ic a » Iosif Muşat îşi păstorea efec tiv cre
dincioşii, a hirotonit şi a «transferat în locul lui Teodosie, — cum încă
mai socotea M area Biscrică — , lot pe un grec, pe un m itropolit Ierem ia,
pe care-1 aprecia ca mai capabil decît acesta ca să poată face faţă di
ficilelor tratative, în care el se afla încă a n g a ja t20.
Hirotonit şi «mutat ca arhiereu în M oldovlahia, chir Ierem ia» a
plecat spre Suceava, unde însă, ajungînd, a găsit pe «c h ir» Iosif Muşat,
exercitindu-şi în mod real sarcinile de arhipăstor al Bisericii locale şi
unde conducerea ţării şi credincioşii, ştiind că au mitropolit, i s-au arătat
potrivnici şi l-au silit să se întoarcă de unde venise. Faţă de o aseme
nea situaţie, el «n-a zăbovit cîtuşi de puţin» pe plaiurile m oldovene, ci,
după ce, supărat, a afurisit pe cei doi ierarhi pămînteni, Iosif şi M eletie,
pe domn, dregători, clerici şi întregul popor dreptcredincios, ca şi «chir
T eod o sie» mai înainte, s-a întors la Constantinopol. A ic i patriarhul
ecumenic A ntonie IV , amărît, la rîndu-i, de cele întîmplate la Suceava,
— şi, în acest caz, dînd dovadă de mai multă asprime decît în alte ase
menea împrejurări — , a încuviinţat măsura luată de el, de «chir
Ierem ia». M ai mult, în primăvara anului 1394 Sinodul patriarhal a depus
şi el pe cei doi ierarhi m oldoveni, Iosif şi M eletie, din pricina cărora,
credea înaltul for, conaţionalii lor alungaseră pe «chir Ierem ia», fapt
care li s-a notificat degrabă. Odată cu aceasta, prin scrisoare patriar
hală, s-a comunicat la Suceava şi aprobarea excom unicării aruncată
de M area Biserică asupra domnitorului şi a locuitorilor M o ld ov ei, ca
susţinători ai celor doî ierarhi păm înteni21.
Se socoteşte că aceste drastice măsuri s-au luat ca urmare a faptu
lui că, după opinia, — lipsită de adevăr însă — , a Patriarhiei Ecumenice,
în situaţia bisericească din M o ld ova era vorba de o «apostazie», adică
de o «trecere de la o Biserică la alta», de o «uzurpare» deci, şi de aceea,
cum se va vedea, în primăvara anului 1395, ecumenicul A ntonie IV ,
printre altele, va considera pe nevinovaţii ierarhi Iosif şi M eletie şi
«adu lteri». Nu este cazul a fi discutate aci toate aceste acuzaţii. Un fapt
rămîne totuşi sigur : atitudinea duşmănoasă a Patriarhiei Ecumenice
faţă de Biserica M o ld o v ei a făcut ca între acestea două, începînd, se
crede, de pe la jumătatea anului 1394, să se isce un conflict, care7 mai
apoi, timp de cîţiva ani, va face ca relaţiile dintre ele să fie destul de
încordate.
In continuare «chir Ierem ia» a rămas la Ţarigrad şi aici, desigur
cu îngăduinţa Patriarhiei, care încă îl socotea ca atare, a păstrat titlul
de «m itropolit al M o ld o v ei», fapt carş însă, cum reiese din cele aci re
latate, întru nimic nu corespundea realităţilor de pe teren. O asemenea
calitate atribuindu-i-se încă de către ecumenic, acesta l-a chemat la
şedinţele sinodului patriarhal, la care, semnînd «Sm eritul m itropolit al
M aurovlahiei, Ierem ia», se întîlneşte participînd, pentru prima oară, in
20. Cf. P.H.D.R., op. cit., p. 274, 275 (nr. 67). Vezi ş i: V. Laurent, A u x originea
p. 164.
21. Vezi Ştefan S. Gorovei, A u x debuts des tapports..., p. 186— 187.
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martie 1393, ceea ce dovedeşte că înainte d e această dată au avut loc
cele petrecute cu el la Su ceava22. Documentar,, pe cît se cunoaşte in
momentul de faţă, prezenţa sa în Sinod poate fi urmărită acum numai
pînă în septembrie 1394; după această dată, tocm ai în iulie 1401, mai
apare în actele acestuia un prelat al «M au rovla h iei», care poate fi,
desigur, tot el 23. în 1393, odată cu ocuparea de către turci a taratului
bulgar de răsărit, s-a desfiinţat şi Patriarhatul de T îrn o vo şi apoi centrul
mitropolitan de aci a ajuns în dependenţă canonică de Patriarhia din
Constantinopol. Rămas vacant prin exilarea lui Eftimie, ultimul patriarh
bulgar, în august 1394 ecumenicul A ntonie IV , de bună seamă spre a-i
crea un m ijloc de trai, a încredinţat lui «chir Ierem ia» «m itropolit hypertim al M au rovlah iei», sarcina de a administra acest centru, săvîrşind
«a co lo fără piedică ori oprelişte — din partea cuiva — toate cele cu ve
nite arhieriei, în afară numai de instalarea în scaunul sfîntului synthron» 24. Nu era deci o numire definitivă, ci doar o cîrmuire provizorie,
deţinută apoi pînă după începutul secolului al X V -lea, timp în care el
a continuat să se intituleze încă «m itropolit al M o ld o v e i», s-a considerat
ierarh al acestei ţări, a refuzat să facă paretisis şi «d in ex ilu l», — în
care se socotea a fi — , stăruitor «a cerut să fie repus pe scaunul său» 25.
Cam în vrem ea cînd lui «chir Ieremia i se încredinţa administrarea
«P rea Sfintei Biserici a T îrn o vei», în M o ld ova înceta din viaţă vo ievo d u l
Roman I Muşat, sub care începuse conflictul bisericesc, aci amintit.
Urmaşul său, Ştefan I Muşat (1394— 1399), după ce, în februarie 1395, «a
bătut pe unguri la Hindău», cum se scrie pe piatra sa de mormînt de îa
Rădăuţi, înţelegînd, poate, că anatema aruncată de Patriarhie asupra
M o ld ovei, apăsa greu pe sufletele locuitorilor acesteia, în prim ăvara
aceluiaşi an, 1395, a reluat discuţiile cu Ţarigradul, căutînd să se ajungă
la o înţelegere între cele două Biserici. îm prejurările păreau mai fa v o 
rabile, căci chiar într-o însemnare patriarhală de prin aceeaşi vrem e,
se vorbea despre o «îndreptare pentru cele întîm plate», săvîrşită fie
prin faptul «că va pleca într-acolo mitropolitul legitim al M aurovlahiei,
— i.e. Ierem ia — , (care acum se afla prin părţile Tîrn o vei), fie că se va
găsi o altă soluţie încă mai vindecătoare pentru acest c a z » 26. în scopul
urmărit, «Ştefan V od ă cel Bătrîn» a scris ecumenicului A ntonie IV , solicitîndu-i să «binecuvinteze pe episcopi, — adică pe Iosif şi pe M e letie
— , şi să le dea în v o ire » a săvîrşi cele sfinte în ţara sa. V oievod ala scri
soare a fost trimisă la Patriarhie printr-un protopop m oldovean, Petru,
care şi el, ajuns acolo la Ţarigrad «foarte m ult» a rugat pe ecumenic
să rezolve favorabil cererea domnului său. Patriarhul A ntonie I V însă
nici n-a vrut să audă de aşa ceva şi a luat o măsură care a dat lucrurilor
o altă întorsătură. Sub ameninţarea depunerii din treaptă, — căci el n-a
v o it — , a silit pe protopopul Petru să fie dichiu al său, adică pînă la
soluţionarea disputei, vrem elnic să ia asupra sa «conducerea şi admi
nistrarea Prea Sfintei M itropolii a Rusovlahiei», altfel zis a M o ld ovei,
22. F.H.D.R., op. cit., p. 234, 235 (nr. 36).
23. Ibidem, p. 236, 237 (nr. 39), p. 238, 237 (nr. 41, 42, 43, 44), p. 240, 241 (nr.
45); p. 268, 269 (nr. 65).
24. Ibidem. p. 238, 239 (nr. 44).
25. V. Laurent, op. cit., p. 164— 165.
26. F.H.D.R., op. cit., p. 244, 245 (nr. 47/11).
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avind îngăduinţa de a săvîrşi toate cîte se cuvin unui ierarh, mai puţin
hirotonia de preoţi şi d ia c o n i; pe candidaţii la aceste trepte el avea
numai să-i cerceteze canonic şi apoi, pe cei găsiţi vrednici «să-i
trimită la m itropolitul din apropiere», ca să-i sfinţească. Cu un astfel
de rezultat, în luna mai din anul 1395, protopopul Petru s-a întors la
Suceava, aducînd cu sine patru scrisori din
partea
ecumenicului
Antonie IV. Una către sine, prin care i se arată că este numit dichiu
patriarhal şi i se indicau îndatoririle .ce-i reveneau din această sarcină,
iar a doua către domn, prin care, după ce-i confirma prim irea scrisorii,
îl înştiinţa că a luat cunoştinţă de doleanţa sa de a se ierta cei doi
ierarhi pămînteni, Iosif şi M eletie, dar îndată categoric îl şi anunţa că
acestora nu li se poate da nici un fe l de dezlegare de a săvîrşi cele
sfinte ale stepenei arhiereşti în care, credea el, se pretindeau a fi — ,
deoarece el, patriarhul, printre alte grave in v ective îi socotea, — cali
ficativ cam aspru — , «adu lteri», adică «răpitori ai B isericii Rusovlahiei».
De aceea, spre a fi iertat şi el şi poporul, i se cerea lui, voievodu lui,
să-i «a lu n ge» din ţară şi în continuare, după ce i se făcea cunoscut că,
prin constrîngere, căci el «n ici măcar n-a vrut să audă», a numit ca
«e xa rh » patriarhal pe protopopul Petru, era îndemnat să acorde acestuia
cinstea cuvenită şi din nou i se solicita să-l ajute şi pe el, pe protopopul
Petru ca să «izgonească pe falşii episcopi» din «B iserica mea care se
află a colo» în M oldova, pretindea deschis ecumenicul. în încheiere, el
asigura pe Ştefan V od ă că atunci cînd Dumnezeu v a v o i «n e vom gîndi
să facem acolo ( = în M o ld ova) m itropolit şi cu vo ia ta ( = a v o ie v o 
dului), pentru a-i binecuvînta şi sfinţi pe toţi, întrucît acela va să vino
acolo împreună cu sfintele canoane şi cu tradiţiile apostolice şi va să
aibă şi binecuvîntarea marelui Sinod».
Cea de a treia scrisoare a ecumenicului A ntonie I V era adresată
chiar «ep iscop ilo r» localnici, Iosif şi M eletie, şi prin cuprinsul ei, de
un «lim baj care numai creştinesc nu sună», dîrzul prelat, după ce le
arăta că le-a mai scris şi că i-a «scos» din scaun şi «i-a afurisit», îi «a c o 
perea de injurii şi de insulte g ra v e», calificîndu-i de mincinoşi, oameni
nedrepţi, călcători de leg e şi de canoane, răpitori ai Bisericii pe care o
stăpînesc, — căci au izgonit pe adevăratul ei p ă sto r; adică pe Ierem ia
«c e l binecuvîntat de către m ine» — , şi reproşîndu-le că, deşi sînt «afu 
risiţi», săvîrşesc totuşi «iarăşi slujbe». In continuare, li se făcea cunos
cută numirea protopopului Petru ca dichiu, erau îndemnaţi, în chip
aspru, să plece din Biserica M o ld o v e i; deoarece el încă îi socoteşte
depuşi din treaptă şi afurisiţi şi li se cerea să vină Ia Constantinopol
«ca să fie judecaţi în chip canonic de marele Sinod pentru cele ce au
greşit», căci altfel îşi vo r «p ierde cu totul sufletul».
în sfîrşit, ultima scrisoare patriarhală era adresată clerului, b oieri
lor şi întregului popor aflaţi în cuprinsul «P rea Sfintei M itrop o lii a
Ru sovlahiei» şi prin ea ecumenicul A n ton ie I V le arăta că de către pro
topopul Petru a fost mult rugat ca să-i ierte de afurisania pe care el,
patriarhul, şi «chir Ierem ia» au pronunţat-o asupra lor, pentru că pe
acesta din urmă, pe Ieremia, l-au izgonit din ţară, pe m otiv că «au
episcop». îi asigura că dacă «v o r scoate de a colo» (=> din M o ld ova) peaceşti doi ierarhi «fără binecuvîntare şi m incinoşi», ferindu-se de ei
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«ca de oameni care se află în afara Prea Sfintei Biserici a lui Hristos»,
la rîndu-i, el îi va ierta şi-i va binecuvînta. Şi lor le făcea cunoscută
numirea ca dichiu a protopopului Petru, le cerea sa-i dea ascultarea şi
cinstea cuvenită şi-i încunoştiinţa că această situaţie se va prelungi
pînă în momentul în care «fie că va ven i acolo ( = în M o ld ova) un mi
tropolit al vostru, fie că vom rîndui un alt lucru bun pentru v o i după
cum spun canoanele şi leg ile noastre» 27.
Cum era de aşteptat, desigur, formula propusă de ecumenicul A n to 
nie I V pentru soluţionarea disputei cu Biserica M o ld o v e i nu putea fi
sortită a avea sorţi de izbîndă. Şi nici n-a avut, căci în felul cum era
enunţată şi în tonul în care era prezentată, la Suceava nu era cu putinţă
să i se dea v re o urmare, ceea ce, de bună seamă, în acei ani, pentru
Biserica Ortodoxă în general reprezenta o reală pierdere.
Fără îndoială că intuind o astfel de situaţie, în septembrie, acelaşi
an, 1395, însuşi «în d îrjitu l adversar al m oldoven ilor», — cum îl soco
tesc unii — , ecumenicul A n ton ie IV , cu asentimentul
împăratului
M anuel II Paleologu l (1391— 1452) şi cu «a cordul» Sinodului său, — de
astă dată, deci, iniţiativă din partea M arii Biserici — , după ce, pe cale
orală i-a dat instrucţiuni şi apoi l-a înzestrat şi cu o scrisoare-mandat
«către domnii de acolo», a trimis «spre părţile V lahiei, pentru a resta
bili acolo toate cele ce i-au fo st comunicate», pe m itro p o litu l de
M ity le n e , al cărui nume nu se cunoaşte, însă. Acesta, mai cu seamă,
era îndemnat «să descindă în părţile îylaurovlahiei, întrucît din m otive
survenite din partea unor episcopi, cu cîtva timp înainte a fost pronun
ţată pedeapsa afurisaniei îm potriva acestora, — a m oldoven ilor — , şi i
se poruncea «că dacă în privinţa episcopilor n-are v o ie să facă nimic
la întîmplare, în ceea ce priveşte poporul i se da îngăduinţa să proce
deze în funcţie de situaţia de acolo», — o atitudine mai potolită, deci
—-, «a vîn d desigur grijă de stricta observare a canoanelor în toate
chestiunile». în continuare, prelatul lesbiot era sfătuit să ţină seama de
instrucţiunile primite şi să îndeplinească toate cu multă sîrguinţă, ca
să iasă «d in această problem ă ca un bărbat înţelept şi cu simţ practic» 28.
Menţionăm că se afirmă de către unii că acest m itropolit de M ytilene,
nenumit, în primii ani ai secolului al X V -le a ar fi ajuns m itropolit al
U ngrovlahiei la A rgeş şi de către alţii, că s-ar fi chemat Teodor, în
trucît, în general, în aproape toate pom elnicele cunoscute ale acesteia
locul al treilea, după m itropoliţii Antim şi Atanasie este ocupat de un
m itropolit Teodor, care ar putea fi acesta de M itylene, dacă într-adevăr
a păstorit şi la A rg eş 29.
.Nu se cunoaşte rezultatul soliei în M o ld ova a acestui ierarh, dar,
din cîte se ştiu, mai mult ca sigur nici ea nu şi-a ajuns scopul, mai cu
seamă că ecumenicul A n ton ie I V încă socotea canonică, în raport cu
27. Pentru aceste patru scrisori patriarhale, să se vadă: Ibidem, p. 244—251
(nr. 48, 49).
28. Aceste ştiri s-au luat din scrisoarea ecumenicului Antonie IV din septembrie
1395, prin care mitropolitul de Mitylene era trimis şi în Moldova ca să discute litigiul
In cauză { F.H.D.R., op. cit., p. 250, 251 (nr. 50).
29. Preotul Niculae Şcrbănescu, M itropoliţii Ungrovlahiei, în «Biserica Ortodoxă
Română». LXXVII (1959), nr. 7— 10, p. 740—741.
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Biserica M o ld ovei, situaţia lui «chir Ierem ia», şi nu era de acord ca
acesta, cît trăieşte, în vreun fel să fie despărţit de «eparhia s a »f căci
ar fi ceva necanonic.
Disputa a continuat deci şi ea a început să în g rijoreze pe unele
căpetenii eclesiastice ortodoxe. Se pare că pe la sfîrşitul anului 1396,
una dintre acestea, m itropolitul Chiprian al Kievu lu i şi a toată Rusia
a scris patriarhului A n ton ie IV , cerînd să se pună capăt stării nefireşti
din Biserica M o ld ovei.
T o t pe la acest sfîrşit de an, se socoteşte, s-a ridicat şi excom uni
carea, care încă apăsa asupra clerului şi populaţiei m oldovene. A u ră
mas însă sub învinuire numai boierii, — şi poate că şi vo ievo d u l — ,
ca unii care erau consideraţi «pricinu itori ai nesupunerii», iar cei doi
ierarhi, Iosif şi M eletie, deşi, — precum re ie s e 'd in corespondenţa în
cauză din anul 1401 — , au fost şi ei absolviţi de excom unicare odată cu
clerul, totuşi, în continuare au rămas «suspendaţi din funcţie pînă ce
chestiunea lor va fi cercetată de către Sinod, fiind de faţă şi «chir
Ierem ia» şi se va lua o hotărîre cu privire Ia e i». N u se cunosc îm pre
jurările în care s-au săvîrşit acestea, — ridicările de blestem — , dar
faptul este menit să arate că M area Biserică începuse a fi stăpînită de
sentimente mai paşnice şi mai înţelegătoare faţă de o asemenea dificilă
situaţie.
în ianuarie 1397, patriarhul ecumenic A ntonie IV , răspunzînd m i
tropolitului Chiprian al K ievu lui, îi arăta că şi el este mîhnit de situaţia
bisericească din M oldova, îl asigură că «nu va n eglija să îndrepte
lucrurile la vrem ea potrivită », — şi aci un ton mai dom olit — , dar în
acelaşi timp îl şi avertiza că starea de lucruri de acum din Biserica
de la Est de Carpaţi va dura atîta vrem e cît va trăi, pretindea încă el,
«chiar Ierem ia, m itropolitul ei cel legitim », care nu poate fi îndepăr
tat, căci s-ar încălca sfintele canoane 30.
Dînd urmare, desigur, şi altor asemenea m ijlociri, în aceeaşi lună
ianuarie 1397, ecumenicul A n to n ie IV , în grijorat că M itropolia Maurovlahiei este «lipsită de cîţiva ani, — susţinea iarăşi el — , de arhiereul
ei legitim din anumite pricin i» şi mai ales de faptul că propaganda ca
tolică începuse a se manifesta în cuprinsul ei, a făcut o nouă încer
care de împăcare a lucrurilor, trim iţînd în M oldova, ca «dichiu şi
exarh» al său, pe m itropolitul M ihail de Betleem , care mai trecuse pe
aici în anul 1393, era fam iliarizat cu graiul şi limba acestor m eleaguri
şi era «b in e cunoscut şi prieten nu numai oam enilor de vază ai locu 
lui, ci şi celuilalt popor de obşte» 31. Dar cu toate îndrumările ce i se
dăduseră şi cu toată libertatea de acţiune ce i se încredinţase, nici m i
siunea lui n-a reuşit să aducă lim pezirea situ a ţiei; nici ea deci nu s-a
încheiat cu rezultatul scontat de patriarh.
Situaţia a rămas, în continuare, neclarificată, pe de o parte, din
pricină că Ieremia, deşi administra încă M itropolia T îrn o vei, nu înţe
legea să renunţe la «titlu l său», refuza să facă paretisis şi-şi căuta «în
permanenţă propria-i Biserică», iar pe de alta, pentru că în cursul lunii
mai din acelaşi an 1397, ecumenicul A n ton ie IV , care începuse, se •
30. F.H.D.R., op. cit., p. 256, 257 (nr. 55).
31. Ibidem , p. 252—257 (nr. 53).
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pare, a reveni la sentimente mai bune şi mai paşnice, a decedat. După
o foarte scurtă şedere pe scaunul patriarhal a lui Caîist I I (1397), cirma
Patriarhiei Ecumenice a ajuns în mîna lui M a te i I (nov. 1397— 1410), in
timpul căruia, în M oldova, la o dată necunoscută şi-a plătit obşteasca
datorie episcopul M e letie , amintit de mai multe ori în cele de mai sus,
s-a stins din viaţă domnitorul Ştefan I cel Bâtrin (1399) şi şi-au început
domnia alţi doi v o ie v o z i: Juga (1399— 1400) şi A lexa nd ru cel Bun
(1400— 1432). Prin urmare şi într-o parte şi în alta, oameni noi, de la
care, desigur, se cerea o colaborare mai strînsă şi o mai plină de înţe
legere atitudine întru rezolva rea diferendului religios dintre Ţarigrad
şi Suceava. Deşi cîtva timp noul patriarh ecumenic, M a tei I, în această
problemă a continuat «să observe linia de conduită a înaintaşului său»,
totuşi, pînă la urmă s-a arătat destul de bin evoitor faţă de solicitarea
pe care V odă A lexandru cel Bun i-a făcut-o întru aceasta.
Căci se admite că, spre a se curma o astfel de spinoasă disputa,
acesta, V od ă Alexandru, la scurtă vrem e după ce s-a urcat pe tron, —
poate către sfîrşitul anului 1400, chiar — , a scris patriarhului M atei I,
înfăţîşîndu-i pe larg şi real situaţia bisericească din M o ld o v a acelor
vremuri, solicitîndu-i soluţionarea disputei în chipul cel mai rezonabil,.
rugîndu-1 «să fie iertat episcopul chiar Iosif», — sigur, deci, M e letie nu
mai trăia — , şi, fără îndoială, şi ca să întîmpine cu bunăvoinţă ruga
ce-i face. Nu se păstrează această scrisoare, dar mai mult ca sigur,
tem einicul ei cuprins, — înfăţişat şi verbal, în prim ăvara anului 1401,
înaintea sinodului patriarhal din Constantinopol de către solii v o ie v o 
dului — , a informat în mod satisfăcător pe ecumenic şi pe sinodali asu
pra stării de lucruri din Biserica M o ld o v ei şi i-a făcut a o p rivi cu mai
multă îngăduinţă şi înţelegere, păşind la a ei grabnică rezolvare.
Un fapt petrecut foarte aproape de momentul în care solii lui V od ă
Alexandru cel Bun aveau să sosească la Bizanţ pentru tratative, era m e
nit să vădească un astfel de suflu. Un preot m oldovean, Isidor, hiro
tonit do m itropolitul Iosif Muşat, nemulţumit de situaţia din Biserica
ţării sale, a trecut în Ţara Românească şi a cerut vlădicăi Antim de aici
(1381 — c. 1401) să-i îngăduie a sluji cele ale preoţiei în eparhia lui.
A cesta însă, aflînd de unde-i v in e hirotonia, nu i-a dat vo ie, spunîndu-i
că aceasta, — hirotonia — , nu-i este valabilă, deoarece este săvîrşită
de un ierarh oprit de a sluji ce le sfinte, cum încă era în acel timp m i
tropolitul Iosif Muşat. In luna lui mai din anul 1401, preotul Isidor
ajunge cu plîngerea sa pînă în Sinodul patriarhal din Constantinopol,
prezidat de ecumenicul M atei I. Acesta, Sfîntul Sinod, cercetîndu-i-o şi
negăsind că ar fi la m ijloc şi v r e o altă vină, a decis ca, chiar dacă hi
rotonia lui a fost săvîrşită de «Io s if episcopul», să se recunoască, şi lui,
lui Isidor, să i se îngăduie «slu jirea celor preoţeşti», căci acesta, v lă 
dica Iosif, — săvîrşitorul — , «d eşi încă se află sub învinuire, nu este
fără har sfinţitor, încît h irotoniile să-i fie socotite nu le». In acest sens
s-a şi scris vlădicăi A ntim de la A rg eş şi, în acelaşi timp, repetîndu-se
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chiar, i s-a făcut cunoscut că «poporul (m oldovean) în întregul său şi
preoţii (lui) au fost de dată foarte recentă iertaţi, căci aşa s-a judecat
de către Sinod, fiind cercetată chestiunea (lo r )»
Sinodiceasca hotărîre, prilejuită de cazul preotului m oldovean
Isidor, cum se vede, aducea pe un făgaş mai favorabil tratativele dintre
Constantinopol şi Suceava, în legătură cu situaţia bisericească din M o l
dova şi, totodată, marca şi un început plin de speranţe.
Curînd după acesta, sosesc la Bizanţ şi apocrisiarii domnitorului
Alexandru cel Bun, — boieri şi ierom onahi — , aducînd cu ei şi scriso
rile acestuia. Deşi «chiar Ierem ia», în acel moment se afla în im posibi
litatea de a fi de faţă în Sinod, spre a replica soliei lui «chir Iosif»,
căci se găsea la Tîrnovo, unde fusese trimis ca să «aibă g rija Bisericii
lui Hristos», săvîrşind cele eclesiastice, totuşi după cîtva timp înaltul
for s-a întrunit şi în plenul său trimişii m oldoveni «p e cale orală», ca
şi vo ievo d u l lor, prin scrisori, stăruitor s-au rugat «ca să fie iertat epis
copul chir Iosif, — repetăm, despre M eletie nu se mai aminteşte, căci,
în mod sigur, între timp, decedase — , care se află acolo ( = în M o l
dova) şi pe care, în chip sinodal, l-a depus Prea Sfinţitul Patriarh, acel
chir Antonie, căci se spunea că el este episcop sîrb, ajuns în fruntea
Bisericii m oldovene. După aceasta, s-au citit şi scrisorile aduse din M o l
dova şi apoi solii lui V od ă Alexandru au fost întrebaţi «cu privire la
episcopul care se află în ţara lor, chir Iosif, de unde este, unde a fost
hirotonit, de unde a ven it şi s-a stabilit acolo (-= în M o ld ova), cum dc
au trecut atîţia ani şi el n-a vorb it nimic, iar acum vorb eşte şi caută să
fie acolo episcop ?». La toate acestea ei au răspuns : «C h ir Iosif e om
din partea locului nostru şi de un neam cu domnii noştri şi a fost hiro
tonit episcop al M o ld ovlah iei de cel al Haliciului acel chiar Antonie, şi
nu are nimic a spune decît numai cere ca M area Ta Sfinţie să-l binecuvinteze ca pe un creştin şi călugăr să stea să-şi cîrmuiască eparhia».
Şi întrucît chir Iosif este episcop din partea locului, să-l binecuvînteze
Marea Ta Sfinţie, împreună cu Sfîntul Sinod, ca să ne binecuvinteze şi
pe noi şi să ne sfinţească, căci de mulţi ani sîntem supuşi încercărilor ;
a venit anume chir Teodosie acela, şi din această cauză nu s-a oprit
deloc, ci a făcut repede calea întoarsă, şi din nou chir Ieremia, dar nici
el n-a zăb ovit cîtuşi de puţin, ci numai a recurs şi el la încercările în
care ne-a aruncat şi pe noi, şi de atunci pînă acum sîntem în c e rc a ţi;
între timp a venit iarăşi cel de Betleem, şi oricine vrea calcă în picioare
Biserica noastră, şi se pare că avem episcop, iar noi nu a vem ». Solii au
mai precizat că «episcopul acesta chir Iosif nu a ven it la ei din altă
parte, aşa cum au afirmat unii atunci cînd a fost hirotonit Ieremia..., ci
că fiind el un localnic şi rudă cu fam ilia domnitoare a ţării, a fost tri
mis de către toţi ( = m oldoven ii) la m itropolitul de Halici, care are de
la Sinod îngăduinţa de a hirotoni episcopi pentru episcopiile din păr
ţile Rusiei M ici, printre care era şi Asprocastron ( = C etatea A lb ă ), fiind
32.
Pentru cazul preotului moldovean Isidor, să se vadă: Ibidem, p. 2G6, 267
(nr. 63) (Scrisoarea patriarhului ecumenic Matei I, din luna mai 1401, către mitro
politul Antim al Ungrovlahiei de la Argeş). Vezi şi Preotul Niculae M. Popescu,
Preotul Isidor M o ldoveanul — dîrz preot — mai 1401, în Preoţi de mir adormiţi în
Domnul, Bucureşti, 1942, p. 26—38.
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hirotonit de către acela, ca episcop legitim pentru aceştia, aşa că a
ajuns în fruntea lor nu venind din altă parte la conducerea Bisericii
lor, cum se făcuseră zvonu ri». Faţă de astfel de realităţi în legătură cu
Biserica lor, apocrisiarii lui Vodă Alexandru stăruitor au rugat pe ecu
menic şi pe sinodali ca să le «m iluiască» ţara, căci «este multă şi mare,
dar se află lipsită de binecuvîntare şi fără episcop şi să dea lui chir
Iosif dezlegare să-i binecuvinteze».
După aceasta, la întrebarea ce li se va fi pus în legătură cu neprezentarea lui chir Iosif înaintea Sinodului patriarhal, cura, precum s-a
văzut, i se ceruse în prim ăvara anului 1395 şi că de ce pînă acum nici
n-a scris şi nici n-a trimis vreun împuternicit prin care să-şi justifice o
asemenea comportare, ei au rip o s ta t: «în ţară au avut loc lupte şi
schimbări de domnie, iar cînd a vrut e l să trimită, atunci a fost
îm piedicat».
Expunerea reprezentanţilor Bisericii m oldovene a fost ascultată «cu
atenţie» în Sinod, dar întrucît discuţiile purtate apoi n-au ajuns la o
încheiere unitară şi mai cu seamă că nu fusese de faţă şi «chir Ierem ia», cu consensul tuturor, s-a hotărît ca, de formă cel puţin, pentru
salvarea aparenţelor, zic unii, să se trim ită la Suceava o delegaţie a
acestui înalt for, alcătuită din «p rea cinstitul între ierom onahi şi pă
rinte duhovnicesc chir G rigorie ( = Ţamblac, se admite), călugăr din
«c h ilia », ecumenicului M atei I şi din «c e l în mare cinste aflat dascălul
Sfintei Evanghelii de la Prea Sfînta M are Biserică a lui Dumnezeu de
la noi, diaconul chir M anuel A rh on », amîndoi «bărbaţi stimabili, demni
şi buni». Acestora, formal, cel puţin, li' s-a pus sarcina «să cerceteze»
problema în cauză «a co lo la faţa locului pentru mai mare siguranţă şi
aflare a adevărului şi dacă vo r găsi..., după mărturiile tuturora, ale
boierilor şi clericilor, ale ierom onahilor şi monahilor, că în acest mod
a fost hirotonit la început ca episcop legitim în M oldovlah ia de către
cel al H aliciului şi nu în altă parte, atunci trimişii noştri numiţi mai sus
să-i acorde acestuia dreptul de a oficia slujbe, a hirotoni şi a îndeplini
toate cele bisericeşti fără piedică, să facă adică fără oprelişti hirotonii
de diaconi, de preoţi şi alţi clerici, sfinţiri de locaşe sfinte, pe scurt
toate chestiunile bisericeşti». în plus, li s-a poruncit «c a să procedeze
în aşa fel, încît cu vo ia domniei tale ( = a lui Alexandru cel Bun) să se
adune demnitarii aflaţi în mare cinste, preoţii şi monahii din ţara dom
niei tale, cercetînd cu exactitate şi corectitudine afacerea, şi în m ijlocul
acestora să ridice afurisania din însărcinarea smereniei noastre, după
cum au fost instruiţi şi învăţaţi de către mine şi dacă va fi auzit şi de
către aceştia faptul că chir Iosif a fost hirotonit episcop al M oldovlahiei de către cel de Halici, să-l restabilească şi pe el drept episcop
legitim acolo în virtutea scrisorii sinodale a smereniei noastre de care
sînt ţinuţi, pentru ca acesta să oficieze slujbe, să binecuvinteze şi, ca un
m itropolit adevărat, să le facă pe toate cele ce ţin de competenţa lui,
căci aşa este drept, după cum a hotărît dumnezeiescul şi Sfîntul Sinod
şi a făcut cunoscut smerenia noastră» ,* iar «dacă lucrul va fi altfel de
cum zicem, să vin ă aici şi să informeze pe smerenia noastră şi pe dum
nezeiescul şi Sfîntul Sinod, şi de va părea ceva drept de făcut, atunci
se va face, iar dacă-1 vo r găsi pe acesta hirotonit episcop acolo de către
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cel de Halici, se cuvine ca solii de faţă şi sm ereniei noastre să-l spri
jine şi să-l înscăuneze ca adevărat episcop şi dascăl al acelei ţări a
M oldovlah iei ca să vă binecuvinteze şi să vă sfinţească pe v o i pe
toţi».
Cu toate că, repetăm, chir Ierem ia n-a putut fi de faţă la şedinţa
;n care se discuta situaţia Bisericii din M oldova, totuşi, aşa cum reiese
din gram atele trimise la Suceava în iulie 1401, acesta, Sinodul a hotărît
şi cu privire la el că : «Dacă la întoarcerea sa chir Ierem ia nu se îm 
pacă cu situaţia şi nu se linişteşte, ci caută judecată, se cuvine ca
chestiunea să fie cercetată de către Sinod, care, canonic şi adevărat, va
em ite o decizie privitoare la am îndoi». Şi tot în legătură cu situaţia
acestora, a lui Iosif şi Ieremia, în corespondenţa aci pomenită, se pre
ciza că : înainte de judecată s-a găsit de cuviinţă că este nedrept ca
unul să se bucure de propriul său rang şi de funcţia episcopală, iar
'altul să fie suspendat fără să fi avut altă vină decît numai că a fost
hirotonit pentru această Biserică de cel ce avea îndreptăţire să hiroto
nească episcop pentru aceasta, care şi dovedit fiind, că, — în compa
raţie cu Ieremia, desigur — , pentru aceasta mai întîi el a fost hirotonit
şi şi-a luat funcţia în primire, se cuvine să fie liniştit, paşnic faţă de c le 
ricii săi şi faţă de cei ce nu au săvîrşit nici nimic nedrept şi îm potriva
leg ii». Iar «chir Ieremia, — se preciza în gramata către v o ie v o d — , cînd
se va îm potrivi smereniei noastre şi Sfîntului Sinod, atunci judecata să
facă aşa cum este drept, căci smerenia noastră nu vrea ca v o i să fiţi
nebinecuvîntaţi şi fără episcop, care să poată a v ă sfinţi şi nici nu pri
meşte ca mai mulţi să năvălească şi să calce ţara domniei tale, în calitate
de episcopi, ci doreşte ca numai unul singur să fie legiuit, care să
poată să vă sfinţească, întrucît acest lucru îl prescriu sfintele şi durnnezeieştile canoane».
După luarea acestei hotarîri, şi pe temeiul ei, s-au întocm it două
gramate patriarhale, — una către domnitorul Alexandru cel Bun şi alta
către m itropolitul Iosif Muşat — , cărora li s-a pus data de 26 iulie 1401
şi care, înfăţişînd cele ce se săvîrşiseră în Sfîntul Sinod, aveau aproape
acelaşi cuprins. încredinţate celor doi delegaţi patriarhali, mai sus
amintiţi, ele au fost aduse la Suceava şi aici, fără îndoială, înmînate
adresanţilor 3S. De bună seamă că în M o ld ova apocrisiarii ecumenicu
lui M atei I, ieromonahul G rigorie (Ţam blac) şi diaconul-dascăl Manuel
Arhon, potrivit însărcinării şi instrucţiunilor prim ite la plecarea din
Ţarigrad, au făcut, fie şi numai de formă ori «numai pentru salvarea
aparenţelor» cercetare «la faţa locului», consultînd pe domn, pe boieri,
clerici, monahi şi pe unii dintre localnici, aşa cum li se ceruse. A ceasta
avea să privească mai ales hirotonia întru arhiereu a vlădicăi Iosif şi
dacă rezultatul ei era în măsură să probeze că ea s-a săvîrşit aşa cum
a arătat solia m oldoveană în Sinodul din Ţarigrad, atunci acesta, m i
tropolitul Iosif urma să fie repus în toate drepturile sale.
33.
Toate aceste date s-au cules din corespondenta purtată între Patriarhia Ecu
menică şi Suceava în vara anulai 1401, cu prilejul stingerii conflictului eclesiastic
dintre Biserica Moldovei şi Marea Biserică a lui Hristos din Constantinopol, şi tot
odată şi al recunoaşterii mitropolitului Iosif Mu?at ca legiuit vlădică al Moldovei
(F.H.D.R., op. cit., p. 268—277 (nr. 66, 67).
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C ercetarea s-a efectuat desigur şi la sfîrşitul ei cei doi anchetatori,
se pare degrabă, au şi comunicat Patriarhiei cele constatate la faţa
locului, care, mai mult ca sigur, aduseseră «rezu ltatele aşteptate». Luînd
cunoştinţă despre aceasta, probabil tot degrabă ecumenicul îi va fi în
demnat ca în continuare să procedeze aşa cum li se prescrisese prin gramatele din iu lie 1401. Negreşit, conformîndu-se şi acestei noi poveţe,
poate că ei, mai înainte de a fi părăsit M o ld ov a au «ridicat afurisania»,
— desigur numai de deasupra domnitorului şi a boierilor, cărora, pre
cum s-a văzut, nu le fusese suprimată .în 1396 — , au pus în drepturile
sale de m itropolit adevărat, îngăduindu-i a sluji cele sfinte pe vlădica
Iosif Muşat şi, găsind că nu este cu nimic vin o va t şi că are hirotonie
canonică, îl vo r fi şi înscăunat, aşa cum dintru început — din vară —
li se trasase sarcină.
Săvîrşind toate acestea, cei doi apocrisiari patriarhali, luminaţi
complet asupra situaţiei bisericeşti din M o ldova, au plecat, desigur,
spre Bizanţ. A junşi aici, în mod firesc, ei au făcut şi au prezentat ecu
menicului M atei I raport despre cele constatate în cursul cercetării
efectuate pe plaiurile m oldovene. M ai apoi, la o dată fixată iarăşi de
Rev. V . Laurent la sfirsitul anului 1401 sau la începutul celui următor,
1402, referatul lor a fost adus în discuţia Sfîntului Sinod, fiind pre
zenţi însă numai cinci membri, între ei aflîndu-se şi patriarhul M atei I,
care prezida. După dezbaterile ce se v o r fi purtat în legătură cu cu
prinsul său, trecîndu-se la vot, doi dintre ierarhii prezenţi au vo ta t în
favoarea vlădicăi Iosif Muşat, iar ceilalţi doi i s-au opus, aşa că nu
s-a putut da o sentinţă în toată regula. Totuşi patriarhul ecumenic
M atei I, «fără a mai proceda la o altă consultare» a înaltului for, «cu
de la sine putere», a «numit pe Iosif ca m itropolit al M o ld o v e i», fapt
care apoi i-a căşunat supărări, şi pentru un timp chiar scoaterea din
scaun
Nemulţumit, «ch ir Ierem ia», care mai persista încă în hotărîrea
sa de a nu demisiona, mai spera că se va reîntoarce «la eparhia sa»
şi încă tot îşi mai zicea «al M a u rovla h iei», a făcut contestaţii îm po
triva deciziei luate, cum se vede, personal de patriarhul M atei I, căci
o socotea anticanonică. Dar, cu toate că în lungul proces pe care pînă
la moartea sa, întîmplată în anul 1410, adversarii acestuia, ai patriar
hului, i l-au intentat şi purtat, deseori s-a citat şi cazul său, al lui
«chir Ierem ia», ca un cap de acuzare îm potriva lui, a patriarhului, to 
tuşi hotărîrea în cauză n-a putut fi în nici un fe l rev o ca tă 35. Şi aşa
păminteanul vlădica Iosif Muşat, după un zbucium de mai bine de zece
ani, a ajuns şi a continuat să fie după toate prescripţiile canonice şi
legale, «adevărat şi legiu it» m itropolit al M o ld o v e i şi Sucevei. Lui
«ch ir Ierem ia», pentru timpul cît v a mai fi trăit după anul 1410, i se
va fi dat poate o «altă m itropolie de un rang mai înalt», ca să se li 
niştească, desigur, şi ca să nu se mai gîndească la cea a M o ld ovei,
34. V. Laurent, A u x origines de l'E glise de M o ld a v ie..., p. 166.
35. Pentru informaţii în legătură cu acest lung proces, intentat ecumenicului
Matei I, să se vadă: P.H.D.R., op. cit., p. 320—335.
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deoarece aceasta acum era canonic aşezată şi-şi a vea legiu it şi ade
vărat arhipăstor în persoana băştinaşului Iosif Muşat, vlăstar al fam i
liei domnitoare din ţa r ă 36.
In acest fel, avînd acum şi ea binecuvîntarea necondiţionată de
funcţionare a Patriarhiei Ecumenice, în acel timp, repetăm, «supremul
izvor de legitim itate în ordinea eclesiastică pentru întreaga creştină
tate răsăriteană», M itropolia M o ld ovei, atestată documentar pentru
prima dată, — după cum s-a văzut — , în 1386, deci acum şase sute de
ani, şi-a căpătat în sfîrşit, — după moda vrem ii — , legitim itatea, pen
tru care se zbătuse cîţiva ani de zile, ceea ce, în acelaşi timp — tot
după aceeaşi modă — însemna şi deplina consolidare a statului m ol
dovean. Odată cu acestea, M itropolia M o ld o v ei păşea în istorie in
vestită cu toate atributele canonice şi legale, inerente unei instituţii
eclesiastice superioare, şi cum, după aceea, va dăinui neîntrerupt pînă
în z ile le noastre.
După liniştirea, în acest fel, a lucrurilor, sediul m itropoliei a ră
mas în oraşul Suceava, unde foarte probabil, de mai înainte vreme,
fusese fixat de către Petru I Muşat, odată cu strămutarea aici a capi
talei ţării. Una dintre interpolările aflate în Cronica •yornicului G rigorie Ureche, amintind ceea ce se săvîrşise în legătură cu m itropolitul
Iosif Muşat în timpul dom niei lui A lexandru cel Bun, printre altele nota
şi că acestuia «i-au dat scaun o sfîntă m înăstire mare, m itropolie în
oraşul S u c e v e i; lîngă poiata domnească» 37. Din această pricină, desi
gur, M itropolia M o ld ovei, în cursul vrem ii, a fost numită şi «M itr o 
polia de la Suceava» ori «M itrop olia M o ld o v ei şi S u cevei» cum i se
zice şi azi, deşi de mai bine de trei sute de ani nu-şi mai are reşedinţa
în fosta cetate de scaun a M o ld ov ei. Pînă în prim ele decenii ale seco
lului al X V I-le a , cînd s-a mutat în noua catedrală m itropolitană cu
hramul Sfîntul Gheorghe, ridicată acum în însăşi cetatea Sucevei, după
tradiţie, m itropolitul Iosif Muşat şi urmaşii săi au rezidat în m măstirea
M iră u ţilo r «d e lîngă Curtea dom nească» din aceeaşi Suceavă, ctitorită,
se crede, de însuşi Petru I M u şa t38.
în anul 1402, spre «a se consacra şi mai mult caracterul de reşe
dinţă m itropolitană a capitalei lui Alexandru cel Bun, după sfatul v lă 
dicăi Iosif, chiar, se aduc la Suceava de la Cetatea A lbă , moaştele Sfîn
tului Ioan cel N ou », aşezîndu-se mai întîi în biserica M iră u ţilo r39.
R ealizate toate acestea, m itropolitul Iosif Muşat, care, prin anii
1401— 1402, v a fi fost destul de vîrstnic, a putut poate avea în conti
nuare parte de clipe mai liniştite, îngrijindu-se şi pe mai departe de
buna ocîrm uire a M itrop o liei şi păstorindu-şi cu destoinicie credin
cioşii. Este amintit, în
mod sigur în două acte din 7 ianuarie 1407 40şi
36. Cf. V. Laurent, op.
cit., p. 166— 167.
37. Grigore Ureche, Letopiseţul Ţ â rii M old ovei, Bucureşti, 1955, p. 69.
38. N. Grigoraş şi I.
Caproşu, )Biserici şi m înăstiri vech i din M oldova, ed. II,
Bucurcşti, 1971, p. 34— 35.
39. Simeon FI. Marian, Siln tu l Ioan cel N ou de la SuceavQ. Schiţă istorică,
Bucureşti, 1895, p. 19 ş.u.
40.
Documenta Romaniae Historica A . M oldova, voi. I (1384— 1448), Bucureşti,
1975, p. 29, 30 (nr. 21).
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16 septem brie 1408 41r după care vrem e se socoteşte că a mai trăit pîna
prin anii 1415— 1416, cînd ar fi decedat. A putut fi înmormîntat fie Ia
reşedinţa M itropoliei, în mînăstirea M irăuţilor, fie la mînăstirea N eam 
ţului, în care, mai mult ca sigur, şi-a avut postrigul, a vieţu it mai îna
inte de a fi hirotonit arhiereu şi căreia i-a purtat deosebită grijă, fie,
în sfîrşit, la «m înăstirea de la B oiştea», de prin părţile Neamţului, în
care, un timp, chiar v a fi petrecut, căci la 6 iunie 1446, într-un hrisov,
se afirma că aici a fost «ch ilia vlădicăi Io s if» 42.
A şa şi-a început fiinţarea şi şi-a cîştigat legitim itatea canonică M i
tropolia M o ld o v ei şi Sucevei, cu şase sute de ani în urma. Păstrîndu-şi
încă acest nume şi de mai bine de trei veacuri avîndu-şi reşedinţa în
oraşul Iaşi, ea, repetăm, dăinuieşte neîntrerupt pînă astăzi şi, în acest
curgător an, 1986, se îm plinesc şase secole de la prima menţiune do
cumentară cunoscută, care atestă existenţa ei, căci aceasta, cum s-a
arătat, de către unii este fixată în ziua de 1 septem brie 1386.
Tuturor celor care au trudit pentru începuturile şi desăvîrşirea ac
tului de întem eiere a M itrop o liei M o ld o v ei şi Sucevei, mai sus înfăţişat,
şi 'tuturor acelora care după aceea, prin activitatea de orice fe l desfă
şurată în cuprinsul ei, au făcut ca în trecut ea să înscrie multe pagini
luminoase de istorie, acum ,1a comem orarea a şase sute de ani de la
soro-cul aici pomenit, toată recunoştinţa, admiraţia şi preţuirea noastră,
însoţite de calda urare ca în v iito r ea, M itropolia din «vestitul tîrg al
Iaşilor», tot mai mult să crească şi să înflorească.

DIMITRIE CANTEM IR
276 A N I DE L A U RC AREA PE TR ONUL M O LD O V EI
(1710 — 23 noiembrie — 1986)
Pr. ALEX. STANCIULESCU-BIRDA

Se împlinesc anul acesta 276 de ani de la urcarea lui Dim itrie Cantemir pe tronul M o ld o v ei. O domnie scurtă şi zbuciumată, o domnie
care dovedea cu prisosinţă superioritatea înţelepciunii faţă de forţa bru
tală, o domnie care a dat speranţe tuturor celor doritori de cultură şi
civilizaţie, dar şi celor dezm oşteniţi ai soartei. Dacă domnia politică a
lui Dim itrie Cantemir a durat puţin şi nu şi-a îm plinit menirea, domnia
în universul filo sofiei şi al istoriografiei continuă. Faima şi opera lui
D im itrie Cantemir au trecut de mult graniţele româneşti, e l devenind
unul dintre m esagerii de incontestabilă va loa re ai poporului nostru în
circuitul internaţional. Pe plan naţional, Cantemir se înscrie alături de
Băloescu, KogăJLniceanu, Haşdeu, Iorga şi Xenopol, titani ai istoriogra
fiei româneşti şi m ilitanţi neobosiţi pentru înfăptuirea idealu rilor m ajore
ale poporului român.
41. Ibidem, p. 33, 34 (nr. 23).
42. Ibidem, p. 378, 379 (nr. 267). Pentru mitropolitul Moldovei Iosif Muşat, să se
vadă ş i : Pr. Scarlat Popescu, Io s if, cel din ţii m itropolit cunoscut al M old ovei, în
«Mitropolia Moldovei şi Sucevei», XL (1964), nr. 3— 4, p. 126— 139.
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El a devenit, aşa cum se exprim a unul dintre ex eg eţii săi, un «uom o
u niversale» al Renaşterii româneşti, la o răscruce a istoriei şi a spaţiu
lui european.
Născut la 26 octom brie 1673 ca fiu al boierului Constantin Cantemir, — viitoru l domn şi învăţat va cunoaşte de mic via ţa de curte a
M o ld o v ei, intrigile politice, contradicţiile relaţiilor sociale, luxul şi
mizeria. Printre cei dintîi care îi îndrumă paşii spre universul ştiinţei
este vestitul m edic-filosof Ierem ia Cacavelas, care-1 va influenţa mult pe
tînârul Cantemir în form area lui cărturărească. După prim ii trei ani de
domnie ai tatălui său, în 1688, Dim itrie Cantemir este trimis ostatec la
Constantinopol, în locul fratelui său Antioh.
O nouă perioadă se deschide în viaţa tînărului fiu de domn. Acum
cunoaştc mai bine luptele de culise ale v ie ţii politice, cunoaşte oameni
de stat şi personalităţi ale culturii vrem ii respective. Dincolo de aces
tea, el însuşi se străduieşte să acumuleze cît mai mult, avînd drept spri
jin bib liotecile Constantinopolului, profesori renumiţi şi şcoli de tot
felul. Cercul de cunoscuţi din înalta societate a capitalei turceşti se
lărgeşte de la o zi la alta, Cantemir fiind pretutindeni acceptat cu
bucurie datorită strălucitei inteligenţe de care dădea dovadă. Tim p de
22 de ani, cu mici perioade de revenire în M oldova, Dim itrie Cante
mir v a rămîne în Constantinopol.
învaţă lim bile de circulaţie europeană, limba turcă şi lim bile
orientale. Studiază, de asemenea, numeroase tratate de istorie şi filosofie, de medicină, muzică şi religie. Formarea sa multilaterală îi permite
să strîngă un material documentar important în baza căruia va da apoi
la lumină opere de certă va loa re ştiinţifică.
înrăutăţirea relaţiilor ruso-turce deschid noi perspective tînărului
m oldovean. Fără a-şi uita originea şi ţara, el aştepta momentul prielnic
pentru realizarea unor planuri tainice, pe care el şi le clădise pe înce
tul, cunoscînd esenţa politicii otomane. A ceastă schimbare în viaţa
politică a Imperiului otoman determină pe demnitarii turci să se orien 
teze cu mai multă atenţie asupra Principatelor Române, ca puncte de
legătură dintre cele două mari puteri. De aceea acordă mult mai multă
importanţă a legerii dom nitorilor în scaunele M o ld o v ei şi Ţării Româ
neşti, încurajînd în acelaşi timp intrigile de curte şi schimbările dom 
niei. în felul acesta înţelegeau să slăbească potenţialul celor două Ţări
Româneşti şi prin aceasta să-şi poată exercita controlul şi suzeranita
tea în continuare. A ceste vrem uri tulburi de la începutul sec. X V III d e
termină pe turci să se orienteze asupra tînărului Dim itrie Cantemir ca
spre omul cel mai potrivit pentru ocuparea tronului domnesc în M o l
dova, după m azilirea lui N ico la e M avrocordat. El le inspira încredere
ca unul care crescuse la curtea im perială şi dăduse dovadă de fid e li
tate şi consideraţie faţă de Sublima Poartă, fiind cel mai interesat de
istoria .Imperiului, de problem ele politicii turceşti în d iferitele ei faze.
în acelaşi timp, preocuparea lui Cantemir pentru problem ele de cultură
în special şi pentru cele teoretice în general constituia un m otiv în
plus pentru încrederea turcilor. Era tocmai omul care le trebuia, omul
rupt de realităţile concrete — considerau e i ! — , străin de realităţile
tării sale şi în acelaşi timp slugă credincioasă stăpînirii turceşti.
V
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A ceste considerente determină pe turci să-l numească pe Dim itrie
Cantemir domn al M o ld o v ei la 23 noiem brie 1710, deşi fusese singurul
care nu numai că nu oferise tradiţionalele şi substanţialele daruri, dar
nici nu ceruse în mod concret domnia, ceea ce-i încredinţa pe turci
că este complet lipsit de interese politice.
In noua funcţie Dim itrie Cantemir dovedeşte un ascuţit simţ p o 
litic şi capacitate de orientare. Este cel dintîi care reuşeşte în numai
cîteva luni de domnie să centralizeze puterea, să desfiinţeze aproape în
întregim e grupările politice ale m arilor fam ilii boiereşti cu pretenţii v o 
ievodale, să-şi asigure succesiunea dinastică. In acelaşi timp, el orien
tează, deşi foarte circumspect, politica statului m oldovean spre noi d i
recţii, altele decît cele filoturce. Asigurîndu-şi adeziunea m ajorităţii
conducătoare, Dim itrie Cantemir strînge legătu rile cu guvernul ru
sesc, în fruntea căruia se afla ţarul Petru cel Mare. A ceastă nouă d i
recţie politică a statului m oldovean urmărea scuturarea de jugul tur
cesc, iar pe vo ievo d u l iniţiator îl înscria în rîndul m arilor patrioţi ai
poporului nostru. Tratatul cu guvernul ţarist încheiat la Luţc (13 aprilie
1711) este printre cele dintîi care vizează, pentru această vrem e, în
mod direct independenţa de stat a M o ld ovei.
Tragicul sfîrşit al luptelor de la Stănileşti (11 iulie 1711) a însemnat
însă apusul unei domnii scurte, dar prom iţătoare de g lo rii şi în acelaşi
timp o poticnire în drumul spre realizarea celui mai sfînt ideal al po
porului nostru. Tînărul domn, personalitate intrată deja în conştiinţa
culturală a Europei, îşi acceptă cu durere nefericitul destin politic şi-şi
părăseşte încă o dată, — pentru totdeauna de data aceasta — , pămîntul
drag al ţării sale, pe care-1 slujise cu credinţă.
N o ile cercetări istorice scot la lumină faptul că în permanenţă D i
mitrie Cantemir a fost stăpînit de idealul naţional al independenţei tu
turor românilor, m oldoveni, munteni şi transilvăneni. Pentru realizarea
acestui nobil deziderat el înţelegea că e absolut necesară unitatea
poporului român împărţit de vitre g iile istoriei, în stătuleţe şi provincii.
Planurile politice ale lui Dim itrie Cantemir nu erau elaborări ab
stracte, teoretice, ci, pe cît era posibil, el erau ve rifica te în mod practic.
De aceea Dimitrie Cantemir trim ite iscoade să cunoască realităţile politico-sociale din Transilvania ocupată de austrieci, şi din M o ld ova şi
Ţara Românească aflate sub suzeranitatea Porţii Otomane. Primeşte,
de asemenea, delegaţi români care veneau In Rusia să inform eze asupra
mersului lucrurilor în Principate şi în acelaşi timp să ceară ajutor.
Tînărul Cantemir este entuziasmat în aceste încercări ale rom ânilor şi
de aceea face tot ceea ce-i stă în putinţă să-i sprijine în realizarea idea
lurilor lor. Folosind întreaga sa influenţă asupra ţarului, încearcă să-l
convingă pe acesta de necesitatea reorganizării unui front comun pentru
înlăturarea jugurilor otoman şi austriac. în acelaşi timp, ca unul care
cunoscuse concret, în cei 22 de ani de ucenicie în capitala Sublimei
Porţi, fo rţele politice şi militare, cît şi posibilităţile de menţinere a
supremaţiei puterii Imperiului otoman în balanţa de fo rţe internaţio
nale, D im itrie Cantemir îşi organizează vech ile însemnări şi date calese
cu m igală pentru a da la lumină o operă de incontestabilă valoare cul
turală pe plan european. Este vorb a de cea dintîi istorie care rupe gra
niţele tradiţionale ale m etodelor de abordare a materialului faptic sub
B.O.R. — 9
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forma succesiunii cronologice, prezentării seci şi arbitrare a fenom enelor
istorice, fără nici o încercare de pătrundere a sensului şi cauzalităţii
fenom enelor istorice. Istoria creşterii şi descreşterii Im periu lu i otoman,
— al cărui manuscris autograf a fost descoperit de curind în Biblioteca
U niversităţii Harvard (S.U.A.) — , era cel dintîi document de funda
mentare ideologică şi ştiinţifică a luptei antiotomane. Pentru prima dată
în literatura istorică a românilor filosofia slujeşte în mod evident istoria.
Nu era o interpretare dialectică a problem aticii sociale ci o abordare
şi o înţelegere ciclică a cursului istoriei. A lătu ri de contemporanul său,
istoricul italian Giambattista V ico, Dimitrie Cantemir se înscrie printre
cei dintîi prom otori ai «ciclu rilor istorice». Dincolo de importanţa minoră
a acestui fapt, pribeagul domn român urmărea încurajarea cercurilor
politice europene, încercînd să le dovedească imposibilitatea
pentru
Poarta Otomană de a menţine hegemonia politică.
Tot din aceste considerente, specifice vrem ii, Dim itrie Cantemir este
preocupat de fundamentarea dogmatică a Ortodoxiei. Aceasta era o
încercare generală a scriitorilor bisericeşti răsăriteni, avîndu-se în v e 
dere pe de o parte stăvilirea expansiunii propagandei rom ano-catolice
şi protestante în Orient şi în sud-estul european, iar pe de altă parte
rezistenţa în faţa celei musulmane. Numai făcînd din întregul Sud-Est
european un front comun şi unitar; cimentat ideologic de comuniunea
de interese politice, sociale, econom ice şi religioase, Dimitrie Cantemir,
ca de altfel mulţi dintre contemporanii săi cu ved eri înaintate, vedeau
soluţia salvatoare a contradicţiilor astringente internaţionale în general
şi europene în special. A ceste considerente vo r sta la baza cîtorva lu
crări apreciate elogios la vrem ea respectivă : Im aginea tainică a ştiinţei
sacre, Locuri întunecate in Catehismul publicat de un autor anonim,
Divanul şi M etafizica.
Poporul român se impunea în circuitul va lorilor sud-estului euro
pean prin originea, vechimea, continuitatea, capacitatea şi forţa desti
nului său. în calea tuturor vitreg iilo r istoriei poporul român nu numai
că nu s-a pierdut ci s-a călit pentru a înfrunta cu putere veacurile. Dă-v
duse dovadă în numeroase rînduri de vrednicie în lupte pentru apărarea
propriei sale fiinţe, constituind în acelaşi timp poarta zăvorită în faţa
tuturor invaziilor spre Europa Centrală. A ceasta îl
îndreptăţea
pe
Cantemir să susţină că neamul său e vrednic de a sta alături de marile
puteri în lupta pentru o cauză comună. In sprijinul acestei preţioase
afirmaţii Cantemir aduce o lucrare de seamă : H ronicu l v e ch im ii rom ânom old o-vla h ilor. Pentru a m otiva ideologic necesitatea dispariţiei cercu
rilor şi grupărilor antagoniste din Ţările Române, realităţi pe care tînărul domn le cunoştea din proprie experienţă, el scrie Istoria Ie ro g lifică
şi V ia ţa lu i Constantin Cantemir. Nu putem rămîne fără ecou în inima
unui atît de desăvîrşit patriot frumuseţile nebănuite
ale pămîntului
strămoşesc, tradiţiile, organizarea şi toate celelalte expresii ale vie ţii
neîntrerupte a poporului român pe aceste meleaguri, fapt pentru care,
dincolo de solicitările forurilor de cultură străină, Cantemir ne lasă
minunata D escripţia M oldaviae.
Deşi ne face adeseori impresia că tratează problem e de ordin g e 
neral, Dimitrie Cantemir vizează în mod direct realităţi concrete ale
organizării socio-politice româneşti din timpul său. Face încercări de
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a schimba starea de lucruri, respectiv criza politică de ordin intern
şi extern, prin care trecea M oldova. In mod figurat, prin reprezentări
simbolice, Cantemir critică stările de lucruri din ţara sa, pentru că în
acest fel, spera el, să le îndrepte.
în întreaga concepţie şi activitate cantemireană se distinge cu uşu
rinţă un profund patriotism alimentat în permanenţă de dragostea faţă
de poporul şi ţara din care făcea parte.

Dimitrie Cantemir poate fi socotit cel dintîi filosof român care se
impune circuitului cultural prin impetuozitatea idelor sale originale şi
prin autenticitatea soluţionărilor date problem aticii gnoseologice şi
sociale. M eritul său este cu atît mai mare cu cît autorul s-a form at şi
a activat într-un mediu ideologic destul de tulbure şi contradictoriu.
Este tocmai perioada în care scolastica prinsese teren, iar dialectica
tenta multe conştiinţe. Dacă In opere din tinereţe ca D ivanul, Loca
obscura şi Logica, Cantemir înclină mai mult spre acceptarea principii
lor scolastice de abordare a problem aticii gnoseologice, pas important
în gîndirea creştină ortodoxă, în operele de maturitate ca H ronicu l
v e ch im ii rom â no-m old o-vlah ilor. Istoria Ie ro glifică , Sacrosanctae sau
M onarchiarum phisica exam inatio, filosofia îi călăuzeşte gîndirea.
în concepţia lui Dimitrie Cantemir, Dumnezeu este Creatorul şi
Proniatorul lumii. Omul păstrează ca o reminiscenţă germinală în fiinţa
sa datul absolut, reflectat concret în conştiinţă, dar, dincolo de aceasta,
are deplina libertate de discernămînt şi acţiune. Cantemir nu înţelege
prin aceasta un «lib er arbitru», în sensul religios al noţiunii ci o l i 
bertate strict condiţionată de relaţiile sociale, interumane. însăşi con
ştiinţa umană nu este numai seminal absolut ci şi expresie a existenţei
sociale. Divinul inspiră, dar nu condiţionează u m anu l; adevărul este
unul singur, obţinut experimental, nu extatic. Prin Sacrosanctae se
delim itează raţional dom eniile de cercetare ale teologiei şi ştiinţei
ambele devenind domenii distincte ale investigaţiei gnoseologice. D i
m itrie Cantemir se opreşte la acest stadiu de definire a domeniilor, fără
a se situa arbitrar de o parte sau de alta ci doar abordînd, conform
necesităţilor sau împrejurărilor, m etodele de cunoaştere şi cercetare.
în ceea ce priveşte antropologia, Cantemir este tributar concepţiei
creştine, deşi adeseori se întîlnesc contradicţii în gîndirea sa. Fiecare
fenomen are o cauză primordială a existenţei sale şi un scop spre care
trebuie să tindă în virtutea unei legităţi bine definite, dar parţial cu
noscute. Esenţa existenţei este Dumnezeu, în care-şi au originea — nu
în sens panteist — toate celelalte forme ale existenţei m ateriale şi
spirituale. Din acest punct de vedere Cantemir păstrează lin iile tra
sate de părinţii şi scriitorii bisericeşti, fiind departe de o acceptare a
existenţei, în sensul hegelian de mai tîrziu. Fiecare creatură, ca formă a
existenţei, este un unicat, avînd o cauză comună cu celelalte, dar un
scop propriu, bine definit. Omul, ca fiinţă raţională, acţionează, în în
tregul complex al problem aticii existenţei sale, într-un mod particular,
specific condiţiei sale ontologice. L egile Providenţei nu-i mai condi
ţionează destinul, atotştiinţa divină nu-i determină ci, în virtutea ra
ţiunii — expresie a încununării creaturii — , omul are posibilitatea să
fie autorul propriului său destin. Aceasta era o reacţie faţă de pre-
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deslinaţianismul protestant în ascensiune şi în acelaşi timp o nouă formă
de exprimare a principiilor umaniste.
Omul căzut în păcat a pierdut prerogativele lui «posse non m ori»,
fiind nevoit să accepte noi condiţii ontologice. El are însă o menire spe
cială în context creatural, în virtutea căreia tinde spre desăvîrşire, con
cept care, în ultimă instanţă, este sinonim cu reintegrarea în condiţiile
existenţei prim ordiale. Această desăvîrşire, reintegrare, necesită o per
manentă pregătire, o luptă continuă pentru nimicirea răului, a păcatu
lui şi, simultan, cultivarea binelui, a virtuţii. Prin aceasta se instituia
o m otivaţie a eticii în concepţia cantemireană. M orala are două izvoare
bine distincte : divinul şi umanul. Principiile m orale de origine divină
sînt receptate prin datul revelat, respectiv sub forma biblică, pe cînd
cele umane sînt expresii ale raţiunii, rezultante ale experienţelor, rela
ţiilor şi conştiinţei sociale. C ele dintîi vizează aspecte generale ale
existenţei sociale, permanent valabile, secundele aspecte particulare,
specifice unor epoci sau zone. A m b ele sînt supuse însă unei permanente
e v o lu ţii: cele divine prin continua • aprofundare şi înţedegere, cele
umane prin adaptare şi schimbare.
Principiile morale devin posibilităţi indispensabile ale desăvîrşirii
umane. Aceasta se realizează însă numai în context social. In măsura
în care individul este folositor mediului social în care-şi desfăşoară acti
vitatea, influenţîndu-1 pe acesta în sens pozitiv, îşi realizează menirea
sa ontologică. Dim itrie Cantemir preia vechi idei ale Sfinţilor Părinţi
din prim ele veacuri ale creştinismului, conform cărora mîntuirea nu se
poate obţine numai în virtutea unui verticalism ci şi a unui orizontalism spiritual. A ceasta excludea însingurarea individului de mediul so
cial, subiectivismul şi particularismul. Omul se apropia de esenţa divină
prin uman, semenul, aproapele fiind puntea de legătură între cele două
planuri. Aceasta constituia un mare pas în gîndirea umanistă a vrem ii.
Omul revenea în centrul atenţiei generale. Totul era de la om şi pentru
om. Antropocentrism ul căpăta astfel tot mai mult teren, filosoful român
adueîndu-şi din plin contribuţia la împlinirea acestui deziderat major.
Prin aceasta oam enilor li se recunoştea egalitatea naturală, discrimină
rile sociale nefiind decît anomalii, derogări de la adevărata leg e morală.
Dimitrie Cantemir este cel dintîi care pune în aplicare, atît cît are
posibilitatea, aceste nobile principii umanitare. Numai astfel îi putem
înţelege simpatia faţă de masele populare, faţă de dezmoşteniţii soartei
şi în acelaşi timp ostilitatea faţă de clasa exploatatoare, care nu este
decît un conglom erat al «fiarelo r răpitoare». Cantemir este cel dintîi
care m otivează ideologic revolta ţărănimii ca o necesitate a restabilirii
ordinei morale. Poziţia socială, interesele politice m ajore şi determ i
nante, scurta domnie, l-au împiedicat pe acest mare umanist român
să-şi pună în aplicare ved erile sale înaintate. în stadiul în care le-a
lăsat, ele nu sînt decît principii umaniste, adeseori utopice, incapabile
de a transforma revoluţionar existenţa socială. Pentru prima dată însă
masele populare, dar mai cu seamă ţărănimea românească, intră în aten
ţia unui om de cultură român de talia lui Dim itrie Cantemir. A cesta
vedea în ţărănime principala bază economică şi strategică în lupta na
ţională antiotomană. N eg lija rea acestei clase ducea, implicit, la n e gli
jarea însăşi a intereselor politice naţionale.
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Analizînd pe larg raporturile sociale dintre clase, rolul statului şi
al domnitorului în viaţa unei ţări, cu referiri directe la realităţile con
crete ale poporului român, studiind contradicţiile politice internaţionale,
Dimitrie Cantemir se impune ca o personalitate de prim ordin în cultura
şi viaţa politică a Europei sec. X V III.
Concepţia istorică a lui Dim itrie Cantemir se dezvoltă în contex
tul general al id eologiei istorice europene. In acest sens precizăm teoria
privitoare la naşterea, evoluţia şi decăderea form aţiunilor politice, cît
şi a succesiunii Im periilor şi forţelor dominante ca pe ceva ciclic, o
stare generală de rotaţie în sensul celei cosmice. Această concepţie im
punea şi un determinism social de tip idealist, impropriu
adevăratei
evolu ţii istorico-sociale.
înţelegînd realităţile concrete ale poporului român, în spirit uma
nist, Dimitrie Cantemir susţine şi documentează ideologic că nu numai
vechim ea unui popor şi întinderea graniţelor sale îi asigură viabilitatea
ci mai ales gradul de cultură şi civilizaţie, contribuţia pe care acel popor
o aduce la progresul umanităţii. «D e iaste vreun popor mai mult decît
altele să se cinstească, sau cu mare nume şi preţ să se ţie, nu numai
singură vechim ea lui, nu numai mulţimea şi lăţimea lui în toată, sau în
cea mai multă şi mai mare a rătunzelii pămîntului parte .destulă iaste
(...), ce spre agonisita acestui titlu trebuiesc cunoştinţa cinstii şi nevoinţa spre dînsa, învăţăturile şi vredniciile care singure numai cele
proaste şi va rva re obiceiuri a schimba pot, şi din varvari elini şi din
păgîni romani a-i preface meşteşugul şi m ijlocirile arată».
Interesantă şi originală este concepţia lui Dim itrie Cantemir cu pri
v ire la rolul istoricului în viaţa unei societăţi şi în însuşi contextul
istoriei propriu-zise. «Istoricul adevărat, adică acel ce istoria adevărată
precum s-au avut istoriceşte, lauda împreună cu făcătorul împărtăşeşte,
căci cele ce a ostenit lucrul a săvîrşit, iar acesta a vo it în v e ci lucrul a
se pomeni şi încă mai mult pe scriitori decît pe făcătorii minunilor,
fericiţi şi lăudaţi a-i numi v o r îndrăzni. Căci după armele şi faptele
eroilor, condeile istoricilor de nu s-ar fi călit, încă demult şi lauda nu
melui lor deodată cu vasele ţărna le-ar fi acoperit. Şi aşa, aceia au fost
de lucru făcători, împreună muritori, iar aceştia numelui au fost înnoi
tori şi în veci stătători».
Dim itrie Cantemir a ridicat istoriografia românească la nivelu l m e
todologiei istorice europene (Pom piliu Teodor). In întreaga sa operă,
dar în special în H ro n icu l v e ch im ii rom â no-m old o-vlah ilor, istoricul se
dovedeşte un convins luptător pentru drepturile politico-sociale ale
românilor, pentru unitate, latinitate şi continuitate în Dacia. Dim itrie
Cantemir, cu car© de fapt culminează istoriografia românească a sec.
X V II şi X V III (N ico la e Iorga), nu este numai filosof sau istoric ci şi un
filo sof al istoriei.
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U N SLUJITOR A L BISERICII ŞI C R O N IC A R A L M O L D O V E I:
S A V A IE R O M O N A H U L
DUMITRU VELCIU

Letopiseţul Ţ ă rii M o ld o v ii de la Ştefan sin V a s ilie V od ă ncoace,
de unde iaste părăsit de M iro n Costin logofăt. Iară acum s-au scos din
izvodu l lu i V a sile Dămian ce-au fost 3 log ofă t şi de pre izvodu l lu i
Tudosie Dubău log ofă tu l şi a lto ra 1, cronică cuprinzînd istoria M o ld o v ei
de la 1661 pînă la 1709, apreciată atît pentru valoarea ei documentară,
cît şi pentru certe va lori literare, transmisă posterităţii ca o lucrare
anonimă, nu îşi are stabilit nici pînă astăzi numele autorului.
Realizată, după datele interne pe care le conţine, prin anul 1712
şi pusă de către M ih ail Kogălniceanu, cu ocazia tip ă ririi2, în mod arbi
trar, sub numele lui N icola e Costin, fiul lui Miron, părere la care a
aderat, aducînd şi argumente, N icola e Iorga, a fost mai apoi atribuită
lui A xin te Uricariul (I. G. Sbiera ; A ro n Densuşianu). A m b ele ipoteze
au fost însă infirmate, într-un mod care nu mai îngăduie contraargumente, de către regretatul istoric Constantin Giurescu (| 1918), în lucră
rile sale din 1907 şi 1914 3, prin care o socoteşte opera unui anonim.
A cest punct de ved ere a fost însuşit de marea m ajoritate a istorici
lor şi istoricilor literari care o tratează ca atare în lucrările lor, eticheta
de anonim fiind adoptată şi de tratatul de Istorie a lite ra tu rii române,
voi. I, al A cadem iei R.S.R.4. O recrudescenţă a poziţiei pro N icola e
1. Manuscris, copiat de Axinte Uricariul, «în tîrg în Eşi, vito 7224 [ — 1715],
sept. 1, vă dni [ — in zilele lui] Io Nicolae Alexandru [Mavrocordat] Vodă, într-a doua
domniia». Se află la Biblioteca centrală a Universităţii din Iaşi, sub cota II— 22 (fost
6). Cf. I. Crăciun, A. Ilieş, R epertoriul manuscriselor de cron ici interne privind istoria
României (sec. X V — X V III), Bucureşti, 1963, p. 106. O copie microfilm, sub nr. 97,
se află la Biblioteca Academiei RSR.
2 . M. Kogălniceanu, Letopisiţile Ţării M old ovii, voi. II, Iaşi, 1845, p. 3— 77 (în
chirilice); ed a Il-a, C ronicele României sau Letopiseţele M old ovei şi Valahiei, voi.
II, Bucureşti, 1872, p. 2— 70 (cu litere latine).
3. Const. Giurescu, Contribuţiuni la studiul cronicelor
m oldovene
(N icola e
Costin, Tudosie Dubău, Vasile Dămian), Analele Acad. Rom., mem. secţ, ist., Bucureşti,
1907; Idem, Izvoadele lu i Tudosie Dubău, M iron logolătul şi Vasile Demian, Bucureşti,
1914.
4. Ediţia I, Bucureşti, 1964, p. 601— 603 (capitol redactat de I. D. Lăudat); ed. a
Il-a revăzută, Bucureşti, 1970, p. 552— 554.
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Costin s-a manifestat, în 1979, prin lucrarea unui tînăr istoric A l. V.
Diţă 5, dar argumentaţia sa, bazată pe o inversare a cron ologiei scrie
rilor lui N. Costin, insuficient susţinută, nu este în măsură să-l resti
tuie pe acesta drept autor al cronicii de care ne ocupăm.
Considerînd valabile, în esenţa lor, rezultatele cercetărilor lui Const.
Giurescu, în sensul că nici lui N icola e Costin şi nici lui A xin te Uricariul
nu li se poate atribui paternitatea acestei cronici, în intenţia de a încerca
să identificăm, totuşi, pe autorul acestei valoroase lucrări, operă de
com pilare dar conţinînd şi o substanţială parte originală, ne-am îndrep
tat studiul nostru în alte direcţii, valorifîcînd date şi elem ente pe care
C. Giurescu şi ceilalţi cercetători, fie că le-au neglijat, fie că nu le-au
cunoscut.
Cercetarea atentă a textului C ro n icii M o ld o v e i pe anii 1661— 1709,
cunoscută acum şi sub numele de «Pseudo N icola e Costin», ne-a scos
în evidenţă o seamă de caracteristici ale acesteia, remarcate, de altfel,
şi de cercetătorii care au studiat-o mai îndeaproape, caracteristici care,
însumate şi fără a se contrazice între ele, se pot grupa în următorul
succint tablou :
— frecvenţa calculării greşite a anilor «d e la H ristos» (era noastră),
prin scăderea, invariabil, a cifrei 5508 din anii «d e la facerea lum ii»
(anul bizantin) şi pentru lunile septem brie— decembrie, perioadă în care,
în mod corect, trebuia să se scadă 5509 ;
— preferinţa pentru interpolări şi m odificări redacţionale ,— autorul nu este boier, dovedeşte o largă cunoştinţă a Bibliei, are
cultură eclesiastică şi manifestă preferinţă pentru amănunte din istoria
bisericii m oldovene şi, în generali, pentru viaţa bisericească;
— autorul făcea parte dintre copiştii de manuscrise din jurul can
celariei domnitorului M o ld o v ei N icola e M avrocordat şi cunoştea sla
vona (în text sînt date repetat citate din B iblie în slavonă, cu traduce
rea lor românească) ;
— autorul com pilaţiei — spune C. Giurescu — este cel care a pre
luat spre transcriere ciornele şi manuscrisele rămase de la N icola e
Costin ( t sept. 1712).
Urmărind aceste elem ente în lucrările manuscrise din perioada de
început a sec X V III cînd se localizează în timp cronica anonimă de care
ne ocupăm, în strînsă legătură cu in iţiativele privind realizarea de noi
cronici şi manuscrise de cronici din această perioadă, datorate cu deo
sebire domnitorului N icola e M avrocordat (nov. 1709— nov. 1710 ; sept.
1711— dec. 1715), cercetarea noastră ne-a condus către un nume mai
puţin cunoscut dar care, în final, adună în jurul lui o activitate destul
de bogată : Sava Ierom onahul de la M itropolia din Iaşi, copist de ma
nuscrise al lui M avrocordat şi care întruneşte, în diversele sale lucrări,
în mod cumulativ, toate cele cinci note principale care caracterizează
sintetic C ronica M o ld o v e i pe anii 1661— 1709.
5.
Reinterpretări şi adăugiri Ia studiul cron icilor
istorie, tom 32, 1979, nr. 5, p. 875— 893.
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Contemporan şi co leg de breaslă cu binecunoscutul cronicar, diac
şi copist de manuscrise A xin te Uricariul, dar insuficient remarcat şi
apreciat de către istoricii literari, Sava Ieromonahul are totuşi o acti
vitate mult mai bogată decît ceea ce i se atribuia îndeobşte, pînă acum.
Realizările lui, în calitate de copist şi prelucrător de manuscrise,
ca şi de diac, scriitor de acte de cancelarie, publice şi private, confirm ate documentar şi cunoscute de noi, pot fi identificate pe un interval de cel
puţin 17 ani, între cca 1710 şi 1727, timp în care îl aflăm, pe rînd, la
M itropolia din Iaşi, la mînăstirea Secu, înapoi la M itropolie şi, în cele
din urmă, la Episcopia de Roman, ţn acest interval, activitatea lui include
şase lucrări certe, subsemnate, din care patru păstrate în autograf (un
manuscris şi trei documente), iar alte două (am bele manuscrise de cro
nici) transmise în copii ulterioare care îi conservă numele, preluat din
originale, astăzi pierdute. Deosebit de acestea, i se mai pot atribui, în
mod întemeiat, pe baza activităţii sale cunoscute, cel puţin încă şase
lucrări, între care C ronica M o ld o v e i 1661— 1709, precum şi încă trei
probabile.
Nu dispunem, deocamdată, de mai multe date privitoare la viaţa şi
activitatea lui Sava Ieromonahul. A murit, de bună seamă, la Roman,
nu mult după anul 1727, cînd îl aflăm, documentar, pentru ultima dată
acolo, în slujba Episcopiei. Peste mormîntul lui simplu, de călugăr sme
rit şi modest, aşa cum a fost Întreaga lui viaţă, timpul a aşternut o totală
uitare, ca şi peste numele ce trebuia să străjuiască cea mai mare şi mai
însemnată parte din opera lui scrisă — Cronica M o ld o v e i pe anii 1661—
1709 — pe care, astăzi, ne facem o datorie să i-o restituim, ca o repara
ţie necesară şi deplin îndreptăţită.
Pentru susţinerea paternităţii lui Sava Ieromonahul asupra cronicii
m oldovene pe care i-o atribuim, ne vom referi, în continuare, la unele
din principalele manuscrise contemporane de cronici, care îi conservă
numele, fie direct, fie în copii ulterioare, şi care prezintă notele carac
teristice, extrase de noi mai sus, privitoare
la
C ronica
M o ld o v e i
1661— 1709.
Unul din cele mai reprezentative documente în acest sens îl consti
tuie varianta «pentru domn» a Letopiseţului Ţării M o ld o v e i de la zidirea
lum ii, al lui N icola e Costin, păstrată în copie în mssele rom. nr. 580, 2715
ş.a. de la B iblioteca A cadem iei R.S.R., miscelanee care cuprinzînd,
înaintea letopiseţului amintit, o parte din op erele lui M iron Costin (D e
neamul m old oven ilor, varianta în cinci capitole, V ia ţa lum ii, Stihuri
îm potriva zavistiei ş.a.).
Ms. rom. nr. 580, copiat la Braşov în 1718, reproduce pe un altul
mai vechi, scris în Molcjova, din 20 octom brie 7221 ( = 1712), cum re
zultă din titlul pe care îl dăm în continuare şi care prezintă unele ciu
date inadvertenţe : Letopiseţ al ţârâi M o ld o v e i, acum după izvoade scos
cu porunca prealum inatului şi înnâlţatului dom nului nostru Io N icola e
M a vrocorda t v o ev o d cu m ila lu i Dumnezeu domn şi oblăduitor a toată
M oldovlahia, în anul de la zidirea lu m ii 7221, iar de la naşterea lu i
Hristos 1713, mesiţa octo m vrie , 20 dni, de M iro n Costin carele au fost
logofă t mare în M o ld o v a (fila 46 v.).
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Ca încheiere, la sfîrşitul letopiseţului (fila 397 v . )r se află următoa
rea însemnare a copistului : «Ş i sosind cu scrisul pînă aicea, cît s-au
agiunsu aceste izvoade, iară de aici înnainte anii scrişi pînă la aceste
vrem i după orînduiala izvoadelor tot a lui M iron logofătul. Sfîrşit şi lui
Dumnezeu laudă, în anul 7221, iulie 25; şi l-am prepus eu Gheorghie
logofeţelu l, al doilea [rînd], în cetatea Braşovului la anui 7226[ — 1718],
ghen. 14».
Titlu l manuscrisului iniţial moldovean, din 7221, pe care îl repro
duce munteanul Gheorghe logofeţelu l conţine două grave e r o r i: a) se
calculează greşit anii «d e la H risto s », scăzîndu-se, pentru luna octom 
brie, 5508 din anii «d e la zidirea lum ii», în loc de 5509, ceea ce conduce
la fixarea eronată a datei de «20 octom brie 1713», în loc de 1712, pentru
începerea copierii manuscrisului în M o ld ova ; b) deşi se copiază efectiv
letopiseţul lui N icola e Costin, opera este trecută, In m od greşit, atît în
titlu cît şi în încheierea manuscrisului, sub numele lu i M iron Costin,
căruia îi aparţin numai celelalte lucrări menţionate în cadrul miscelaneului, copiat de aceeaşi mînă. Situaţia se prezintă asemănător şi în
ms. rom. 2715 din 1723, copist munteanul Stanciu ierei, care îşi transcrie
şi el numele.
Urma manuscrisului m oldovean, cu numele copistului iniţial — nu
mai urma, pentru că originalul nu se mai cunoaşte — am găsit-o în
Transilvania, între manuscrisele rămase de la Gheorghe Şincai, în ca
drul uriaşei documentări pe care acesta a folosit-o la redactarea H ron ic ii rom ânilor. în volum ul X X V din larga sa colecţie de 30 de volume,
Şincai a copiat un manuscris m oldovean sub titlul, parţial latinizat,
Constqntis M iro n logothetae principatus M olda via e Chronica — Descă
lecatul a ţârei M o ld o v e i la ce vâleat de la zidire s-au tîm plat...6, citat
repetat sub această formă în marea sa operă, deşi datele pe care le cu
prinde confirmă că este vorba, de fapt, de menţionata lucrare a lui
N icola e Costin. Transcris pînă la cap. 54, în acest volum X X V , copie
rea manuscrisului m oldovean a fost reluată de Şincai pentru capitolele
55— 62 («s iv e u ltim o»), într-un alt manuscris, care se încheie cu anul
15957. Pe ultima filă a acestuia, văzut de noi, p. 150 în numerotaţia
iniţială a lui Şincai, respectiv fila 23 verso, în numerotaţia nouă a bi
bliotecii clujene, copia istoricului transilvănean se termină cu următoa
rele rînduri, transcrise de el după textul pe care îl c o p ia : «Ş i sosind
cu scrisul pînă aicea, cît s-au ajuns aceste izvoade, iară de aici înainte
anii scrişi pînă la aceste vrem i după orînduiala izvoadelor tot a lui
M iron logofăt. Sfîrşit şi lui Dumnezeu laudă». C eva mai jos, într-un ali
neat nou : «In anul 7221, luna iulie 25, pren osteneala sm eritului erm onah Sava m oldoveanul, den St. mănăstire Săcul, ce au fost la M e tro p olie.
6. Ms. rom. nr. 241, tom XXV, Academia R.S.R., filiala Cluj, fond Oradea. Cf.
I. Crăciun şi A. Ilieş, Repertoriul manuscriselor de cron ici interne, p. 93.
7. Ms. rom. nr. 499, Acad. R.S.R., filiala Cluj, fond Blaj (nu este menţionat In
R epertoriul de Ia nota precedentă). Vezi, în schimb, Miron Costin, Opere com plete,
ed. V. A. Urechia, voi. I, Bucureşti, 1886, p. 47— 48 (sub «Codex şincaian I » ); Iacob
Radu, M anuscriptele B ibliotecii Episcopiei greco-catolice române din Oradea-Mare,
Bucureşti, 1923, p. 28— 29 (sub nr. vechi 160); Giorge Pascu, Istoriea literaturii române
din secolul X V III, voi. III, Iaşi, 1927, p. 51— 52.
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Şi cu protopopul N icola e am legat acest letopiseţ». Pe margine Şincai
adnotează : 1712, avînd în vedere, desigur, anul corect cînd s-a început
copierea manuscrisului moldovean.
Identitatea parţială a acestei menţiuni finale din copia lui Şincai
iîn manuscrisele acestuia lipsesc titlul original şi prim ele 15 capitole,
istoria biblică şi primul descălecat) cu manuscrisele rom, 580 şi 2715
BARSR nu mai lasă loc la îndoială că istoricul transilvănean a avut în
mînă şi a transcris pentru n e voile sale de documentare dacă nu ma
nuscrisul realizat în M oldova, din ordinul lui N icolae M avrocordat, între
20 octom brie 1712 şi 25 iulie 1713, o copie de pe acesta', anterioară celor
din 1718 (ms. rom. 580) şi 1723 (ms. rom. 2715), care nu mai menţionează
numele copistului moldovean. Şincai obţinuse manuscrisul prin interm e
diul istoricului F. J. Sulzer, austriac stabilit în Ţara Românească, aşa
cum se menţionează în prefaţa la Elementa linguae daco-romanae sive
valahicae din 1780 8.
Originalul a fost adus de către N icolae M avrocordat în Ţara Româ
nească, cu ocazia transferării lui, ca domn, din M oldova, la 25 decem 
brie 1715. îl găsim menţionat în catalogul grecesc al bibliotecii aces
tui domn de la mînăstirea Văcăreşti din Bucureşti, de asemenea cu data
de an greşită (1713) : «Istorie, 4. Cronograf al M o ld ovei de la' începu
turile ei pînă la domnia lui A ron Vodă şi prin porunca prea înălţatului
nostru domn alcătuit de către M iron lo g o fă tu l; transcris de către Ie r o 
m onahul Sava, copiat la Iaşi, 1713 ; legătură a cărţii în roşu, cu închi
zători» 9. După acest exem plar s-au făcut, probabil, copiile din mssele
580 şi 2715, copia transmisă de Sulzer lui Şincai şi altele.
Din prezentarea acestui manuscris, reţinem drept caracteristice pen
tru copistul lui, Sava Ieromonahul, următoarele note :
— greşită calculare a anului «d e la H ristos» ;
— făcea parte dintre copiştii lui N icola e M avrocordat şi scria din
ordinul acestuia ;
— preluase spre copiere hîrtii ale lui N icolae Costin la numai o
lună după moartea cronicarului.
Comparînd copia realizată de Sava Ieromonahul (după mssele 580
şi 2715), redacţia «către domn», pînă la 1595, cu redacţia «către ceti
tor», pînă la 1601, realizată, independent, de către alt copist, constatăm
în copia ieromonahului m oldovean o seamă de m odificări, com pletări
şi interpolări faţă de textul celeilalte redacţii, privind mai ales elem en
te din dom eniul bisericii şi v ie ţii religioase, in te rve n ţii m oralizatoare
sau de imputare personală, în legătură cu credinţa faţă de D um nezeu10,
nespecifice unui laic ca N icola e Costin. Dăm, exem plificativ, o seamă
de citate : «că cine oşteşte cu sabia, după cum a zis Domnul Hristos,
8. Cf. Şcoala ardeleană, ediţie critică de FI. Fugariu. Studiu introductiv şi note
finale de Romul Munteanu, voi. I, Bucureşti, [1970], p. 71.
9. N. Iorga, Pilda bunilor domni din trecut, Analele Acad. Rom., mem. sect. ist.,
mem. nr. 2, Bucureşti, 1914, p. 29, sub nr. 4, între cărţile româneşti de mărimea întîi.
Am dat traducerea textului grec publicat de N. Iorga.
10. Comparaţia am făcut-o după Nicolae Costin, letopiseţul tării M old ovei de
la zidirea lumii, ediţia Ioan Şt. Petre, Bucureşti, Edit. Fundaţiilor regale pentru litera
tură şi artă, 1942, unde se dau, paralel, ambele redacţii; în subsol, cu petit, redacţia
«către domn». După această ediţie indicăm în text, în paranteză, paginile.
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de sabie p iia re» (p. 53) ,• p. 254, o largă interpolare ca explicaţie naivă a
cauzelor cutremurelor de pămînt (într-o altă copie de cronici pe care
o va realiza în 1721— 1724, Sava Ieromonahul, redind pasajul mai pe
scurt, trimite, pentru detaliere, la «B og oslovie», probabil apocrifa atri
buită Sf. Ioan Bogoslovul) ; «Caută aicea că vrea să înşele Alexandru
Vodă şi pre Dumnezeu» (p. 489) ,* Ion V od ă cel Cumplit este «orbirea
lui Dumnezeu» (p. 518) ; imputaţie directă aceluiaşi domn : «Bine, dară
Dumnezeu ştie pentru cine făceai ?» (p. 520). Lui Sava i se datorează şi
completarea «Sfîntul Stratilat Tiron dintr-acei slujitori au fo st» (p. 125),
care urmează menţiunii despre soldaţi romani numiţi tirones, comple
tare ce nu apare în redacţia «către cetitor», în schimb apare într-o copie
a lucrării De neamul m old o ve n ilo r (ms. Leningrad) ce i se poate atribui
întemeiat.
Grava greşeală de a pune sub numele lui M iron Costin o lucrare a
fiului acestuia N icola e este explicabilă pentru modestul călugăr Sava
Ieromonahul. A v în d în faţă, primite de Iar N icola e M avrocordat, hîrtiile
rămase de la N icola e Costin, foarte curînd după moartea cronicaru lu in ,
între care, semnate, unele din lucrările certe ale lui M iron Costin (men
ţionate mai sus ca transcrise în prima parte a miscelaneului), necu
noscător al evolu ţiei istoriografiei m oldovene, Sava a pus sub numele
aceluiaşi şi Letopiseţul lui N icola e Costin care, probabil, nu conţinea,
în predoslovie, numele adevăratului autor l2.
O altă lucrare a lui Sava Ieromonahul, în care găsim unele din
caracteristicile menţionate pentru C ronica M o ld o v e i 1661— 1709, este
copia realizată de el, între 1721 şi 1724, a unei compilaţii prescurtate
de cronici m oldovene avînd următorul titlu : H ronograt, adecă le to p i
seţul ţării M o ld o v e i dintru în tîiu l descălecat de Traian îm păratul cu
rîm len i şi al doilea de Dragoş Vodă, care să vede pînă astăzi, şi viaţa
dom nilor, din vech i istorii, carii s-au scris în zilele de Dumnezeu înăl
ţatei dom nii a prea lum inatului nostru domn Ioan M ih a i R acoviţă —
voevod , cu blagoslovenia prea sfinţitului părinte k ir Athanasie, episcop
Romanskii, leat 7232 [ = 1724], mesiţa fe v ru a rie 13.
Cuprinde, în ordine, De neamul m old oven ilor (în şapte capitole),
Letopiseţul de la Zidirea lum ii de N icola e Costin şi Letopiseţul lui
11. In cronica sa privind cea de-a doua domnie moldoveană a lui Nicolae
Mavrocordat, Axinte Uricariul spune : «i-au părut rău lui Nicolae Vodă de moartea
acelui boiariu şi au arătat deosebită milă casei lu i; şi, nelăsînd coconi răposatul
Nicolae, cu multă nevoinţă pentru pomenirea lui, au pus de au scris istoriile Ţărăi
Moldovei, carele le scosese cu osteneala lui» (Ioan Şt. Petre, A xinte U ricariul, studiu
şi text, Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1944, p. 176). Copistul desemnat a fost, cum se
vede, Sava Ieromonahul.
12. Pentru modul în care această greşită atribuire, datorată lui Sava, a derutat,
în afară de Şincai, pe o seamă de istorici şi literaţi, pornind de la cronicari pînă la
cercetătorii din zilele noastre, vezi D. Velciu, Im plicaţiile erorii unui copist de ma
nuscrise, din 1712, asupra istoriografiei noastre, în Revista de istorie, nr. 2/1974, p.
229— 241.
13. Ms. nr. 4086 (fost «1/1924, fond G. Sion») din Biblioteca Centrală a Univer
sităţii din Cluj-Napoca. I. Crăciun, A. Ilieş, Repertoriul..., p. 78 şi 93.
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M iron Costin, totul cu substanţiale* şi judicioase prescurtări, operaţie
făcută, potrivit cercetărilor n oa stre14, prin 1713— 1714, de către A xin te
Uricariul, din dispoziţia lui N icola e Mavrocordat.
Redacţia transcrisă de Sava Ieromonahul nu s-a păstrat, dar ea s-a
transmis prin copia tîrzie, dar destul de fidelă, făcută în 1807 de către
Iosaf, monah, care reproduce şi cele două predoslovii ale lui Sava, una
către episcopul Atanasie al Romanului (semnată Sava Ieromonahul),
cealaltă «către cititor» (nesemnată, dar sigur a lui Sava) lS.
Prin ce se aproprie această nouă lucrare a lui Sava Ieromonahul de
notele specifice ale C ro n icii M o ld o v e i 1661— 1709 ?
Acum, după vreo 12 ani de la copierea «letopiseţului iui M iron
Costin logofătul», de fapt al lui N icola e Costin, oarecum mai stăpîn pe
mersul istoriografiei m oldovene, deşi copiază o compilaţie prescurtată,
care m erge pînă la 1661, crede că transcrie «letopiseţul răposatului
N icola i Costin, b iv v e l logofăt», cum menţionează în predoslovia «către
cititor», dar atrage atenţia că «cetind pre acela şi pre acesta, în multe
locuri v e i afla voroava şi însemnări într-alt chip, ales la numărul ani
lor». Şi chiar aici, în această predoslovie, leatul 7229 îl trece clnd 1721
clnd 1720.
In afară de alte intervenţii mai mărunte, în manuscrisul realizat de
Sava Ieromonahul, prin comparaţie cu un alt manuscris al aceleiaşi com 
pilaţii prescurtate, ms. rom. 256 BARSR, considerat de cercetători ante
rior anului 1724 16, am identificat două im portante interpolări, ambele
d irect legate de viaţa bisericească a ţării, aşa cum apar atîtea asemă
nătoare în Cronica M o ld o v e i 1661— 1709.
După ce redă pasajul privitor la zidirea de către Ştefan cel M are
a bisericii de la Badeuţi, în urma luptei victorioase de la Rîmnic, copistul
a dau gă: «aceia biserică din Badeuţi prin pricina răscoalelor au stătut
pustie şi descoperită 40 şi mai bine de ani precum să văd şi alte multe
şi astăzi pustii, şi sosind pînă de a să şi răsipi pre unele locuri, pre
care văzînd-o sfinţiia sa chir Calistru, episcopul Rădăuţilor, că desăvîrşit să va risipi, o au dres-o şi o au acoperit desăvîrşit, precum să
vede de faţă, cu toată cheltuiala sfinţiei sale, în zilele prea luminatului
domn Ioan M ihai Racoviţă vo evod, în anul de la Adam 7228 [=?= 1720],
mai 25» 17.
In capitolul privitor la domnia lui Bogdan al III-lea, fiul lui Ştefan
cel Mare, după ce aminteşte de zidirea de către logofătul Tăut a bise
ricii de la Bălineşti, cu banii proveniţi din tributul către turci, restituit
de sultan M oldovei, copistul adaugă această largă co m p leta re: «A c e a
biserică, din multe războae ce s-au tîmplat acestui pămînt, pentru a
14. D. Veldu, O veche controversă : paternitatea redacţiei In şapte capitole a
scrierii «D e neamul m oldovenilor» (II), în Revista de istorie,
nr. 7/1977, cf. p.
1295— 1297.
15. Publicate de Liviu Onu, O copie necunoscută a cronicilor moldoveneşti ? în
Studii şi cercetări de biliologie, V, 1963, p. 316— 317. Reduplicarea lui v din Savva,
datorată, poate, copistului Iosaf, nu poate infirma identitatea copistului de la Roman
cu cel de la Secu, ambii, «ieromonahi», dedicaţi copierii de cronici.
16. Ioan Şt. Petre, N icola e Costin, vieaţa şi opera, Bucureşti, [1939], p. 51— 52.
17. Ms. rom. 4086 (fost 1/1924, Cluj), fila 61— 61 v. Textul este Închis Intre paran
teze drepte, marcînd, şi în felul acesta, caracterul lui de interpolare.
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noastre cumplite păcate, au fost sosit pînă a să şi răsipi. Şi văzîndu-o
acel, mai sus pomenit chir Calistru, episcopul Rădăuţilor, fiind îndem
nat dintru a sfîntului duh putere, împreună cu dumnealui Dimitrie Macrii
biv ve l ban, starosti ot Cernăuţi, socotind că este de obşte a ţării, pre
cum s-au zis mai sus, că sînt dăruiţi banii de sultan Murat Tăutului lo 
gofătului, care bani au fost ai ţării noastre, n-au lăsat-o la răsipă, ci de
a sa bună v o e împreună cu toată cheltuiala au acoperit-o şi pre unde
au fost şi risipită sau cum să zice stricată, o au tocmit-o, în zilele prea
luminatului nostru domn Io M ihai Racoviţă voevod , veleat de la Adam
7229 [ = 1721], mesiţa mai 12, care vrînd să adeverezi, iubite cetitorhi,
cearcă, că vederea arată adevărul» 18.
Dacă datele de reparaţie ale celor două biserici i le-au putut furniza
lui Sava colegul de rang al lui Calistru, episcopul Atanasie, este sigur
că autorul acestor interpolări îl cunoscuse direct şi pe episcopul Rădău
ţilor cu ocazia scrierii unui act în Iaşi, în 8 aprilie 1717 19.
Vorbeam, mai sus, despre larga interpolare a lui Sava Ieromonahul,
privind explicarea cauzelor cutremurelor, din Letopiseţul lui N icolae
Costin. A ic i în ms. 4086 (C luj), fila 56 v, dă numai esenţialul, trimiţînd
•pe cititor, pentru amănunte, la sursa care se pare că fusese folosită şi
în letopiseţ : «Pricina cutremurului din ce să face. Pămîntul se cutremură
de multă umezeală. De vre i să ştii deplin ceteşte la B ogoslovie şi vei
afla». Este o m odificare în sens invers a lui Sava, de reducere, pentru că
în ms. rom. 256 BARSR textul referitor la cutremure se reproduce inte
gral după varianta «către domn» a Letopiseţului lui N . Costin (transcrisă
iniţial de Sava Ieromonahul).
O interpolare destul de mare apare după enunţarea m orţii lui
Ştefan cel Mare, ca un comentar la caracterul domnului, «...mînios şi
grăbit a vărsa sînge n evin ovat», aşa cum îl dau atît Grigore Ureche,
cît şi N icola e Costin, dar ca o justificare din partea copistului, în cazul
concret al uciderii lui Petru Aron, totul între paranteze : «(c in e a vrea
să gîndească numai la aceasta cetindu-o va afla şi pentru Pătru Vodă
A ron pentru grabnecă vărsare de singe, iară mai multu pentru mestecătura ce să făcea stricăciune M o ld ovei prin Pătru V odă Aron, fiind în
Ţara Leşască îndemnătoriu. Ce măcar că Ştefan V od ă au legat tractate
cu leşii pentru pace, dară mai mult au pomenit pentru pribegi să nu să
priimască, cum s-au zis mai sus, ca să să poată mîntui de dînsul. Ce
socoteşte, cetitorule, dintru amîndoao părţile adevărul şi precum vei
afla însemnează pre marginea foii de tot răspunsu)» (fila 69— 69 v). In
ms. rom. 256, pasajul nu apare la locul respectiv (ve zi filele 23 v — 24).
La activ cu două compilaţii de cronici (ms. «Şin cai» şi «C ronica M o l
d o vei 1661— 1709», ambele anterioare copiei din ms. 4086), în care îşi
permisese numeroase interpolări şi m odificări, îl vedem acum, în copia
de la Roman din 1721— 1724, secţionînd lejer şi cu dezinvoltură textul
pe care îl transcria, pentru a intra într-o convorbire directă cu cititorul
său, pe care îl invită la reflecţie.
18. Ibidem, fila 70—70 v. Textul, şi aici, închis între paranteze roşii.
19. Catalogul documentelor m oldoveneşti din Direcţia A rh ivelor centrale, voi. V,
Bucureşti, 1975, p .399, facsimilul «minutei» din 8 aprilie 1717, scrise de Sava Iero
monahul (din eroare, legenda la această «rainută» s-a inversat cu cea a actului1 delinitiv din 25 aprilie 1717, scris de alt diac, de la p. 398).
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Din acest manuscris aflăm că Sava Ieromonahul era fam iliarizat cu
limba slavonă. In predoslovia «către cititori», cerîndu-şi iertare pentru
eventualele greşeli de transcriere adaugă : «cunoscînd şi a noastră greşală, ales din condeiu, rugăm să laşi ertării, că nu înger, ce ruka brenna
au ostenit» 20.
De altfel, cunoaşterea slavonei de către Sava este confirmată şi
de o altă lucrare a lui, autografă, realizată pe la cca 1710, Pravila lui
Justinian (ms. rom. BARSR nr. 1440), o copie de mînă a cunoscutei t i
părituri a lui V asile Lupu, Carte românească de învăţătură de la Pra
v ile le împărăteşti şi de la alte giud eţe» (Iaşi, 1646) 21. Pe ultima filă a
manuscrisului său (f. 329 v), înainte de a-şi pune semnătura — «Scris-au
smeritul ieromonah Sava de la M itropolia M o ld o v la h ie i» — transcrie
cu exactitate încheierea în slavonă din textul pe care îl copia : «Slava
săvrăşiteliu Bug davşemu i po zacialla i c o n e ţ» (Slavă lui Dumnezeu
săvîrşitorul cel ce după început a dat şi sfîrşitul).
A nterioară copiilor de cronici de care am vorbit pînă acum, scriere
juridică, lucrare, deci, care nu permite reduceri şi interpolări, găsim,
totuşi, în Pravila lu i Justinian o seamă de intervenţii personale ale co
pistului, omisiuni şi actualizări, e drept numai în predoslovie. In text,
faţă de tipăritură, Sava a introdus o m odificare redacţională : pe recto-ul
fiecărei file înscrise, drept colontitlu, un foarte concis rezumat, în doua
cuvinte, al conţinutului capitolului (dedus, de fapt, din titlul acestuia) :
pentru plugari, pentru păstori, pentru furi, pentru ucidere, pentru sodo
m ie etc. Pe verso-ul fiecărei file, drept colontitlu, cuvîntul Pravilă.
Socotim că aceste trei lucrări certe, semnate, ale lui Sava Ierom o
nahul, m asive copii de manuscrise, dintre care două istorice, cu carac
teristicile pe care le-am evidenţiat la fiecare, confirmă, luate împreună,
că copistul nostru poate fi autorul C ro n icii M o ld o v e i 1661— 170922.
îm prejurările în care, în domniile lui N icola e M avrocordat, s-a
creat în M oldova, din iniţiativa acestui domn, o emulaţie în transcrierea
cronicilor anterioare (G rigore Ureche, M iron Costin) şi a ceea ce lăsase
N icolae Costin, precum şi în realizarea de noi cronici, legate de propria
lui domnie (prima domnie, redactată de N icola e Costin ; a doua, de
20. L. Onu, 0 copie necunoscută..., p. 317. «Ruka brenna», în slavonă, «mînă pieritoare, perisabilă».
21. Manuscrisul a fost cercetat, sub aspectul însemnătăţii juridice, de Al. Georgescu, în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie, Iaşi, III, 1966, p. 213— 221.
22. Celelalte lucrări ale sale, de care am amintit: trei acte autografe, scrise
ca diac (din 8 aprilie 1717, Ia ş i; 7 iulie 1718, Ia ş i; 24 noiembrie 1725, Roman) şi alte
patru, pe care nu şi-a pus semnătura dar care îi pot fi atribuite pe baza grafiei (2
nov. 17l2i Iaşi; 10 august 1716, Iaşi; 24 aprilie 1727, Roman ; unele file din ms. rom.
944 BARSR, provenind de la Episcopia din Roman) ne permit să-i atribuim, prin nota
caracteristică a grafiei, o copie unicat a scrierii Dc neamul m oldovenilor (ms. Lenin
grad), varianta în şapte capitole în redacţia lui Nicolae Costin (v. în acest sens, D.
Velciu, «De neamul m old ovenilor» In copia lui Sava Ieromonahul, in Manuscriptum,
VI, 1975, nr. 4, p. 163— 167). Ca «probabile» avem în vedere un document din 28
martie 1707, ms. rom. 169 BARSR ( Izvodul lu i Tudosie Dubău) şi o copie din 1712
(începută, foarte probabil, încă din 1711) a Ceasornicului dom nilor (traducerea lui
Nicolae Costin din Guevara), azi pierdută, menţionată, fără precizarea numelui copis
tului, în amintitul catalog grecesc al bibliotecii lui N. Mavrocordat, de la mînăstirea
Văcăreşti, publicat de N. Iorga în 1914, p. 29, sub nr. 3.
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A xin te Uricariul), explică şi modul în care Sava Ieromonahul a ajuns
în situaţia de a întocmi cronica compilată a M o ld ov ei pe care i-o
atribuim.
Se ştie că N icolae M avrocordat a fost printre domnitorii care, atît
în M o ld ova cît şi în Ţara Românească, unde a fost mutat în decembrie
1715, a ţinut, din m otive lesne de înţeles, ca domniile lui să fie con
semnate, de cronicarii aleşi de el, neapărat în perioada cît el însuşi
conducea ţările respective.
v
In M oldova, «a lesu l» a fost N icola e Costin, pe care îl recomanda
girul moral al tatălui, cronicar recunoscut, pregătirea sa intelectuală
dar mai ales faptul că lucra de aeum la o istorie a M o ld o v ei pe care o
începuse de la «zidirea lum ii». Răbdător o bucată de vrem e, aşteptînd
ca N. Costin să se* apropie cu redactarea volum inoasei sale cronici de
zilele domniei lui, N. M avrocordat şi-a dat seama că aceasta va întîrzia,
astfel încît prin 1711, acum în a doua domnie, i-a cerut lui N icola e
Costin să redacteze cronica primei sale domnii (nov. 1709— nov. 1710),
urmînd ca, după aceea, să revină la continuarea celeilalte cronici. Con
secvent însă stilului său de lucru, N. Costin a lungit mult şi expunerea
primei domnii a lui M avrocordat (urmată de cea a lui Dim itrie Cantemir),
încît domnul şi-a dat seama că legarea domniilor sale de vechea istorie
a ţării, de la 1595 (1601) încoace, unde rămăsese N. Costin, sau cel puţin
de la 1661, de unde o lăsase M iron Costin, nu mai are şanse apropiate
de reuşită prin N icola e Costin.
In aceste condiţii, cunoscind că există o seamă de izvoade, cronici
mai mărunte, care îl continuă pe M iron Costin pînă către anii domniilor
sale — V a sile Demian, Tudosie Dubău şi altele — a socotit potrivit
să pună să se copieze, unul după altul, aceste izvoade, în ordine cro
nologică. C opistul însărcinat cu această lucrare a fost Sava Ierom ona
hul, diac la M itropolie, recomandat foarte probabil de către mitropolitul
Ghedeon, dar care mai copiase, pînă atunci, pentru domnie, cel puţin
Pravila lu i Justinian (cca 1710). El a lucrat paralel cu N icola e Costin,
care scria cele două domnii — M avrocordat şi D. Cantemir — dintre
1709 şi 1711. Această operaţie de copiere nu i s-a încredinţat de către
domn lui A x in te Uricariul, mai acreditat drept copist de manuscrise
decît Sava (copiase în 1710, în prima domnie a lui M avrocordat, L eto p i
seţul lui M iron Costin — ms. rom. 2601 BARSR), pentru că A x in te lucra
acum, în 1712, la copierea cronicii lui G rigore Ureche, pe care o înce
puse, «cu porunca mării sale m ilostivului nostru domn», la 8 decembrie
1711
Iniţial simplă copiere a unor «iz v o a d e » (Sava va fi primit chiar de
la domn «in d icaţia» de a transpune anii «d e la zidirea lum ii» în «anii
de la H r is to s »24) acestea au condus istoria M oldovei, prin ultimul «izvo d » folosit (Izvod u l lu i Tudosie Dubău, păstrat imcomplet), pînă la în23. Cf. Liviu Onu, Critica textuală şi editarea literaturii române vechi, Bucureşti,
1973, p. 55— 58.
24. Om cult, de orientare general «europeană», Nicolae Mavrocordat avea, poate,
in vedere corelarea domniilor sale cu istoria Europei apusene, unde so folosea «anul
de la Hristos».
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cbeierea domniei şi moartea lui Constantin Cantemir (martie 1693), dar
este probabil că mai cuprindea cel puţin începutul domniei următoare,
a lui Constantin Duca.
încetineala cu care lucra N icola e Costin la cronica domniei lui
M avrocordat l-a hotărît pe domn, după un probabil control a ceea ce
se lucrase pînă atunci şi, poate, din nou cu girul mitropolitului Ghedeon,
să ceară lui Sava Ieromonahul să continue istoria M oldovei, cu m ijloace
proprii — era vorba acum de o epocă contemporană cu copistul — pînă
la aducerea ei la 1709, începutul primei domnii m avrocordăteşti. Intradevăr, Sava va duce povestirea pînă la încheierea domniei lui M ihai
Racoviţă (oct. 1709), după ce v a include în cronică, desigur la indicaţia
tai Mavrocordat, un amplu excurs privind bătălia de la Poltava din
ranie 1709, dintre ruşi şi suedezi, cîştigată strălucit de către ruşi, fo lo 
sind ceea c6 «a aflat scris în izvodul lor cel tipărit, dintr-un universal
al lui ţaru Petru» 25.
Soluţia s-a doved it fericită pentru domn, deoarece N icola e Costin
moare în sept. 1712, lăsînd netranscrisă pe curat cronica primei domnii
a lui N. M avrocordat, şi cea a lui Dimitrie Cantemir, care vor fi copiate
(şi uşor interpolate) de Sava Ieromonahul în continuarea propriei cro
nici, după domnia lui M ihai Racoviţă 26.
Acum, după încheierea cronicii sale (1661— 1709) şi după moartea
Iui N. Costin, Sava Ieromonahul va primi pentru copiere manuscrisele
rămase în posesia acestuia (inclusiv manuscrise ale lui M iron Costin),
din care va ieşi hibridul miscelaneu început la 20 octombrie 1712 şi
terminat la 25 iulie 1713, despre care am vorbit.
Am urmărit să documentăm, pe scurt, că modestul copist de manu
scrise de la M itropolia din Iaşi, de la mînăstirea Secu şi de la Episcopia
de Roman poate fi considerat autorul anonimei C ro n ici — pînă în pre»en t — a M o ld o v e i pe anii 1661— 1709.
25. Vezi pe larg, D. Velciu Un «u n iversa l» al Iui Petru cel M are folosit în •Le$opiseţul ţării M old ovei pe anii 1661— 1709 (Pseudo — N . C ostin )», în Revista de
M orte. nr. 3/1975, p. 345— 363.
26. In acest sens, C Giurescu, Contribuţiuni Ia studiul cronicelor moldovene,
MO? p. 20— 21.
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A N T O N IE PLĂ M Ă D E A L Ă , Lazăr-Leon Asachi In cultura română, Sibiu,
1985, 5 2 4 p.

De sub teascurile Tipografiei mitropolitane din Sibiu a apărut o carte de referinţă
pentru cultura românească, semnată de I.P.S. Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul
Ardealului. I.P.S. Sa adevereşte :— şi cu această carte de erudiţie — apartenenţa sa
la aceeaşi familie spirituală de creatori, care şi-au adus prinosul minţii şi inimii
lor la altarul culturii străbune.
Prima carte despre Lazăr-Leon Asachi — oferită de I.P.S. Sa ca dar preţios lite
raturii române — , este rodul unei munci migăloase de arhivă, a descoperirii şi cerce
tării unui fond de manuscrise necunoscute pînă în prezent.
Printre hîrtiile rămase de la Konon Arămescu-Donici, mitropolitul primat al
României (1912— 1919), autorul a descoperit alte 11 lucrări necunoscute datorate acti
vităţii scriitoriceşti a lui Lazăr-Leon Asachi (1787— 1825). Cu ajutorul manuscriselor
descoperite .autotul a reconstituit şi reconsiderat atît biografia cît şi opera lui LazărLeon Asachi care nu a fost «niciodată adunată la un loc, ci risipită prin manuscrise
şi tipărituri obscure şi, mai ales, pînă de curînd în cea mai mare parte rătăcită» (p. 27).
I.P.S. Dr. Antonie Plămădeală restituie culturii române o operă care — în cea
mai mare parte a sa — , «a rămas mai mult de un secol şi jumătate necunoscută, închisă
în cele două pachete călătoare şi ţinută cu gura închisă şi ochii legaţi» (p. 189).
Coroborînd diverse păreri şi informaţii biografice, autorul conchide că protoprezbiterul Gheorghe Asachi — care s-a născut în localitatea Herta, din nordul
Moldovei, la 1 martie 1787 (p. 11), «ar trebui considerat veriga de legătură dintre
cronicari, Varlaam, Dosoftei, Dimitrie Cantemir, Nicolae Milescu şi intrarea noastră
în modernitate. Intre aceştia de dinainte şi cei care i-au urmat, în Moldova, numele
lui n-ar mai trebui omis ci, dimpotrivă, menţionat ca o stea ce trebuia să existe în
locul şi momentul acela şi care aştepta să fie descoperită» (p. 65).
Cu ajutorul manuscriselor descoperite, I.P.S. Sa a putut stabili şi faptul că LazărLeon Asachi a tradus şi Logica lui Condillac (1715— 1780), care «nu figurează ca atare
în nici o istorie a literaturii sau a filosofiei şi nici nu e menţionată nicăieri, nici ca
titlu, nici ca făcută, nici ca pierdută» (p. 33).
Despre creaţiile orginale ale lui Lazăr-Leon Asachi autorul ne spune că «acestea
ne descoperă un abil creator de imagini artistice şi un mînuitor cu deosebită uşurinţă
a metaforelor» (p. 141— 142).
*
Evidenţind contribuţia lui Lazăr-Leon Asachi în domeniul lingvistic, autorul preciza — în reflecţia sa sintetizatoare — că acesta «îşi aşteaptă evaluarea, pentru a
ocupa locul cuvenit în istoria limbii literare, a lingvisticii, literaturii şi culturii
româneşti» (p. 98).
Această evaluare o aşteaptă atît prefeţele la lucrările traduse, cît şi predicile
şi cuvîntările ocazionale. Referindu-se la aceste prefeţe, autorul conchidea că «este
în afară de orice îndoială că Lazăr-Leon Asachi şi-a scris şi prefeţele, toate, şi voca
bularul la Bordeiul indienesc» (p. 151).
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Darul oratoric al protopopului Lazăr-Leon Asachi s-a materializat îndeosebi în
predic: cu un ales conţinut ideatic, teologic şi social. In aceste predici, clericul mol
dovean «povirnit de mîhnire... ca gardul spre surpare» (p. 448), din cauza nedreptă
ţ i i » sociale ale vremii, a biciuit fără cruţare moravurile societăţii şi ale exponenţilor
ei care «prin sudori de sînge» şi prin «mii de strîmbătăţi» (p. 449) îşi sporeau averile.
PUisădite din aluatul Didahiilor lui Antim Ivireanul, predicile lui Lazăr-Leon Asachi —
adm irate perle ale genului omiletic — , rămîn un aspru rechizitoriu la adresa potenUu^or vremii.
Atît prefeţele, cît şi prodicile şi cuvintările ocazionale ale protoprezbiterului
La^âr-Leon Asachi pot interesa —- prin conţinutul lor — , nu numai pe teologi, istorici
ari şi sociologi ci şi pe iubitorul de frumuseţi poetice, de limbă veche românească.
Paginile cărţii I.P.S. Dr. Antonie Plămădeală au ca un leit-motiv ideea că opera
p - topopului Lazăr-Leon Asachi se înscrie în contribuţia majoră pe care a adus-o
B.serica noastră ortodoxă — prin clericii săi luminaţi — la dezvoltarea limbii şi a
editurii româneşti.
Relevînd activitatea depusă do protopopul Lazăr-Leon Asachi pentru luminarea
neamului său, autorul a evidenţiat participarea şi contribuţia acelor clerici ctitori ai
culturii româneşti.
In cuprinsul cărţi sale autorul face şi alte judicioase şi interesante afirmaţii. De
«ernplu, I.P.S. Sa afirmă, cu îndreptăţire, că Şcoala Ardeleană a fost «rodul conştiin
ţei româneşti şi nu al celei confesionale» (p. 170), iar despre participarea clerici
lor j-omâni la iluminism — «cel puţin in perioada lui de început, de pătrundere» —
LP-S. Sa releva că «ei n-au participat; ei au fost cei dintîi şi singurii în acel moment»
IP 172).
Opera de traducător a protopopului Lazăr-Leon Asachi a fost şi rămîne şi «o
operă de creaţie», care ne dă şi «astăzi mărturie despre puterea şi capacitatea limbii
române din primele două decenii ale secolului al XlX-lea...» (p. 189— 190).
Din lectura cărţii I.P.S. Dr. Antonie Plămădeală, .cititorul reţine că protopopul
Uzăr-Leon Asachi a fost un cleric cărturar, şi patriot, stăpînit de dorinţa de a lumina,
prin cultură, neamul său. Lazăr-Leon Asachi a fost şi rămîne de altfel un scriitor fecund
M prolific, un creator de opere originale şi dăltuitor de limbă românească, un teolog
ii orator de seamă, care a fost aşezat — prin munca osîrduitoare şi competentă a
.P.S. Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală — , acolo unde îi era locul, în panteonul
■uiturii româneşti.
Lucrarea I.P.S. Sale are deci — printre altele — şi meritul incontestabil de a
« t it u i culturii neamului opera unuia dintre corifeii săi. Acest act de restituire valoK c timbrează şi aureolează însă nu numai persoana lui Lazăr-Leon Asachi ci şi pe
luiorul cărţii pe care o prezentăm cititorilor noştri, pe teologul, cercetătorul, scriitoistoricul literar şi destoinicul ierarh Dr. Antonie Plămădeală.
Prin această lucrare de referinţă cultura românească şi-a adăugat încă uni dar
ste dar. Pentru fiii Bisericii noastre, clerici, şi credincioşi, lucrarea I.P.S. Mitropolit
Antonie Plămădeală rămîne un eveniment editorial deosebit, care prilejuieşte
esîătare sufletească, luminare a minţii, şi un îndemn de cultivare a limbii şi a sentilentelor patriotice româneşti.
Pr. prof. NICOLAE V. DURA

)N lS IF O R GHIBU, N u din partea aceea. Studii şi articole 1904— 1914.
în grijire de ediţie, studiu introductiv şi note de V a sile Popeangă.
Cu o postfaţă de Nadia Nicolescu, Editura Eminescu, Bucureşti,
1985, 420 p.
Titlul prezentei antologii de studii şi articole scrise de cunoscutul profesorKiagog, om de cultură şi patriot militant pentru o şcoală şi pedagogie românească
nisifor Ghibu, a fost luat de autor dintr-o carte-broşură a scriitorului rus, preotul

r. G. Petrov, tradusă în limba română de Ştefan Gr. Berechet şi tipărită la VăleniisMunte, Tipografia «Neamul Românesc» a lui N. Iorga în 1910 — cu un an înainte
i Onisifor Ghibu să scrie şi să publice articolul său. El a citit cărţulia, i-a plăcut
iprinsul ei şi a scris articolul sub acelaşi titlu : *N u din partea aceea». A repovestit
eea centrală a cărţii, care este păţania unui episcop tînăr
(cartea avea subtitlu
ttorle de episcop), entuziast, activ şi bine intenţionat, ce şi-a propus să lumineze şi
i activeze pe preoţi şi pe credincioşi, dar birocratic, prin pastorale, drculări şi
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rapoarte etc. Unul dintre preoţii eparhiei i-a spus cum să procedeze, nu cum a început,
nu «din partea aceea», ci realist şi practic, prin coborîrea personală în mijlocul
poporului, prin cunoaşterea realităţilor, a vieţii poporului şi a preoţilor.
Este tocmai ceea ce preconiza şi încerca să realizeze, pedagogic şi cultural,
Onisifor Ghibu. Ca unul ce a absolvit Seminarul Şagunian din Sibiu şi-a susţinut
poziţia sa, în articolul, şi cu un argument evanghelic: «A postolii lui Hristos n-au
răspîndit creştinismul prin circulări, ci prin coborîrea lor în mijlocul neamurilor,
făcîndu-se tuturor de toate, ca pe toţi să-i dobîndească».
Această regulă, judicioasă şi eficace, a însuşit-o şi a practicat-o Onisifor Ghibu
şi este nota specifică a celor 69 de studii şi articole din antologie, precum şi a stră
daniilor Sale, pentru o Şcoală şi o pedagogie românească. Alcătuitorul antologiei,
Vasile Popeangă, în Studiul introductiv Idei clare şi acţiuni energice pentru aşezarea
cu lturii naţionale la tem eliile şcolii (p. 5— 17) arată, în date succinte biografice şi
bibliografice, pregătirea temeinică, pedagogic-culturală a lui Onisifor Ghibu, precum
şi concepţiile sale etice, sociale, culturale, pedagogice, patriotice şi religioase. Intr-o
carte, Pe baricadele vieţii, în carc a relatat anii de formare şi de pregătire (o citează
alcătuitorul antologiei) Onisifor Ghibu a declarat că, «grija mea de fiecare clipă a
fost să mă înarmez cu principii solide şi sigure, caro să reziste la orice v ije lii care
s-ar abate asupra mea şi care să-mi chezăşuiască nu numai posibilitatea de rezis
tenţă, ci (şi) biruinţa faţă de orice greutăţi» (p. 314). Şi a avut parte şi de v ije lii şi
de greutăţi, (condamnarea la moarte), dar n-a acceptat compromisuri, nu s-a dezis.
«Cu convingerile şi principiile nu mă pot tîrgui. Nu contează greutăţile cu care are
să lupte adevărul pînă să biruiască, dar contează ca el să biruiască», a citat V,
Popeangă din declaraţiile profesorului (p. 17).
Onisifor Ghibu s-a dovedit astfel de la primele sale articole şi de la primele sale
acţiuni publice — cum se vede din antologie. El s-a angajat, cu toate forţele şi cu
toate urmările, pentru apărarea şi salvarea şcolilor româneşti flin Transilvania, ame
ninţate direct de măsurile de stat maghiare, prin legile draconice ale contelui A.
Apponyi, ministrul Instrucţiunii, care urmăreau deznaţionalizarea românilor, pe de o
parte, prin desfiinţarea şcolilor româneşti şi, pe de altă parte, prin maghiarizarea
numelor copiilor românilor. Onisifor Ghibu, inspector al învăţămîntului primar confe
sional (ortodox-român), a înţeles pericolul nefast. în articole directe, precum, Rdspunsui
lui Apponyi, Ce e de lăcut cu şcoala ? Lupta pentru şcoală, 500 de şcoli pierdute,
In chestiunea şcolilor pierdute, O politică şcolară hidoasă, Scrisori din Ardeal ş.a,
a demascat, ijealist şi temerar, cu «coragiu» şovinistele intenţii maghiare. «Ţine-ţi
«coragiu» îl îndemnase stăruitor mama sa. Dacă te va duce la închisoare, acolo au
mai fost şi alţii şi-au scăpat. Ii sta şi tu cît ţi-a fi scris şi Dumnezeu va avea grijă
de tine. Numai să fii tare în credinţă. Ţine-ţi corajiu, că Dumnezeu nu-i părăseşte pe
cei drepţi ai lui» — Pe baricadele vieţii, p. 328); cu acest fel de «corajiu» a demascat
necruţător uneltirile ce ameninţau şcolile româneşti transilvănene şi fiinţa neamului
românesc.
In altă serie de articole (luate în antologie), a miliat pentru întărirea unităţii şi
a solidarităţii româneşti. Deoarece nu exista o unitate politică şi statală, a propus
şi a activat pentru o unitate culturală. în această privinţă a fost încurajat în acţiunile
sale şi de ajutoarele primite de românii transilvăneni din partea conaţionalilor din
ţară, precum donaţiile generoase ale românului patriot din M oldova do răsărit, Vasile
Stroescu, salvatorul şcolilor româneşti din Transilvania, pentru care Academia Română
l-a ales (cu unanimitate de voturi) membru onorar, iar N. Iorga, l-a numit «ctitor
al culturii româneşti». Onisifor Ghibu i-a purtat sentimente de recunoştinţă naţională,
pentru ajutorul providenţial dat românilor transilvăneni, declarînd că «prin faptele
sale V asile Stroescu a intrat in panteonul românilor nemuritori» (p. 102).
A rticole şi studii din antologie arată că Onisifor Ghibu a stăruit deopotrivă
pentru instruirea şi culturalizarea maselor, a poporului, prin alfabetizarea generală,
prin activităţi extraşcolare, prin căminele culturale, «Astra». La baza şcolii şi a pe
dagogiei româneşti a aşezat principiul educaţiei naţionale, prin studierea şi cunoaş
terea istoriei, «avutul intelectual şi istoric al strămoşilor, valorile culturii naţionale
(constata el în 1914 că în liceele româneşti se studiază istoria tuturor neamurilor de
pe faţa pămîntului afară de istoria neamului nostru, care ar trebui să se înveţe
mai temeinic decît istoria oricărui alt p o p o r); a aşezat principiul muncii, în învăţămînt, în educaţie şi in viaţa şcolară ; principiul respectului reciproc între naţionalităţile
conlocuitoare, al coexistenţei şi colaborării paşnice, principii formulate, susţinute şi
propagate în articolele şi studiile sale, prezente în antologie.
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In Postfaţă, intitulată Şcoala şi cultura naţională (p. 398— 411), Prof.
Nadia
Nicolescu, cunoscătoarc a vieţii şi operei lui Onisifor Ghibu (cum a dovedit în cuprinzătoarea şi judicioasa Prefaţă (de 40 p.) la Pe baricadele vieţii, şi aici relevă,
competent şi argumentat, meritele pedagogic-culturale ale lui Onisifor Ghibu, însem
nătatea operei şi a publicisticii sale, precum şi actualitatea ei perenă, respectiv, «aşe
zarea culturii naţionale la tem eliile şcolii româneşti, sau cu alţi termeni, mai proprii
lui Ghibu, lupta pentru cultura naţională prin şcoală», cu recomandarea legitimă ca
întreaga publicistică, extraordinar de întinsă, a lui Onisifor Ghibu, să fie adunată din
ziarele şi revistele vrem ii şl pusă în circulaţie».
Şi alcătuit6rul antologiei, Vasile Popeangă, şi-a sfîrşit Studiul introductiv în
acelaşi sens : «E o datorie a noastră, a celor care am avut fericirea de a-1 cunoaşte
(pe Onisifor Ghibu) şi de a ne putea întări convingerile noastre culturale şi educative
In urma convorbirilor avute cu el, de a spune adevărul despre acest mare înaintaş şi
de a pune la lndemîna tinerelor generaţii crimpeie din lupta lui eroică pentru făurirea
statului naţional unitar şi pentru ridicarea culturală a întregului nostru popor».
Un Indice (de nume de persoane, localităţi, instituţii şi publicaţii), întocmit de
Octavian O. Ghibu, fiul lui Onisifor Ghibu, încheie preţioasa antologie N u din partea
aceea.
Pr. GH. CUNESCU
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T E L E G R A M A

Excelenţei Sale,
Dom nului N i c o l a e

Ceauşescu,

Preşedintele Republicii Socialiste România
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în şedinţă de
lucru pentru exam inarea' canonică a alegerii de către Colegiul
Electoral Bisericesc, în ziua de 9 noiem brie 1986, a titularului
în scaunul vacant de Arhiepiscop al Bucureştilor, M itropolit al
Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, îşi în
dreaptă gîndurile cu neţărm urită dragoste şi profundă recunoş
tinţă către Dumneavoastră, m ult stimate Dom nule Preşedinte
Nicolae Ceauşescu, ctitor al României m odem e, erou între eroii
neamului, spre a vă exprim a şi cu acest solemn prilej, senti
mentele de aleasă cinstire şi deosebită stimă pentru activitatea
pe care cu înţelepciune, bărbăţie şi pilduitoare dăruire o desfă
şuraţi în slu jba măreţei opere de ridicare a patriei pe noi culmi
de civilizaţie şi progres, pentru contribuţia de excepţională în
semnătate adusă la apărarea păcii, a vieţii şi a liniştii popoare
lor, la soluţionarea problem elor cu care se confruntă astăzi
| omenirea.
Prin alegerea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a
Mitropolitul M oldovei şi Sucevei, Teoctist Arapaşu, Colegiul
, Electoral Bisericesc are conştiinţa că a împlinit un act de răs
pundere, şi îşi exprim ă convingerea că şi în continuare clerul
şi credincioşii de pe tot cuprinsul ţării vor fi îndrum aţi în spi
ritul dragostei şi înfrăţirii în muncă, al respectului faţă de me
moria înaintaşilor, al dăruirii pentru înflorirea patriei noastre
socialiste.
f

Cu aceste simţăminte unanim împărtăşite de fiii Bisericii
Qoastre, vă m ulţum im din adîncul inimii, mult stimate Dom nule
Preşedinte, pentru climatul de largă libertate religioasă de care
ne bucurăm şi în care ne desfăşurăm activitatea, asigurîndu-vă
că sîntem ferm hotărîţi să ne situăm la înălţimea măreţei epoci
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de creaţie, construcţie şi progres, căreia poporul i-a dat, ci
recunoştinţă şi mîndrie, numele dumneavoastră iubit.
Dînd cea m ai înaltă apreciere întregii politici interne ş
externe a statului nostru, ale cărei principii, pătrunse de pro
fund umanism, şi-au găsit o nouă şi puternică afirm are în me
m orabila dumneavoastră cuvîntare rostită recent de la tribuna
M arii Adunări Naţionale, ne exprimăm hotărîrea de a sprijini
cu toată fermitatea generoasele iniţiative ale României, consa
erate opririi cursei înarm ărilor, eliminării arm elor nucleare, a
tuturor arm elor, trium fului păcii şi raţiunii în întreaga lume.
Răspunzînd cu toată căldura inim ilor noastre vibrantei chemări
pe care aţi adresat-o poporului, vom spune un DA hotărît la
apropiatul referendum, privind reducerea unilaterală cu 5 la
sută de către ţara noastră a efectivelor, arm am entelor şi chel
tuielilor militare.
însufleţiţi de aceste gînduri, vă încredinţăm mult stimate
şi iubite Dom nule Preşedinte Nicolae Ceauşescu, că ierarhii,
clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, asemenea în
tregului şi vrednicului nostru popor, vă înconjoară şi vă u r
mează cu fierbinte dragoste şi devotament în strădaniile ce le
depuneţi pentru propăşirea şi independenţa patriei, pentru
cauza păcii, înţelegerii şi colaborării între toate popoarele lumii.
SINODUL BISERICII* ORTODOXE
ROM ÂNE
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în temeiul art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru
regimul general al Cultelor religioase,
Preşedintele Republicii Socialiste România, d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Mitropolitul Teoctist A rapaşu se recunoaşte
în funcţia de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, pentru
care a fost ales de Colegiul Electoral Bisericesc în1 ziua de
9 noiembrie 1986.
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N IC O LA E CEAUŞESCU
PREŞEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE. R O M Â N IA

Bucureşti,
12 noiembrie 1986
XE

Nr. 212

P R IM IR E A L A D O M N U L N IC O L A E C E A U Ş E S C U ,
P R E Ş E D IN T E L E R E P U B L IC II S O C IA L IS T E R O M Â N IA ,
A P R E A F E R IC IT U L U I P Ă R IN T E P A T R IA R H T E O C T IS T
F E S T IV IT Ă Ţ IL E IN S T A L Ă R II
Preşedintele Republicii Socialiste România, Dl. Nicolae
Ceauşescu, a- primit, vineri 14 'noiembrie, pe Prea Fericitul
Părinte Teoctist Arapaşu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Prea Fericirea Sa a adresat preşedintelui Republicii Socia
liste Rom ânia profunde m ulţum iri pentru recunoaşterea sa ca
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, relevînd, totodată, că
ierarhii, clerul şi credincioşii, asemenea tuturor fiilor patriei,
dau cea mai înaltă preţuire capacităţii creatoare activităţii de
adevărat făuritor al vieţii noi din ţara noastră, gîndirii cuteză
toare a preşedintelui Nicolae Ceauşescu, puse în slu jba progre
sului neîntrerupt al României, fericirii întregului popor. Prea
Fericirea Sa a exprimat, în acelaşi timp, cuvinte de aleasă mul
ţumire şi adîncă recunoştinţă pentru condiţiile de deplină li
bertate religioasă în care se desfăşoară activitatea Bisericii
Ortodoxe Române, a celorlalte Culte din ţara noastră.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a dat glas hotărîrii
Bisericii Ortodoxe Române, a clerului de a depune toate efortu
rile pentru sprijinirea muncii poporului nostru, pentru progres
şi bunăstare, pentru edificarea României noi, independente şi
suverane, de a susţine şi prom ova în toate îm prejurările poli
tica de pace, înţelegere şi colaborare a statului nostru.
Preşedintele Nicolae Ceauşescu a adresat Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist Arâpaşu, în numele Consiliului de
Stat şi al său personal, calde felicitări pentru alegerea în fruntea
Bisericii Ortodoxe Române. Confirm area în această funcţie -—
a arătat Dl. Nicolae Ceauşescu — potrivit obiceiurilor străvechi
din ţara noastră, vine să sublinieze că Biserica Ortodoxă
Română, prin întreaga sa activitate, trebuie să slujească popo
rul, munca de făurire a noii orînduiri sociale, a societăţii socia
liste multilateral dezvoltate, de creştere a bunăstării materiale
şi spirituale a naţiunii, de întărire continuă a prestigiului
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României în lume. în acelaşi timp, Dl. Nicolae Ceauşescu a re
levat că Bisericii Ortodoxe, celorlalte Culte religioase, le revine
nobila misiune de a participa, prin m ijloace specifice, la apă
rarea păcii, la dezvoltarea colaborării, a înţelegerii între toate
popoarele lumii.
La prim ire au participat Dl. M anea Mănescu, vicepreşedinte
al Consiliului de Stat, şi Dl. Ion Cumpănaşu, preşedintele De
partamentului Cultelor.
Au fost de faţă m em brii Sinodului Permanent al Bisericii
Ortodoxe Române — Antonie Plămădeală, Mitropolitul A rdea
lului, Nestor Vom icescu, Mitropolitul Olteniei şi Nicolae
Comeanu, Mitropolitul Banatului.

P R E A F E R IC IT U L P Ă R IN T E T E O C T IS T
N O U L P A T R IA R H A L B IS E R I C I I O R T O D O X E R O M Â N E
In urma trecerii la cele veşnice a vrednicului de pomenire patriarh
dr. Iustin Moisescu, Biserica noastră, prin vrerea lui Dumnezeu
şi
voinţa m em brilor Sfîntului Sinod şi a reprezentanţilor clerului şi cre
dincioşilor, şi-a dobîndit pe noul ei arhipăstor, prin alegerea la 9 noiem 
brie 1986 a înalt Prea Sfinţitului Teoctist Arapaşu, M itropolitu l M o ld o v e i
şi Sucevei, ca A rh iepiscop al Bucureştilor, M itropolit al U ngrovlahiei
şi Patriarh al B isericii O rtodoxe Române.
A le g e re a şi instalarea unui nou patriarh constituie un moment de
profunde şi multiple sem nificaţii pentru Biserica respectivă, pentru
comunitatea Bisericii locale, pentru Biserica O rtodoxă în general, pen
tru întreaga Biserică a lui Hristos, precum şi pentru persoana patriar
hului însuşi. Asupra acestor sem nificaţii se cuvine să zăbovim , pentru
a aprecia şi mai bine im portanţa momentului pe care îl trăieşte astăzi
Biserica noastră strămoşească.
De in iţiativă şi origine divină, Biserica este pentru lume şi lucrează
în lume pentru mîntuirea oam enilor, prin acele organe sfinţite, vizib ile,
alese tot dintre oameni, ale Arhiereu lui şi Preotului nevăzut Hristos,
încă de la întem eierea ei ca o comunitate văzută sacramentală a oam e
nilor cu Dumnezeu în ziua C incizecim ii, oaată cu venirea personală a
Duhului Sfînt în lume, care a îmbrăcat cu toată puterea harului pe
Sfinţii A postoli (Fapte 2, 1— 3) ca iconom i ai tainelor dumnezeieşti
(I Cor., 1).
Prin Sfinţii săi A p ostoli şi prin urmaşii acestora, episcopii care
deţin harul tuturor Tainelor şi harisma învăţăturii în cea mai înaltă
treaptă, precum şi prin preoţi, Hristos, Capul Bisericii, lucrează în Duhul
Sfînt mîntuirea tuturor celor încorporaţi în Sine şi care rămîn în c o 
muniune cu Sine, ca mădulare sănătoase ale Trupului său. D e.aceea,
în acest moment prea solemn, pe cel ales prin vrerea tuturor, Hristos
îl aşază pe «scaunul cel mai înalt» al cinstirii în Sfînta lui Biserică
O rtodoxă din România. Prea Fericitul Părinte Teoctist Arapaşu, urcă,
deci, la chemarea lui Hristos şi cu puterea Lui, cea mai înaltă treaptă
a slu jirii în Biserica sa, aceea de întîistătător şi patriarh al B isericii
O rtodoxe Române, întruchipînd în sine şirul neîntrerupt al episcopilor,
m itropoliţilor şi patriarhilor, de la început şi pînă azi, în Biserica
Românească.
A le g e re a şi înscăunarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
îşi are semnificaţia ei deosebită pentru Biserica noastră.
*
Primul patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, M iro n C r i s t e a a
fost un luptător neobosit, alături de m arii tribuni ai neamului, pentru
înfăptuirea statului naţional unitar român, la 1 Decem brie 1918, prin
unirea Transilvaniei cu Ţara, făcînd parte şi din delegaţia care a p re
zentat actul U nirii la Bucureşti. De numele şi activitatea lui este legată
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unificarea organizării bisericeşti pe tot cuprinsul Rom âniei R eîntregite
şi ridicarea Bisericii O rtodoxe Române A u tocefa le la treapta de pa
triarhie, fapt care i-a adus prestigiu şi autoritate nu numai pe plan
intern, ci şi extern, în rela ţiile cu Bisericile ortodoxe surori, precum
şi în relaţiile cu alte Biserici şi confesiuni creştine.
A l doilea patriarh, N ic o d im M unteanu, cărturar de mare prestigiu,
cu lucrări originale valoroase şi cu un impresionant număr de tradu
ceri din literatura teolog ică contemporană (peste 35 de volum e), a
continuat şi a sporit opera înaintaşului său.
A l treilea a fost patriarhul de vrednică şi pururea amintire Justinian Marina, organizatorul fără egal al tuturor compartim entelor şi or
ganelor delibera tive şi execu tive ale părţilor componente locale ale
B isericii O rtodoxe Române, în contextul m arilor prefaceri de
după
23 August 1944 şi ctitorul A p ostola tu lu i social ca teorie şi practică,
înţeles ca integrare naţională şi socială a Bisericii în viaţa şi realităţile
poporului căruia îi aparţine prin fiii ei.
A l patrulea patriarh, Iustin M oisescu, cărturarul şi ecumenistul
de vo ca ţie şi lucrare, «a slujit O rtodoxia noastră românească aşa cum
s-a subliniat în om agiul adus — nu de pe o singură înălţime, ci de pe
culm ile multor, munţi de strădanii şi'răspunderi, închinate Bisericii şi
patriei noastre dragi», şi anume : «m are cărturar, nu numai prin ceea
ce el însuşi a agonisit, ca opere scrise sau traduse, ci şi prin impulsu
rile noi pe care le-a imprimat gîndirii şi scrisului românesc în calitate
de profesor şi ierarh».
Astăzi, am dobîndit pe al cincilea patriarh, Prea Fericitul Părinte
T eoctist Arapaşu, pînă ieri vrednicul şi neobositul m itropolit al M o l
d o vei şi Sucevei.
t
Ca şi înaintaşii săi pe scaunul de patriarh, Prea Fericitul Părinte
Teoctist vin e din sînul poporului, şi anume dintr-o fam ilie de ostenitori
de glie, cu multe vlăstare, din pitorescul ţinut românesc al Botoşanilor.
Din fragedă tinereţe a intrat în viaţa monahală, cu gîndul spre desăvîrşire, şi a cunoscut, ca nimeni altul dintre înaintaşii săi, spiritualitatea
şi rugăciunea prom ovată pe această cale, după cum a cunoscut tot aşa
de bine şi ce înseamnă sudoarea frunţii celor ce trudesc pe glie, avînd
deci posibilitatea să înţeleagă la adevărata ei dimensiune şi responsa
bilitate munca creatoare a harnicului popor român, precum şi frumu
seţea filocalică a spiritualităţii noastre ortodoxe româneşti, prezentă
nu numai în m înăstirile M o ld o v e i şi Bucovinei, ci şi dincolo de ele, în
toate satele ţinuturilor româneşti.
Intrat în cler, Prea Fericirea Sa a avut p rivilegiu l să fie chemat
de tînăr la vrednicia arhierească, devenind, ca episcop vicar patriarhal
(m artie 1950), colaboratorul apropiat al vrednicului de pom enire pa
triarh Justinian, atît în anii de refacere a ţării după cel de-al doilea
război mondial, cît şi în perioada de aşezare a societăţii româneşti noi.
Sarcinile prim ite succesiv l-au impus în fruntea Institutului T e o lo g ic de
grad U niversitar din Bucureşti, ca rector, într-o perioadă de timp de
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cisivă pentru orientarea teo lo g ie i şi a învăţămîntului teologic româ
nesc spre slujirea Bisericii în noul context social din ţara noastră.
După 12 ani de bogate şi însemnate împliniri, pe toate planurile,
ca episcop vicar patriarhal, Prea Fericirea Sa a preluat cîrma Episcopiei
Aradului (1962), interesîndu-se o vrem e şi de Episcopia Oradiei, pre
cum şi de soarta românilor aflaţi sub oblăduirea Eparhiei misionare
din Am erica şi Canada, pentru ca după 11 ani de păstorire aici, cu îm pli
niri trainice în toate sectoarele de activitate, să preia la 25 februarie
1973, cîrma A rh iepiscopiei C raiovei şi M itropoliei Olteniei.
După cîţiva ani (1973— 1977) de înalte îm pliniri chiriarhale în
cetatea vestiţilor bani ai C raiovei, precum renovarea centrului m itro
politan şi noul local pentru Seminarul teologic de la M oflen i, Prea
Fericirea Sa a fost chemat la conducerea M itropoliei M o ld o v ei şi
Sucevei unde a activat pînă în toamna acestui curgător an, răstimp în
care a girat, pentru un an şi jumătate, şi conducerea ‘M itrop o liei A r 
dealului. Venind «întru ale sale", în Iaşii M o ld ovei, Prea Fericirea Sa
s-a dovedit cel mai vrednic urmaş al mitropolitului Iustin Moisescu,
continuînd lucrarea de preînnoire şi reîntinerire a locaşurilor biseri
ceşti şi mînăstireşti, a Catedralei m itropolitane şi a Centrului m i
tropolitan.
La tem elia alegerii şi instalării sale ca patriarh al Bisericii O r
todoxe Române stau, pe bună dreptate, cele peste cinci decenii şi jumă
tate de slujire a Sfîntului Altar, cu dăruiri mereu sporite pe diferite trepte
ierarhice de tot mai înaltă răspundere în cei 36 de ani de slujire arhie
rească, în toate ţinuturile româneşti în care l-au purtat rosturile bise
riceşti, ani concretizaţi în înfăptuiri trainice, menite să lege sufletele
clerului şi credincioşilor de vatra credinţei străbune ortodoxe.
Încredinţîri8u-i-se astăzi o altă slujire şi demnitate, cum afirma în
cuvîntarea de răspuns la alegerea ca Patriarh, Prea Fericitul Părinte
Teoctist are o multilaterală activitate în slujba Bisericii pentru păstra
rea unităţii credinţei ortodoxe, a spiritualităţii ortodoxe româneşti şi o
vastă experienţă în lucrarea cu preoţii şi cu toate categoriile de credin
cioşi, îmbinînd în modul cel mai fericit pe de o parte dreptatea cu iu
birea şi iertarea, iar pe de alta respectul pentru învăţătura de cre
dinţă şi sfintele canoane ale Bisericii O rtodoxe cu interesele credincio
şilor şi ale preoţilor...». La toate acestea se adaugă răspunsul cu
cuvîntul şi fapta faţă de exigenţele vrem urilor în care trăim şi faţă de
problem ele şi aspiraţiile poporului nostru care edifică viaţa cea nouă
in ţara noastră, luptînd în acelaşi timp neobosit pentru statornicirea
păcii, securităţii şi cooperării în Europa şi în întreaga lume.
V in e în fruntea Bisericii O rtodoxe Române cu o experienţă unică,
din cunoaşterea tuturor regiunilor ţării, precum şi a realităţilor Bise
ricii noastre, aceasta constituind pentru un conducător de Biserică nu
numai un preţios instrument de lucru, ci şi o premisă majoră pentru
noi şi tem einice împliniri.
A parcurs • toate treptele învăţămîntului teologic cu roade dintre
cele mai bogate în cunoaşterea învăţăturii de credinţă a Bisericii, a
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culturii şi a spiritualităţii ortodoxe, precum şi în cultura poporului nos
tru, care s-au concretizat într-un mare număr de studii, articole şi
cărţi, toate mărturii ale slujirii Bisericii şi poporului dreptcredincios.
O bibliografie a lucrărilor tipărite pînă acum de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist (articole, studii, cuvîntări ocazionale, medi
taţii şi conferinţe) înregistrează peste 600 de titluri. O parte dintre
acestea au apărut şi în volum. înainte de toate semnalăm importanţa
m onografie M itro p o litu l lacob Putneanul în slujba O rto d o x ie i rom â
neşti, a năzuinţelor de unitate naţională şi de afirmare a culturii
române, M înăstirea Neamţu, 1978, în care este ilustrată contribuţia
acestui vrednic ierarh la aprofundarea conştiinţei unităţii de credinţă
şi de neam în rîndurile contemporanilor săi, prin numărul mare de ti
părituri româneşti pe înţelesul poporului... (p. 14— 32). Un interes cu
totul deosebit pentru cititori îl prezintă şi studiul introductiv la «Dumnezăiasca Liturghie» (Iaşi, 1980), in titu la t: « M itro p o litu l D osoitei, ctitor
al lim b ajului litu rg ic rom ânesc» (p. V — X L IV ). După o cercetare minu
ţioasă şi. atentă a tuturor cărţilor de slujbă tipărite în româneşte îm
preună cu predosloviile lor şi a Dum nezâieştii Liturghii în special, Prea
Fericirea Sa reliefează, într-o admirabilă sinteză, elem entele definitorii
ale limbajului liturgic românesc creat de mitropolitul D o s o fte i: lexic
adecvat şi bogat, expresivitate artistică, claritate şi muzicalitate, toate
strîns legate de vorb irea aleasă, domoală şi colorată a românului, m ij
locind înţelegerea şi trăirea misterului liturgic de către masa credin
cioşilor, precum şi participarea activă a acestora^ la slujbă (p. X X III—
X X X IV ). Reţinem ca foarte sem nificativ pentru lucrarea lui Dosoftei
în «întoarcerea» textului Sfintei Liturghii şi al celorlalte cărţi de cult
(M o litv e ln icu l, Psaltirea de’nţăles, Psaltirea în versuri şi V ie ţile Sfin
ţilo r), din limba greacă în cea română, aprecierea valorică formulată
de Prea Fericirea Sa asupra mitropolitului cărturar şi p a trio t: «Dacă
laşului lui V a sile Lupu i-a revenit cinstea de a fi tipărit cel dintîi cod
de legi din Europa în limba română, la iniţiativa acestui luminat v o ie 
vod (C arte românească de învăţătură, Iaşi, 1646), întîietatea de a se fi
tipărit în aceeaşi epocă aproape întregul necesar de cărţi pentru
slujbele ortodoxe în limba română la nivelu l responsabilităţii şi auto
rităţii teologice şi canonice ierarhice, revine mitropolitului Dosoftei.
Deschizător de drum în poezia românească şi primul creator de vers,
el stă cu cinste pe primul loc în deschiderea uşilor împărăteşti pentru
săvîrşirea Liturghiei în limba română, precum şi în crearea unui limbaj
liturgic specific credincioşilor şi slu jitorilor rom âni» (p. X LII).
Nu mai puţin valoroase sînt şi celelalte studii introductive care
prefaţează diverse m onografii consacrate unor monumente bisericeşti
de mare valoare artistică, precum frumosul C u vîn t înainte cu care se
deschide m onografia Biserica V o ro n e ţ, Editura M itropoliei M o ld o v e i şi
Sucevei, M înăstirea Neamţu, 1984.
De o deosebită valoare teologic-doctrinară şi misionar-pastorală,
avînd însă şi un conţinut bogat de idei m orale şi social-patriotice, sînt
conferinţele şi cuvîntările ocazionale, m editaţiile şi prediciile adresate
unui auditoriu divers ca pregătite, vîrstă şi receptivitate, precum şi
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majoritatea Pastoralelor trimise clerului şi credincioşilor de Sfintele
sărbători ale Naşterii Domnului şi Anului Nou, precum şi cu ocazia
Sfintelor Paşti, ca episcop eparhiot şi m itropolit, aduna,te în cele trei
volum e tipărite pînă acum şi in titu la te: Pe treptele s lu jirii creştine
(voi. I şi II, M înăstirea Neamţu, 1980 ; voi. III, M înăstirea Neamţu,
1985 şi în voi. IV — în curs de apariţie). Prin tematica foarte bogată
abordată în aceste volum e autorul urmăreşte şi aprofundează constant
cîteva idei definitorii pentru concepţia sa despre slujirea preoţească
astăzi : vrednicia ei de la Dumnezeu (voi. I, p. 3— 63] ; actualitatea
slujirii preoţeşti (în ibidem, p. 75— 132) ; conştiinţa răspunderii preo
ţeşti (în ibidem, p. 149— 194); iconom i ai harului (vo i. II, p. 86— 90) ;
idei despre unitatea de credinţă ortodoxă, ca misiune pentru slujirea
preoţească şi condiţie a mîntuirii pentru cei ce aparţin Bisericii (voi.
III, p. 204, 206—207, 211, 214, 236— 243, 252— 254, 378— 379, 403, 417—
418) ; comuniunea euharistică cu im plicaţiile ei pentru Biserică în g e 
neral, legate de unitatea de credinţă (vo i. III, p. 134— 135, 144, 145;
voi. II, p. 167— 172) ; pentru preot şi credincioşi, păstrînd şi manifestînd unitatea credinţei (vo i. III, p. 257— 258) ; Hristos, Fiul lui Dum
nezeu întrupat este viaţa şi unitatea noastră .a tuturor (voi. HI, p. 385—
393) r mînăstirile româneşti, vetre de spiritualitate, de muncă şi de desăvîrşire duhovnicească (voi. II, p. 3— 10) ; Biserica, cler şi credincioşi,
este prezentă cu aportul său specific în strădaniile poporului pentru
edificarea vie ţii celei noi în patria noastră ( Pentru înălţarea Patriei şi
fericirea poporului, vOl. I, p. 164— 165; Punţi către ţărm urile în flo r i
toare ale v iito ru lu i ţării noastre, voi. I, p. 183— 190; în sprijinul ma
rilo r năzuinţe ale poporului nostru, voi. IV , mss ; Biserica noastră cin
stind m arile evenim ente din istoria poporului nostru (C hem ările C en
tenarului Independenţei, voi. II, p. 261— 264; La aniversarea a 120 de
ani de la Unirea P rincipa telor — 1979 (voi. IV , mss.) ; In p rid voru l
m arii noastre U n iri naţionale, 1979, (vo i. II, p. 391— 399), La 475 de ani
de la trecerea din viaţă a D om n itorului Ştefan cel M are, 2 iunie 1979
(voi. IV , mss.) ; La panteonul s im ţirii româneşti — ■ M înăstirea Putna,
1984 (vo i. IV , mss.) ; La altarul de sim ţire românească şi e vla vie stră
bună — M înăstirea Bistriţa-Neam ţu, 1984 (voi. III, p. 448— 455) ; La
Centenarul A u to cefa lie i Bisericii O rto d ox e Homâne, 1985 (voi. IV , mss.).
O temă favorită, cu aprofundări teologice de substanţă, în con
textul m arilor aspiraţii ale lumii noastre contemporane, căreia noul
Intîistătător al Bisericii noastre i-a acordat o atentie cu totul deose
bită, este tema vie ţii şi a p ă c ii: Dezarmarea, chezăşia unei lum i mai
drepte şi mai bune (vo i. II, p. 342— 346) ; Trium ful v ie ţii — Pastorală la
învierea Domnului, 1964 (vo i. II, p. 321— 326); V ia ţa este mai tare decît
moartea — Pastorală la învierea Domnului, 1984 (vo i. IV , mss.) ; Pace
vouă ce lo r de departe şi celo r de aproape (voi. IV , m ss .); Pentru viaţa
paşnică a lu m ii (voi. IV , m s s . ) Adeziune deplină la cauza păcii (voi.
IV , m ss.); V ia ţa este bucurie şi pace (vo i. IV, mss.), ş.a.
M ulte dintre Pastoralele trimise cu prilejul Sfintelor Sărbători ale
Crăciunului şi Paştilor sînt adevărate aprofundări teologice tematice,
precum : « Biserica, lăcaş de unitate şi com uniune», Pastorală la N aşte
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rea Domnului, Arad, 1969, (vo i. I, p. 237— 243) ; « Sîntem una în H ristos»,
Pastorală la Naşterea Domnului, C raiova, 1974 (vo i. I, p. 280— 285) ;
^Sfînta împărtăşanie, izv o r al un ită ţiiu, Pastorală la în vierea Domnului,
Craiova, 1976 (voi. I, p. 167— 172) ; «N a şterea Domnului, mesaj slînt de
pace», Pastorală la Naşterea Domnului, Iaşi, 1981, (voi. IV , mss.), ş.a.
Conţinutul teologic, pastoral-misionar şi patriotic al tuturor acestor
cuvîntări, predici, conferinţe şi pastorale este pus în valoare printr-o
frumoasă expunere românească cursivă, de mare bogăţie lexicală şi
deosebită expresivitate artistică, antrenînd şi susţinînd atît interesul
teologului, cît şi al cititorului de rînd. Pentru preoţi şi credincioşi
scrisul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist Arapaşu este un ne
preţuit instrument de lucru în apărarea dreptei credinţe şi pentru zid i
rea lor duhovnicească şi patriotică.
In centrul misiunii preoţeşti, Prea Fericitul- Părinte Patriarh
Teoctist pune, la loc de cinste şi cu pondere pentru întreaga lucrare a
preotului, Sfînta Liturghie, de la care trebuie să plece preotul în tot
ceea ce săvîrşeşte pentru Biserică, pentru credincioşi şi la care să
revină pentru mulţumire şi noi puteri în lucrarea sa. «Slu jirea preoţiei
nu se poate concepe astăzi fără dumnezeiasca Liturghie, fără trăirea ei
şi a învăţăm intelor pe care ni le pune în faţă. în ea, Părinţii Bisericii au
găsit forţa de neînvins a predicii, a cuvîntului lor, precum şi energie
pentru lucrarea sa». în Sfînta Liturghie se realizează o simfonie a tu
turor în Hristos, cum subliniază Prea Fericirea Sa : «A ceasta este sim
fonia, armonia vie ţii creşine, oglindită în gradul cel mai înalt în Sfînta
Liturghie. A tît cît puterea credinţei şi a minţii ne îngăduie, pricepem
că această taină este taina v ie ţii în Hristos, din rugăciune ne impar-?
tăşim fiecare, hrănindu-ne sufleteşte şi îndestulînd din prisosul dra
gostei noastre şi pe alţii. Chipul acestui echilibru simfonic este comu
niunea liturgică — adunarea cea drept măritoare a creştinilor •—
cum citim în rugăciunile Bisericii noastre...», în care «c e i ce slujesc şi
cei ce ascultă, cei ce cîntă sau predică şi cei ce iau aminte sînt cu
toţii una în faţa lui Dumnezeu şi alcătuiesc împreună o unitate Sfîntă.
Sfînta Liturghie este, aşadar, miezul rugăciunii, mai bine zis coroana
tuturor rugăciunilor noastre. în ea vibrează, la chem ările lui Hristos,
inimile tuturor, în acelaşi ritm şi cu aceeaşi înflăcărare» (Pe treptele
s lu jirii creştine, voi. III, 1985, p. 9). Puterea dumnezeiască a Liturghiei
o constituie, cum sublinia Prea Fericirea Sa cu un alt prilej, Hristos
însuşi, care se .aduce jertfă Tatălui împreună cu comunitatea eclezială
prin episcopul sau preotul liturghisitor, antrenînd în jertfa Lui pe toţi
care participă cu dăruire şi smerenie la Sfînta Liturghie. M iezul Litur
ghiei îl constituie Jertfa euharistică, spre care se înaintează numai prin
Liturghia cuvîntului şi mărturisirea uneia şi aceleiaşi credinţe mîntuitoare.
1
Trăirea misterului dumnezeieştii Liturghii şi axarea preoţiei de pe
toate treptele ei harice pe aceasta este o altă experienţă, vrednicie şi
putere cu care Prea Fericirea Sa vin e la cîrma Bisericii Ortodoxe R o
mâne, pe linia înaintaşilor, legînd misiunea şi lucrarea preoţească de
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sursa lor -de p u te re : Hristos şi Biserica Sa care se unesc în modul cel
mai strîns, fiinţial, în dumnezeiasca Euharistie, centrul şi culmea Sfin
tei Liturghii.
In Prea Fericirea Sa, Biserica strămoşească are chipul luminos al
patriotului luminat, înrădăcinat prin obîrşie, devotament şi lucrare în
tot trecutul glorios al poporului nostru, adăugîndu-se vrednicilor episcopi, m itropoliţi şi patriarhi, cărturari şi neobosiţi luptători pentru afir
marea m ultilaterală a unităţii de neam, de limbă, spiritualitate şi cre
dinţă creştină ortodoxă, trăind în prezentul marilor realităţi şi cuceriri
ale poporului care îşi desăvîrşeşte viaţa cea nouă cu sprijinul dat ca
ierarh al Bisericii şi vlăstar sănătos al acestui neam românesc tuturor
acţiunilor de progres şi bunăstare, dar privind şi lucrînd cu nădejde,
în acelaşi timp, pentru viitoru l Bisericii al cărei arhipăstor a devenit,
şi al patriei noastre, România. Biserica însăşi trebuie să rămînă cu
poporul căruia îi aparţine şi în m ijlocul realităţilor lui, slujindu-i şi
sprijinindu-i aspiraţiile de propăşire, idee exprimată clar de Prea Fe
ricitul Părinte Teoctist în cuvîntarea de la instalarea sa ca Patriarh ;
«Biserica O rtodoxă Română face parte din marea fam ilie a Bisericilor
O rtodoxe care alcătuiesc — împreună şi fiecare în parte — , Biserica
cea una, sfîntă, sobornicească şi apostolească. In acelaşi timp, ea este
însă şi o Biserică locală, naţională, cu o identitate aparte, cu un chip
propriu, potrivit cu chipul neamului nostru. Biserica noastră a fost le 
gată de fiinţa poporului român încă de la zămislirea lui, modelîndu-i
chipul cel sufletesc din zestrea ei harică, din înariparea graiului şi scri
sului încălzindu-i dorul de unitate, libertate şi geniul creator pe vatra
existenţei şi dăinuirii lui m ilenare».
Biserica O rtodoxă Română a slujit poporul de-a lungul întregii lui
existenţe, afirmîndu-i şi apărîndu-i unitatea de neam, de limbă şi de
spiritualitate, dar «a păzit cu sfinţenie unitatea de credinţă, de cult, de
spiritualitate, cu întreaga O rtodoxie».
Prea Fericirea Sa îşi face din păstrarea unităţii de credinţă atît pe
planul intern al Bisericii noastre, cît şi pe plan extern, împretină cu
toate Bisericile O rtodoxe surori,, un alt obiectiv principal al activităţii
sale ca Arhipăstor al Bisericii O rtodoxe Române. «A ceastă unitate —
afirma Prea Fericirea Sa — păstrată cu consecvenţă în trccut, uneori
cu preţul multor jertfe, se cere afirmată cu şi mai multă vigoa re în
zilele noastre, cînd legăturile interortodoxe, ca şi acelea intercreştine,
au loc pe o scară din ce în ce mai mare. Pentru noi, această unitate
se identifică cu însăşi viaţa Bisericii, avînd ca izvor fundamental şi cen
tral pe M întuitorul Iisus Hristos. V a fi, deci, o permanentă grijă a noas
tră să păzim şi să cimentăm tot mai mult unitatea panortodoxă. în
acelaşi scop, vom acorda întreaga noastră atenţie lucrărilor în curs
pentru pregătirea Sfîntului şi M arelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, pre
cum şi tuturor celorlalte acţiuni interortodoxe menite să afirme uni
tatea doctrinară, cultică şi canonică a O rto d oxiei» (din Cuvîntarea de
la instalarea ca patriarh).
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A leg erea şi înscăunarea Prea Fericitului Părinte Teoctist ca
Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române este un moment de mare bucurie,
dar şi de sem nificaţii multiple pentru Biserica noastră românească,
care-şi dobîndeşte pe întîistătătorul ei, la nivelul exigenţelor timpului,
pe care îl parcurge poporul nostru, edificîndu-şi viaţa cea nouă şi tot
mai înfloritoare, precum şi la n ivelu l cerinţelor de realizare a unităţii
creştine, ob iectiv pentru care Sînt angajate toate Bisericile O rtodoxe
A utocefale şi Autonom e Surori, în dialogurile şi consfătuirile teologice
bilaterale şi m ultiecleziale, cu celelalte Biserici în cadrul Consiliului
Ecumenic al Bisericilor şi al celorlalte organizaţii intercreştine
mondiale.
Stăpînit mereu de simţămîntul răspunderii, al ordinii şi al disci
plinei, al ascultării şi al muncii, şi adînc trăitor al duhului Evangheliei
Mîntuitorul Hristos, cu puteri înnoite din izvoru l pururea curgător de
har şi daruri dumnezeieşti al Sfintei Liturghii, al cărei slujitor perma
nent şi de mari dăruiri este din fragedă tinereţe, Prea Fericitul Părinte
Teoctist Arapaşu, este al cincilea patriarh al B isericii noastre
strămoşeşti.
Pr. prof. DUMITRU RADU

ALEGERE-

A L E G E R E A ŞI IN S T A L A R E A
P R E A F E R IC IT U L U I P Ă R IN T E P A T R IA R H T E O C T IS T
CA P A T R IA R H A L B I S E R IC II O R T O D O X E R O M Â N E *
N e bucurăm încă de frumuseţea zilelor de toamnă, o toamnă bogată
şi paşnică.
Pentru Biserica O rtodoxă Română, cler şi credincioşi, toamna 1986
aduce cu sine şi un spor de sem nificaţii căci în z ile le primei jumătăţi
a lui brumar, din acest curgător an ea a trăit clipe de înălţătoare
bucurie, prilejuită de alegerea şi instalarea noului său Întîistătător,
PREA FERICITUL P Â R IN T E P A T R IA R H TE OCTIST.
Tristeţea care cuprinsese Biserica noastră de cîtva timp, urmare a
trecerii la cele veşnice a patriarhului Iustin Moisescu, făcea astfel loc
unei îndreptăţite şi luminoase bucurii. Dumnezeiescul şi strămoşescul
nostru aşezămînt de aici, din vatra C afpaţilor milenari, a neobositului
Danubius şi a bătrînului Pontus Euxinus îşi începe astfel o nouă etapă
în îm plinirea misiunii sale de slujire a lui Dumnezeu şi a oamenilor.
Această nouă etapă din existenţa şi activitatea sa va fi — nu ne
îndoim — , una de rodnice realizări căci noul chemat la timona sa i-a
dedicat din fragedă pruncie ofranda v ie ţii şi puterilor sale. îi cunoaşte
ca nimeni altul doleanţele şi năzuinţele. Incredinţîndu-i cinci talanţi
Dumnezeu l-a rînduit, prin voinţa oamenilor, mai întîi în preajm a
patriarhului Justinian, la Iaşi şi la B ucureşti,• l-a chemat apoi peste
munţii lui A vram Iancu pentru a-şi aduce obolul la cicatrizarea du
reroasei răni de la 1701 ; ulterior i-a condus paşii de-a lungul Oltului
pentru a rostui şi binecuvînta din cetatea vo ievodu lu i cu nume de ar
hanghel, iar în urmă către plaiurile m oldave pentru a prelua m oşte
nirea lui Iosif I Muşat, a lui Dosoftei, Varlaam, Veniam in Costachi şi
Iustin Moisescu.
Acum, la vîrsta psalmistului, pronia divină îl cheamă în fruntea
Bisericii O rtodoxe Române pentru ca, din jilţu l lui A ntim Ivireanul şi
G rigorie Dascălul, al primatului N ifo n şi al prim ilor patru patriarhi,
agoniseala talanţilor încredinţaţi să rodească de la înălţimea celei mai
înalte demnităţi din Biserica Ortodoxă.
O riginar din ţinuturile Botoşanilor şi Flăm înzilor — înflăcărate
într-un trecut secular de luptă pentru dreptate şi pîine şi presărate la
tot pasul cu încîntătoare biserici şi mînăstiri — , cel de-al cincilea
patriarh al Bisericii O rtodoxe Române a văzut lumina zilei la 7 fe 
bruarie, anul 1915, în satul Tocileni. Este al noulea din cei zece copii
ai fam iliei Dumitru şi M arghioala Arapaşu, iar la botez a primit nu
mele de Teodor.
Icoana părinţilor săi iubitori de Dumnezeu, ataşaţi gliei străbune,
devotaţi muncii şi îndatoritori sem enilor îi va străjui copilăria, iar
* Reportaj alcătuit de Asist. Alexandru M. IO N IŢA

peste ar
părinţii
binelui c
Clas
şi a vir
pentru \
celor ca
sihăstrie
ţuitor sciplinei,
A le i
atras cui
mătorilo
îl v o r rt
atunci îi
A ici, în »
lor din I
Eforturil
premii.
La £
6 august
lîngă Pi<
ani mai
de ierodi
In a:
cărei cui
tivat în i
jitor la <
sale, ier<
ieromont
mare cei
ciplinelo
tea de L
doi ani.
Exer
duit mar
Justinian
M o ld o v e
tînărul s:
mândrit,
social-pa
efortul, a
a rănilor
A v îr
patriarhi
alege şi

a le g e r e a ş i in s t a l a r e a p r e a f e r ic it u l u i

P Ă R IN T E PA T R IA R H TE O C TIST

19

peste ani îi va rămîne în permanenţă o chemare şi un ideal. De la
părinţii săi a moştenit şi deprins cinstea, omenia şi munca în slujba
binelui obştesc.
Clasele primare le urmează în satul natal. Atras de măreţia luminii
şi a virtu ţilor evan gh elice şi purtînd în suflet dorinţa nestrămutată
pentru viaţa în Hristos, tînărul Teodor îşi îndreaptă paşii către lumea
celor care «leapădă toată grija cea lumească». în străbunele vetre de
sihăstrie şi simţire românească de la Vorona şi Neamţu, tînărul v ie 
ţuitor s-a dovedit în permanenţă stăpînit de simţul ascultării, al dis
ciplinei, al muncii, al ordinei şi al răspunderii.
A le s e le însuşiri sufleteşti şi dorinţa sinceră de perfecţionare au
atras curînd preţuirea împreună ostenitorilor şi luarea aminte a îndru
m ătorilor şi superiorilor săi duhovniceşti. în toamna anului 1932 aceştia
îl vo r recomanda şi înscrie la Seminarul monahal care funcţiona pe
atunci în ctitoria vornicului Cernica, din apropierea cetăţii de scaun.
Aici, în ciuda lipsurilor de tot soiul, va zăb ovi zi şi noapte asupra pild e
lor din Pateric şi asupra rosturilor tainice ale cărţilor de înţelepciune.
Eforturile şi frum oasele rezultate au fost răsplătite cu binem eritate
premii.
La sfîrşitul celor trei ani de studii, fratele
Teodor îmbracă —
6 august 1935 — , haina monahală în ctitoria lui V od ă Lăpuşneanu de
lîngă Piatra Neamţ, primind totodată şi patronimicul de Teoctist. Doi
ani mai tîrziu, ianuarie 4, primeşte Sfîntă taină a H irotoniei în treapta
de ierodiacon, pe seama aceluiaşi sfînt locaş.
In anul 1940 se înscrie la Facultatea de T e o lo g ie din Bucureşti ale
cărei cursuri le absolvă în 1945. Parelel cu studiile universitare a ac
tivat în diferite funcţii din cadrul A rh iepiscopiei Bucureştilor şi ca slu
jitor la Catedrala patriarhală. La 1 martie acelaşi an, urmare a cererii
sale, ierodiaconul Teoctist este transferat la Iaşi, unde va fi hirotonit
ieromonah, pe seama Catedralei mitropolitane, m artie 25. Ajuns în acest
mare centru universitar, ieromonahul Teoctist — atras de studiul dis
ciplinelor etice, pedagogice şi psihologice — , se înscrie şi la Faculta
tea de Litere şi Filozofie, ale cărei cursuri le frecventează timp de
doi ani.
Exemplu de dinamism şi iniţiativă, ieromonahul Teoctist a fost rînduit mare eclesiarh,* exarh al m înăstirilor şi vicar m itropolitan de către
Justinian Vasluianul, conducător de atunci al treburilor M itrop o liei
M o ld o v ei şi Sucevei. In toate aceste vrednicii şi ascultări bisericeşti
tînărul slujitor al lui Hristos, care între timp prim ise şi rangul de arhi
mandrit, a desfăşurat o pilduitoare şi bogată activitate misionară şi
social-patriotică, îmbinînd strădaniile de înnoire a vie ţii bisericeşti cu
efortul, alături de ceilalţi ostenitori de la centrul eparhial, de vindecare
a rănilor provocate de cea de-a doua conflagraţie mondială.
A vîndu-se în ve d ere rezultatele obţinute aici precum şi propunerea
patriarhului Justinian, Sfîntul Sinod al Bisericii O rtodoxe Române îl
alege şi prom ovează în postul de episcop vicar patriarhal, cu titlul de
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Botoşăneanul. Hirotonia întru episcop a avut loc în biserica Si. Spiridon-Nou din Bucureşti, la 5 martie 1950, şi a fost oficiată de un ales
sobor de ierarhi şi clerici sub protia aceluiaşi patriarh Justinian, care
în cuvîntul rostit cu această ocazie i-1 dădea ca pildă pe omonimul
care cu aproape cinci veacuri în urmă îl ungea pe Ştefan cel M are ca
vo ievo d al M o ld ovei.
Perseverenţa şi devotamentul faţă de Biserică l-au ajutat pe tînă
rul episcop vicar — avea doar 35 de ani — , să răspundă cu promptitu
dine tuturor problem elor care i se supuneau spre rezolvare. Ele nu au
fost uşoare şi nici puţine, Prea Sfinţiei Sale fiindu-i încredinţată res
ponsabilitatea conducerii Cancelariei Sfîntului Sinod, a Institutului T e o 
logic de grad U niversitar (1950— 1954), precum şi a acţiunilor de reorientare a clerului din ţară prin cursurile de îndrumare misionară şi
pastorală.
După 12 ani de rodnică activitate aici, activitate care l-a validat ca
ierarh de aleasă cultură, destoinic chivernisitor bisericesc şi vrednic
arhiereu al lui Hristos, Prea Sfinţitul Teoctist Botoşăneanul a fost ales
la 28 iu lie 1962, cu unanimitate de voturi, în istoricul scaun eparhial
al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului. La 13 septembrie i s-a înmînat
Decretul de recunoaştere, iar peste trei zile a fost instalat în scaunul
episcopal de aici. Vrem e de un deceniu, cît a activat la Arad, răstimp
în care pentru mai multe luni a girat şi conducerea Eparhiei Oradiei,
Episcopul Teoctist a vegheat cu timp şi fără timp la bunul mers al vieţii
spiritual-religioase şi administrative, aducîndu-şi totodată şi o m eritorie
contribuţie la vindecarea rănilor lăsate de arbitrariul act al Uniaţiei.
La 28 ianuarie 1973 Prea Sfinţitul Teoctist este chemat la o nouă
slujire şi prom ovat în demnitatea de Arhiepiscop al C raiovei şi M itro
polit al Olteniei. Instalarea a avut loc în Catedrala din oraşul de reşe
dinţă, la 25 februarie 1973. După cinci ani de rodnică arhipăstorire şi
ca o cuvenită răsplată pentru lucrarea desfăşurată în fruntea M itropo
liei oltene, înalt Prea Sfinţitul Teoctist a preluat moştenirea învăţaţilor
m itropoliţi cărturari urmaşi ai lui Iosif I Muşat, deţinută în ultima v r e 
me de m itropolitul dr. Iustin M oisescu — chemat atunci în fruntea Bi
sericii străbune. A leg erea a avut loc la 25 septembrie, iar instalarea
la 9 octom brie 1977.
Măreaţa operă administrativ-bisericească şi culturală iniţiată de
predecesorul său intra astfel în g rija unui destoinic continuator, înalt
Prea Sfinţia Sa demonstrînd că la mari îm pliniri pot şi trebuie să li se
adauge altele pe potrivă.
R evenirea pe plaiurile natale, foarte aproape de locurile unde şi-a
început ascultarea monahală şi m arile responsabilităţi în slujba Bise
ricii a însemnat o nouă etapă nu numai în ascensiunea vie ţii şi a ctivi
tăţii sale arhipăstoreşti ci şi una calitativ superioară. Intre 1 august 1981
— data retragerii M itropolitului N ico la e Mladin, pe m otiv de boală, şi
7 februarie 1982 — data instalării noului ierarh la Sibiu, înalt Prea
Sfinţitul M itrop o lit Teoctist al M o ld o v ei şi Sucevei a girat şi condu
cerea primei eparhii ardelene.
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înzestrat cu podoaba hărniciei şi cu harul bunei chibzuiri înalt Prea
Sfinţia Sa s-a doved it pretutindeni unde a fost chemat gospodar de v o 
caţie şi adept al soluţiilor pozitive şi realiste. Num eroasele restaurări
de edificii religioase, culturale şi istorice — printre care bisericile din
jurul Aradului, Seminarului T e olog ic de la M oflen i — Craiova, mînăs*
tirea Vorona şi Palatul lui Ştefan cel M are de la Putna — , sînt tot atîtea
mărturii despre activitatea edilitar gospodărească a acestui vrednic
arhipăstor al Bisericii lui Hristos.
O pere de mare ţinută pastorală şi ştiinţifică v o r apărea de sub
pana sa, iar altele vo r beneficia de directa sa îndrumare şi suprave
ghere. Este de ajuns ca pe lîngă pastoralele chiriarhale şi foarte nu
meroasele articole, studii, cuvîntări ocazionale, meditaţii şi conferinţe
— peste 600 de titluri — , să amintim m onografia M itro p o litu lu i Iacob
Putneanul, M înăstirea Neamţu, 1978; Pe treptele s lu jirii creştine, voi.
I, II şi III, M înăstirea Neamţu, 1980 şi 1985; M itro p o litu l Dosoftei,
ctito r al lim bajului litu rg ic românesc (studiu introductiv la «Dumnezăiasca Liturghie», Iaşi, 1980, p. V — X L IV ) şi Biserica V o ro n e ţ, M înăs
tirea Neamţu, 1984.
In toată această perioadă înalt Prea Sfinţitul M itropolit Teoctist a
desfăşurat o bogată activitate bisericească şi pe plan extern şi ecui
menist. Doctrinar erudit, înalt Prea Sfinţia Sa a pus în centrul preocupă
rilor şi al experienţei unice de arhipăstor şi om de cultură, apărarea şi
promovarea va lorilor O rtodoxiei româneşti, cheia de boltă a convin
gerilor, a vie ţii şi a slujirii sale.
A făcut parte şi a condus delegaţii ale Bisericii O rtodoxe Române
care au vizitat Patriarhia Ecumenică, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica
Ortodoxă Sîrbă, Biserica Ortodoxă Bulgară, bisericile din Arm enia,
Austria, Cipru, Grecia şi R. F. Germania, A rhiepiscopia O rtodoxă
Română în A m erica şi Canada, iar pe plan ecumenist a participat la di
verse întruniri ale celor trei mari organizaţii creştine in tern aţion ale:
Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Conferinţa B isericilor Europene şi
Conferinţa Creştină pentru Pace, fiind şi membru activ în diferitele orga
nisme ale acestora.
Pretutindeni unde a mers, în Europa, în A sia sau în A m erica, Înalt
Prea Sfinţitul M itropolit Teoctist a fost interpretul fid el şi autorizat al
mesajului dragostei şi unităţii evan gh elice şi al vocaţiei româneşti de
pace şi armonie între toate popoarele lumii.
Desluşim în diversitatea şi bogăţia realizărilor înalt Prea Sfinţiei
Sale o chemare a unei conştiinţe pururea treze şi a unei gîndiri în ne
întreruptă şi mereu sporită dispoziţie de a cunoaşte, de a înţelege, de
a sintetiza şi formula într-un chip personal marile problem e ale omu
lui şi, totodată, ale societăţii actuale pe plan naţional şi universal.
Vasta sa experienţă şi activitate în slujba Bisericii strămoşeşti, a
ţării şi a culturii româneşti, desfăşurată timp de o jumătate de secol,
-au impus atenţiei şi voin ţei membrilor C olegiului Electoral Bisericesc
— chemaţi să-şi dea votul, pentru desemnarea titularului care urma să
urce pe cea mai înaltă treaptă din Biserica Ortodoxă Română.
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C O N V O C A R E A COLEGIULUI ELECTORAL BISERICESC
P o trivit dispoziţiilor art. 130, aliniatul III din Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea B isericii O rtodoxe Române completarea locu
lui vacant de patriarh se face prin vo t secret şi în termen de trei luni
de la declararea vacanţei.
A vîndu-se în vedere acest lucru, înalt Prea Sfinţitul M itropolit
Teoctist al M o ld o v ei şi Sucevei, care preluase locotenenţa patriarhală
(amintim aici că în cazul vacantării scaunului patriarhal locotenenţa
revfhe de drept mitropolitului M o ld o v ei şi Sucevei sau în cazul vacan
ţei acestuia unuia dintre m itropoliţi sau episcopii luaţi în ordine ierar
hică — art. 133, alin. II din Statut), a convocat C olegiu l Electoral Bise
ricesc pentru data de 9 noiem brie a.c., orele 9,00.
In dimineaţa acestei zile în Catedrala patriarhală s-a săvîrşit Sfînta
Liturghie la care au participat membrii Sfîntului Sinod al Bisericii O rto
doxe Române, membrii C olegiului Electoral Bisericesc şi numeroşi cre
dincioşi.
La sfîrşitul acesteia, sub protia I.P.S. M itropolit N estor al Olteniei,
s-a oficiat slujba Te-Deum-ului, invocîndu-se harul Sfîntului Duh asu
pra lucrărilor C olegiului Electoral Bisericesc.
S-a trecut apoi în sala de şedinţe a Palatului patriarhal. A u fost
p r e z e n ţi:
— M e m b rii Sfîntului Sinod al B isericii O rto d ox e Române, în frunte
cu I.P.S. M itro p o lit Teoctist, al M o ld o v e i şi Sucevei, lo c ţiito r de patriarh}
— D elega ţii au torităţii de s ta t: Dl. M a rin Ivaşcu, vicepreşedinte
al M a rii Adunări Naţionale, şi Dl. Io n Cumpânaşu, preşedintele Depar
tam entului C u lte lor şi delegat din partea G u vern ului R. S. România ;
— M e m b rii c le ric i şi m ireni ai A dunării N a ţiona le B is e rice ş ti;
— M e m b rii c le rici şi m ireni ai A d unării Eparhiale a A rh ie p is co 
piei B u cu re ş tilo r;
— R e cto rii In stitutelor T e o lo g ice din Bucureşti şi Sibiu, d ire ctorii
c elo r şase Sem inarii T e o lo g ice din ţară, invita ţi.
La orele 11,45, o delegaţie a C olegiului Electoral Bisericesc a in
vitat pe înalt Prea Sfinţitul M itropolit Teoctist, locţiitor de patriarh, pe
delegaţii autorităţii de stat, pe II.PP.SS. M itropoliţi şi PP.SS. Episcopi
şi A rh ierei vicari să poftească în sala Adunării N aţionale Bisericeşti.
După rostirea rugăciunii «îm părate ceresc» înalt Prea Sfinţitul M i
tropolit Preşedinte al C olegiului Electoral Bisericesc anunţă ordinea de
zi şi propune desemnarea a doi secretari care să ajute la lucrările C o
legiului. A u fost propuşi şi aleşi Pr. O ctavian Popescu, vicaru l Sf. A rh i
episcopii a Bucureştilor, şi Prof. dr. doc. G heorghe Chipail, membru
al Adunării N aţionale Bisericeşti din partea A rh iepiscopiei Iaşilor.
Făcîndu-se apelul nominal se constată că sînt prezenţi 85 din totalul
de 109 membri ai C olegiului Electoral Bisericesc, întrunindu-se astfel
majoritatea legală. A p o i înalt Prea Sfinţitul M itropolit Preşedinte roagă
pe Dl. preşedinte Ion Cumpănaşu să dispună citirea acordului Departa
mentului Cultelor pentru deschiderea Colegiului Electoral Bisericesc.
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Se dă citire acordului Departamentului Cultelor.
împlinindu-se toate form alităţile privind deschiderea lucrărilor C o
legiului Electoral Bisericesc, înalt Prea Sfinţitul Te o ctist, M itropolit al
M o ld ov ei şi Sucevei, locţiitor de patriarh, a rostit o vibrantă cuvîntare
în care a arătat scopul convocării Colegiului Electoral Bisericesc şi a
evocat personalitatea şi m eritele defunctului patriarh, cuvîntare pe care
o redăm mai jos :

M ărit Colegiu Electoral Bisericesc,
N e aflăm astăzi în faţa unui important act istoric din viaţa
Bisericii Ortodoxe Române, iar prezenţa Dumneavoastră tălmă
ceşte dragostea faţă de Dumnezeescul nostru Aşezămînt şi de
bunul său mers. Se cuvine să subliniem cu satisfacţie prezenţa
reprezentanţilor autorităţilor de stat, Dom nul Marin Ivaşcu,
Vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale şi a D-lui Preşedinte
al Departamentului Cultelor, Ion Cumpănaşu, delegat şi al
Onoratului Guvern, făcînd parte cu drept de vot din Colegiul
nostru. Participarea Dom niilor lor este o prevedere statutară.
Ea reprezintă însă şi un semn de preţuire de care se bucură
clerul şi credincioşii noştri în faţa Conducerii noastre de Stat.
Vă mulţumim din toată inima în numele tuturor şi vă întîmpinăm pe toţi cu tradiţionalul «B in e aţi venit».
Sîntem chemaţi să înscriem, cu mult discernămîrţt şi cu
înalt simţ de responsabilitate, o nouă pagină în istoria multise
culară a Bisericii noastre străm oşeşti: alegerea noului ei
întîistătător. Potrivit învăţăturii de credinţă ortodoxă şi a tra
diţiei ei îndelungate, Biserica este alcătuită nu numai din ie
rarhie, ci şi din credincioşi, chemaţi să contribuie la bunul mers
al vieţii noastre bisericeşti întru împlinirea misiunii ei sfinţitoare şi călăuzitoare. Ca pe o sfîntă moştenire, Biserica noastră
a păstrat această tradiţie, chiar de la începuturile luminoase ale
fiinţării ei pe pămîntul românesc.
Secol după secol, am nutrit şi întărit conştiinţa, recunos
cută de toate Bisericile Ortodoxe surori, că sîntem fiii Biseri
cii celei una, sfîntă, sobornicească şi apostolească, integrată
fiinţial în plinătatea Trupului Tainic al Dom nului nostru lisus
Hristos, mărturisind şi propovăduind — fără ştirbire şi fără
adăugiri — aceeaşi învăţătură de veacuri a dumnezeiescului ei
întem eietor şi aceleiaşi hotărîri apostolice şi ecumenice. în
acelaşi timp, sîntem însă şi o Biserică locală naţională. Sîntem
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Biserică autocefală care, avînd plinătatea lucrării Duhului Sfînt,
îşi împleteşte strădania ei sfinţitoare cu slujirea năzuinţelor de
libertate, independenţă şi bunăstare a fiilor ei, participînd la
întreaga viaţă a poporului nostru în sînul căruia ea şi-a desfă
şurat activitatea, în deplin acord cu tradiţia noastră străveche.
Continuînd firul acestei rînduieli, ne-am adunat astăzi în
acest for bisericesc, ca, în calitate de m em bri aleşi ai obştei
dreptmăritoare, reprezentînd toate eparhiile Bisericii Ortodoxe
Române, să aducem la îndeplinire una din îndatoririle impor
tante ce ne revin în ceasul de faţă, potrivit prevederilor Statu
tului pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române.
Distinşi m em bri ai Colegiului Electoral,
Vă este cunoscut că în zorii zilei de 31 iulie, Biserica Orto
doxă Română a îmbrăcat haină de doliu, fiind văduvită — în
mod neaşteptat — prin trecerea la cele veşnice a Patriarhului
D r . Iustin Moisescu, cel ce a arhipăstorit-o vrem e de aproape un
deceniu. Plecarea sa dintre noi a umplut de durere sufletele
ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor ortodocşi români şi a lăsat
un gol adînc în viaţa Bisericii noastre. O pioasă şi firească în
datorire ne îndeamnă să poposim acum asupra personalităţii
patriarhului Iustin şi să punem în lumină şi cu acest prilej,
unele din trăsăturile chipului şi vredniciile sale.
Zestrea sufletească pe care adormitul întru fericire patriar
hul Iustin a lăsat-o obştei dreptmăritoare şi poporului din care
a odrăslit, este deosebit de bogată şi preţioasă, atît în dome
niul gîndirii şi doctrinei, cît şi în cel practic şi pastoral, căci,
după cum se ştie, în întreaga sa viaţă, el a slujit şi a străjuit
Ortodoxia românească, nu de pe o singură înălţime, ci de pe
culmile m ultor munţi de strădanii şi răspunderi, închinate B i
sericii şi patriei noastre dragi. Erudit slujitor al teologiei, cu
o aleasă cultură, el a dat la lumină studii şi cărţi de excepţio
nală valoare, care au sporit prestigiul teologiei noastre româ
neşti, contribuind la îmbogăţirea spirituală a multor generaţii
de studenţi teologi şi preoţi. Ca om de gîndire şi cercetare teo
logică, Patriarhul de pioasă m emorie Iustin s-a format şi a ră
mas un mare cărturar, nu numai prin ceea ce el însuşi a ago
nisit, ca opere scrise sau traduse, ci şi prin impulsurile noi pe
care le-a imprimat gîndirii şi scrisului teologic românesc, în
calitate de profesor şi de ierarh. A iniţiat traducerea în româ
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neşte şi tipărirea colecţiei «Părinţi şi scriitori bisericeşti» şi s-a
preocupat îndeaproape de tipărirea scrierilor biblice, a cărţi
lor de cult şi a multor studii de actualitate pentru viaţa biseri
cească, ridiclnd prestigiul culturii noastre teologice şi asigurîndu-i cuvenita ei afirmare în sînul Ortodoxiei şi al celorlalte
confesiuni creştine.
în largul creştinătăţii el a venit cu o concepţie ecumenică
pe care nu a rezumat-o însă numai la relaţiile interortodoxe, ci
a extins-o la întregul plan al vieţii intercreştine şi interumane.
In marile organizaţii mondiale creştine, cum s î n t : Consiliul
Ecumenic al Bisericilor, Conferinţa Bisericilor Europene, Con
ferinţa Creştină pentru Pace, precum şi la congrese de teologie
sau conferinţe panortodoxe, Patriarhul Iustin a fost ani de-a
rîndul purtătorul de cuvînt cel mai autorizat al Bisericii noastre.
Prezenţă vie în dialogul ecumenic, a luptat consecvent, pe de o
parte, pentru idealul unităţii panortodoxe, iar pe de alta, pen
tru apropierea Bisericilor creştine, afirmînd ,însă, de fiecare
dată, cu fermitate, importanţa valorilor şi aportului pozitiv al
Ortodoxiei în acest dialog, aşa cum se reflectă el în trăirea fiilor
Bisericii Ortodoxe Române. Pe tărîmul intercreştin şi uman Pa
triarhul Iustin a fost, am putea spune, un deschizător de dru
muri noi. E l a arătat că ecumenismul nu înseamnă numai lumea
(oecum ene), ci şi păstrarea şi afirmarea valorilor creştine, acest
lucru făcîndu-se de pe poziţii de deschideri şi înrîuriri binefă
cătoare asupra marilor problem e arzătoare ale epocii noastre :
pacea, apărarea vieţii, dreptatea, libertatea, apropierea şi dra
gostea între oameni. Această gîndire de larg ecou a formulat-o
patriarhul Iustin într-un interviu, precizînd c ă : «înfăţişarea
adevărului religios unic, fără amprente confesionale, în discu
ţiile noastre teologice, este una din strădaniile noastre comune ;
unirea eforturilor noastre pentru a mărturisi pe Dumnezeu
înaintea oamenilor este calea pe care noi m ergem a cu m ; îm 
brăţişarea tuturor oamenilor cu aceeaşi dragoste ca fii ai ace
luiaşi Dum nezeu este ţinta spre care noi tindem cu toată ar
doarea».
Personalitatea excepţională a patriarhului Iustin, manifes
tată prin tot ceea ce el a întreprins, a scris şi a propovăduit, se
împlineşte armonios cu activitatea neobosită închinată m obili
zării conştiinţelor pentru apărarea vieţii, pentru salvgardarea
păcii pe pămînt. A fost purtătorul mesajului de pace al Biseri
cii şi credincioşilor noştri la numeroase congrese şi întruniri
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mondiale din ţară şi de peste hotare. Patriarhul Iustin a ela
borat o adevărată teologie a păcii, fundamentată dogmatic şi
moral pe izvoarele Revelaţiei divine şi pe convingerea, că
această lucrare constituie una din cele mai importante laturi
ale activităţii Bisericii în lume, în vremea noastră.
Patriarhul Iustin a arătat jelui în care fiii Bisericii noastre
trebuie să fie prezenţi în viaţa, preocupările şi aspiraţiile po
porului român, în noile condiţii pentru făurirea României con
temporane, libere, independente şi suverane. A fost de-a lungul
întregii sale vieţi un statornic şi devotat slujitor al Bisericii, al
patriei şi al poporului român.
Ca deputat în Marea Adunare Naţională, vrem e de mai bine
de un sfert de veac şi ca m em bru în Consiliul Naţional al Fron
tului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, încă de la înfiinţarea
acestuia şi pînă în ultima zi a vieţii sale, Patriarhul Iustin s-a
dovedit un însufleţit patriot. Cuvîntul său, care tălmăcea vre
rea şi năzuinţele slujitorilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe
Române, a fost întotdeauna ascultat cu respect şi admiraţie,
trezind ecouri însufleţitoare în inimile tuturor.
Ca slujitor devotat al înfăptuirilor epocale, făurite în anii
noştri de toţi fiii poporului român, nutrind neîncetat un deose
bit respect şi o profundă admiraţie pentru personalitatea crea
toare şi strădaniile multiple ale D om nului Nicolae Ceauşescu,
preşedintele ţării, patriarhul Iustin tălmăcea în grai şi simţire
fierbinte, ataşamentul nostru al tuturor, faţă de strălucitul
nostru conducător, ro stin d : «U n cuvînt cald, izvorît din inimă,
se cuvine să adresez acum celui dintîi cetăţean al ţării, mult
stimatului nostru preşedinte Nicolae Ceauşescu. Frate cu pămîntul sfînt al patriei noastre, Domnia sa poartă în braţele sale
vînjoase flacăra iubirii de neam care încălzeşte inimile milioa
nelor şi milioanelor de oameni care făuresc chipul României
celei noi, chipul României libere, independente şi stăpîne pe
destinele e i ; purtător statornic al steagului păcii în lume,
Domnia sa vesteşte pretutindeni adevărul că unica alternativă
a omenirii pentru a-şi păstra viaţa este pacea, iar pentru a
ajunge la asigurarea păcii, singura cale este dezarm area; per
sonalitate cu mare prestigiu în lume, către Dom nia sa sînt aţin
tite de pretutindeni privirile oamenilor şi popoarelor care caută
libertatea, dreptatea şi bunăstarea. De aceea, noi toţi îl preţuim,
îl cinstim, îl iubim ». Sînt, de bună seamă, sentimente nutrite de
întreaga Biserică Ortodoxă Română tot mai viu faţă de preşe
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dintele ţării, care străjuieşte nu numai la înălţarea patriei pe
cele mai înalte culmi de cultură şi civilizaţie, ci şi la apărarea
vieţiit iniţiind acţiuni faptice pentru făurirea unei lumi mai
bune şi mai drepte. însăşi adunarea şi lucrarea noastră este
mărturia libertăţii religioase, pentru care sîntem recunoscători
conducerii noastre de stat.
Ca al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, de
la proclamarea acesteia ca Patriarhie, cît şi ca al doilea patriarh
după istaurarea vieţii noi în patria noastră, vrednicul de amin
tire Iustin M oisescu a înscris pagini noi, nepieritoare, în istoria
noastră bisericească contemporană. Zestrea pe care am înfă
ţişat-o se dublează cu grija arătată faţă de Patrimoniul naţio
nal cultural, restaurînd sanctuarele moldovene, vetre de credinţă,
de grai şi artă românească. N u i-a lipsit, cum se ştie, darul
gospodăresc, călăuzit de o concepţie principială la înălţimea ce
rinţelor actuale. Spiritul acesta s-a întrupat şi în ultimele sale
măsuri de restaurare ale unor monumente istorice, de rectitorire a măreţei biserici Sf. Gheorghe-Nou din Capitală — care
adăposteşte trupul martirizat al domnitorului Constantin Brînc ovea n u ; lucrările de mare însemnătate de la Institutul T eo
logic din B u c u re şti; noua clădire impunătoare a centrului ecu
m e n ic ; atelierele de obiecte bisericeşti şi altele. Suferinţa ne
miloasă i-a curmat firul vieţii, lipsindu-l de bucuria împlinirii
acestora.
Succesorului său îi revine în prim ul rînd obligaţia de a duce
la bun sfîrşit toate aceste lucrări iniţiate de Patriarhul Iustin
în cei nouă ani de arhipăstorire, dar şi îndatorirea de a păstra
întreaga sa moştenire.
Toate acestea pun şi mai mult în evidenţă însemnătatea
desemnării şi alegerii succesorului său, a aceluia care urmează
să ocupe scaunul vacant de Arhiepiscop al Bucureştilor, M itro 
polit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
M ărit Colegiu,
Deschizînd această nouă pagină din cronica vieţii noastre
bisericeşti, aşezăm la locul de înaltă cinstire a şirului impresio
nant de ierarhi şi întîistătători ai Bisericii noastre strămoşeşti
— a celor din vechiul Tomis, de la Vicina, Suceava, Curtea de
Argeş, Tîrgovişte, Alba Iulia, Iaşi şi Bucureşti — şi chipul
şi lucrarea celui de curînd adormit întru nădejdea învierii,
Patriarhul Dr. Iustin Moisescu. Ca şi înaintaşii lui a depus
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— în tezaurul Ortodoxiei româneşti — rîvna, credinţa, gîndul
şi fapta, cu care a slăvit anii şi locul păstoriei sale, cu care a
călăuzit pe fiii săi duhovniceşti pe drumul dreptei credinţe, al
iubirii de glie şi de grai, veghind la păstrarea şi apărarea ne
preţuitelor com ori ale poporului nostru, în toată lumina, con
ştiinţa de neam şi de lege românească.
D in pilda şi lucrarea patriarhului Iustin, ca şi a înaintaşilor
lui, au rămas nestematele vredniciei, ca faruri călăuzitoare pen?
tru noi toţi, urmaşii săi. Şi în acest chip se adevereşte cuvîntul
Sf. apostol Pavel, care scrie că «Biserica este stîlpul şi temelia
adevărului» ( I Tim., 3, 15), cuvînt care ni se potriveşte şi nouă,
slujitorilor şi fiilor Bisericii Ortodoxe Rom âne. în Biserică şi
prin Biserică, slujirea, credinţa şi fapta devin ofrandă sfinţită,
ce se aduce necontenit întru miros de bună mireasmă pe Alta
rul ei şi pe Altarul patriei. Este rodul acelei simbioze fericite,
statornicite de vechile noastre Pravile şi Tradiţii româneşti, de
a sluji ţara şi neamult de a iubi pămîntul strămoşesc, leagănul
fiinţării poporului român, de a susţine munca lui creatoare şi
vrerile lui nobile de pace şi bunăstare. Sprijinindu-şi nu numai
«p e temelia Apostolilor şi Proorocilor» (Efes., 2, 20), ci şi pe
temeliile trainice ale neamului nostru, Biserica Ortodoxă Autor
cefală Română, ridicată la treapta de Patriarhie, cea mai înaltă
în Ortodoxie, a devenit lucru în care «înţelepciunea şi-a zidit
sieşi casă».
In calitate de preşedinte, vă fac părintească poftire ca în
conformitate cu rînduielile sfintelor canoane şi cu prevederile
Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii O rto
doxe Române, să chibzuim cu toată înţelepciunea la ridicarea în
jilţul vacant de Arhiepiscop al Bucureştilor, M itropolit al
Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a unui
ierarh care să fie demn urmaş al înaintaşilor săi, chivernisitor
luminat al rosturilor Sfintei noastre Biserici şi continuator
destoinic al acestei moşteniri scumpe.
Să ne rugăm ca Duhul Sfînt să ne lumineze gîndurile şi să
ne călăuzească vrerile, spre slava Bisericii noastre strămoşeşti
şi înflorirea patriei dragi.
A poi, înalt Prea Sfinţitul M itropolit Preşedinte al Colegiului Elec
toral Bisericesc, solicită şi obţine aprobarea ca lucrările să fie suspen
date timp de o jumătate de oră, pentru ca cei chemaţi să-şi dea votul
să se consfătuiască asupra persoanei pe care o socotesc vrednică de
răspunderea şi demnitatea de patriarh al Bisericii O rtodoxe Române.
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Potrivit dispoziţiunilor statutare, la redeschidere, înalt Prea Sfinţi
tul M itropolit Preşedinte propune alegerea a doi bărbaţi de încredere,
care să asiste la împărţirea, depunerea, numărătoarea şi desfacerea
voturilor. A u fost desemnaţi D-nii profesori Constantin Pavel şi Emilian Popescu de la Institutul T eolog ic de grad Universitar din Bucureşti
şi membri ai Adunării eparhiale a A rh iepiscopiei Bucureştilor.
După lectura airt. 130 din Statutul pentru organizarea şi funcţiona
rea B isericii O rto d ox e Române privitoare la m odalitatea în care ur
mează să se facă alegerea şi după o pauză de cinci minute, timp în care
fiecare membru al Consiliului Electoral Bisericesc a scris pe buletinul
de vot numele celui ales, înalt Prea Sfinţitul M itropolit Preşedinte
invită, pe rînd, toţi membrii prezenţi ai Colegiului să-şi depună votu l în
urnă. Constatîndu-se că numărul buletinelor de vo t corespunde numă-‘
rului alegătorilor prezenţi se trece la despuierea scrutinului. Primul vo t
scos din urnă indicînd persoana înalt Prea Sfinţitului M itropolit
Preşedinte, acesta, potrivit rînduielii, cedează preşedinţia C olegiului
următorului ierarh în ordine canonică, I.P.S. M itropolit A ntonie al A r 
dealului. Numărîndu-se votu rile s-a constatat că înalt Prea Sfinţitul
Teoctist al M o ld o v ei şi Sucevei a întrunit 82 de voturi, deci m ajorita
tea absolută a votu rilor exprimate, iar II.PP.SS.M itropoliţi A n ton ie al
Ardealului şi Nestor al O lteniei cîte un vo t fiecare. Un buletin a
fost alb.
Intr-o atmosferă de entuziasm şi bucurie I.P.S. M itro p o lit
A n t o n i e al A rd ealului a felicitat pe noul ales şi a rostit următorul
cuvînt o m a g ia l:
M ă rit C olegiu E lectora l,

N ici unul dintre noi nu s-a aşteptat ca cel ce a fost al patrulea
mare Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, fericitul întru pomenire
Iustin Moisescu, despre care nu de mult, chiar în această sală, am
vorbit cu prilejul celei de a 60 aniversări a întem eierii Patriarhiei
Române, în 1985, să treacă atît de repede şi pe neaşteptate în lumea de
dincolo.
N ici unul dintre noi n-a gîndit atunci că, vădu vită de Patriarhul
său, Biserica noastră, potrivit rînduielilor şi pentru a reintra în depli
nătatea structurii sale lucrătoare în ogorul Domnului, va fi atît de re
pede confruntată cu datoria de a-şi alege pe cel de-al cincilea Patriarh,
despre care îmi revine tot mie cinstea, potrivit Statutului Bisericii O r
todoxe Române, mai întîi de a-1 proclama ales de către Dvs., de către
noi toţi care alcătuim organul canonic rînduit cu această însărcinare,
şi apoi de a-i face în faţa Dvs. cel dintîi portret alcătuit din trăsăturile
sale sufleteşti, şi din a ctivităţile sale în slujba B isericii şi a patriei,
de-a lungul anilor, trăsături şi activităţi care l-au impus conştiinţei
noastre a tuturor, atunci cînd, pe votu l secret introdus în urnă, am scris
numele său.
Num ele celui de-al cincilea Patriarh al Bisericii* O rtodoxe Române,
ales astăzi după toate preved erile canonice înscrise în Legiu irile Bise
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ricii noastre este aşa, cum aţi putut urmări din numărătoarea votu ri
lor, Teoctist, înalt Prea Sfinţitul M itropolit de pînă astăzi al M o ld ovei
şi Sucevei.
În alt Prea Sfinţite Părinte M itro p o lit Teoctist,
In calitatea care mi s-a conferit, de preşedinte al M ăritului Colegiu
Electoral Bisericesc pentru alegerea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, în locul rămas văduvit prin trecerea la cele veşnice a fostu
lui patriarh Iustin Moisescu la 31 iulie 1986, V ă fac cu deplină bucurie
înştiinţarea oficială că Măritul C olegiu Electoral v-a ales astăzi, prin
voturile exprimate, în calitate de Arhiepiscop al Bucureştilor, M itro
polit al vechiului scaun al Ţării Româneşti şi Patriarh al Bisericii O r
todoxe Române, succesor al m arilor înaintaşi care au ilustrat acest
scaun, printre care ca m itropoliţi Antim Ivireanul, G rigorie Dascălul,
N ifon M itropolitul, iar ca patriarhi Miron, Nicodim , Justinian şi Iustin.
A leg erea de astăzi consemnează convingerea noastră a tuturor,
aşa cum se spune la noi cu prilejul tuturor alegerilor de ierarhi, că
«d in tre cei buni a fost ales ce l mai bun ». A m ales în persoana înalt
Prea Sfinţiei Voastre pe cel mai vrednic, pe cel asupra căruia s-au în
dreptat aprecierile unanime, form ate pe baza unei mature şi responsa
bile chibzuinţe a Măritului C olegiu Electoral, cunoscîndu-Vă activitatea
de pînă acum, dedicaţia permanentă şi îndelungată în slujba Bisericii
noastre, în slujba apărării dreptei credinţe, în slujba orientării cre
dincioşilor în lumea de azi şi, în deosebi, în societatea noastră nouă
şi în continuă reînnoire. Odată cu aceasta, nouă tuturor ne-a fost
cunoscută înţelepciunea cu care, în încercările la care supune ad
ministraţia bisericească şi lucrarea cu sufletele oamenilor, pe ori
cine a chemat să le facă faţă, înalt Prea Sfinţia Voastră aţi ştiut
întotdeauna să îmbinaţi împlinirea datoriei, cu bunătatea inimii şi cu
priceperea minţii. Fără grabă în hotărîrile mari, v-aţi dovedit şi
fără teamă şi ezitare în a le lua, atunci cînd a fost nevoie, întotdeauna
în spiritul tradiţiei noastre bisericeşti, în interesul credincioşilor, în
unitate cu întreaga Ortodoxie, şi cu o deosebită deschidere ecumenică
pe plan local şi internaţional, făcînd dovada unei sensibilităţi bine
echilibrate faţă de exigenţele vrem urilor în care trăim şi faţă de pro
blem ele ei. A ţi ştiut întotdeauna să îmbinaţi în modul cel mai fericit,
pe de o parte dreptatea cu iubirea şi iertarea, pe de alta respectul faţă
de moştenirea dogm atică şi canonică a O rtodoxiei, cu interesele cre
dincioşilor şi ale clericilor, în problem ele care cereau un arbitru şi, în
care, decizia arbitrului căpăta formă de lege.
A ţi fost de asemenea un exemplu de-a lungul anilor, pentru ierarhi,
cler şi credincioşi, în ceea ce priveşte modul de lucrare a Bisericii la
buna înţelegere, cooperare şi sprijinire a realizărilor din ţara noastră,
fiind de multă vrem e şi dc mai multe ori ales reprezentant al Bisericii
în M arele For care este Marea Adunare Naţională.
Iată m otive care nu puteau să nu ducă la alegerea de astăzi. Iată
m otive pentru care, fără îndoială, ve ţi fi regretat la Iaşi de toată sufla
rea, dar sînt sigur că ieşenii se vo r şi mîndri cu alegerea I.P.S. Voastre,
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înalt Prea Sfinţite M itro p o lit Teoctist,
Ştim cu toţi că veniţi din sînul poporului, dintr-o fam ilie de osteni
tori pe glie din ţinutul Botoşanilor, şi mai ştim că sînteţi cum se zice
printre noi, «monah din pruncie». A ţi intrat în viaţa monahală, cu gîndul spre desăvîrşire, din fragedă tinereţe şi cunoaşteţi ca nimeni altul
spiritualitatea prom ovată pe această cale, în istoria şi cultura româ^
nească, tot aşa cum ştiţi ce înseamnă şi sudoarea frunţii, experienţe
care v-au făcut să înţelegeţi la adevărata dimensiune şi cu mare simţ
de responsabilitate viaţa poporului muncitor. V-aţi făcut cele dintîi
studii teologice într-un Seminar monahal, fiind printre cei mai preţuiţi
elevi, în care, încă de pe atunci, se puneau mari nădejdi.
Monahismul nostru se va bucura fără îndoială că Patriarhul Bise
ricii noastre îşi simte pururea sufletul legat de prima lui dragoste, de
isihia şi desăvîrşirea prin rugăciune şi muncă şi că, nu uită niciodată
să-şi pomenească îndrumătorii duhovniceşti din tinereţe şi să le recu
noască rostul şi valoarea.
A ţi făcut studii superioare de T e o lo g ie care V-au calificat pînă la
a fi numit, încă la o vîrstă la care puţini ajung la astfel de demnităţi,
rector al Institutului T e o lo g ic Universitar din Bucureşti, unde i-aţi avut
studenţi sau doctoranzi pe mulţi dintre cei care astăzi deţin importante
funcţii în şcolile teologice şi în administraţia bisericească, spre a nu
mai pomeni de multele generaţii de preoţi care cinstesc altarele şi le
gătura Bisericii cu poporul. Chiar fostul Patriarh Iustin a făcut parte
din corpul profesoral condus de un rector tînăr şi activ, în persoana
înalt Prea Sfinţiei Voastre.
Experienţa universitară teologică ne dă tuturor garanţia că veţi
avea nu numai grijă şi dragoste pentru prom ovarea învăţămîntului teo
logic seminarial şi universitar, ci mai ales acea pricepere care să dez
volte şi să canalizeze acest învăţămînt spre menirea lui esenţială, aceea
de a pregăti preoţi buni, adevăraţi, devotaţi vocaţiei şi misiunii lor şi,
în acelaşi timp, patriei noastre scumpe, aşa cum au fost ei întotdeauna
în istorie şi cum, mai aleş, trebuie să fie astăzi, cînd se cere de la ei o
legătură mai strînsă cu credincioşii, şi o îndrumare mai precisă pentru
păstrarea moştenirii de dreaptă credinţă şi îndrumare spre un om nou,
muncitor, responsabil, creator al unei societăţi mai bune şi mai drepte,
apărător al vie ţii şi al păcii.
Sîntem siguri, toţi cei care v-am dat astăzi votul spre a ocupa
scaunul cel mai înalt, că ve ţi purta cea mai înaltă g rijă pregătirii unui
astfel de cler, pe măsura vrem urilor şi exigenţelor timpului nostru şi,
îndeosebi, pe măsura cerinţelor patriei noastre, care beneficiază astăzi
de inteligenţa, înţelepciunea şi dăruirea unui conducător care antre
nează un entuziasm unanim al ţării, în vederea transformării şi pro
gresului ei spiritual şi material, cum n-a mai făcut nimeni înaintea lui,
preşedintele N icola e Ceauşescu.
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V -a mers vestea, Înalt Prea Sfinţite, că dincolo de însuşirile inte
lectuale, teoretice care v-au angajat în scrierea multor articole, cuvîntări, pastorale şi cărţi, aveţi un deosebit spirit practic. Pentru un
conducător de Biserică, acest lucru e mai mult decît necesar, şi I.P.S.
Voastră, prin tot ce aţi realizat pînă acum, oferiţi garanţia acestui spirit
practic, spirit care va însemna, înainte de toate, eficienţă, plasare im e
diată şi exactă în actualitate, rezolvarea fără întîrziere a problem elor
cu care ve ţi fi confruntaţi şi, mai ales, soluţii va la bile şi prompte care,
atunci cînd nu se produc, pot provoca întîrzieri şi pot compromite idei şi
idealuri importante pentru Biserică şi patrie.
A v e ţ i în urma I.P.S. Voastre o experienţă pe care nimeni dintre
ierarhii Bisericii noastre n-o are : o cunoaştere deplină a realităţilor
din Biserica noastră. A ţi fost exarh şi vicar la Iaşi sub patriarhul de
pioasă amintire Justinian şi apoi, din 1950, hirotonit arhiereu, aţi fost
vicarul său la Arhiepiscopia Bucureştilor şi la Patriarhia Română, încă
din prim ii săi ani de patriarhat, timp de 12 ani (1950— 1962), atunci
cînd orientarea Bisericii noastre era operă de pionierat, de imaginaţie
creatoare şi de înţelepciune bisericească şi politică. I-aţi fost atunci
un sfătuitor preţios şi întreaga dezvoltare ulterioară a Bisericii şi a
raporturilor ei cu noua orînduire instalată în patria noastră după al
doilea război mondial, dovedesc că aţi participat împreună la găsirea
căii celei mai bune a rezolvării acestor problem e capitale.
A ceasta vă dă şi astăzi o înaltă calificare în continuarea aceleiaşi
orientări, profitabile atît pentru Biserică, precum şi pentru patria
noastră.
Zece ani aţi condus o eparhie — Eparhia Aradului — cu probleme
nu dintre cele mai uşoare, lntr-o epocă de transformări şi de reîntronizare a O rtodoxiei într-o regiune care avusese mult de suferit, ca ur
mare a actului de rupere în două a sufletului românesc din Transilva
nia şi Banat în anul 1701. Cine nu ştie cît suflet ortodox şi românesc
aţi pus în opera de reintegrare şi restaurare nu numai a sufletelor, ci
şi a lăcaşurilor cărora le-aţi dat o nouă strălucire şi pe care le-aţi
reîmbrăcat în haină nouă, ortodoxă, atît în ceea ce priveşte arhitec
tura, cît şi în ceea ce priveşte pictura bisericească specifică O rtodo
xiei, reîntorcîndu-le la matca străbună, cu perseverenţă şi pricepere.
Chipul I.P.S. Voastre va rămîne pentru veacuri mărturie în toate acele
locaşuri asupra cărora v-aţi oprit grija şi atenţia.
Biserica v-a chemat apoi să preluaţi moştenirea adormitului în
Domnul m itropolitul Firmilian, alegîndu-vă m itropolit al Olteniei, în
1973, şi aţi doved it atunci că mai aveţi, în plus, supleţea şi geniul adap
tării, de două ori puse la încercare : un m oldovean devenit transil
vănean şi, apoi, cu aceeaşi uşurinţă, oltean, după cuvîntul Sfîntului
apostol P a v e l: om care ştie să se facă tuturor toate. A ţi fost un oltean
desăvîrşit, şi opera realizată acolo adaugă numelui I.P.S. Voastre un
nimb nou.
Cînd a venit timpul vacantării M itrop o liei M o ld o v ei şi Sucevei, în
1977, C olegiu l Electoral Bisericesc a găsit că face cel mai firesc act,
răsplătindu-Vă îndelunga şi rodnica activitate în celelalte părţi ale
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ţării, trim iţîndu-Vă spre locul de obîrşie care nu putea aştepta pe alt
cineva şi care a judecat acea alegere ca pe actul cel mai firesc. S-a zis
atunci de către m o ld o v e n i: «/nîru ale sale a v e n it», şi aşa şi era. Nouă
ani aţi condus destinele bisericeşti ale M o ld ov ei şi Sucevei, ca cel mai
vrednic urmaş al mitropolitului Iustin, ducîndu-i mai departe opera de
reînnoire şi reîntinerire a locaşurilor bisericeşti şi mînăstireşti. Un an
şi jumătate aţi . girat şi conducerea M itrop o liei Ardealului, în timpul
vacanţei dintre retragerea fostului m itropolit N icola e M ladin şi a lege
rea noului mitropolit, în 1982. V ă pot asigura, în cunoştinţă de cauză,
că ardelenii v-au iubit şi v-au apreciat stilul de lucru şi inima mare şi
înţelegătoare.
Toate acestea dau mărturie pentru legitim itatea alegerii pe care
am făcut-o astăzi, în spiritul celei mai autentice tradiţii ortodoxe şi
româneşti, şi pe tem eiuri evidente pentru toată lumea.
Ven iţi acum în fruntea Bisericii O rtodoxe Române ca unul care
aveţi o experienţă unică în cunoaşterea tuturor regiunilor ţării, ceea
ce pentru un conducător de Biserică nu e un lucru neglijabil. Dimpo
trivă, e tocmai garanţia că, avînd cunoaştere la faţa locului despre toate
problem ele locale, v e ţi putea fi întotdeauna în situaţia de a le înţelege
şi de a le rezolva aşa cum nimeni altul n-ar putea-o face.
Membru al Sfîntului Sinod de multă vreme, ştiţi ce înseamnă co
laborarea într-un for colegial şi, sînt sigur că toţi membrii actuali ai
Sfîntului Sinod, care v-au dat votul, nu au nici o îndoială că vo r găsi
la I.P.S. Voastră toată înţelegerea, că v o r fi ascultaţi şi ajutaţi, ei
înşişi asigurîndu-Vă acum prin mine, că v o r fi buni, sinceri, devotaţi
colaboratori ai Intîistătătorului lor, ajutîndu-1, dacă s-ar iv i n tvoia , în
tot lucrul bun şi de folos Bisericii şi patriei.
N-aş vrea să închei acest cuvînt fără să amintesc contribuţia deo
sebită a I.P.S. Voastre în dezvoltarea relaţiilor ecumenice ale Bisericii
O rtodoxe Române. A ţi condus nenumărate delegaţii ale sale peste
hotare. A ţi fost deosebit de activ în mişcarea ecumenică contem
porană, atît pe plan intern, cît şi pe plan internaţional. Pînă de curînd
aţi făcut parte din C om itetul con sulta tiv al C on ferinţei B isericilor
Europene, ales la Adunarea generală din Creta din anul 1979, desfăşurînd ani de-a rîndul o activitate rodnică în cadrul acestei organi
zaţii, şi ducînd întotdeauna acolo spiritul ecumenic românesc, dorinţa
de pace a credincioşilor noştri şi a întregului popor român. Conferin
ţele interconfesionale şi interreligioase pentru pace din ţara noastră,
şi din cadrul Con ferinţei Creştine pentru Pace, au avut, de asemenea,
în I.P.S. Voastre un militant de frunte şi un exponent fid el şi entuziast
al politicii de pace a ţării noastre şi a învăţăturii noastre ortodoxe.
A vem deci încrederea că ecumenismul va găsi în activitatea I.P.S. *
Voastre un susţinător de înaltă valoare.
M ă rit C olegiu E lectora l Bisericesc,
Sînt sigur că am sintetizat o bună parte din m otivele care ne-au
făcut pe toţi, astăzi, să ne dăm importantul vo t pentru cel mai înalt post
de răspundere în Biserica Ortodoxă Română, I.P. Sfinţitului M itropolit
B.e ii. — 3
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al M o ld o v ei şi Sucevei, Teoctist Arapaşu. M ulte ar mai fi putut fi
adăugate, dar vorbitorul e ţinut şi el de o disciplină a timpului în astfel
de ocazii. Sinteza e însă grăitoare şi indubitabilă cu privire la m otivele
alegerii noastre, şi votu rile exprim ă convingerea noastră a tuturor.
în a lt Piea Sfinţia Voastră, Părinte M itro p o lit Teoctist,
Prin votu l M ăritului C olegiu Electoral Bisericesc s-a arătat pre
ţuirea faţă dc I.P.S. Voastră şi s-a investit încrederea că ve ţi fi cel de-al
cincilea mare Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române.
A v e m toţi convingerea că ve ţi fi un exponent fidel al învăţăturii
ortodoxe de cred in ţă ; că veţi continua tradiţia celor patru mari pa
triarhi anteriori, că V ă v e ţi plasa în contextul contemporan ,• dă veţi
sluji cu credinţă împreună cu noi toţi, cu întreaga noastră Biserică,
patria şi poporul nostru căruia îi aparţinem, şi că ve ţi conduce corabia
Bisericii spre limanul mîntuirii credincioşilor ei, în spiritul Sfintei Scrip
turi, a moştenirii apostolice şi patristice, ca şi în spiritul m arilor îna
intaşi, ctitori de limbă, cultură şi simţire românească.
A m îndeplinit astăzi un act istoric, care va intra pentru eternitate
in istoria Bisericii O rtodoxe Române şi, nici unul dintre noi, n-are vreo
îndoială că ve ţi onora această alegere. Fiţi încredinţat că votul M ă ri
tului C olegiu Electoral exprimă voinţa, dorinţa şi dragostea întregii
obşti ortodoxe româneşti, care se bucură astăzi împreună cu noi.
îngăduiţi-m i să fiu cel dintîi care să vă fe licit călduros şi să vă
promit întregul sprijin al Sfîntului Sinod şi al Adunării N aţionale Bi
sericeşti, care astăzi a îndeplinit rolul de C olegiu Electoral.
Rog pe Dumnezeu să vă învrednicească de cele mai frumoase rea
lizări, şi de mulţi ani, în slujba Bisericii şi a patriei. Şi să-mi fie permis
să fiu, de asemenea, exponentul întregii Adunări, adresîndu-Vă cea
dintîi urare, potrivit noii demnităţi în care aţi fost ales : In tru m ulţi
ani Prea Fericite Părinte Patriarh T e o ctist».
M em brii Colegiului Electoral Bisericesc au aplaudat pe noul ales
şi au intonat Im nul patriarhal.
în această înălţătoare atmosferă de bucurie şi de unanim entuziasm
nou-alesul Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, vădit emoţionat, a rostit următoarea cuvîntare :

Mărit Colegiu Electoral Bisericesc,
Auzind proclamarea alegerii şi cuvîntul înaripat al înalt
Prea Sfinţitului M itropolit Antonie, preşedintele Colegiului
Electoral, m-au copleşit nu numai preţuirea şi exprimarea
voturilor în acelaşi duh şi nădejde, ci mai cu seamă, răspun
derea Uriaşă a slujirii la care sînt astăzi chemat. J*e lingă multe
cerinţe necesare unei arhipăstoriri de o astfel de slujire, la care
se aşteaptă, pe bună dreptate, întreaga obşte dreptmăritoare
din ţara noastră, este şi aceea a vîrstei. Eforturile mari care se
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impun în această nouă treaptă îşi au şi ele limita lor, la cei
peste şaptezeci de ani dăruiţi de Dum nezeu. Cugetul se în
dreaptă şi de această dată la încredinţarea Psalmistului care,
inspirat de Duhul Sfînt z ic e : «D e va fi în putere», vîrsta om u
lui poate depăşi cei şaptezeci de ani hărăziţi unei vieţi. Cu
aceeaşi emoţie, dar şi cu nădejdea în Dumnezeu, va destăinui
că nu uşoară mi-a fost luarea răspunsului cuvenit chemării pe
care m i-o faceţi. A m socotit că anii dăruiţi mie sînt un mare
şi sfînt dar din partea lui Dum nezeu. Şi acest dar mă îndeamnă
şi mă va îndemna pururea ca să fac din anii şi zilele mele, şi de
aci înainte, un dar cuvenit Mîntuitorului lisus Hristos şi Sfin
tei Sale Biserici din ţara noastră, supunîndu-mă votului D um 
neavoastră. Iată pentru ce îm i stăpînesc cu greu emoţia de care
mă simt cuprins în aceste clipe solemne, cînd Providenţa divină
şi-a unit tainic vrerile cu acelea ale înaltei ierarhii bisericeşti,
cu ale reprezentanţilor clerului şi credincioşilor din ţara noas
tră, alegîndu-mă în această slujire de mare răspundere. Din
noianul de gînduri şi simţăminte care îmi năpădesc sufletul şi
inima, întîiul gînd îl înalţ către Părintele luminilor de la care
pogoară toată darea cea bună şi tot darul desăvîrşit, plecîndu-mi cu smerenie fruntea în faţa nemărginitei iubiri a lui
Dumnezeu, «C e l ce m ă încinge cu putere şi a pus neprihănită
calea m ea» şi «peste cele înalte m ă pune» (Ps. 17, 35— 36).
Deschizînd cămara cea de Taină a Bisericii, în timp şi loc,
desluşesc voia şi chemarea cea sfîntă a Mîntuitorului Hristos
care mi-a călăuzit paşii din fragedă tinereţe spre « curţile lui
Dumnezeu» (Ps., 115, 10), spre sanctuarele voievodale ale M o l
dovei şi, apoi, pe calea studiilor teologice. La această nouă răs
cruce din viaţa mea să-mi fie însă permis să adaug: «Doam ne,
dacă m-ai aşezat peste cele înalte, Te rog să răm îi cu mine tot
deauna ; luminează-mi mintea spre înţelegerea deplină a slujirii
mele arh ip ăstoreşti; întăreşte braţul meu pentru a săvîrşi bi
nele şi dragostea dintre oameni şi fericirea vieţii l o r ; aşa cum
mi-ai îndreptat pînă astăzi cărările vieţii, tot astfel, şi de aici
înainte, fii cu mine şi mă ajută să împlinesc, precum voieşti Tu,
toate cele ce sînt spre folosul clerului şi credincioşilor sfintei
noastre Biserici pe acest străvechi pămînt rom ânesc».
Aşez la temelia acestei alegeri trecutul meu de slujire a
Sfîntului Altar timp de peste cinci decenii şi jumătate, împli
nit cu dăruire pe diferite trepte ierarhice de tot mai înaltă răs
pundere. In toate ţinuturile din ţara în care m-au purtat aceste
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rosturi, am stăruit asupra muncii şi îndatoririlor arhiereşti cu
rîvnă statornică, îndemnat totdeauna de gîndul de a înfăptui
ceva care să rămînă, de a realiza lucru trainic, care să lege de
vatra credinţei străbune sufletele clerului şi credincioşilor.

tea sîi
sfinţeî

M i-a hărăzit D um nezeu prilejul unic să slujesc cîteva eparhii
cu cler şi credincioşi îmbunătăţiţi, încît am învăţat şi am simţit
cît de pilduitor trăiesc ei credinţa ortodoxă şi dragostea de pa
trie. A fost o experienţă extrem de folositoare, dar şi em oţio
nantă, în acelaşi timp. D e aceea, mărturisesc că despărţirea a
fost — de fiecare dată — cît se poate de anevoioasă. Cel mai
greu îmi este însă să mă despart acum de M oldova, de Botoşani
— leagănul prunciei mele şi locul unde odihnesc părinţii şi stră
bunii mei.
Astăzi, Măritul Colegiu Electoral a hotărît alegerea mea pen
tru cea mai înaltă slujire bisericească din ţara noastră. M ăsor
din adîncul inimii şi cu ochii sufletului m eu, măreţia evenimen
tului. Dragostea şi preţuirea cu care mă înconjuraţi mă cople
şesc, iar cuvîntul meu de răspuns la toate acestea este unul
singur : să nu mă lipsiţi de această dragoste.
M ărit Colegiu,
Chemat acum la un drum nou în slujirea Bisericii noastre,
gîndul m eu se îndreaptă departe, în istorie, spre chipurile de
sfinţi ierarhi de la Tomis, părinţi şi scriitori bisericeşti care
au continuat şi înflorit predica Sfîntului apostol Andrei pe pă
mîntul nostru românesc. D e ei ne apropiem, ca de nişte înce
pători ai noştri duhovniceşti, spre a sorbi din înţelepciunea şi
rîvna cu care au organizat şi au zidit aici «Sfînta Sfintelor»
Ortodoxiei noastre româneşti, Biserica Ortodoxă Română.
Studii de istorie română contemporană — întreprinse, în
deosebi, în ultimii 20 de ani — pun tot mai mult în lumină fap
tul că Mitropolia Ungrovlahiei, continuatoarea străvechilor
episcopii tomitane, este cel mai vechi aşezămînt de organizare
bisericească din Ţara Românească, datînd de la jumătatea vea
cului X I V , cînd mitropolitul Iachint, la cererea voievodului
Nicolae Alexandru Basarab şi cu învoirea patriarhului ecumenic,
a fost strămutat de la Vicina la Curtea de Argeş, capitala de
atunci a ţării. E l avea să pună ordine în viaţa clerului şi credin•
cioşilor din satele şi tîrgurile răspîndite pe vaste întinderi geo
grafice între Carpaţi şi Dunăre, pînă la Marea cea Mare. Aces

Sh
nentul
— pe
creştir
şie dac
păstra
ună ci
ruri is
al Ţărx
cite şi
Se
hatele
aceasti
hia, or
au dev
tenţa r
prin ti\
de pat
M old o 1
răsărit
Cm
constit
plan si
sericeş
în cult
serica
veacuri
piraţiil
înfiinţc
dintîi n
tireşti,
la iveai
ţia rom
cii în c
zica, sc
mul cn
istoria
care au
versulu

ALEGEREA ŞI IN S T A L A R E A PREA FE R IC ITU LU I P Ă R IN T E P A T R IA R H TE O C TIST

37

tea sînt adevăruri istorice pe care se cuvine să le păstrăm cu
sfinţenie.
Sîntem, aşadar, una din cele mai vechi Biserici de pe conti
nentul european, iar zămislirea noastră ca p opor s-a înfăptuit
— pe plan spiritual — sub influenţa hotărîtoare a factorului
creştin răsăritean, poporul român fiind singurul pop or de obîrşie daco-romană, nu din Europat ci din întreaga lume, care şi-a
păstrat etnia şi latinitatea de-a lungul a două milenii, îm pre
ună cu închinarea cea ortodoxă. Considerăm că aceste adevă
ruri istorice, cel al rolului Ortodoxiei româneşti, precum şi cel
al Ţărilor Rom âne în aria creştinătăţii răsăritene, trebuie adîncite şi valorificate.
Se ştie că, după căderea Constantinopolului toate patriarhatele ortodoxe răsăritene au cunoscut un continuu declin. în
această situaţie, Principatele Româneşti, Valahia şi Moldovalahia, organizate ca state independente cu un secol mai înainte,
au devenit un «Păm înt al Făgăduinţei», care a asigurat subzis
tenţa materială a Ortodoxiei, locul de unde a răsunat glasul ei
prin tipăriturile din tiparniţele mînăstirilor româneşti. M ai bine
de patru secole, evlavia ortodoxă din{ Ţara Românească şi
M oldova a fost pilonul de susţinere al Patriarhatelor ortodoxe
răsăritene şi al Muntelui Athos.
Cunoscute atît în Răsărit, cît şi în Apus, Ţările Rom âne au
constituit locul de întîlnire al culturilor. Aici, s-a împlinit pe
plan spiritual acea sinteză de gîndire şi de expresie a artei bi
sericeşti autohtone, a cutezanţei de introducere a limbii române
în cult şi a biruinţei scrisului românesc. Este cunoscut că B i
serica noastră a fost aşezămîntul spiritual care de-a lungul
veacurilor a modelat graiul poporului român şi i-a încălzit as
piraţiile de libertate. Ierarhii şi slujitorii ei au militat pentru
înfiinţări de şcoli, au prom ovat activitatea de scriere, a celor
dintîi manuscrise în limba română, întemeind, în chiliile mînăstireşti, primele tipografii, de sub teascurile cărora au fost date
la iveală primele tipărituri în limba română pentru toată sem in
ţia românească. Este cunoscută, de asemenea, strădania Biseri
cii în cultivarea artelor de tot f e lu l: arhitectura, pictura, m u
zica, sculptura, broderia etc. Este, iarăşi, cunoscut patriotis
mul cronicarilor din mînăstiri sau de la biserici, aportul lor la
istoria neamului, precum şi rolul prim elor tipărituri româneşti
care au pus bazele' literaturii române, cu mireasma graiului şi
versului străbun, limpede şi curgător.
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Cît priveşte legătura cu ţara şi poporul, cu năzuinţele lui
sfinte de libertate, de fericire, se ştie, de asemenea, că m itropoliţii ţârii s-au aflat totdeauna lîngă voievozii neamului. în vre
muri de grea cumpănă pentru ţară, mitropoliţii şi episcopii le-au
fost sfetnici înţelepţi şi au îndeplinit pentru ei, în anumite îm 
prejurări, importante misiuni diplomatice. Biserica a fost pre
zentă prin cei mai buni dintre ierarhii şi slujitorii săi la toate
evenimentele de răscruce din istoria neamului. Ea s-a aflat lîngă
Tudor din Vladimiri, la 1821, lîngă revoluţionarii de la 1848,
lîngă unioniştii de la 1859, precum şi în războiul care ne-a adus
independenţa de stat în 1877, alături de ţăranii anului de vă
paie — 1907, în marele război pentru unitatea şi întregirea
neamului din 1916— 1918, şi n-a lipsit din lupta pentru desăvîrşirea statului naţional unitar român, la 1 Decem brie 1918.
Şirul mitropoliţilor care au păstorit în jilţul arhieresc al
Ungrovlahiei, de la 1359 şi pînă la întemeierea Patriarhiei, în
1925, este — precum bine se ştie — lung, iar viaţa şi lucrarea
lor sînt'cu îndreptăţire ilustrate, cu slove de aur, în istoria B i
sericii Româneşti.
Uniif ca Nifon al II-lea, fost patriarh al Ţarigradului, au
dovedit înţelepciune, iniţiativă şi spirit de organizare a vieţii
bisericeşti, alţii, ca Macarie al II-lea, Teofil şi Ştefan, Teodosie
şi Antim Ivireanul au tipărit carte bisericească, mai întîi sla
vonă, la numai cîteva decenii după ce Guttenberg perfecţionase
epocala invenţie a tiparului, apoi, în limba română, între aces
tea înscriindu-se şi monumentul de cultură românească care
este Biblia lui Şerban Cantacuzino din 1688. Dintre mitropoliţii
Ungrovlahiei, mulţi au purtat de grijă şcolilor pentru lumina
rea poporului, precum şi Seminariilor pentru pregătirea preo
ţilor şi învăţătorilor de la sate.
Din tot ceea ce aceşti vrednici mitropoliţi de pioasă amin
tire au înfăptuit pe pămînt românesc veacuri de-a rîndul, stră
bate pînă la noi simţămîntul dragostei de ţară în care le-a fost
dat să trăiască, hotărîrea nestrămutată de a sluji fiilor neamu
lui, în aspiraţiile lor cele mai sfinte pentru o viaţă fără obidă,
luminoasă şi prosperă, trăită în demnitate şi libertate naţională.
Din paginile istoriei Patriarhiei Bisericii noastre, străluceşte
personalitatea primilor patru patriarhi, M iron Cristea, Nicodim
Munteanu, Justinian M arina şi Iustin Moisescu, care au acope
rit cu lucrarea lor şase decenii din istoria contemporană a Bise
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ricii Ortodoxe Române. Patriotismul lor îmi va lumina drumul
şi strădaniile mele pastorale în această epocă de măreţe înfăp»
tuiri ale poporului nostru, în care îmi este dat să slujesc acestui
Aşezămînt Sfînt, cu un trecut atît de bogat şi glorios.
M ărit Colegiu,
Am evocat fapte şi nume de mari ierarhi care strălucesc în
istoria noastră — « cea dintîi carte a unei naţiuni» — cu gîndul
că pilda lor, alături de a părinţilor neamului, este şi ne va fi
izvor nesecat de înviorare şi dreaptă călăuză pe urcuşul muru
telui responsabilităţii, conferită prin votul dumneavoastră şi
exprimată prin cuvîntul încurajator al I.P.S. Mitropolit Antonie
al Ardealului. Soborul de ierarhi, încheiat cu chipul de curînd
adormitului în Domnul, Patriarhul Iustin, mari pentru Biserica
şi poporul nostru, pe măsura vrem urilor străbătute de ei, stau
pururea strajă asupra bunei chivernisiri a întregei lor m oşte
niri învăţătoreşti şi pastorale, de doctrină, tradiţie şi practică
bisericească, căreia se cuvine să le dea strălucire celui rînduit,
să le fie urmaş, propovăduindu-le, atît pe plan interortodox,
cît şi pe cel local, naţional. în acest sens, se poate afirma, pe
bună dreptate, că noi continuăm misiunea înaintaşilor şi intrăm
în osteneala, mai ales, a celor patru mari patriarhi ai Bisericii
noastre, aflîndu-ne în faţa operei începută de patriarhul Iustin
Moisescu şi continuînd depănarea firului împlinirii acesteia.
Facem parte din marea familie a Bisericilor Ortodoxe su
rori, care alcătuiesc împreună şi fiecare în parte Biserica cea
Una, dar sîntem Biserică autocefală, recunoscută astfel de peste
o sută de ani, iar ca Patriarhat de peste 60 de ani\ Sîntem în
acelaşi timp, Biserică locală, egală cu toate celelalte — în li
mitele spaţiului geografic pe care îl acoperă fiii ei duhovniceşti
din ţară, sau dincolo de hotarele ei, — şi de aceea sîntem Bise
rică naţională. în acest sens, avem o organizaţie proprie, cu q
identitate aparte, potrivit cu sufletul şi chipul neamului nostru.
V om avea la inimă preoţimea noastră, pregătirea şi cultura ei,
precum şi dragostea faţă de credincioşii români din cele patru
zări ale lumii, îndeplinindu-le dorinţele de a avea slujitori, cărţi
şi obiecte de cult necesare acolo, pentru menţinerea sfintelor
tradiţii şi datini strămoşeşti.
*
Dăruindu-mi întreaga putere de muncă păstrării întregului
tezaur mîntuitor al bisericii noastre strămoşeşti consider ca
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parte esenţială a misiunii la care sînt chemat să sprijinim neîn
trerupt năzuinţele şi înfăptuirile măreţe ale poporului român.
Datorită evlaviei şi geniului său creator ne bucurăm a avea
pe pămîntul străbun un adevărat tezaur de spiritualitate orto
doxă rom ânească: biserici şi mînăstiri, m onumente istorice de
valoare unică în lume. Este de datoria noastră ca, luînd aminte
la grija conducerii de stat, să facem totul pentru a le păstra şi
valorifica pe măsura cerinţelor timpului de azi. Sînt pagini de
istorie şi de credinţă, sînt vetre de viaţă şi continuitate care,
împreună cu uriaşa arhivă a mărturiilor arheologice, transmit
mesajul existenţei şi dăinuirii noastre pe pămîntul românesc,
apărat şi sfinţit prin jertfele fără număr ale fiilor neamului
nostru. Le vom străjui ca pe adevărate com ori ale poporului şi
ţării noastre.
Ca fiu al Bisericii strămoşeşti şi al neamului românesc, voi
continua, şi din treapta acestei slujiri, să călăuzesc clerul şi
credincioşii pe drumul epocalelor înfăptuiri ale poporului
nostru.
N e vom spori eforturile ca, în iureşul muncii avîntate pen
tru înflorirea patriei cînd de la un capăt la altul al ţinuturilor
româneşti prinde viaţă şi se înalţă tot mai strălucitor chipul
cel nou al României contemporane, cînd noi ctitorii de lumină,
noi izvoare de belşug îm podobesc viaţa ţării şi a fiilor ei, sa
fim părtaşi de cuget şi simţire cu harnicul nostru popor. Sîn
tem suflet din sufletul acestui popor şi trup din trupul lui. Pe
acelaşi drum de secole, ierarhii, slujitorii şi dreptcinstitorii al
tarelor străbune vom continua să fim alături de munca sa paş
nică, să o sprijinim statornic, adeverind, astfel, prin graiul fap
telor, ataşamentul şi dragostea noastră pentru ţară şi condu
cătorii ei.
Cu atît mai mult se cuvine să ne sporim eforturile închi
nate înfloririi vieţii harnicului nostru popor, cu cit în condi
ţiile noii orînduiri de stat şi a libertăţii religioase, Biserica O r
todoxă Română îşi desfăşoară, în m od corespunzător, misiunea
ei divino-umană, călăuzind fiii ei duhovniceşti pe drumul tra
diţiei sfinte de păstrare a unităţii de credinţă şi a iubirii de
patrie. Datori sîntem să subliniem că Biserica noastră s-a bucu
rat şi se bucură de largă înţelegere şi sprijin din partea statu
lui. E de la sine înţeles cît curaj şi încredere dă acest adevăr în
sufletul celui care, împreună cu Sfîntul Sinod, va chibzui, cu
timp şi fără timp, la tot ceea ce Biserica Ortodoxă Română are

mgerea
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I de îndeplinit pentru slujitorii ei de la parohii şi mînâstiri, penI tru păstrarea unităţii de credinţă. V o m sta în sprijinul activiI tăţii pastoral-misionare a clerului şi a pregătirii lui teologice,
prin continuarea traducerilor şi tipărirea scrierilor patristice,
f stimulînd tot ceea ce contribuie la continua ridicare a niveluI lui de cunoştinţe liturgice, canonice şi de viaţă bisericească, şi
• vom stărui asupra continuării lucrărilor importante de la lo
calul Institutului Teologic din Bucureşti, a Centrului ecumenic,
precum şi a celorlalte lucrări începute. în privinţa relaţiilor ex
terne vom manifesta aceeaşi atitudine deschisă, participînd ac
tiv la dialogul teologic cîi toate Bisericile Ortodoxe, la pregă
tirea Sfîntului şi Marelui Sinod şi vom prom ova permanent ac
ţiunile statornicite împreună cu forurile mondiale ecumenice şi
de apărare fa păcii. Drept pildă pentru continuarea ecumenismului — pe plan naţional — vom continua frumoasa tradiţie a
colaborării frăţeşti, a ecumenismului local, cu celelalte Culte,
aducîndu-ne împreună contribuţia la unitatea în muncă a tutu
ror fiilor ţării şi la păstrarea păcii în lume.
Onoraţi reprezentanţi ai Conducerii de Stat,
Stimaţi m em bri ai Colegiului Electoral Bisericesc,
N u numai în Biserica noastră, ci pretutindeni în lume, pen
tru împlinirea unor asemenea năzuinţe se cer vrem uri de pace,
de linişte, de încredere între oameni şi popoare. Iată pentru ce,
în fruntea preocupărilor întregului cler şi a tuturor fiilor Bise
ricii noastre, vom aşeza, nu numai rugăciunile pentru pacea a
toată lumea, ci şi stăruitoare îndemnuri şi, mai cu seamă, ac
ţiuni în favoarea unui climat prielnic împlinirii idealurilor de
pace şi colaborare internaţională. în aceste strădanii ne stă în
faţă, cu pilda şi graiul faptelor, însuşi preşedintele ţării, Dom nul
Nicolae Ceauşescu, neobosit militant pentru pacea lumii, per
sonalitate ilustră a timpului nostru, care, dînd glas voinţei în
tregului popor, vocaţiei sale de pace, a grefat-o nu numai pe
frontispiciul realizărilor epocii, ce în m od îndreptăţit îi poartă
numele, ci, şi în centrul tuturor propunerilor şi demersurilor
făcute în capitalele lumii sau la O .N.U. Noua şi strălucita ini
ţiativă a României de a-şi reduce cu 5 la sută încă din acest an,
numit Anul Internaţional al Păcii, cheltuielile militare, precum
şi supunerea acestei măsuri aprobării întregului p opor în ca
drul unui referendum, organizat pentru ziua de 23 noiembrie,
tălmăceşte grija statornică a preşedintelui ţării noastre pentru
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salvgardarea păcii şi vieţii, bunul cel mai de preţ al omenirii
contemporane. Acordînd valoarea cuvenită acestui act şi noi,
slujitorii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, vom parti
cipa cu tot elanul şi în deplină unitate de gînd şi de faptă cu
toţi fiii patriei la apropiatul referendum şi vom răspunde cu un
D A hotărît vieţii, păcii şi viitorului luminos al poporului nostru,

Aşa
care m polit al

Biserica noastră, Biserica păcii, a vieţii şi a fericirii tuturor
oamenilor de pe pămînt, ataşată fiinţial muncii şi înfăptuirilor
harnicului nostru popor, acordă o înaltă apreciere strădaniilor
preşedintelui ţării pentru destindere, colaborare şi dialog, care
se bucură de un larg răsunet internaţional. îndem nurile sale
s-au întipărit adînc în inimile noastre, căci, aşa cum se exprima
Domnia sa, la •recenta sesiune a M arii Adunări Naţionale «N u
exista şi nu poate exista astăzi o altă problem ă mai importantă
decît asigurarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor,
la existenţă, la libertate, independenţă, la viaţă şi pace».
Onoraţi reprezentanţi ai Conducerii de Stat,
Iubiţi m em bri ai Colegiului Electoral Bisericesc,
In starea de adîncă emoţie în care mă aflu, am arătat cîteva
gînduri şi dorinţe, din cele multe, care, pe cît de importante şi
frumoase se arată, pe atît de grele se dovedesc a fi de purtat, şi,
mai ales de împlinit de unul singur. După nădejdea în ajutorul
harului dumnezeiesc care pe toate le împlineşte, încrederea
mea se va îndrepta către dragostea prea iubiţilor mei fraţi,
m em bri ai Sfîntului Sinod, către rîvna colaboratorilor şi a celor'
lalţi m em bri ai forurilor bisericeşti, către zelul slujitorilor al
tarelor şi catedralelor din învăţămîntul teologic, către cinul mo
nahal şi către toţi bunii credincioşi, cunoscuţi prin dăruirea şi
slujirea lor statornică a Bisericii şi a patriei noastre dragi.
Chezăşie dreaptă şi scumpă ne va fi tuturor sprijinul pre
ţios al conducerii noastre de stat, de care Biserica strămoşească
s-a bucurat cu prisosinţă în îndeplinirea misiunii ei, îndreptată
spre slujirea fiilor ei duhovniceşti, pentru care rămînem mereu
recunoscători OcîrmUirii înţelepte a patriei noastre.
Din parte-mi, Vă rog să-mi îngăduiţi a da glas unui îndemn
al Sfîntului apostol Petru de mare sensibilitate pastorală, care
mi-a străjuit cugetul şi fa p ta : « Păstoriţi turma lui Dumnezeu,
dată în paza voastră, cercetînd-o nu cu silnicie, *ci cu voie bună,
după Dumnezeu, nu pentru cîştig urît, ci din dragoste» ( I Petru
5 , 2 ).
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Aşa să fie, -cu ajutorul lui Dumnezeu, şi în noua slujire cu
care m-aţi învrednicit, de Arhiepiscop al Bucureştilor, M itro
polit al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
In încheiere, îndrept mulţumiri călduroase înalţilor repre- ‘
zentanţi ai autorităţilor de stat care m-au onorat cu prezenţa şi
votul Dom niilor l o r : D om nul M arin Ivaşcu, vicepreşedinte al
Marii Adunări Naţionale ; Dom nul Ion Cumpănaşu, preşedintele
Departamentului Cultelor şi reprezentantul Onoratului Guvern,
rugîndu-i să se facă interpreţii sentimentelor mele de gratitu
dine şi preţuire faţă de conducerea statului şi, personal, faţă de
Domnul N i c o l a e C e a u ş e s c u ,
preşedintele Republicii
Socialiste România, cel mai iubit fiu al poporului nostru, înctedinţîndu-l de întregul meu devotament în sprijinirea marilor
iniţiative dedicate înfloririi patriei şi biruinţei păcii în lum e.
Mulţumesc, cu vie recunoştinţă înalt Prea Sfinţiţilor M itropoliţi şi Arhiepiscopi şi Prea Sfinţiţilor Episcopi şi Arhierei
Vicari, m ebri q.i Sfîntului Sinod, pentru votul acordat şi îi asigur
de dragostea mea frăţească.
Mulţumesc, de asemenea, cu părintească dragoste, m em bri
lor clerici şi mireni ai Colegiului Electoral Bisericesc pentru în
crederea pe care mi-au acordat-o, asigurîndu-i de toată preţui
rea ce o păstrez fiecăruia în parte.
M ă încredinţez purtării de grijă a lui Dumnezeu, rugăciu
nilor clerului şi credincioşilor Bisericii, Ortodoxe Rom âne pen
tru ajutor în misiunea şi slujirea încredinţată astăzi».
După această mişcătoare şi plină de învăţăm inte cuvîntare, toţi
cei prezenţi, în frunte cu reprezentanţii autorităţilor de stat şi cu mem
brii Sfîntului Sinod au prezentat Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist Arapaşu felicitări şi urări de rodnică arhipăstorire.
In sala de recepţii a Palatului patriarhal a avut loc apoi tradiţio
nala agapă. Cu acest prilej au luat c u v în tu l: I.P.S. M itro p o lit A n to n ie
al A r d e a lu lu i; I.P.S. A rh iep iscop A n tim al Tom isului şi Dunării de Jos ;
P. S. Episcop N ifo n Ploieşteanul, v ica r p a tria rh a l; Pr. Theodor Bodnari
$i P roi. dr. Gheorghe Chipail — ultim ii ca membri ai Adunării N a ţio 
nale Bisericeşti, din partea A rh iepiscopiei Iaşilor.
Exprimîndu-şi sentimentele lor de bucurie pentru rezultatul votu 
lui şi evocîn d momente mai însemnate din istoria noastră bisericească,
precum şi activitatea şi realizările mai multor personalităţi care au
condus destinele Bisericii străbune de-a lungul timpului, vorb itorii au
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adresat felicitări celui de-al V -lea patriarh al Bisericii O rto d oxei
Române, au toastat în sănătatea sa şi i-au făcut urări pentru o cit mai|
rodnică şi îndelungată arhipăstorire.
Tuturor le-a răspuns Prea F e ricitu l Părinte Patriarh T e o c t i s t , |
care a spus :

Vă mulţumesc tuturor, celor care aţi luat cuvîntul la această I
agapă, pentru gîndurile calde şi pentru urările ce mi-au fost I
adresate în această zi cu totul deosebită pentru mine şi, pot I
zice, pentru întreaga noastră Biserică. Pe toate le păstrez în I
inima mea şi le tălmăcesc drept chezăşii ale încrederii pe care
mi-aţi acordat-o, astăzi ,prin votul ce mi l-aţi dat şi, în acelaşi
timp, ca un sprijin în noua mea slujire. într-adevăr, o zi cu
pecete istorică, care se repetă la intervale mari în viaţa unei
Biserici, ziua cînd aceasta îşi desemnează întîistătătorul.
Ca şi în alte lucrări văzute ale Bisericii M întuitorului Iisus \
Hristos, în cea săvîrşită astăzi vedem arătîndu-se mereu pute
rea lucrătoare a Duhului Sfînt întru călăuzirea întregii noastre
obşti dreptmăritoare pe drumul înscris de Pravilele Ortodoxiei
şi de îndelungata Tradiţie mult seculară a Bisericii Ortodoxe
Române. Autocefală, ea îşi continuă, fără ştirbire şi fără adao
suri vremelnice, aici pe pămîntul nostru românesc, existenţa şi
lucrarea mîntuitoare în m ijlocul şi împreună cu toţi fiii ei. Rînduindu-şi organele ei mărturisitoare, ea tălmăceşte cuprinderea
ei harică, liturgică şi canonică, în timp şi spaţiu, ca Biserică
apostolică, ca păstrătoare a izvoarelor de credinţă şi de viaţă
şi ca Biserică mamă a fiilor şi slujitorilor ei de pe străvechile
ţinuturi româneşti, ca şi a celor ce se află pe alte meridiane
din lume. Pe această Biserică o slujim şi o vom sluji cu rîvnă
şi bucurie, ceea ce s-a şi făcut prin actul alegerii noului ei
Arhipăstor.
Este firesc, aşadar, ca în aceste clipe să-mi îndrept gîndurile
de gratitudine către conducerea de stat a ţării noastre, prin
grija căreia Biserica Ortodoxă Română, alături de celelalte Culte
de la noi, lucrează în climatul de deplină libertate religioasă,
contribuind, la rîndul ei, la propăşirea întregii noastre naţiuni.
Rog pe reprezentanţii conducerii de stat, Dom nul M arin Ivaşcu,
vicepreşedinte al M arii Adunări Naţionale, şi D om nul Ion
Cumpănaşu, preşedintele Departamentului Cultelor, care mă
onorează cu prezenţa Dom niilor lor, să transmită Dom nului
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icolae Ceauşeşcu, preşedintele Republicii Socialiste România,
le mai calde mulţumiri, precum şi asigurarea întregului de
votament al Sfînt ului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a
ataşamentului slujitorilor şi credincioşilor noştri la nobilele
idealuri de pace, de progres, de activitate paşnică şi creatoare
nutrite de poporul român, sub conducerea sa înţeleaptă şi clar
văzătoare. Sîntem pe deplin conştienţi că fire multe şi trainice
leagă Biserica noastră de istoria şi viaţa poporului nostru şi de
conducerea lui de astăzi, că tăria şi prestigiul Bisericii noastre
vin de la tăria şi prestigiul ţârii noastre. N e vom strădui, prin
urmare, ca această tărie şi acest prestigiu să sporească şi prin
lucrarea Bisericii Ortodoxe Române, care este chemată şi este
în măsură să contribuie, cu mijloacele şi după puterile ei, la
propăşirea poporului nostru, la afirmarea spiritualităţii româ
neşti în conştiinţa lumii de astăzi.
în această lucrare ne întemeiem pe sinodalitate ca pe un
principiu devenit, de acum, tradiţional românesc, cu convinge
rea, verificată nu o singură dată, că astfel poate fi întîmpinată,
în chipul cel mai potrivit, orice situaţie ce s-ar ivi în viaţa unei
Biserici. De aceea, apreciez în m od deosebit şi păstrez în inimă
cuvintele de preţuire, asigurările de colaborare neprecupeţită
ce m i s-au adresat în această zi, o dată cu chemarea la treapta
pe care evit s-o numesc demnitate, înţelegînd să o port ca o
slujire, de Arhipăstor al Bisericii Ortodoxe Române. Apreciez,
deci, faptul că la încrederea cu care m-a onorat Măritul Cole
giu Electoral, alegîndu-mă Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, se adaugă şi făgăduinţa unei rodnice conlucrări în
sînul Sfîntului Sinod şi al întregului nostru cler.
Ca Arhipăstor, înţeleg să dăruiesc cu bucurie prisosul de
ani şi de vlagă cu care m-a înzestrat Bunul Dumnezeu, slujirii
Bisericii şi poporului nostru, în aşa fel încît să cinstesc vredni
cia înaintaşilor mei în această treaptă. A m purces pe drumul
vieţii dintr-o familie de oameni muncitori şi modeşti şi, îmi
place să o spun, am dobîndit, astfel, obişnuinţa luptei cu greu
tăţile şi prilejul, totodată, de a învăţa să le biruiesc. Totdeauna,
în m om ente mai deosebite, cum este cel de astăzi, revăd casa
părintească din ţinutul Botoşanilor şi chipurile părinţilor mei,
trudind şi liturghisind pentru creşterea şi formarea noastră. în
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preunâ pentru sănătate şi pace. Acum, ca odinioară, gîndul meu
se îndreaptă către Dumnezeu, cu mulţumită, pentru înalta vred-1
faţa icoanei ne aşezau pe toţi cei zece fraţi, să ne rugăm îm-\
nicie ce mi-a hărăzit şi cu rugă fierbinte să-mi dea harul săuI
spre a plini, cu bună roadă, slujirea la care E l m-a chemat prinţ
votul Măritului Colegiu Electoral.
Tuturor, vă mulţumesc, încă o dată şi vă adresez rugămin-1
tea ca, împreună cu încrederea acordată astăzi, să-mi dăruiţi, |
în continaure, şi dragostea care niciodată nu cade.
CERCETAREA ŞI E X A M IN A R E A C A N O N IC A A ALEGERII
Indeplinindu-se toate cele rînduite în Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii O rtodoxe Române, în legătură cu convocarea I
Sfîntului Sinod, m ziua de 10 noiem brie 1986, la orele 11,00 a avut loc |
şedinţa Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române.
La şedinţă a participat şi Domnul Io n Cumpănaşu, preşedintele De- ]
partamentului Cultelor.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe P. S. Episcop N ifo n I
Ploieşteanul, vicar patriarhal şi secretarul Sfîntului Sinod să dea citire '
apelului nominal.
A u fost p re ze n ţi: I.P.S. M itropolit Teoctist al M o ld o v ei şi Sucevei,
Patriarh A les ; I.P.S. M itropolit A n to n ie al A rd e a lu lu i; I.P.S. M itrop o
lit N e s to i al O lt e n ie i; I.P.S. M itropolit N ic o la e al Banatului ; I.P.S.
Arhiepiscop A n tim al Tomisului şi Dunării de Jos ; I.P.S. A rhiepiscop
T e o fil al Vadului, Feleacului şi C lu ju lu i,• I.P.S. Arh iepiscop A d ria n al
A rhiepiscopiei O rtodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occiden
tală ; P.S. Episcop Gherasim al Rîmnicului şi Argeşului ? P.S. Episcop
Epiîanie al B uzăului? P.S. Episcop E ftim ie al Romanului şi Huşilor ;
P.S. Episcop Em ilian al A lb a I u lie i; P.S. Episcop T im o te i al A r a 
dului ; P.S. Episcop V asile al O ra d iei; P.S. Episcop N ifo n Ploieşteanul,
vicar patriarhal şi secretarul Sfîntului Sinod; P.S. Episcop V a sile
Tlrgoviştea nu l, vicar pa tria rh a l; P.S. Episcop vicar Roman Ialom iţeanul ;
P.S. Episcop' vicar Pim en S u ce ve a n u l; P.S. Episcop vicar Damaschin
Severineanul ; P.S. Episcop vicar Lucian T o rn ita n u l; P.S. Episcop vicar
Justinian M a ram ureşanu l; P.S. A rhiereu vicar C alinic A rg e ş a n u l; P.S.
A rhiereu vicar loa ch im V a s lu ia n u l} P .S .. Arh iereu vicar Gherasim
HunedoreanuL
Trecîndu-se la ordinea de zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist arată că pentru această şedinţă sinodală este înscrisă o sin
gură problemă : T em eiul nr. 10381/1986 — adică Procesul verbal al
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leg iu lu i E lectora l Bisericesc din 9 n oiem brie 1986, privind alegerea
tularului în scaunul vacant de A rhiepiscop al Bucureştilor, M itropoal U ngrovlahiei şi Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române.
1 La invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, P.S. Episcop
’ifon Ploieşteanul, vicar patriarhal, secretarul Sfîntului Sinod, dă citire
ocesului verbal primit de la C olegiu l Electoral Bisericesc din 9 noiemrie 1986, întocm it şi semnat de preşedintele C olegiului, de cei doi
rbaţi de încredere şi de cei doi secretari.
După lectura acestuia, Sfîntul Sinod hotărăşte ca acest proces verbal
fie repartizat Com isiei canonice, juridice şi pentru disciplină fixată
«Ie Sfîntul Sinod.

\

j
Şedinţa se suspendă pentru o scurtă pauză în vederea exam inării
procesului verbal şi a întocm irii referatului.

La orele 12,30 şedinţa se redeschide, I.P.S. M itropolit N estor al
Olteniei, preşedintele Com isiei canonice, juridice şi pentru disciplină,
citeşte referatul întocm it de această comisie din care rezultă că a lege
rea I.P.S. M itropolit Teoctist al M o ld o v ei şi Sucevei în scaunul vacant
de A rhiepiscop al Bucureştilor, M itropolit al U ngrovlahiei şi Patriarh
al Bisericii O rtodoxe Române s-a făcut cu respectarea preved erilor
* canonice şi statutare.
;
Raportul C om isiei canonică, juridică şi pentru disciplină se supune
I deliberării şi hotărîrii Sfîntului Sinod. In urma deliberării, şi la propu| nerea Com isiei canonică, juridică şi pentru disciplină, plenul Sfîntului
[ Sinod hotărăşte :
— Ia act de faptul că alegerea I.P.S. T e o c t i s t ,
M itro p o litu l M o ld o v e i şi Sucevei, în demnitatea
de A rh iep iscop al Bucureştilor, M itro p o lit al
U n gro v la h iei şi Patriarh al B isericii O rto d ox e
Române s-a săvîrşit p o triv it prev ed e rilo r cano
nice şi statutare.
Epuizîndu-se ordinea de zi, noul Patriarh ales, mulţumeşte memj brilor Sfîntului Sinod pentru participare şi pentru contribuţia adusă la
rezolvarea problem ei de pe ordinea de zi.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a făcut propunerea să fie
adresată o telegramă Excelenţei Sale Domnului preşedinte al Republicii
Socialiste România, N icola e Ceauşescu.
In
rogată
care se
Se

încheiere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist declară pro
sesiunea ordinară a Sfîntului Sinod pe’ anul 1986 pentru o dată
va anunţa ulterior.
rosteşte rugăciunea «C u vine-se cu adevărat».

48

BISERICA O R T O D O X A R O M A N I

IN M ÎN A R E A DECRETULUI PREZIDENŢIAL
PENTRU RECUNOAŞTEREA ALEGERII
I.P.S. MITROPOLIT TEOCTIST A L M O LD O V EI ŞI SUCEVEI
C A PATRIARH A L BISERICII ORTODOXE R O M Â N E
La palatul M arii Adunări N aţionale a avut loc, jo i 13 noiembrie,
orele 9,00, festivitatea înmînării D ecretului prezidenţial prin care I.P.S,
M itropolit Teoctist al M o ld o v ei şi Sucevei se recunoaşte în funcţia de
Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, pentru care a fost ales de Co
legiu l Electoral Bisericesc în ziua de 9 noiem brie 1986.
Din partea Conducerii de Stat, la această festivitate au participat:
Dl. M anea Mănescu, vicepreşedinte al Consiliului de S ta t; DL Marin
Ivaşcu, vicepreşedinte al M arii Adunări N aţionale ,• DL Constantin
A rseni, vicepreşedinte al Consiliului N aţional al Frontului Democra
ţiei şi Unităţii Socialiste şi Dl. Io n Cumpănaşu, preşedintele Departa
mentului Cultelor.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost însoţit de membrii
Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române, de cadre administrative
din Adm inistraţia Patriarhală şi Arhiepiscopia Bucureştilor, profesori de
teologie şi reprezentanţi ai presei bisericeşti.
S-a dat mai întîi citire Decretului prezidenţial privind recunoaş
terea I.P.S. M itropolit Teoctist în funcţia de Patriarh al Bisericii O rto
doxe Române.
✓
In numele Domnului - N icoja e Ceauşescu, preşedintele Republicii
Socialiste România, a înmînat D ecretul şi a adresat felicitări cu ocazia
învestiturii, Dl. Manea M ănescu, vicepreşedinte al Consiliului de Stat.
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
următoarea cuvîntare :

a rostit, cu acest prilej,

Dom nule Vicepreşedinte al Consiliului de Stat,
Cu adîncă emoţie, primesc acum înaltul Decret prezidenţial
de recunoaştere a mea în funcţia de Patriarh al Bisericii O r
todoxe Rom âne, ales în această funcţie de Colegiul Electoral B i
sericesc. în acest m om ent solemn, cel dintîi gînd îl îndrept, cu
deosebit respect, către cel ce poartă cu strălucire, de mai bine
de 20 de ani, sceptrul încredinţat de întregul popor, Dom nul
preşedinte Nicolae Ceauşescu, marele ctitor al României con
temporane, pentru a-i exprima simţămintele mele de mulţu
mire, aleasă cinstire $1 statornic devotament.
în acelaşi timp, Vă rog să-mi îngăduiţi Dom nule vice
preşedinte al Consiliului de Stat, să Vă adresez mulţumirile

I.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei, nou alesul patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, rostindu-şi cuvintul la încheierea lucrărilor
Colegiului Electoral Bisericesc

DL Manea Măncscu, vicepreşedinte al Consiliului de Stat, înmînează
I.P.S. Mitropolit Teoctist Arapaşu, nou alesul patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, Decretul prezidenţial de recunoaştere în această demnitate
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mele călduroase şi ale m em brilor Sfîntului Sinod care mă în
conjoară, pentru înmînarea urnitului Decret prezidenţial, asi|gurîndu-Vă de sentimentele de stimă şi aleasă preţuire, nutrite
neîncetat faţă de conducerea de stat şi Guvernul ţării noastre.
Stimate Domnule Vicepreşedinte,
Deschizînd străvechile izvoade din vremurile în care pe
această binecuvîntată vatră străbună se plămădea fiinţa nea
mului românesc, cercetînd momentele cele mai de seamă în
crustate pe răbojul istoriei noastre naţionale, sau răsfoind car
tea de aur a epocii luminoase în care trăim, găsim un neîntre
rupt şir de mărturii care atestă că Biserica noastră şi-a împletit
necontenit destinul său cu destinul poporului român. De-a lun
gul întregii sale existenţe, Biserica Ortodoxă Română a fost
strîns legată de fiinţa neamului românesc, identifieîndu-se cu
lupta şi cu năzuinţele lui spre mai bine. Ea a împărtăşit sufe
rinţele, nedreptăţile şi asupririle îndurate de poporul român
prin veacurile zbuciumate din trecut, a sprijinit lupta lui sfîntă
pentru libertate, dreptate socială, unitate naţională şi inde
pendenţă.
Acest lucru îşi are explicaţia în faptul că noi ne-am născut
şi dăinuim aici de cînd ne ştim pe lume, pe acest pămînt sfinţit
cu truda, cu lacrimile şi cu sîngele strămoşilor, iar zămislirea
noastră ca neam s-a săvîrşit în acelaşi timp cu statornicirea
creştinismului pe străvechile ţinuturi strămoşeşti ale lanţului
carpatic, Dunărea de Jos şi pînă la Marea cea Mare. Din această
cunoştinţă a vechimii, a îndreptăţirii noastre de singuri stăpîni pe moştenirea străbună şi a continuităţii neîntrerupte, au
izvorît dragostea şi cinstirea faţă de toţi înaintaşii noştri, ştiuţi
şi neştiuţi, care cu jertfe fără de număr au întemeiat o ţară
atît de frumoasă, cu o cultură ale cărei valori materiale şi spi
rituale sînt preţuite de toate neamurile. întregul trecut al Bise
ricii noastre'm ărturiseşte, prin vredniciile slujitorilor şi cre
dincioşilor ei, că şi-a împletit destinul său cu cel al poporului
român. Păstrătoare fidelă a valorilor credinţei ortodoxe, ea a
străjuit cu statornicie şi la păstrarea unităţii de grai, de cul
tură, de neam, şi de neatîrnare naţională, fiind o participantă
activă la evenimentele de răscruce ale poporului nostru. în
vremea noastră, Biserica Ortodoxă Română, bucurîndu-se — •
împreună cu celelalte Culte din ţară — de libertate deplină şi
de larg sprijin din partea Statului, îşi îndeplineşte nestinghe-
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ritâ lucrarea ei in rîndurile credincioşilor, ccdăuzindu-i pe dru- |
mul unităţii în muncă, în năzuinţele de dragoste de ţară, în
devotamentul faţă de conducerea ei contribuind la construirea
vieţii noi din patria noastră.
Este de bună seamă, un prilej binevenit sa mărturisim şi
de această dată, sub cupolele acestui istoric lăcaş de unitate a
poporului român, Marea Adunare Naţională, cît de recunoscă
tori sîntem supremei conduceri de stat, că din divanul ţării jac
parte, alături de aleşii naţiunii noastre, ca şi din Frontul D e
mocraţiei şi Unităţii Socialiste şi reprezentanţi ai Bisericii O r
todoxe Rom âne şi ai altor culte din ţara noastră. Este pentru
toţi fiii Bisericii noastre o mare cinste, dar în acelaşi timp şi un
îndemn de a contribui cu sporită rîvnă, la ridicarea patriei
noastre pe noi trepte de lumină şi de civilizaţie. N o i înţelegem
acest lucru ca pe o îndatorire firească, deoarece considerăm că
Biserica Ortodoxă Română, care vine din trecutul îndepărtat
şi ne vorbeşte de vrednicia strămoşilor, nu este numai a îna
intaşilor, ci ea este şi Biserica noastră a celor de astăzi. N e
bucurăm că am primit de la strămoşi o moştenire atît de bo
gată, dar înţelegem că această moştenire să nu o lăsăm ne
lucrătoare, ci să o îmbogăţim necontenit. Străduindu-ne necon
tenit întru păstrarea întregului tezaur de spiritualitate orto
doxă, continuînd-o şi îmbogăţind-o cu noi şi noi vrednicii pe
măsura iureşului de viaţă şi de înfăptuiri ale harnicului nostru
popor, împreună cu m em brii Sfîntului Sinod vom îndruma cle
rul şi credincioşii pe drumul unităţii de cuget şi de simţire cu
toţi fii patriei noastre dragi. Conştienţi de însemnătatea epo
calelor înfăptuiri, îndeosebi din ultimele două decenii şi mai
bine, cînd adevărate ctitorii noi, în industrie, în cultură şi în
agricultură, adevărate izvoare de lumină şi civilizaţie ce îm po
dobesc harta ţării de la un capăt la altul, vom lega preocupă
rile noastre şi ale fiilor Bisericii noastre de sprijinul hotărît pe
care vom continua să-l aducem, de pe poziţiile şi cu mijloacele
specifice nouă, acestei uriaşe opere de înălţare şi înflorire a
patriei noastre socialiste.
Alături de aceasta, ne stă la inimă, ca fiecărui, fiu al pămîntului străbun, îndatorirea de a păstra cu sfinţenie şi a valori
fica fondul sacru al Patrimoniului Cultural-Naţional: zidiri vo 
ievodale, ce amintesc de ctitori de ţară şi de n e a m ; biserici şi
mînăstiri, monumente istorice de valoare artistică unică în
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lu m e ; străvechile manuscrise şi tipărituri în limba română, a
căror păstrare şi valorificare vor constitui pentru ierarhii şi
clerul Bisericii Ortodoxe Române, o misiune continuă şi de
onoare. întru aceasta avem pilda, sprijinul şi înţelegerea înaltei
ocîrmuiri de stat şi personal *a preşedintelui ţării, Dom nul
Nicolae Ceauşescu, purtătorul autentic al mesajului iubirii de
glie, ce a dat strălucirea epocii noastre şi prin preţuirea tre
cutului glprios al poporului român.
Dom nule Vicepreşedinte,
Epoca în care trăim este o epocă de mari înfăptuiri, dar în
acelaşi timp de mari răspunderi pentru întreaga omenire.
Trăim într-o lume sfîşiată de contradicţii, ameninţată de
grave incertitudini, îngrozită de perspectiva distrugerii civili
zaţiei şi a vieţii însăşi. Nesăbuita cursă a înarmărilor, pricina
atîtor suferinţe de pe lume, pricina atîtor abuzuri şi nedrep
tăţi, a înjosirii omului şi a întunecării vieţii lui, nu se limitează
numai la îngrămădirea unor adevăraţi munţi de arme pe pămînt, ci ţinteşte şi dincolo de firmament, spre a transforma
cosmosul într-o posibilă arenă de luptă. In faţa acestei situaţii
încordate mai mult ca oricînd, noua şi strălucita iniţiativă a
încercatului şi înţeleptului conducător al poporului român,
Dom nul Nicolae Ceauşescu, preşedintele României, mare E rou
al Păcii, ca ţara noastră să reducă armamentele, efectivele şi
cheltuielile militare cu 5 la sută, a găsit un puternic ecou şi în
rîndurite clerului şi credincioşilor Bisericii noastre. Este măr
turia grăitoare a drumului carâ duce la pace, drum pe care în
tregul nostru p opor este călăuzit de mai bine de două decenii
cu dăruire pilduitoare de cel' dintîi fiu al său, preşedintele
ţarii, Dom nul Nicolae Ceauşescu. îm preună cu toţi fiii patriei
noastre, noi ierarhii, preoţii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe
Române vom participa la Referendum ul din 23 noiembrie şi
vom răspunde cu toată inima, printr-un D A hotărît, pentru viaţă,
pentru pace.
Vă încredinţez că Biserica Ortodoxă Română, consideră
această îndatorire nu numai ca pe o participare de principiu,
prin înţelegerea problem elor cu care. este confruntată om eni
rea, ci ca pe o contribuţie concretă şi activă la găsirea şi pro
movarea unor soluţii eficiente privind înseninarea orizontului
lumii contemporajie, menţinînd nestinsă flacăra speranţei în
înfăptuirea unei lumi drepte, fără conflicte şi fără războaie.
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Stimate Dom nule Vicepreşedinte,
Primind cu bucurie Decretul prezidenţial pentru recunoaşterea alegerii mele ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Vă rog încă odată, să binevoiţi a încredinţa conducerea Ţârii,
personal pe Dom nul preşedinte Nicolae Ceauşescu că, împreună cu toţi fiii Bisericii noastre şi alături de întreaga suflare a
poporului român, ne vom spori tot mai mult eforturile pentru
sprijinirea măreţei opere de înflorire a patriei noastre iubite,
Republica Socialistă România, şi pentru împlinirea iniţiative
lor însufleţitoare dăruite în slujba apărării păcii şi a vieţii
omenirii.
Vă rog să-mi îngăduiţi să vă mulţumesc personal pentru
cinstea înmînării Decretului şi să Vă asigur că mă voi strădui
să fiu totdeauna la înălţimea chemării de înaltă răspundere ce
mi s-a făcut, fiind mereu prezent, împreună cu toată obştea
dreptmăritoare a Bisericii Ortodoxe Române, în slujba idealu
rilor măreţe ale patriei şi poporului nostru al cărui fiu sînt».
După aceasta reprezentanţii autorităţii de stat, membrii
Sfîntului Sinod al Bisericii noastre şi toţi cei prezenţi la festi
vitate au prezentat felicitări Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist.

^
jn
vitoare

F E S T IV IT Ă Ţ IL E i n s t a l ă r i i
P R E A F E R IC IT U L U I P Ă R IN T E T E O C T IS T
CA P A T R IA R H A L B IS E R IC II O R T O D O X E R O M Â N E
In urma îndeplinirii tuturor dispoziţiilor statutare şi canonice pri
vitoare la alegerea de către C olegiu l Electoral Bisericesc, la examina
rea canonică şi la recunoaşterea de către conducerea de stat a noului
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române s-a hotărît ca în ziua de dumi
nică 16 noiembrie 1986 să aibă loc festivităţile de instalare. .
La aceste festivităţi au luat parte :
— M em brii Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române ;
— Reprezentanţii A utorităţii de S ta t:
Dl. M a rin Ivaşcu, vicepreşedinte al M arii Adunări N aţionale şi
Dl. Io n Cumpănaşu, preşedintele Departamentului Cultelor ;
— Conducători şi reprezentanţi ai Bisericilor O rtodoxe surori ;
1. Din partea Patriarhiei Ecumenice :
I.P.S. M itro p o lit Chrysostom de M y ra ;
2. Din partea Patriarhiei A p ostolice a A n tio h ie i:
A rhim . N ifo n Saikaly ;
3. Din partea Patriarhiei A p ostolice a Ieru salim u lu i:
Sanctitatea Sa Patriarhul D iod or, însoţit de I.P.S. A rh iepiscop
Iacobos şi P.P. Cuv. A rhim and riţi T im o te i şi A le x io s ;
4. Din partea Patriarhiei M o sco vei şi a toată Rusia :
II.PP.SS. M itro p o liţi Filaret de M insk şi Bielorusia şi N icod im de
L v o v şi T e r n o p o l; P rotop op Petre Buburuz şi Ie r om. Serafim
Trafim ov ; .
5. Din partea Patriarhiei Serbiei :
I.P.S. M itro p o lit V îadislav de
V a s ilie de Srem ;

Dobrobosnia

şi

P.S.

Episcop

6. Din partea Bisericii O rtodoxe Bulgare :
Sanctitatea Sa Patriarhul M a xim , însoţit de I.P.S. M itro p o lit
Pancratie de Stara Zagora, P.S. E piscop Ila rio n de Trayanopol
şi Pr. D o b rîi Iva n ov de la biserica bulgară din Bucureşti ;
7. Djn partea Bisericii O rtodoxe a G e o r g ie i:
P.S. Episcop Zosim de Tsilkani şi P rotopop Elgudja Losa berid ze;
8. Din partea Bisericii O rtodoxe a G r e c ie i:
II.PP.SS. M itro p o liţi Chrysostom de M ethym na, Evdokim os de
E levterou polis şi Chrisostom de Peristerion şi A rhim . Ia k o v o s ;
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9.

Din partea Bisericii O rtodoxe a C ip ru lu i:
I.P.S. frîitrop olit Chrisostom de Pahos şi A rhim . N e o fit Leontios ;

10. Din partea Bisericii O rtodoxe din Polonia :
P.S. Episcop Sava de Bialystok şi Pr. Serafim Zelezniakow icz ;
11. Din partea Bisericii O rtodoxe din C ehoslovacia :
I.P.S. M itro p o lit D o roth ei de Praga însoţit de
Suwarsky ;

Prof.

Jaroslav

12. Din partea Bisericii O rtodoxe din Finlanda :
I.P.S. M itro p o lit John de H elsinki şi Prof. O lli Bergman.
— Reprezentanţi ai Episcopiei O rtbdoxo-C atolice din Franţa :
P.S. Episcop O eim ain de Saint-Denis.

—

Reprezentanţi de Biserici Vechi-Orientale :

1. Din partea Catolicosatului Arm ean de Ethimiadzin : I.P.S. M i 
tro p olit D yrair Mardichian, conducătorul Eparhiei Arm ene din
Bucureşti ;
2. Din partea Bisericii Siriene din India : I.P.S. M itro p o lit Paul M a r
G r e g o rio s ;
3. Din partea Bisericii Copte din E g ip t: P.S. Episcop Serapion.

— Reprezentanţi ai Bisericii Romano-Catolice :
Eminenţa Sa Cardinalul Jean W iîlebrands, preşedintele Secreta
riatului Vaticanului pentru unitatea creştinilor, însoţit de Mons.
E leuterio F ortin o şi Rev. Ronald Robertson ;
M gr. A lb e rt Rauch, din partea Bisericii Rom ano-Catolice din
R.F.G.

— Reprezentanţi ai Bisericii Anglicane :
Graţia Sa John de G ib ra lta r; Rev. Christopher H ill şi Rev. Jan
Sherw ood, capelanul bisericii anglicane din Bucureşti.

— Reprezentanţi ai Bisericii Evanghelice din R.F.G. :
Exc. Sa Dr. Heinz Joachim Held.

— Reprezentanţi ai Bisericii Luterane a S u e d ie i:
*

Em. Sa A rhiep.
Ehrenheim.

Dr.

O îo f

Sundby

şi

Dr.

Cari

Gustaf v on

— Reprezentanţi ai Bisericii Vechi-Catolice :
Em. Sa Episcop Tadeus M a jew ski din Polonia.

— Reprezentanţi din partea unor organizaţii intcrcreştine :
I.P.S. M itro p o lit Paul M a r G regorios, vicepreşedinte al Consi
liului Ecumenic al Bisericilor ; Dr. Glen Garfield W illia m , se
cretarul general al Conferinţei B isericilor Europene ; Past. Dr.
L ubom ir M ire jo v s k i, secretar general al Conferinţei Creştine
pentru Pace.

Primirea I.P.S. M itropolit V ladislav de Bosnia de către Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist

Primirea la Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a delegaţiei Bisericii
Ortodoxe din Cipru

Primirea D elegaţiei Bisericii O rtodoxe din C ehoslovacia de către Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist

în :
drala p<
V ecerni

Inst
Incepînc
N estor <
eoni, ar
Patriarh
Delegaţia Bisericii Romano-Catolice, primită de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist
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— Conducători ai Cultelor din ţară :
P.S. Episcop loa n Robu, conducătorul A rh iepiscopiei RomanoC atolice din B ucureşti;
P.S. Episcop vicar La jos Baîint, al Episcopiei Romano-CatoUce
din A lb a Iulia ?
Excelenţa Sa A lb e rt K lein , conducătorul Bisericii EvangheliceLuterane C.A. din Sibiu ;
Excelenţa Sa Paul Szedressy, conducătorul Bisericii Evanghe. lice Luterane S.P. dm C luj-N apoca ;
Excelenţa Sa Gyula N agy, conducătorul, Bisericii Reform ate
din C luj-N apoca ;
\
Excelenţa Sa Laszlo Papp, conducătorul Bisericii Reform ate
din Oradea ?
Eminenţa Sa M oses Rosen, Şef Rabinul Cultului M ozaic ,*
Excelenţa Sa Kovacs La jos, conducătorul Bisericii Unitariene
din C luj-N apoca ;
I.P.S. M itropolit T im otei Gavrilâ, conducătorul Cultului Creş
tin de Rit V echi ,•
A rhim . Zareh Baionian, vicar adm inistrativ al A rh iepiscopiei
A rm eano-G regoriene — B ucureşti;
Pr. vicar V la d im ir M a rco v ic i, conducătorul Vicariatului O rto
dox Sîrb din Tim işoara ;
Past. M ih a i Huşanu, preşedintele Cultului Baptist ,•
Past. D um itru Popa, preşedintele Cultului A dven tist de Ziua a
Şaptea ;
Past. M e lito n Lazarovici, prim delegat al Cultului Creştin după
Evanghelie ;
Past. Pavel Bochian, preşedintele Cultului P en ticosta l;
Imam Osman N e ge o t, reprezentant al Cultului Musulman ;

— profesori de Teologie ;
— M em brii Consiliului Naţional Bisericesc ;
— M em brii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei
B u c u re ştilo r;
— Conducători şi reprezentanţi ai com unităţilor ortodoxe
rom âne de peste hotare ;
— Invitaţi.
♦

In seara zilei de sîmbătă 15 noiem brie a.c., orele 17,00 în C ate
drala patriarhală, un ales sobor de ierarhi şi clerici, a săvîrşit slujba
V ecerniei celei M ari şi a Litiei.
Instalarea în scaunul patriarhal a avut loc a doua zi, dimineaţa.
Incepînd de la orele 9,00 II.PP.SS. M itropoliţi A n to n ie al Ardealului,
N e stor al O lteniei şi N ic o la e al Banatului, înconjuraţi de preoţi şi dia
coni, au săvîrşit Sfînta Liturghie, răspunsurile fiind date de Corala
Patriarhiei.

56

BISERICA'ORTODOXĂ R O M A N Ă

La sfîrşitul Sfintei Liturghii s-a săvîrşit slujba îndătinatei Doxolo g ii de aşezare în scaunul patriarhal a Prea Fericitului Părinte Teoctist
şi de instalare canonică.
Din faţa sfintelor uşi împărăteşti, P.S. Episcop N ifo n Ploieşteanul,
vicar patriarhal şi secretarul Sfîntului Sinod a citit mai întîi legiuita
G R A M A T Ă S IN O D A L A
Prea iubitu lu i cler şi popor dreptcredincios din de Dumnezeu-păzita
A rh iepiscopie a Bucureştilor şi M itro p o lie a U n grovla hiei, c ît şi
celo r din cuprinsul în tre gii Patriarhii a Bisericii O rto d ox e Române,
tuturor ascultătorilor şi c itito rilo r acestei G R A M A T E S IN O D A LE ,
har şi pace de la Dumnezeu, Părintele nostru din ceru ri, iar de la
N o i binecu vîn ta re arhierească.
Domnul şi M în tu ito ru l nostru Iisus Hristos, a aşezat in Sîînta Sa
Biserică scaune şi vred n icii m ici şi mari şi prin trim iterea din ceruri în
chipul lim b ilo r de foc a Prea S fîntului şi de viaţă făcătorului Duh peste
Sfinţii săi U ce n ici şi A postoli, i-a întărit întru propovăduirea cuvîn tului
Evangheliei sale, iar prin punerea m îin ilo r, în tr-o neîntreruptă înlăn
ţuire de la S fin ţii A p o s to li şi pînă astăzi, to ţi s lu jito rii B isericii lu i Dum 
nezeu şi păstorii turm ei lui Hristos se fac vredn ici de a fi părtaşi ace
loraşi daruri şi haruri.
Ca sm eriţi urmaşi ai lor, facem arătare tuturor că, prin trecerea la
cele veşnice în ziua de 31 iu lie 1986 a F ericitu lu i întru pom enire
Patriarhul Dr. IU S T IN M O IS E S C U a rămas vacant scaunul de A rh ie 
piscop al Bucureştilor, M itro p o lit al U n grovla hiei şi Patriarh al Bisericii
O rtod oxe Române.
Pe tem eiul a rtico lu lu i 130 din Statutul pentru organizarea şi func
ţionarea B isericii O rtod oxe Române, prin adresa C on siliu lu i Naţional
Bisericesc nr. 9091J1986, a fost con voca t C o le giu l E lectora l Bisericesc
pentru alegerea de A rh iepiscop al Bucureştilor, M itro p o lit al U n gro v la 
h iei şi Patriarh al Bisericii O rto d ox e Române în ziua de 9 noiem brie
1986, orele 9,00 dimineaţa, la Palatul patriarhal din Băcureşti.
După terminarea slujbei, săvîrşită în Catedrala Sfintei Patriarhii,
la ora 11,30, C o le giu l Electoral Bisericesc a trecut în sala de şedinţe
din Palatul Patriarhal unde, după rînd uielile bisericeşti, a ales în scau
nul vacant pe în a lt Prea Sfinţitul M itro p o lit T E O C T I S T al M o l
d ovei şi Sucevei, care s-a arătat vredn ic prin statornicia sa în dreapta cre
dinţă a sfintei noastre Biserici O rto d ox e de Răsărit, prin lucrarea sa fără
preget ca ierarh cărturar, prin tr-o muncă rodnică de aducere a lăcaşuri
lo r de cult monum ente istorice la strălucirea lo r dintru început, prin
slujirea d eopotrivă a Bisericii şi poporului dreptcredincios, prin blîndeţe şi înţelepciu ne părintească, dînd întru îndeplinirea tuturor însărci
nărilor şi v re d n ic iilo r la care a fost chemat, dovezi de ascultare faţă de
Sfîntul Sinod şi de supunere desăvîrşită faţă de le g ile ţării.
Iar N o i, m em brii S fîntului Sinod, p o triv it articolului 131 din Sta
tutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii O rto d ox e Române, am
procedat la examinarea şi cercetarea canonică a acestei alegeri, în şe-

Dintre participanţii la Sfînta Liturghie săvîrşită în Catedrala patriarhală —
16 noiembrie 1986

P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar patriarhal şi secretarul Sfîntului Sinod,
citind textul Gramatei sinodale de Înscăunare a noului patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române
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I.P.S. Mitropolit Nicolae Corneanu rostind cuvintul festiv la solemnităţile
Intronizării noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
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Vorbeşte Sanctitatea Sa Patriarhul Diodor al Ierusalimului şi al întregii
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dinţa noastră din 10 noiem brie 1986, şi găsind că alegerea s-a îndeplinit
cu părerea tuturor fo rm e lor şi rîn d u ie lilo r legale, am aprobat alegerea
înalt Prea S fih ţitului T E O C TIS T A R A P A Ş U în scaunul vacant de
Arhiepiscop al Bucureştilor, M itro p o lit al U n grovla hiei, Patriarh al Bi
sericii O rto d ox e Române şi preşedinte al Sfîntului şi îndreptătorului
nostru Sinod.
M anifestînd aceeaşi deosebită atenţie faţă de Biserica noastră
profund ataşată intereselor poporului român, D om nul N IC O L A E
CEAUŞESCU, preşedintele R epublicii Socialiste România, a binevoit
să confirm e această alegere, prin D ecretul Prezidenţial nr. 212 publicat
în Buletinul O ficia l ni. 71J1986, care i-a fost înm inat în ziua de 13 no
iem brie 1986, de către D om nul M A N E A M Ă N E S C U , vicepreşedinte al
Consiliului de Stat al R epublicii Socialiste România, de faţă fiind m em 
brii Sfîntului Sinod al Bisericii O rto d ox e Române, reprezentanţi ai con 
ducerii de stat şi ai Departam entului C u ltelor.
Astăzi, dum inică 16 noiem brie, după oficierea S fintei L iturghii în
Catedrala patriarhală, în prezenţa m em brilor Sfîntului Sinod al Bise
ricii O rtod oxe Române, a reprezentanţilor au torităţilor de stat, a dele
g a ţiilor B isericilor O rto d ox e , ai celo rla lte Biserici şi ai organ izaţiilor
creştine m ondiale, a con d ucătorilor C u lte lor din ţara noastră, de faţă
fiind c le rici şi cred incioşi din A rhiepiscopia Bucureştilor şi din întreaga
Biserică O rtod oxă Română,
N o i, A n t o n i e — M itro p o litu l A rdealului, N e s t o r — M itr o 
p o litu l O lten ie i şi N i c o l a e — M itropolitu l Banatului, înm înăm , în
numele Sfîntului Sinod, după rînduiala tradiţională, însem nele patri
arhale şi cîrja patriarhală înalt Prea S fin ţitului M itro p o lit TE O C TIST,
ales în scaunul de A rhiepiscop al Bucureştildr, M itro p o lit al Urigrovlahiei şi Patriarh al B isericii O rtod oxe Române.
Aşadar, N o i, M e m b rii Sfîntului Sinod al Bisericii O rto d ox e Române,
pe tem eiul c elo r arătate mai sus, em item şi dăm Prea F ericitu lu i Părinte
Patriarh T E O C T IS T A R A P A Ş U această G R A M A T Ă S IN O D A L Ă , drept
m ărturie că Prea Fericirea Sa are jurisd icţie de A rhiepiscop al Bucureşti
lo r şi M itro p o lit al U n grovla hiei, cu dregătoria înaltă şi prerogativele
de Patriarh al B isericii O rtod oxe Române şi preşedinte al Sfîntuliii
Sinod, pe tem eiul sob orn iceştilor canoane, al le g ilo r şi regulam entelor
noastre bisericeşti, cu dreptul de a face toate cîte i se cu vin ca Ierarh
şi întîistătător al Bisericii O rtod oxe Române, spre zidirea duhovnicească
a p oporului dreptcredincios şi paza dreptei credinţe.
Sîntem încred inţaţi că Prea Fericirea Sa va fi şi pe mai departe
pildă de dragoste frăţeasca, de neobosită lucrare, bună în ţelegere şi în 
ţelepciune părintească, spre a ne i i tuturor călăuză şi îndemn întru în 
tărirea, paza, ţinerea şi cinstirea tuturor trad iţiilor bisericeşti, în duhul
ecum enicităţii apostolice, al iu b irii evanghelice şi al păcii între nea
m uri şi popoare.
T utu ror ce lo r din cin ul preoţesc şi călugăresc, precum şi tuturor
d reptcred in cioşilor creştini din de Dumnezeu păzita^Arhiepiscopie a
‘Bucureştilor, M itro p o lie a U n grovla hiei şi Patriarhie a B isericii O rtod oxe
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Române, le recomandăm cu 'to a tă căldura şi dragostea pe Prea F e ricitu lI
Patriarh TE O C TIS T, îndem nînd pe to ţi să-l respecte şi să-l asculte cu i
toată supunerea, ca pe C h iriarh ul le g iu it al lo r şi de In tîiu lstă tă tor a?f
nostru, ca Patriarh şi preşedinte al S fin tu lu i Sinod, în ţelegîn d şi N o i sd|
ne plecăm , cu toată voia, arătîndu-i, în toate îm p reju ră rile, cinstire şi as- [
cultare, ca fraţi întru Dom nul, urîn d u -i să păstorească cu spor în ade- 1
văr, bîîndeţe, dreptate şi iubire de popor, stăruind în răbdare şi cumpăt ]
în lupta cea nebiruită a propovă d u irii păcii şi c u v în tu lu i dumnezeiesc
şi p rivin d n econtenit la dreptarul şi p lin ito ru l cred inţei noastre, D om 
nul şi M în tu ito ru l nostru lisus Hristos, căruia se cuvin e toată mărirea, ]
cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în v e c ii v e cilo r, A m i n .
Dată astăzi, 16 noiem brie, anul m în tu irii una m ie nouăsute optzeci |
şi şase.
t A N T O N IE ,
t NESTOR,
M itropolitu l Ardealulu i
M itropolitu l O lteniei
t N IC O LA E ,
M itropolitu l Banatului

f A N T IM ,
Arhiepiscopul Tomisului şi
Dunării de Jos

Ţ TEOFIL,
A rhiepiscopul Vadului,
Feleacului şi Clujului

t A D R IA N ,
Arhiepiscopul A rh iepiscop iei
O rtodoxe Române pentru
Europa C enfrală şi Occidentală

t G HERASIM ,
Episcopul Rîmnicului şi
Argeşu lui
f EFTIM IE,
Episcopul Romanului şi
Huşilor

»

f EPIFAN IE,
Episcopul Buzăului
f E M IL IA N ,
Episcop de A lb a Iulia
t VA SILE,
Episcopul O radiei

t TIM O TE I,
Episcopul Aradului

t V A S ILE TÎR G O V IŞ T E A N U L ,
Episcop V ica r Patriarhal

t G E R M A IN ,
Episcopul Episcopiei O rtodoxe
Catolice din Franţa

t R O M A N IA L O M IŢ E A N U L ,
Episcop V ica r

Ţ

N IF O N PLOIE ŞTE AN U L,
Episcop V ica r Patriarhal

t PIM E N SU C EVEA N U L,
Episcop V ica r
f L U C IA N T O M IT A N U L ,
Episcop V ica r

f D A M A S C H IN SE VER IN EA N U L,
Episcop V ica r
f J U S T IN IA N M A R A M U R E Ş A N U L ,
Episcop V ica r
t C A L IN IC A R G E Ş AN U L,
A rh iereu V ica r
f IO A C H IM V A S L U IA N U L ,
A rh iereu V ica r

f G H ER ASIM H U NE D O RE AN U L,
A rh iereu V ica r

LEGE RE/
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A urmat apoi slujba propriu-zisă de întronizare care a fost săvîrşită
e II.PP.SS. M itrop o liţi A n to n ie al A rd ealului, N estor al O lteniei şi
’icolae al Banatului.
După binecuvîntare şi rostirea ecteniei de aşezare ca Arh iepiscop
el Bucureştilor, M itrop o lit al U ngrovlahiei şi Patriarh al Bisericii O rto 
doxe Române a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S. M i
tropolit N e s to r a citit rugăciunea :
« Stâpîne Doam ne A to tţiito ru le , Părinte al înd ură rilor şi D um 
nezeule a toată m în g îie re a ! Păzeşte pe păstor îm preună cu turma
sa, că Tu eşti puterea n epu tincioşilor, Tu eşti a ju to ru l celo r fără de
ajutor ; Tu eşti d o cto ru l s u fletelor şi al trupu rilor, M în tu ito r, V ia ţa
şi în v ie re a şi C el ce toate spre veşnica şi m în tu itoare fire ne-ai
adaos nouă. Tu toate le p o ţi c îte le voieşti. M în tu ie ş te -n e (iar, păzeşte-ne, acopere şi ne ocroteşte pe noi, că Tu eşti Dom nul dom 
n ilor şi Stăpînul stăpînilor. Pentru aceea şi s lu jito ru l Tău, acestuia,
ce şade înainte, dă-i putere şi har de a lega şi dezlega cele ce se
cu vin e a le lega şi dezlega. Şi Biserica H ristosului Tău, prin alesul
Tău o în ţelepţeşte şi ca pe o mireasă frumoasă o păzeşte».
In timp ce corul intona troparul «Binecuvîntat eşti H ristoase Dum
nezeul nostru...» cei-» trei înalţi Ierarhi s-au apropiat de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist, cu însem nele patriarhale. I.P.S. M itrop o lit
A ntonie al A rdealulu i i-a aşezat pe piept c ru c e a ,- I.P.S. M itrop o lit
N estor al O lteniei i-a aşezat primul engolpion, iar I.P.S. N icola e al Ba
natului al doilea engolpion.
După ce I.P.S. M itrop o lit N estor i-a dat cam ilafca albă de patriarh,
I.P.S. M itrop o lit A n ton ie al A rdealulu i i-a înmînat cîrja patriarhală,
rostind form ula :
«In num ele S fîn tu lu i Sinod al B isericii O rto d ox e Române, prim eşte
toiagul acesta ca să păstoreşti turma lu i H ristos cea în cred in 
ţată ţie ».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost apoi invitat să se
apropie de scaunul patriarhal. înalt Prea Sfinţitul M itrop o lit A n to n ie al
Ardealului a citit următoarea rugăciune :
*
«C u a ju to ru l A to tp u te rn ic u lu i şi M ilo s tiv u lu i Dum nezeu, care
poartă g rijă de S fin tele sale biserici, înălţăm u-te şi aşezămu-te pe
tine de Hristos iu b ito ru le şi al nostru prea iubit frate în Dom nul,
Prea F e ricite Teoctist, în scaunul de A rh ie p is co p al Bucureştilor,
M itr o p o lit al U n gro v la h iei şi Patriarh al B isericii O rto d o x e Române.
In num ele Tatălui, A m in ; şi al Fiului, A m in ; şi al S fîntului Duh,
A m in ».
C ei trei m itropoliţi au aşezat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist în jilţu l patriarhal, rostind : « V re d n ic e s te !».
Corul Catedralei şi întreaga asistenţă au in ton at: «V re d n ic e s t e ! ».,
Reprezentanţii celorlalte Biserici creştine de peste hotare au rostit
şi e i : * A x io s » şi *D ignus e s t !».
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Aşac
Intr-o atmosferă cu adevărat înălţătoare, asistenţa şi Corul Cate H ţ lungului
dralei patriarhale au cîntat Im nul patriarhal şi tradiţionalul M u lţi ani
l an K n fo 7
trăiască noului patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, al cincilea de la
crearea acestei demnităţi în sînul Bisericii strămoşeşti.
A u urmat cuvîntările.
în numele Sfîntului Sinod al Bisericii noastre, înalt Prea Sfinţitul
M itro p o lit N i c o l a e al Banatului a rostit cel dintîi cuvînt de cinstire
şi de felicitare a noului nostru patriarh :
«P re a F ericite Părinte Patriarh Teoctist,
O noraţi reprezentanţi ai în a lte lo r A u to rită ţi de Stat,
înalt Prea S fin ţiile şi Prea S fin ţiile Voastre,
Stim aţi oaspeţi de peste hotare,
Stim aţi reprezentanţi ai C u lte lor religioase din ţară,
Iu b iţi credincioşi,
Există în natură o alternanţă cu valoare de leg e : trecerea de la
noapte la zi, de la întunerec la lumină, de la iarnă la vară... Schimbarea
aceasta o experimentăm permanent în tot ce se leagă de existenţa jioastră. Recent aparţinătorii Bisericii O rtodoxe Române au trăit adevărul
celor acum spuse. După momentele înlăcrimate ale pierderii Părintelui
lor duhovnicesc, fericitul întru adormire patriarh Iustin, iată astăzi au
bucuria de a dobîndi un nou întîistătător în persoana Prea Fericitului
Patriarh Teoctist. Cum ar zice Psalm istu l: «Seara se va sălăşlui p lîn gerea, iar dimineaţa bucuria» (Ps., 29, 5).
Momentul este plin de semnificaţii, obligîndu-ne să-i luăm în con
siderare toate laturile. In primul rînd, odată cu regretul pentru cineva
plecat dintre noi, înţelegem cît de puternică este viaţa care ne învaţă
că scurgerea ei este neîntreruptă, .că şirul generaţiilor asigură dăinui
rea peste veacuri. Evocăm deci cu adîncă recunoştinţă pe cel care s-a
aflat pînă mai ieri în fruntea Bisericii O rtodoxe Române, dar aşezăm
pe '«scaunul cel mai înalt» al cinstirii pe acela care îi urmează întru
acceaşi slujire.
Succesiunea aceasta ne duce cu gîndul la modul cum de la M întuitorul Hristos şi Sfinţii Apostoli, importanta ţlregătorie numită episcopat
încă din zorii creştinismului, s-a transmis printr-un şir continuu de
ierarhi pînă azi.
Cel dintîi episcop al unei Biserici locale se numeşte patriarh şi este
primul între egali. El asigură unitatea Bisericii universale, căci îm pre
ună cu ceilalţi patriarhi veghează la păstrarea nealterată a adevărurilor
de credinţă, la punerea în practică a principiilor Evanghelice.
Din vrem ea cînd Sf. A postol A ndrei a aruncat pentru prima dată
sămînţa învăţăturii creştine în inim ile locuitorilor de pe m eleagurile
noastre strămoşeşti şi pînă în vrem ea de acum, se poate desluşi suc
cesiunea de episcopi care au asigurat dăinuirea relig iei Mîntuitorului
Hristos. In persoana patriarhului nostru puţin mai înainte înscăunat,
vedem întruchiparea acestei minunate succesiuni.
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Aşadar, creştinismul nostru bimilenar este rodul tăriei credinţei
[ lungului şir de ierarhi care la rindul lor au hirotonit preoţi, iar aceştia
f au botezat şi sfinţit credincioşii. Se vorbeşte în general de anul cînd
1 un neam ori altul s-a încreştinat. Datorită factorilor de care tocmai
am pomenit, noi n-avem ce calcula, pentru că ne-am născut creştini,
fiind unicul popor cu limbă latină depinzînd dintru început de Biserica
răsăriteană.
Aşezarea în scaun a Prea Fericitului Patriarh Teoctist ne prileju 
ieşte însă şi alte consideraţii. Este al cincilea patriarh de la crearea în
1925 a Patriarhiei Române.
Primul a fost patriarhul M iron Cristea, un ifica toru l, căci el a înfăp
tuit unirea bisericească a ortodocşilor români de pe ambele versante
ale Carpaţilor, după ce la 1 decembrie 1918 a contribuit alături de marii
tribuni ai neamului, la realizarea statului naţional unitar român. A l
doilea a fost patriarhul N icodim Munteanu continuatorul, căci el a dus
mai departe lucrarea antecesorului său. A l treilea patriarh a fost Justinian Marina organizatorul, căci el a dat Bisericii O rtodoxe Române o
temeinică structură căreia i-a adăugat o luminată orientare corespunză
toare vrem urilor de mari prefaceri de după 23 August 1944. A l patrulea
patriarh a fost Iustin Moisescu cărturarul şi ecumenistul, căci s-a stră
duit să dezvolte latura culturală a lucrării bisericeşti şi totodată să
ofere Patriarhiei Române — îritr-o vrem e cînd ţara însăşi, cunoscînd
o înaintare deosebită spre culmi de progres şi civilizaţie, sub înţe
leaptă conducere a preşedintelui ei, Domnul N icola e Ceauşescu, a de
venit un factor dinamic în viaţa internaţională — posibilitatea de a con
tribui la înfăptuirea năzuinţelor lumii contemporane de unitate, bunăînţelegere şi pace.
In fine, am dobîndit pe al cincilea patriarh, Prea Fericitul Teoctist,
care în întreaga sa activitate la eparhiile pe care le-a condus, iar în
zilele de locotenenţă pe planul întregii Biserici s-a arătat un neîntrecut
chivernisitor al patrimoniului bisericesc, un priceput gospodar şi un
părinte deosebit de sensibil la toate n evoile arhipăstoriţilor săi.
Prea F e ricite Patriarh Teoctist,
De mic V -aţi făcut ucenicia la şcoala unică în felul ei a monahis
mului, ca'apoi să parcurgeţi toate etapele învăţămîntului teologic. Intrat
în cler, aţi avut privilegiu l să fiţi chemat de tînăr în ierarhia superi
oară, devenind colaborator apropiat al vrednicului de pomenire patriarh
Justinian, atît în anii de reconstrucţie a ţării după război, cît şi în pe
rioada de aşezare a societăţii româneşti pe tem elii noi. Sarcinile ce
le-aţi primit succesiv V-au pus în fruntea Institutului T eolog ic
bucureştean, apoi V-au aşezat la cîrma Episcopiei Aradului cînd o v r e 
me V -aţi interesat şi de Episcopia Oradiei, ba chiar de soarta români
lor aflaţi sub oblăduirea Eparhiei misionare din A m erica şi Canada ;
de la Arad aţi trecut la C raiova şi aţi diriguit M itropolia O lte n ie i; din
nou, după cîţiva ani de nevoinţe chiriarhale, aţi preluat cîrma M itro 
poliei M o ld ov ei şi Sucevei, în care timp vacantîndu-se M itropolia A r 
dealului aţi girat-o şi pe aceasta. Pe parcursul anilor respectivi aţi îm-
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plinit numeroase sarcini pe plan extern prom ovînd relaţiile Bisericii O r
todoxe Române cu celelalte Biserici şi religii, cu m arile organizaţii in- j
ternaţionale ca spre pildă Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Conferinţa i
Bisericilor Europene şi Conferinţa Creştină pentru Pace. O bună parte
â 'preocupărilor Prea Fericirii Voastre a fost consacrată sprijinirii stră
daniilor poporului nostru îndreptate spre înfăptuirea mai binelui ob
ştesc, spre progres şi pace. V -aţi remarcat în calitate de deputat în
Marea Adunare Naţională, ca membru în Consiliul N aţional al Frontu
lui Dem ocraţiei şi Unităţii Socialiste, în Comitetul N aţional pentru
Apărarea Păcii.
A v în d această m ultilaterală activitate şi vastă experienţă urcaţi
acum o nouă treaptă, încredinţîndu-Vi-se nu o demnitate în plus —
cum spuneaţi recent în şedinţa Sfîntului Sinod — ci o altă slujire.
V a aşteaptă, Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist, un cîmp larg de
lucrare şi astfel, «făcîndu-Vă tuturor toate», să desăvîrşiţi opera prede
cesorilor întru patriarhat, atît pe planul vie ţii dinlăuntrul Bisericii O r
todoxe Române, cît şi al celei din afară. Sînt convins şi împreună cu
mjne toţi cei în numele cărora V ă adresez aceste nemeşteşugite cu
vinte, că v e ţi îm plini înalta dregătorie ce V i s-a încredinţat în perfectă
unitate de vederi cu Sfîntul Sinod, în spirit de maximă bunăvoinţă şi
dragoste faţă de cinul preoţesc şi călugăresc, faţă de minunaţii noştri
credincioşi. Nu mă îndoiesc nici o clipă*că în activitatea Prea Fericirii
Voastre ve ţi include frăţeasca colaborare cu slujitorii şi aparţinătorii
celorlalte Culte religioase, neuitînd o clipă exemplul neuitatului Vostru
mentor de odinioară, răposatul patriarh Justinian, care a inaugurat la
noi larga şi unanim apreciata colaborare intercultică.
Nu e n evoie apoi să Vă pună cineva la inimă comunităţile Bisericii
noastre de peste hotare. Legătura lor cu Biserica Mamă şi cu meleagu
rile natale va forma, desigur, una din preocupările m ajore a4e patriar
hatului ce inauguraţi sub auspicii atît de luminoase.
S-au alăturat praznicului de astăzi al Bisericii O rtodoxe Române
dragi conducători, reprezentanţi şi delegaţi ai unor Biserici Ortodoxe,
şi altor Biserici surori, ai m arilor organizaţii creştine internaţionale.
Relaţiile ecumenice care au stat atît de mult la inima vrednicului de
pomenire patriarh Iustin, să le cultivaţi cu sîrguinţă şi Prea Fericirea
Voastră.
Peste toate însă ca unul ce aparţineţi epocii luminoase pe care o
străbatem, cînd virtu ţile poporului sînt puse în lucrare mai mult decît
niciodată, să daţi pilda celui mai înalt patriotism, aşa cum au făcut-o
de-a lungul vrem ii cei patru înaintaşi ai Prea Fericirii Voastre. Biserica
O rtodoxă Română este o Biserică naţională, ceea ce înseamnă că slu
jeşte naţiunea din care fac parte credincioşii ei. Cu cită m îndrie spunea
Apostolul P a v e l: «Sînt iudeu crescut în Tarsul C iliciei şi crescut în ce
tatea aceasta» (Fapte 22, 3). La fel zicem şi noi : «Sîntem români, năs
cuţi şi crescuţi în România». A cesta ne este cel mai de preţ blazon.
Sarcinile ce V ă stau în faţă, Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist,
nu sînt nici mici, nici uşoare. Porniţi însă la drum cu credinţa tare că
Dumnezeu V ă va ajuta şi convins că membrii Sfîntului Sinod, monahii,

preoţii ş
I Vă vom
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preoţii şi credincioşii, toţi coi reprezentaţi aici sub o formă sau alta,
Vă vom sprijini şi urma.
V ă bucuraţi de încrederea înaltei noastre Ocîrmuiri, înmînarea
Decretului prezidenţial potrivit obiceiurilor noastre străvechi şi prim i
rea de alaltăieri la însuşi preşedintele statului, Domnul N icola e
Ceauşescu, sînt tot atîtea garanţii ale unanimei aprecieri, d ovezi ale
solicitudinii şi bunăvoinţei de care V ă împărtăşiţi, de caro se bucură
Biserica O rtodoxă Română ca şi celelalte Culte religioase de la noi.
Amîndouă aceste momente vin să sublinieze că Biserica în fruntea
căreia aţi fost aşezat, prin întreaga sa activitate, trebuie să slujească
poporul, munca de făurire a noii orînduiri sociale, creşterea bunăstării
materialo şi spirituale a naţiunii, întărirea continuă a prestigiului
României în lume. în acelaşi timp Biserica este chemată să participe,
prin m ijloacele ei specifice, la apărarea păcii, la dezvoltarea colabo
rării, a înţelegerii între toate popoarele lumii.
întocmai ca la semănat, pe lîngă agricultorul care sădeşte şi udă,
«Dumnezeu este C el care face să crească» (I Cor., 3, 7). Porniţi dar cu
încredere, Prea Fericirea Voastră, să semănaţi sămînţa cea bună în
ogorul sufletesc al ortodocşilor români din ţară şi de pretutindeni, şi
Dumnezeu va ajuta ca ea să rodească bogat spre mărirea sa şi spre
mulţumirea Prea F ericirii Voastre şi a noastră a tuturor. A m in ».
La sfîrşitul cuvîntării cei doi înalţi Ierarhi s-au îmbrăţişat frăţeşte,
noul Întîistălător al Bisericii străbune mulţumindu-i călduros.

A luat cuvîntul apoi Dl. Io n Cumpănaşu, preşedintele De
partamentului Cultelor :
«P rea Fericite Patriarh Teoctist,
Ceremonia de astăzi de înscăunare ca patriarh al Bisericii
Ortodoxe Rom âne vine să încheie şirul actelor solemne legate
de acest eveniment al cărui moment culminant a fost recunoaş
terea Dumneavoastră prin Decret prezidenţial în demnitatea
supremă bisericească şi onoarea de a fi primit şi felicitat per
sonal de către preşedintele Republicii Socialiste România,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
?Au constituit toate acestea încă o expresie a climatului tra
diţional de respect reciproc în cadrul politicii principiale a sta
tului nostru de recunoaştere şi garantare în fapt a deplinei li
bertăţi religioase, a aprecierii de care se bucură Biserica Orto
doxă şi Dum neavoastră personal pentru contribuţia adusă la
m ăreaţa operă de edificare a României moderne, prospere şi
independente, pe care poporul nostru o înfăptuieşte cu entu
ziasm, sub conducerea ilustrului nostru conducător, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, pentru aportul la îm plinirea politicii statu
lui nostru de pace şi conlucrare cu celelalte popoare.
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Prea Fericite Patriarh Teoctist,
Stimaţi oaspeţi de peste hotare,
Onorată asistenţă,

,

Actul ce se săvîrşeşte astăzi încununează activitatea de peste
cinci decenii a unui destoinic şi luminat slujitor al Bisericii
Ortodoxe Române. Pornit din fragedă tinereţe de pe plaiurile
Moldovei, presărate la tot pasul cu evocări de legendă şi de vite
jie strămoşească, noul patriarh a parcurs un drum lung de stră
danii şi dăruire în misiunea sa duhovnicească şi cetăţenească,
animat întotdeauna de interesele perene ale patriei, de aspira
ţiile spre mai bine ale eroicului nostru popor. Aşa cum aţi spus,
ca fiu al poporului, ridicat din m ijlocul acestuia, «avînd în inimă
icoana vie a tot ceea ce luminatul conducător al ţării noastre
iniţiază şi înfăptuieşte pe întinsul patriei iubite, plecîndu-şi sta
tornic gîndul şi inima către viaţa şi aspiraţiile harnicului nostru
popor, înţelegînd vrerile lui pentru o continuă bunăstare şi fe
ricire, pentru făurirea vieţii noi, în demnitate şi om enie», v-aţi
legat să slujiţi cu dăruire şi entuziasm Biserica Ortodoxă şi nea
mul românesc. Intr-adevăr, întreaga Dumneavoastră activitate
ca ierarh şi cetăţean stă mărturie elocventă a respectării cu pri
sosinţă a acestui crez.
Avem certitudinea că, însufleţit de asemenea sentimente,
Prea Fericitul Teoctist, în noua sa calitate, va sluji în continua
re cu aceeaşi rîvnă şi abnegaţie interesele poporului nostru de
dezvoltare m ultilaterală a patriei socialiste, că va aduce, îm
preună cu Sinodul, cu întreaga Biserică, contribuţia la trium ful
politicii de pace, dezarmare şi bună înţelegere între naţiuni, pro 
movată cu perseverenţă, înţelepciune şi strălucire de către m a
rele nostru preşedinte, tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
Ca parte componentă ac Frontului Democraţiei şi Unităţii
Socialiste, Biserica Ortodoxă, toate celelalte Culte din ţara noas
tră, sînt verigi importante în cimentarea unităţii naţionale în
care toţi fiii acestui pămînt, indiferent de naţionalitate sau
credinţă religioasă, să-şi aducă prinosul la propăşirea patriei
comune.
Sîntem convinşi că în condiţiile de deplină libertate reli
gioasă de care se bucură toate Cultele în ţara noastră, cu respect
faţă de legile statului şi propriile lor rînduieli, conducătorii,
clerul şi credincioşii tuturor confesiunilor vor răspunde cu de
votament comandamentelor societăţii noi pe care o edificăm,
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iar persoana Dumneavoastră, va fi ca şi pînă acum un exemplu
de dinamism şi iniţiativă, oferind un îndemn şi un stimulent la
acţiune şi cutezanţă.Prea Fericite Patriarh, în zestrea bogată cu care vă urcaţi
în scaunul patriarhal aduceţi şi o vastă experienţă din activita
tea externă bisericească în care v-aţi afirm at nu numai ca un
militant pentru largi şi fructuoase relaţii interortodoxe şi intercreştine, dar şi ca un vrednic sol de pace al poporului nostru.
Aşa cum spunea recent preşedintele Nicolae Ceauşescu, de
la tribuna forului legislativ suprem al ţării, în actuala situaţie
internaţională deosebit de gravă, problem a fundam entală a
epocii noastre este aceea a dezarm ării nucleare şi generale, a
păcii pe pămînt, a asigurării dreptului suprem al oamenilor, al
popoarelor la existenţă, la libertate şi independenţă, la viaţă şi
pace.
Apelul vibrant adresat de preşedintele ţării noastre către
liderii politici, către cercurile opiniei publice internaţionale, in
clusiv religioase, de a-şi uni eforturile în vederea înfăptuirii
acestor deziderate, reprezintă un îndemn la acţiune şi pentru
Biserica O rtodoxă ca şi pentru toate celelalte Culte din România.
Nutrim convingerea că, avîndu-vă în frunte, Sinodul, întreaga
Biserică Ortodoxă Română, vor avea o participare şi mai bogată
la strădaniile tenace ale României socialiste, ale preşedintelui
Nicolae Ceauşescu, pentru statornicirea unei lumi drepte, fără
războaie şi arme, o lume a păcii şi convieţuirii în linişte şi prie
tenie a tuturor popoarelor. Şi, în acest cadru, este fără nici o
îndoială, că la referendum ul din 23 noiem brie stabilit de Forul
legislativ suprem al ţării, din care cu onoare Dumneavoastră
faceţi parte, slujitorii Bisericii Ortodoxe, ai celorlalte Culte din
ţara noastră, alături de toată suflarea românească, vor spune un
« d a » unanim, energic, pentru viaţă, pentru pacea şi fericirea
generaţiilor de azi şi de mîine.
Prea Fericite Patriarh Teoctist,
V ă rog să-mi permiteţi, în încheiere, ca în numele Departa
mentului Cultelor să vă felicit şi în acest cadru solemn, pentru
alegerea Dumneavoastră în înalta demnitate de Patriarh al B i
sericii Ortodoxe Române şi să vă urez arhipăstorire îndelungată,
depline succese, numai satisfacţii, sănătate şi mulţi ani fericiţi».
B.O.R. — 5
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist i-a mulţumit D-lui Ion
Cumpănaşu şi l-a asigurat că se va strădui pentru tot lucrul cel bun în
folosul Bisericii strămoşeşti şi al patriei.
A u luat cuvîntul reprezentanţi şi delegaţi ai Bisericilor de peste
hotare, după cum urmează :

Sanctitatea Sa Patriarhul D i o d o r al Ierusalim ului
şi al întregii Palestine :
«P re a F ericite Patriarh al B isericii O rto d ox e Române,
Prea iu b it Nouă frate în Hristos,
Ca o boare plină de dulceaţă a coborît peste Cetatea Sfîntă dinspre
nord vestea îmbucurătoare a vrednicei alegeri a Prea Fericirii Voastre
ca întîistătător al Sfintei Biserici O rtodoxe Române, urmînd la tronul
patriarhal fericitului întru adormire patriarhului Iustin.
M aica Bisericilor, Ierusalimul, se bucură şi se veseleşte în mod
deosebit pentru că Ierarh întru-totul vrednic, Păstor bun, încercat ca
aurul în foc, cu îndelungată şi binecuvîntată arhipăstorire, preia astăzi
cîrma Bisericii O rtodoxe Române şi păstorirea poporului binecredincios
al acesteia.
A preciind în mod cu totul deosebit invitaţia specială trimisă Nouă
pentru a participa la festivitatea istorică a întronizării Prea Fericirii
Voastre, am venit din Cetatea Sfîntă, înconjurat de colaboratori apro
piaţi, aducîndu-Vă dragostea noastră sinceră şi cele mai călduroase
felicitări din partea M a icii Bisericilor, care îşi aminteşte cu recunoş
tinţă de legăturile străvechi şi sfinte care au existat între ea şi poporul
binecredincios din aceste ţinuturi, şi care au sprijinit bunele relaţii între
cele două Biserici pînă astăzi.
Am intim acest lucru pentru că Patriarhia A postolică a Ierusali
mului, de-a lungul secolelor, a făcut experienţa e v la v ie i profunde şi
devotamentului m ăriţilor domnitori şi a credincioşilor acestei ţări faţă
de Locurile Sfinte. C ler şi popor, au arătat în multe feluri şi au expri
mat respectul lor faţă de fericiţii întru adormire venerabili înaintaşi ai
N oştri pe scaunul Ierusalimului, care în timpuri grele făceau călătorii
obositoare în ţările dunărene pentru a obţine ajutorul şi sprijinul dom
nitorilor români reuşind astfel să păstreze p riv ile g iile şi drepturile de
neşters ale Bisericii noastre Ortodoxe la Locurile Sfinte.
In acelaşi timp patriarhii, pătrunşi de sentimente de dragoste pă
rintească faţă de evlaviosu l popor român, cercetau adesea aceste ţinu
turi şi aduceau credincioşilor harul şi binecuvîntarea sfintelor locuri de
închinăciune.
De atunci şi pînă astăzi Biserica Ierusalimului urmăreşte cu dra
goste frăţească mersul înainte al B isericii O rtodoxe Române şi parti
cipă la evenim entele importante din viaţa acesteia.
Iată, prin urmare, m otivul bucuriei de negrăit de care este cople
şită M aica B isericilor fiind astăzi de faţă în această catedrală a Sfin
ţilor şi întocmai cu A p ostolii împăraţi Constantin şi Elena, bucurîndu-se
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împreună cu cei prezenţi cu prilejul evenimentului istoric al înălţării
pe Tronul preasfinţit al Bisericii O rtodoxe Române a celui de-al cinci
lea patriarh.
Prea F e ricite şi S fin ţite Frate,
Am ven it din Cetatea Sfîntă a Ierusalimului, din leagănul credinţei
noastre creştine neprihănite, ca să participăm la instalarea Voastră,
care este fără îndoială lucrare a lui Dumnezeu, «căci Dumnezeu este
cel care lucrează în v o i şi ca să vo iţi şi ca să săvîrşiţi după a Lui bună
voin ţă » (Filip., 2, 13). în acest fel facem vădită legătura indisolubilă de
dragoste care există între noi, bazată pe «tem elia de nezdruncinat»,
Domnul nostru Iisus Hristos, şi în acelaşi timp reînnoim realităţi isto
rice de solidaritate din trecut şi dăm mărturie despre credinţa noastră
comună avînd un singur Cap, pe însuşi Domnul nostru Iisus Hristos,
deşi fiecare Biserică O rtodoxă A utocefală îşi are caracterul ei organi
zatoric specific.
Aducem Prea Fericirii Voastre, venerabilei Ierarhii a B isericii O r
todoxe Române şi întregului popor binecredincios al acesteia harul şi
binecuvîntarea Prea Sfintelor Locuri de închinăciune din Ţara Sfîntă.
în faţa acestei înalte slujiri pe care sînteţi chemat de astăzi să o
îndepliniţi, amintim Prea Fericirii Voastre de înfricoşătoarea Golgotă,
locul supremei jertfe a Dumnezeu-Omului, dar şi crucea grea pe care
şi-o ia fiecare Intîistătător al unei Biserici, chemat ca pe toţi să-i în
drume pe calea adevărului, «în credinţă, în cuvînt, în orice sîrguinţă şi
dragoste...» (II Cor., 8, 7). în acelaşi timp îndemnăm pe Prea Fericirea
Voastră să-şi îndrepte gîndul către Prea Sfîntul M orm înt al Domnului
nostru, unde a înviat a treia zi întru slavă Hristos, ca de acolo să-şi ia
putere şi curaj pentru buna cîrmuire a to ra b iei Sfintei Biserici O rtodoxe
Române.
Stăpîniţi de o profundă em oţie rugăm pe Prea Fericirea Voastră să
primească în dar această cîrjă arhierească cu care să păstoriţi turma
creştină încredinţată Prea Fericirii Voastre de sus, precum şi dicherotricherul cu care să binecuvîntaţi credincioşii Bisericii O rtodoxe
Române prietene.
în încheiere, înmînăm cu bucurie deosebită, Prea Fericirii Voastre,
medalia «C rucea M are a Sfîntului M orm înt», cea mai înaltă distincţie
a Patriarhiei Ierusalimului, dorindu-Vă din inimă ca Domnul să V ă dă
ruiască păstorire îndelungată şi binecuvîntată, spre slava măritului
Tron patriarhal al Bisericii Ortodoxe Române şi a generosului popor
român şi spre binele întregii Ortodoxii, Amin. A X I O S ! » .

Sanctitatea S a M a x i m , Patriarhul Bisericii
Ortodoxe B u lg a r e :
«P re a Fericirea Voastră,
Prea iubite frate întru Dom nul şi îm preună-slujitor,
Această zi binecuvîntată de Dumnezeu este o zi de bucurie pentru
Biserica Ortodoxă Română soră, deoarece cu purtarea de g rijă a lui
Dumnezeu, pe înaltul scaun patriarhal a fost rînduit un înţelept şi du-
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duhovnicesc cîrmuitor, cel dintîi între ierarhi şi arhipăstor, în persoana
distinsă a Prea Fericirii Voastre.
A celeaşi sentimente de bucurie le trăieşte şi Biserica Ortodoxă
Bulgară pentru această fericită alegere.
A fost după vo ia lui Dumnezeu să cheme la Sine pe zelosul său lu
crător pe ogorul acesta pămîntesc, adormitul întru fericiră înaintaş al
Prea F ericirii Voastre şi scumpul nostru confrate întru Domnul, patri
arhul Iustin. Veşnică să-i fie pomenirea Sa.
Dumnezeu a hărăzit ca sfinţita dreaptă a Prea F ericirii V oa stre să
preia plugul cel duhovnicesc care să continue brazda sub care să se
semene sămînţa nouă a Evangheliei în sufletele turmei ce v-a fost în
credinţată spre păstorire.
«
Este cunoscut faptul că în drumul nostru istoric comun, Bisericile
şi popoarele noastre au înscris pagini de într-ajutorare în vrem e de
bucurie şi în vrem e de restrişte. A ceste relaţii bilaterale sprijină efor
turile noastre pentru noi şi constructive succese. La această fructuoasă
colaborare şi-au adus o contribuţie substanţială credinţa comună, tra
diţiile noastre ortodoxe, permanentele întîlniri prieteneşti dintre întîistătătorii Bisericilor noastre, cele ale clericilor precum şi cele ale cre
dincioşilor noştri. M ărturie scumpă a credinţei nastre o constituie aleşii
lui Dumnezeu, trăitori întru sfinţenie şi tot ceea ce ne-a rămas mai
scump de la ei, îndeobşte prea cinstiţi pe ambele maluri ale Dunării,
care, de veacuri, nu a despărţit ci a unit popoarele noastre în strînsă
prietenie şi colaborare. Roadele binecuvîntate ale acestei prietenii şi
într-ajutorări paşnice constituie un aport în menţinerea bunei vecinătăţi
şi a în ţelegerii în Balcani şi în transformarea lor într-o zonă a păcii.
în apărarea principiilor adevărului evanghelic, în lumina tradiţiei
ortodoxe apostolice se ostenesc cu sîrguinţă şi consecvenţă reprezen
tanţii celor două Biserici surori prin colaborare utilă în diferite foru 
muri, de înaltă răspundere, ale unităţii panortodoxe, ale mişcării ecu
menice şi în domeniul păcii. Iar acest lucru constituie o mărturie a
colaborării noastre în viito r pentru îm plinirea poruncilor dumnezeieşti
din viaţa sfintelor noastre Biserici şi a credincioşilor noştri.
Din toată inima exprimăm Prea Fericirii Voastre în numele Sfîntu
lui Sinod al Bisericii O rtodoxe Bulgare, al nostru personal, al cinstitu
lui cler şi iubitorului nostru de Dumnezeu popor, cele mai bune doriri
de sănătate deplină, zile bune şi îndelungate, slujire fericită şi plină d e
roade pentru înflorirea Sfintei Biserici O rtodoxe Române şi a turmei
sale dreptcredincioase, pentru prosperitatea şi belşugul harnicului
popor român.
In această frăţească atmosferă de reciprocitate ne va fi deosebit
de plăcut să V ă avem, în scurtă vreme, ca oaspete scump al nostru şi
al Bisericii noastre, în ţară la noi.
întru mulţi ani, Prea Fericite S tăp în e!».
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I.P.S. M itropolit H r i s o s t o m de Myra,
reprezentantul Patriarhiei Ecumenice :
«P re a F e ricite Patriarh Teoctist al B isericii O rto d ox e Române,
V enind din partea celui dintîi scaun al Ortodoxiei, Patriarhia
Constantinopolului, oin deosebita cinste de a V ă transmite astăzi fe li
citările şi urările Sanctităţii Sale Patriarhul Dimitrios I căruia se ală
tură Sfintul Sinod, clerul şi poporul C etăţii împărăteşti, pentru bine
meritata Voastră alegere şi înscăunare în fruntea Sfintei Biserici O r
todoxe Române surori, a cărei bucurie o împărtăşim din toată inima»
Prea Fericirea Voastră,
Urcarea unui ierarh în cel dintîi şi cel mai cinstit scaun al anei
Biserici este înainte de toate un moment solemn în faţa lui Dumnezeu,
care pe toate le vede, în faţa Domnului nostru, care desemnează de
fiecare dată prin Duhul Sfîntul alesul, îl binecuvîntează şi îl înalţă la
suprema răspundere pastorală a Bisericii sale locale. M are este numele
D om nului!
Dar momentul înscăunării este deopotrivă însemnat şi sfînl şi pen
tru acea Biserică, rămasă orfană şi lipsită de păstorul său pentru un
timp, şi care poate din nou să-şi continue activitatea în persoana ur
maşului acestuia. A stfel poate fi asigurată, odată cu întronizarea în
scaunul patriarhal, perenitatea acestei instituţii în istorie şi poate fi
săvîrşită taina succesiunii apostolice datorită votului sfînt al urmaşi
lor Apostolilor, adică al ierarhilor care îl desemnează pe cel care va fi
cel dintîi între ei.
Totodată, momentul înscăunării capătă o însemnătate covîrşitoare
şi pentru persoana patriarhului care, sub aceste auspicii favorabile, este
înălţat în cel dintîi scaun al Bisericii sale. A vîn d în vedere toate aces
tea, după smerita mea părere, prin această întronizare Prea Fericirea
Voastră primiţi nn numai cununa încrederii Biscricii Voastre ci şi
greaua sarcină a unui scaun a cărui importanţă im plică răspunderi şi
îndatoriri din perspectiva cărora urcarea în scaunul patriarhal este mai
ales punctul de plecare al unei misiuni ale cărei dificultăţi depăşesc cu
mult onorurile.
Conştienţi de acest triplu aspect al momentelor sfinte pe care le
trăiţi, noi, reprezentanţii B isericilor locale, dorim să ne unim urările
şi rugăciunile cu cele ale ierarhiei, clerului şi poporului dreptcredin
cios din Romnâia şi să ne rugăm pentru deplinul succes al misiunii
V oastre patriarhale în această slăvită ţară a cărei Biserică Dumnezeu
V -a chemat să o conduceţi, asumîndu-Vă această răspundere în faţa
Lui şi în faţa oamenilor.
Biserica Constantinopolului se bucură şi vă felicită pentru alegerea
Voastră, iar întîistătătorul său V ă îmbrăţişează cu sfînta sărutare a
păcii.
In ceea ce mă priveşte, eu, care am avut cinstea să V ă cunosc
îndeaproape şi să colaborez cu Prea Fericirea Voastră în deplină sin
ceritate şi armonie în cadrul activităţilor interortodoxe şi interereştine
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aie sfintei noastre Biserici, V ă îmbrăţişez frăţeşte şi mă rog pentru
îndelungata Voastră înzilire şi pentru un succes mereu sporit în sluji
rea Voastră, pentru binele Bisericii Voastre şi pentru întărirea frăţie
tăţii şi unităţii între Biserici şi între toţi oamenii de bunăvoire din
întreaga lume — ceea ce este scopul nostru comun. Subliniind impor
tanţa acestui moment şi îndeplinind, conform dorinţei Sanctităţii Sale
Patriarhul Dimitrios I, o sfîntă îndatorire, ofer Prea F ericirii Voastre,
ca un smerit omgiu, această cîrjă împreună cu urarea ca ea să repre
zinte în mîna Voastră semnul dreptăţii, al harului şi binecuvîntării,
mărturie permanentă a prezenţei Atotputernicului Dumnezeu în m ij
locul Bisericilor noastre surori.
Fie ca anii Prea Fericirii Voastre să fie numeroşi şi binecuvîntaţi
de Dumnezeu».

I.P.S. M itropolit Filaret de M insk şi Bielorusia, care a citit
mesajul Sanctităţii Sale Patriarhul P i m e n al Moscovei
şi al întregii R u s ii:
« Prea Fericirea Voastră,
Prea iubite întru D om nul contrate şi con slu jitor,
Cu bucurie duhovnicească şi mulţumire lui Dumnezeu celui slăvit
şi închinat în Treime, am primit vestea chemării V oastre la înalta şi
plina de răspundere treaptă a slu jirii patriarhale, «ca să păstoriţi Bise
rica Domnului şi Dumnezeului nostru, pe care El a cîştigat-o cu scump
sîngele său» (Fapte, 20, 28). Din tot sufletul V ă felicităm cu prilejul
acestui evenim ent însemnat din viaţa Prea Fericirii Voastre şi a Bise
ricii O rtodoxe Române.
Prin înalt Prea Sfinţitul M itropolit al Minskului şi al Bielorusiei,
Filaret, delegatul nostru, la solemnitatea întronizării noului patriarh al
Bisericii O rtodoxe Române, adresăm Prea Fericirii V oastre mesajul
dragostei şi al păcii dimpreună cu urările atotputernicului ajutor
ceresc şi al binecuvîntării în slujirea Voastră de lîntîistătător.
Domnul şi Arhipăstorul nostru V -a chemat la o nouă slujire în
momenlul în care Biserica Ortodoxă e pusă în faţa unor problem e se
rioase şi delicate care se pot rezolva cu succes şi cu folos pentru Sfînta
Biserică numai prin strădaniile comune ale tuturor Bisericilor Ortodoxe
A utocefale. ,Cele mai însemnate ni se par cele referitoare la întărirea
unităţii O rtodoxiei, la participarea creştinilor la M işcarea ecumenică
şi la acţiunile pentru pace.
Prin mila lui Dumnezeu, raporturile dintre Bisericile Ortodoxe
Rusă şi Română, care s-au statornicit cu peste 500 de ani în urmă, au
avut un caracter de prietenie şi prevedeau o îm bogăţire duhovnicească
reciprocă. In legătură cu aceasta s-ar putea aduce multe exem ple de
colaborare în spiritul stimei şi înţelegerii reciproce, care înfrumuse
ţează moştenirea istorică a B isericilor noastre. V om aminti numai de
slujirea duhovnicescului stareţ Paisie V elicikovsk i, care s-a ostenit atît
de mult la dezvoltarea culturii duhovniceşti a Bisericilor noastre.

V orbeşte Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim al Bulgariei

Vorbeşte reprezentantul Patriarhiei Ecumenice,
l.P.S. Mitropolit Hrisostom de Myra

Vorbeşte I.P.S. Mitropolit
Filaret de Minsk şi
Bielorusia
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N e este foarte plăcut să amintim că aceste vechi şi frăţeşti rapot*
turi îşi aduc şi astăzi roade bogate. Nădăjduim că şi in anii siu)iru
Prea Fericirii Voastre legăturile frăţeşti dintre Biscricile noastre se \oc
dezvolta, iar colaborarea în slujba unităţii Ortodoxiei, pentru pregăti
rea M a relui şi S fîn tu lu i Sinod, în dialogul cu Bisericile şi confesiunii©
neortodoxe, se vo r întări şi mai mult.
Sîntem încredinţaţi că frăţia şi dragostea dintre Bisericile noastre
autocefale v o r ajuta şi la colaborarea şi înţelegerea reciprocă dintre
popoarele sovietic şi român.
#
In numele Bisericii O rtodoxe Ruse, al Sfîntului Sinod, al ierarhi
lor, clericilor, călugărilor şi m irenilor, iară şi iară cu cordială bucurie,
felicităm pe Prea Fericirea Voastră şi vă dorim din tot sufletul o slujire
patriarhală binecuvîntată. Rugăm pe m ilostivul Dumnezeu să V ă dă
ruiască Sfintei Biserici întreg, sănătos, îndelungat în zile, drept învăţînd cuvîntul adevărului.
«H ar Vouă şi pace de la Dumnezeu şi Tatăl, în Domnul nostru
Iisus Hristos» (I Tes. 1, 2)».
Cu frăţească întru Domnul dragoste,
t PIM EN,
Patriarhul M o sco vei şi a toată Rusia».
In încheierea solem nităţilor din Catedrala patriarhală prilejuite de
instalarea sa ca patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, a luat cuvîntul
Prea Fericitul Părinte Teoctist. Mulţumind mai întîi vorb itorilor pentru
alesele cuvinte adresate precum şi pentru darurile înmînate, Prea
Fericirea Sa a continuat :

«Sanctităţile Voastre,
Onoraţi reprezentanţi ai Conducerii de Stat,
Domnule Preşedinte al Departamentului Cultelor,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Stimaţi oaspeţi de peste hotare,
Stimaţi reprezentanţi ai Cultelor din ţara noastră,
Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi şi
Iubiţi 'credincioşi,
Cu ajutorul bunului Dumnezeu, râspunzînd chemării ce
mi s-a făcut de către măritul Colegiu Electoral Bisericesc şi
întărit fiind cu înaltul Decret prezidenţial de recunoaştere a
acestei chemări, am urcat astăzi treptele scaunului de Arhie
piscop al Bucureştilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh
Bisericii Ortodoxe Române. Am săvîrşit aceşt act cu cugetul şi
inima adînc copleşite de fiorul marilor răspunderi ce îmi revin,
dar în acelaşi timp, îmbărbătat de convingerea că aceasta a fost
hotărîrea şi voia lui Dumnezeu în faţa căreia am răspuns şi de
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această da tă : «Ia tă vin, ca să fac voia Ta, Dum nezeule» (Ps.,
39, 10— 11).
Ridicat fiind astăzi in jilţul marilor întîistătători ai Bise
ricii Ortodoxe Române, îmi revine îndatorirea, ca împreună cu
fraţii mei întru arhierie, să păzim cu sfinţenie întregul tezaur
mîntuitor al Ortodoxiei, pe pămîntul nostru românesc. Aici şi
în condiţiile de vieţuire ale poporului nostru, Biserica noastră,
ca Biserică locală, cu autocefalie recunoscută de mai bine de
un secol şi la rangul de Patriarhie de peste şase decenii, a dat
strălucire învăţăturii Mîntuitorului Hristos, a păzit unitatea"de
credinţă şi a dăruit din spiritualitatea ei şi celorlalte Biserici
surori. Intr-adevăr, în istoria noastră bisericească şi naţională
se află «n o r de mărturii» care arată că pe pămîntul nostru
românesc, unde învăţătura creştină a fost adusă de Sfîntul
apostol Andrei şi urmaşii lui, au luat fiinţă scaune vlădiceşti
încă din secolul I I I şi următoarele, cu sfinţi şi vestiţi episcopi
Tomitani, cu preoţi şi monahi, care au strălucit prin sfinţenie,
cultură teologică şi organizare bisericească, pregătind astfel
întemeierea Mitropoliilor Ungrovlahiei şi M oldovei în secolul al
patrusprezecelea. Păstrătoare fidelă a credinţei autentice, cu
rădăcini adînc înfipte în tradiţia apostolică şi în viaţa popo
rului român, Biserica noastră a fost prezentă, prin ierarhii şi
clerul ei la marile soboare bisericeşti sau a iniţiat ea însăşi
unele pentru formularea credinţei.
Distinsă asistenţă,
Biserica Ortodoxă Română face parte din marea familie a
Bisericilor Ortodoxe care alcătuiesc — împreună şi fiecare în
parte — Biserica cea una, sfîntă, sobornicească şi apostolească.
în acelaşi timp, ea este însă şi o Biserică locală, naţională, cu
o identitate aparte, cu un chip propriu, potrivit cu chipul nea
mului nostru. Biserica noastră a fost legată de fiinţa poporului
român, încă de la zămislirea lui, modelîndu-i chipul cel sufle
tesc din zestrea ei haricâ, prin înariparea graiului şi scrisului,
încălzindu-i dorul de unitate, libertate şi geniul creator pe vatra
existenţei şi dăinuirii lui milenare.
Frîntă geografic de vitregia vremurilor, această vatră, care
îmbrăţişa în albia ei cele trei mari Ţări rom âneşti: Muntenia,
Moldova şi Transilvania, şi-a păstrat totdeauna unitatea de
credinţă, de grai, de cultură şi aspiraţii. Cuvînt de întărire, de
luminare şi de dreaptă învăţătură s-a revărsat fără contenire cu
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îmbelşugate din tezaurul Ortodoxiei româneşti, fie că se izvo
dea prin străvechile manuscrise, fie prin tipăriturile liturgice
ale diaconului Coresi, ale m itropoliţilor Varlaam de la Iaşi,
Simeon Ştefan de la Alba Iulia, Dosoftei, Antim Iviream d şi
atîţia alţii, care se adresau către «toată seminţia românească»
Prin organizarea sa unitară în toate ţinuturile româneşti,
prin unitatea sa de învăţătură, tradiţii şi rînduieli liturgice, Bi
serica Oriodoxă Română a sprijinit lupta seculară a poporului
nostru pentru apărarea fiinţei lui naţionale, pentru libertate,
independenţă şi suveranitate. In toate răscrucile istorice de
făurire a unităţii provinciilor româneşti, a unităţii tuturor fii
lor ţinuturilor străbune, au fost prezenţi ierarhi, clerici şi cre
dincioşi. Pentru împlinirea idealului de unitate şi de neatîrnare,
mulţi dintre aceştia au suferit moarte martirică, avînd con
ştiinţa vie că jertfa lor, ca a tuturor fiilor neamului, va aduce
înfăptuirea unităţii şi suveranităţii poporului român.
Sprijinind această îndelungată luptă, Biserica noastră s-a
străduit la rîndul ei să o încoroneze prin dobîndirea recunoaş
terii autocefaliei şi a înălţării ei la rangul de Patrarhie. Dacă
sîntem astăzi o Biserică autocefală, cu rang de Patriarhie, cu
organizare temeinică, acest lucru se datoreşte într-o largă mă
sură condiţiilor de dezvoltare a ţării şi împlinirii idealurilor de
unitate de veacuri ale poporului nostru.
De aceea, aşa cum în trecut Biserica noastră a fost alături
de popor în durerile şi bucuriile lui, în strădaniile şi în năzuin
ţele lui, tot astfel astăzi, cînd înfăptuirile acestui popor au
devenit cu adevărat epocale, înflorind sub ochii noştri ca o lu
minoasă salbă de nestemate, presărate pe întreg cuprinsul pămîntului românesc, Biserica Ortodoxă Română se află — în
m od firesc — în slujba sprijinirii muncii constructive a popo
rului român pentru zidirea unei vieţi noi, fericite şi pentru ri
dicarea patriei pe noi trepte de lumină.
Socotesc, drept aceea, ca pe o înaltă îndatorire ce îmi stă
în faţă, la începutul noii mele slujiri, hotărîrea de a păşi sta
tornic, împreună cu ierarhii, slujitorii şi credincioşii Bisericii
Ortodoxe Române, pe acelaşi drum al înaintaşilor şi de a con
tinua, cu noi împliniri, lucrarea lor pilduitoare, împletind ar
monios firul vieţii noastre bisericeşti cu firul vieţii neamului
nostru, cu convingerea că acestea se desprind din acelaşi caier
al fiinţării noastre creştine şi româneşti.
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Jilţul Arhipăstoresc pe care urc astăzi a fost îm podobit cu
vrednicii alese de ierarhi luminaţi, aşa cum au fost în trecut
Iachint de Vicina, Nifon, Macarie, Teofil, Ştefan, Teodosie, Antim Ivireanul, Grigore Dascălul şi mulţi alţii, iar în vremurile
mai noi de cei patru mari patriarhi, M iron Cristea, Nicodim
Munteanu, Justinian Marina şi Iustin Moisescu. Fiecare din ei
s-a dăruit cu jertfelnicie în slujba Bisericii şi a neamului nos
tru, înscriind pagini de aur în cartea sfîntă a împlinirilor noas
tre bisericeşti şi naţionale. Chipurile şi vredniciile lor îmi vor
fi pildă pururea vie în continuarea lucrării pe care ei au îm bo
găţit-o cu înfăptuiri nepieritoare. Din izvoarele nesecate ale
Ortodoxiei româneşti voi sorbi mereu apa cea vie a învăţăturii
şi a trăirii în aceeaşi credinţă statornică a înaintaşilor noştri,
împreună cu întreaga obşte dreptmăritoare românească.
Cinstiţi ascultători,
De-a lungul veacurilor şi în ciuda multor vicisitudini istorice, Biserica Ortodoxă Română a păzit cu sfinţenie unitatea de
credinţă, de cult şi de spiritualitate cu întreaga Ortodoxie.
Această unitate, păstrată cu consecvenţă în trecut, uneori cu
preţul a multor jertfe, se cere afirmată, cu şi mai multă vi
goare, în zilele noastre, cînd legăturile interortodoxe, ca şi cele
inter creştine, au loc pe o scară din ce în ce mai mare. Pentru
noi, această unitate este aceeaşi cu însăşi viaţa Bisericii, avînd
ca izvor fundamental şi central pe M întuitorul lisus H ristos.
Va fi deci o permanentă grijă a noastră să păzim şi să cimen
tăm tot mai mult unitatea panortodoxă. în acest scop, vom
acorda întreaga noastră atenţie lucrărilor în curs pentru pre
gătirea Sfîntului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, precum
şi tuturor celorlalte acţiuni interortodoxe menite să afirme uni
tatea doctrinară, cultică şi canonică a Ortodoxiei.
Pornind de aici, avem în vedere, pe un plan mai larg, lu
crarea de înfăptuire a unităţii creştine, ca deziderat evanghelic,
în înfăptuirea căruia Ortodoxia este chemată să aducă drept
pildă însăşi unitatea ei. V o m face tot ceea ce este necesar pen
tru ca Biserca noastră să-şi intensifice activitatea în sînul ma
rilor organizaţii creştine mondiale, al dialogului teologic cu
celelalte Biserici creştine, acordînd o atenţie deosebită activi
tăţilor intercreştine, ecumenice, din cadrul Consiliului E cum e
nic al Bisericilor, al Conferinţelor Bisericilor - Europene, al
Conferinţei Creştine pentru Pace de la Praga şi al altor foruri

alegere

menite
testami
fie una
pămînt
în i

cunoaŞi
şi spre
fruntea
că Bise
mîntui?
în care
concret
rea, ne\
teologic
demne
grele ci
oameni
de care
crescîni
pe pătiii
Biserici
în v
ne unin,
şi viaţa,
de un b
ocupare
prim o?
Hristos,
Ono
De-a
este îns
inţe din
deosebii
popor, 7
cinste s<
pro păşii
tăria mc
mea slu±
este me)

ALEGEREA ŞI INSTALAREA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST

75

menite să aducă o contribuţie cît mai valoroasă la împlinirea
testamentului Mântuitorului nostru Iisus Hristos : «C a toţi să
fie una» (Ioa n 17, 21) şi la apărarea păcii, dreptăţii şi vieţii pe
pămînt.
în acelaşi timp, preocupările noastre se vo r îndrepta spre
cunoaşterea şi apropierea frăţească de celelalte religii, precum
şi spre deschiderea faţă de problem ele lumii în care trăim, în
fruntea cărora se află pacea. Trebuie să ţinem seama de faptul
că Biserica este chemată să împlinească, odată cu lucrarea de
mîntuire sufletească a fiilor ei, şi slujirea omului în societatea
în care acesta trăieşte. Biserica îşi duce activitatea într-o lume
concreta şi nu se poate separa nici dezinteresa de lume, de sta
rea, nevoile şi aspiraţiile ei. Preocupările noastre bisericeşti şi
teologice nu trebuie să ne împiedice ci, dimpotrivă să ne în
demne să dăm răspuns şi ajutor omenirii în problem ele atît de
grele cu care ea este confruntată astăzi. Neîncrederea dintre
oameni şi popoare, lipsa de hrană, de încredere şi de dreptate
de care suferă o bună parte a omenirii, şi mai ales primejdia
crescîndă a înarmărilor, care ameninţă însăşi existenţa vieţii
pe pămînt — sînt tot atîtea chemări de mare actualitate, cărora
Bisericile sînt datoare să le acorde întreaga lor atenţie.
în vederea soluţionării acestor probleme, datori sîntem să
ne unim eforturile pentru a face ca pe pămînt să triumfe pacea
şi viaţa. Apărarea păcii şi a vieţii, în lumea de azi, ameninţată
de un îngrozitor cataclism nuclear, trebuie să constituie o pre
ocupare urgentă pentru întreaga creştinătate, o îndatorire de
prim ordin, care decurge din însăşi esenţa Evangheliei lui
Hristos, Dom nul păcii.
Onorată asistenţă,
De-a lungul întregii sale istorii, poporul român a dovedit că
este însufleţit de o adevărată vocaţie pentru pace şi de năzu
inţe din cele mai nobile, izvorîte din zestrea lui sufletească
deosebit de bogată şi din geniul său creator. Ca fiu al acestui
popor, ridicat din sînul lui, am simţit totdeauna o deosebită
cinste să sprijinim împlinirea idealurilor sale de bunăstare,
propăşire şi pace. Din omenia, din puritatea sufletească şi din
tăria morală a poporului nostru voi lua puteri noi pentru noua
mea slujire, spre a împlini, cu întreaga răspundere, tot ceea ce
este menit să înnobileze viaţa fiilor patriei noastre. Dragostea
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de ţară nu se va stinge niciodată din sufletul meu, luînd pildă
şi îndemn atît din trecutul glorios cit şi din prezentul nespus
de bogat în împliniri al poporului nostru.
Astăzi, trecutul nostru străvechi, plin de fapte de vitejie şi
încărcat de biruinţe, îşi împlineşte vrerile în prezentul luminos
care ilustrează cea mai glorioasă epocă a istoriei noastre naţio
nale. Deplin stăpîn pe destinele sale, strîns unit în jurul con
ducerii de stat, poporul nostru este cunoscut în întreaga lunte
pentru hărnicia şi fermitatea cu care îşi făureşte o viaţă nouă,
fericită, precum şi pentru dorinţa sa fierbinte de pace, coope
rare internaţională şi apropiere între popoare, ca statornic apă
rător al cuceririlor sale, al independenţei şi suveranităţii
naţionale.
îm preună cu ierarhii, slujitorii şi credincioşii Bisericii O r
todoxe Române, reînnoim hotărîrea de a ne aduce contribuţia
noastră statornică la opera istorică pe care o înfăptuieşte po
porul nostru, cinstind după cuviinţă strădaniile pe care le de
pune neobosit, zi de zi, mult stimatul preşedinte al României,
Dom nul Nicolae Ceauşescu, pentru înflorirea patriei şi instau
rarea păcii în lume.
Sînt încă sub puternica impresie a emoţionantei întîlniri cu
iubitul conducător al poporului şi statului nostru care încă
odată m-a impresionat cu covîrşitoarea sa personalitate, peyv
tru înţelepciunea şi clarviziunea cu care priveşte şi soluţionează
marile problem e ale dezvoltării şi progresului României Socia
liste în folosul şi spre binele tuturor fiilor acestui pămînt stră
moşesc liber şi independent, pentru preocuparea sa statornică,
în slujba apărării păcii şi vieţii pe pămînt pentru liniştea şi
bunăstarea tuturor popoarelor.
De curînd, am luat act, cu nespusă bucurie şi mîndrie
patriotică de iniţiativa conducătorului ţării noastre, adoptată
în unanimitate de supremul for legislativ al ţârii, privind orga
nizarea unui referendum în legătură cu reducerea — cu 5 la
sută — a armamentelor, efectivelor şi cheltuielilor militare. Sa
lutăm cu însufleţire această iniţiativă care dovedeşte prezenţa
deosebit de activă a României în cadrul acţiunilor Anului In ter
naţional al Păcii. Considerînd că acest referendum constituie o
mărturie faptică şi pilduitoare pentru alte popoare, îi acordăm
întreaga noastră adeziune. Aşteptăm ca pe un eveniment de cea
mai mare însemnătate ziua de 23 noiembrie, cînd — alături de
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toţi cetăţenii patriei — slujitorii şi credincioşii Bisericii noas
tre vor spune un D A hotărît noii şi strălucitei iniţiative a
preşedintelui nostru pe care o considerăm drept o importantă
contribuţie concretă pentru înseninarea orizontului vieţii inter
naţionale, pentru stăvilirea primejdiei care ameninţă lumea,
pentru pace şi viaţa omenirii.
Iubiţi ascultători,
Distinşi oaspeţi,
în pragul noii mele slujiri de Intîistătător al Bisericii O rto
doxe Române, gîndurile m i se îndreaptă, cu dragoste şi aleasă
preţuire, către m em brii Sfîntului Sinod, în m ijlocul cărora am
depus strădanii timp de 36 de ani, pentru împlinirea diferitelor
cerinţe ale vieţii noastre bisericeşti. Mulţum esc din toată inima
înalt Prea Sfinţitului M itropolit Nicolae al Banatului pentru
cuvîntul său cuprinzător în care a înfăţişat simţămintele şi spe
ranţele pe care ierarhii Bisericii noastre le nutresc faţă de mine
şi faţă de viitoarea mea arhipăstorire. Cunoscînd rîvna m em 
brilor Sfîntului Sinod pentru interesele Bisericii şi ale patriei
noastre, îndrăznesc să spun, aşa cum spunea odinioară Sfîntul
apostol Pavel corin tenilor: «M ă bucur că în toate pot să mă
încred în v o i» ( I I Coi\, 7, 16) şi pornesc cu curaj şi hotărîre în
noua lucrare la care am fost chemat, la înalta răspundere pe
care împreună sîntem datori să o depunem pentru binele B i
sericii şi mîntuirea credincioşilor noştri, pentru propăşirea pa
triei şi viaţa luminoasă a poporului român.
M ulţum iri pline de recunoştinţă adresez înalţilor reprezen
tanţi ai autorităţilor de s ta t: Dom nul Marin Ivaşcu, vicepre
şedinte al M arii Adunări Naţionale şi Dom nul Io n Cumpănaşu,
preşedintele Departamentului Cultelor, care au binevoit să ono
reze festivitatea de astăzi cu prezenţa Dom niilor lor. M ulţu
mesc, totodată, preşedintelui Departamentului Cultelor şi pen
tru cuvîntul său larg, cuprinzător, pe care ni l-a adus astăzi,
aici, asigurîndu-l de deosebita noastră preţuire. Văd în această
prezenţă o dovadă grăitoare a preţuirii pe care conducerea
ţării noastre o acordă Bisericii Ortodoxe Române, precum şi o
scumpă chezăşie pentru noua mea strădanie de Patriarh. De
aceea folosesc şi acest prilej potrivit pentru a asigura încă o
dată înalta ocirmuire a ţării noastre, personal pe Dom nul
preşedinte Nicolae Ceauşescu, de întreaga mea gratitudine,
adîncă recunoştinţă şi neţărmurit devotament, precum şi de
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hotârîrea ierarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii noastre
de a sluji şi de aici înainte, cu sporită rîvnă şi sfîntă dăruire,
marile năzuinţe ale poporului român, îndreptate spre zidirea
pe acest străvechi pămînt strămoşesc a unei vieţi fericite,
demne şi prospere pentru toţi.
Cu caldă dragoste frăţească îmbrăţişez pe distinşii oaspeţi
de peste hotare, reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe surori, ai
celorlalte Biserici creştine şi ai marilor organizaţii creştine
mondiale, care au venit astăzi în m ijlocul nostru spre a ne spori
bucuria şi a ne încălzi cu dragostea lor, împlinind cuvintele
Psalm istului: «Ia tă acum ce este bun şi ce este frumos, decît
numai a locui fraţii îm preună» (Ps., 132, 1), şi îi rog să trans
mită Bisericilor pe care le reprezintă cele mai bune urări din
partea Bisericii Ortodoxe Rom âne şi a mea personal.
Cuvînt de aleasă mulţumire adresez reprezentanţilor Cul
telor din România, prezenţi alături de noi la această sărbă
toare. Sîntem deosebit de bucuroşi să constatăm şi cu această
ocazie, că ecumenismul local este nu numai un prilej de dis
cuţii teologice, ci în primul rînd o practică vie a relaţiilor de
frăţietate dintre Cultele din ţara noastră, consacrată înfloririi
patriei şi păcii în lume.
Profesorilor de la Institutele şi Seminariile noastre Teolo
gice le adresez părintesc îndemn de a-şi uni — împreună cu
noi — eforturile, pentru educarea şi pregătirea corespunză
toare a viitorilor slujitori ai Bisericii şi pentru călăuzirea teo
logiei noastre româneşti, a credincioşilor şi a vieţii pe drumul
slujirii învăţăturilor evanghelice.
La fel, îmi deschid inima şi părinteasca mea dragoste către
toţi slujitorii altarelor, preoţi şi monahi, rugîndu-i sa vadă în
mine nu numai pe ocîrmuitorul lor duhovnicesc, ci şi pe pă
rintele iubitor, gata oricînd să ajute strădaniile şi împlinirile
lor închinate Bisericii şi patriei.
îm i deschid braţele părinteşti şi îmbrăţişez cu întreaga căl
dură a sufletului meu pe toţi credincioşii sfintei noastre Bise
rici Ortodoxe, atît pe cei de aproape care îşi împlinesc rostu
rile vieţii lor pe străvechea glie străbună, cît şi pe ierarhii, slu
jitorii şi credincioşii parohiilor ortodoxe de peste hotare, care,
cu rîvna lor românească, păstrează aprinsă, candela credinţei
dreptmăritoare şi chipul ţării străbune, încredinţîndu-i pe toţi
de dragostea şi preţuirea mea.
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Tuturor celor de faţă împărtăşesc patriarhicească binecuvîntare, avînd nădejdea că harul dumnezeiesc va împlini stră
daniile noastre de slujire a Bisericii şi patriei.
Cu aceste simţăminte, îmi îndrept gîndul către Tatăl, Fiul
şi Sfîntul Duh, Treimea cea întru tot sfîntă şi de o fiinţă şi
începătoare de viaţă, cerînd binecuvîntare pentru toţi cei de
faţă, pentru Biserica, ţara şi poporul nostru, pentru întreg pămîntul şi pentru toate popoarele lumii. A m in».
C orala Sf. Patriarhii şi asistenţa cîntă Im nu l patriarhal, iar Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, ridicîndu-şi braţele, le acordă prima
sa binecuvîntare patriarhală.
*
La orele 14,00 în saloanele hotelului Bucureşti din Capitală a avut
loc tradiţionala agapă frăţească oferită de Patriarhia Română.
A lătu ri de personalităţile bisericeşti din ţară şi de peste hotare au
luat parte şi reprezentanţi ai conducerii superioare de s t a t : Dl. M a n e a
M ă n e s e u , vicepreşedinte al C on siliu lu i de St at ; Dl. M a r i n
I v aş c u , vicepreşedinte al M a rii Adunări N a ţion a le şi Dl. I o n
C u m p â n a ş u , preşedintele D epartam entului C u ltelor.
Şirul cuvîntărilor de om agiere a noului patriarh al Bisericii O rto
doxe Române, Prea Fericitul Părinte Teoctist, a fost redeschis de
I.P.S. M itrop o lit N e s t o r , al O lteniei, care a vorb it în numele Epar
hiei pe care Prea Fericirea Sa a păstorit-o vrem e de cîţiva ani şi care
a sp u s:
«A stăzi, cînd se deschide cu solemnitate Cartea de A u r a Bisericii
noastre, pentru a fi înscrisă o pagină nouă în rînduiala întîistătătorilor
ei, în atmosfera de binecuvîntată bucurie a festivităţilor prin care aţi
fost înscăunat Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, în numele Sino
dului permanent al Bisericii noastre, al M itrop o liei O lten iei şi al meu
personal, V ă adresez caldele noastre urări de a arhipăstori cu deosebit
belşug de roade în slujba Sfintei Biserici şi a scumpei noastre p a t r ii!
Sînteţi acum întîistalătorul unei Biserici aproape de două ori m i
lenară, o Biserică permanent slujitoare în m ijlocul poporului, a cărei
existenţă şi strădanie adevereşte, de-a lungul istoriei ca şi în prezent,
identificarea cu aspiraţiile şi idealu rile nobile ale poporului.
După cuvîntul Sfîntului A p ostol Pa vel sînteţi *luat dintre oameni
şi pus pentru oam eni spre cele către D um nezeu» (Evr., 5, 1).
Sînteţi din fragedă tinereţe închinat slujirii bisericeşti şi obşteşti,
teolog ie i româneşti şi scrierilor eclesiastice contemporane. V ă cunoaş
tem toţi ca pe un om al gîndului bine chibzuit şi al faptelor rodnice în
slujba Bisericii şi a patriei.
Sîntem încredinţaţi că Prea Fericirea Voastră, propovăduind în vă
ţătura Sfintei Scripturi, cumpănind şi rînduind toate după cuviinţă, ve ţi
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insufla tuturor «d uh ul în ţe le p ciu n ii şi al în ţe le ge rii, duhul sfatului şi
al tăriei, duhul cunoştinţei şi al b u n ei-cred in ţe» (Isaia 11, 2).
Sîntem, de asemenea, încredinţaţi că pe temeiurile* îndelungatelor
vrednicii de pînă acum în diferitele domenii ale slujirii noastre, întreaga
activitate viitoa re o ve ţi desfăşura în continuarea lucrării sfinte şi sfin-.
ţitoare prin care s-au învrednicit de înaltă cinstire şirul de mari ierarhi
români, în frunte cu cei patru mari patriarhi de pioasă şi veşnică amin
tire, dar şi ţinînd permanent seama de cerinţele şi im perativele timpului,
de contextul vie ţii actuale, al ep ocii în care trăim.
Dumnezeu A toateţiitoru l să V ă dea putere şi înţelepciune de a fi
patriarhul continuităţii şi înnoirilor, acolo unde acestea sînt necesare.
*
Numai cu trei zile în urmă, am participat sinodal la înmînarea D e
cretului prezidenţial, semnat de m arele conducător al României socia
liste, Domnul N icola e Ceauşescu, Decret prin care a fost recunoscută
de către Stat, alegerea Prea F ericirii Voastre de către C olegiu l Electo
ral Bisericesc, în înalta demnitate, de Patriarh al Bisericii O rtodoxe
Române.
V ineri, 14 noiem brie 1986, am avut deosebita cinste ca împreună
cu Prea Fericirea Voastră, membrii Sinodului permanent al Bisericii
O rtodoxe Române să fim primiţi de Domnul preşedinte N icolae
Ceauşescu. Toţi vedem în această cinstire o expresie elocventă a aten
ţiei ce se dă Bisericii noastre, activităţii Cultelor în general din ţara
noastră, în contextul eforturilor întregului popor depuse permanent
pentru prosperitate şi pace.
Cu acest deosebit prilej s-a dat glas vo in ţei hotărîte a ierarhiei
noastre, a întregului cler, de a depune toate eforturile pentru sprijini
rea muncii poporului nostru, pentru bunăstare, independenţă şi su ve
ranitate.
Po trivit obiceiurilor străvechi din ţara noastră, Biserica şi toate
C ultele slujesc şi vo r sluji neîncetat poporul în eforturile sale nobile de
făurire a 'n o ii orînduiri sociale, a societăţii noastre multilateral d e zv o l
tate, de creştere a bunăstării materiale şi spirituale a naţiunii.
In atmosfera de deplină libertate religioasă de care se bucură Bi
serica noastră, ca şi toate Cultele din România, ne sînt create toate
condiţiile necesare şi favorabile pentru bogata desfăşurare, în libertate
deplină, a tuturor activităţilor noastre bisericeşti şi obşteşti, buna şi
rodnica colaborare cu autorităţile de stat spre binele şi prosperitatea
întregului nostru popor.
A flîn d u -V ă în fruntea Sfintei noastre Biserici, împreună cu toţi
membrii Sfîntului Sinod, cu clericii şi enoriaşii parohiilor, în colaborare
şi în armonie deplină cu toţi conducătorii de Culte din ţara noastră,
cu alţi conducători de Biserici sau de Organizaţii religioase din lumea
întreagă, V ă veţi sîrgui «cu timp şi fără timp», v e ţi lucra pentru pacea
lumii, aşa cum veţi lucra pentru pacea, liniştea şi unitatea Bisericii
noastre, a poporului nostru, a tuturor «c elo r de aproape şi a celor de
departe».
In jurul Prea Fericirii Voastre, pe noi toţi, contextul vie ţii contem 
porane privind patria noastră, dar şi societatea în general, lumea în
treagă, ne solicită, ne im plică şi ne integrează în eforturile către noi
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împliniri. Dar, pe de altă parte, responsabilităţile timpului nostru se do
vedesc a fi mai mari decît oricînd şi ne cer hotărîre, stăruinţă şi uni
tate în cuget şi în faptă.
Solem nitatea momentului de faţă ne cere nouă, tuturor, să ne reînnnoim solemn şi ferm angajam entele, legăm intele sfinte, de inimă şi
conştiinţă. V iaţa şi pacea lumii mai întîi, pacea şi fericirea ei în con
secinţă, fericirea şi viitoru l ei în ultimă instanţă, afirmarea rostului
sublim al omului în univers — el, cununa creaţiei, — sînt problem ele
noastre existenţiale în contextul atît de com plex şi complicat al lumii
contemporane.
în unitate deplină, cu devotam ent şi hotărîre sprijinim şi vom spri
jini în continuare neabătut, în frunte cu Prea Fericirea Voastră, înţe
leaptă şi prestigioasa lucrare de pace şi colaborare a patriei noastre,
România socialistă.
V ă adresăm acum cele mai călduroase felicitări şi urări de foarte
rodnică şi binecuvîntată arhipăstorire p atriarh ală!
Rugăm pe Dumnezeu să V ă hărăzească în continuare multă putere
de muncă, îndelungare de zile cu deplină sănătate, prosperitate şi
bu cu rie!
Intru mulţi şi frumoşi ani, Prea Fericirea V o a s tr ă !»

Sanctitatea Sa Patriarhul D i o d o r al Ierusalim ului
şi al întregii Palestine :
«P re a Fericirea Voastră, S finţite Frate,
Excelenţa V oastră D om nul V icepreşed in te,
Iu b iţi şi distinşi com eseni,
într-o atmosferă de bucurie duhovnicească sărbătorim astăzi un
mare evenim ent istoric, de cea mai înaltă însemnătate nu numai pen
tru Biserica O rtodoxă Română soră, care în persoana Prea Fericitului
Patriarh Teoctist şi-a aflat vrednic Intîistătător, dar în general pentru
Biserica O rtodoxă de pretutindeni şi pentru lumea creştină întreagă.
A ceastă atmosferă o demonstrează şi o subliniază participarea
panortodoxă şi prezenţa aici a delega ţiilor creştine şi necreştine, care
au venit să se bucure împreună la acest banchet duhovnicesc.
Biserica O rtodoxă păstrează şi face vădit în diferitele aspecte ale
vie ţii sale caracterul său organizatoric specific, care, deşi se manifestă
în autocefalia fiecărei Biserici locale, fiinţează şi activează ca un sin
gur organism divino-um an şi ca un singur trup, cu mem brii întru totul
egali, avînd drept cap pe Domnul nostru Iisus Hristos. Toate Bisericile
O rtodoxe locale mărturisesc aceeaşi dreaptă credinţă comună tuturoi
formulată în dogm e şi în scrierile patristice şi exprimată în viaţa litur
gică a Bisericii.
Bisericile O rtodoxe locale sînt corpuri cu conducere de sine stă
tătoare, cu drepturi depline şi intangibile, de care poartă de grijă Sfîntul
Sinod al fiecărei Biserici, preşedintele căruia este Intîistătătorul aces
teia, care lucrînd, după cum spune Sf. Ignatie «în numele şi avînd ca
model pe H ristos», îşi asumă răspunderi şi îndatoriri ce decurg din înB.O.R. — 6
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săşi natura misiunii sale înalte şi care au drept scop mîntuirea cre-j|
dincioşiior.
Un factor important şi cu totul deosebit de care depinde succesul j|
lucrării Întîistătătorului îl constituie păstorirea poporului lui Dumne*|
zeu şi rezolvarea la timp a tuturor problem elor cu care se confruntă, j
In cursul istoriei eroicului popor pe care Prea Fericirea Voastră
este chemată să-l păstorească, aflăm Biserica şi conducătorii ei luminaţi împreună cu poporul, cu zel deosebit şi cu renunţare la sine, păzind moştenirea sacră a acestui neam, apărînd integritatea teritorială
a ţării, luptînd pentru libertate, dreptate şi pace.
Contribuţia Bisericii la cultivarea şi ridicarea sentimentului patrio
tic şi la păstrarea unităţii neamului, eforturile acesteia pentru lumi
narea poporului dar şi pentru bunăstarea lui materială şi spirituală,
constituie imbold de nepreţuit pentru activitatea de astăzi a Bisericii,
care, ca membră a Bisericii O rtodoxe de pretutindeni, se străduieşte şi
luptă pentru triumful idealurilor creştine de pace, libertate, dreptate,
dragoste şi înfrăţire între popoare şi pentru desfiinţarea discriminărilor
rasiale.
Biserica Ortodoxă, urmărind să propovăduiască în toată lumea
idealurile creştine şi să continue predica sa de pace, egalitate, liber
tate şi bucurie, pune în aplicare m ijloacele sale duhovniceşti şi face
apeluri către cei puternici ai pămîntului, atît în vederea opririi cursei
înarmărilor şi dem ilitarizarea cosmosului, cît şi pentru mult dorita îm
păcare a popoarelor pe toată suprafaţa pămîntului.
Patriarhia Ierusalimului, activînd în zona atît de sensibilă a O rien
tului M ijlociu , trăieşte de aproape situaţiile groaznice ale războiului şi
simte mai puternic nevoia urgentării unui acord internaţional, pentru
ca toţi semenii noştri să poată trăi în linişte şi fără .teama războiului
de orice fel, convenţional, nuclear sau cosmic. De aceea, urmăreşte cu
satisfacţie şi recunoştinţă eforturile tuturor m arilor conducători în v e 
derea pacificării popoarelor şi asigurării vie ţii pe pămînt, îndeosebi
iniţiativelor juste şi dezinteresate ale preşedintelui N icola e Ceauşescu
şi eforturile pe care Domnia sa le-a depus şi le depune în vederea gă
sirii unei soluţii paşnice şi drepte în Orientul M ijlociu , ca toţi cei ce
locuiesc în această regiune să trăiască în bună înţelegere, dragoste
şi pace.
Apreciind în mod deosebit eforturile de acest gen, cu prilejul săr
bătoririi a 1600 de ani de la moartea Sf. C hirii al Ierusalimului ( t 386),
am hotărît să înălţăm rugăciune comună pentru pacea întregii lumi din
cetatea sfîntă a Betleemului, acolo unde s-a născut Domnul Păcii şi
unde pentru prima dată s-a auzit mesajul «S lavă întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pămînt pace întru oameni bună în v o ire» (Luca 2, 14).
La această rugăciune comună a participat şi Biserica Română soră ca
şi alte Biserici Ortodoxe.
In acest cuvînt al nostru salutăm activităţile Bisericii O rtodoxe
Române în diferitele sectoare ale v ie ţii bisericeşti şi sociale şi ne e x 
primăm speranţa certă că şi sub conducerea înţeleaptă a Prea Fericirii
Voastre, Biserica Ortodoxă Română va continua eforturile sale, atît
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separat cît şi împreună cu celelalte Biserici Ortodoxe, pentru buna păs
torire a poporului lui Dumnezeu şi pentru rezolvarea problem elor ma
jore ale zilelor noastre, pentru instaurarea păcii, a dreptăţii şi a frăţie
tăţii în lume.
Cu aceste gînduri, dorim Prea Fericirii Voastre, prea iubite nouă,
arhipăstorire îndelungată şi binecuvîntată spre slava Sfintei Biserici
O rtodoxe Române, a obştei binecredincioase a acesteia şi a întregului
popor roman binecuvîntat, căruia îi dorim bunăstare şi progres !
In sănătatea Prea Fericirii Voastre şi a tuturor aleşilor şi distinşi
lor co m esen i!».

I.P.S. Mitropolit V l a d i s l a v de Dobrobosnia, reprezentantul
Sanctităţii Sale Patriarhul G h e r m a n al Serbiei :
«Prea Fericirea Voastră,
în numele Sanctităţii Sale Patriarhul Gherman, al Sfîntului Sinod
şi al întregii obşti a Bisericii O rtodoxe Sîrbe salutăm pe Prea Fericirea
Voastră în acest moment solemn cînd urcaţi pe înaltul jilţ al patriarhi
lor români.
A ceasta este ziua marii bucurii a Bisericii O rtodoxe Române, dar
şi ziua bucuriei întregii Ortodoxii, a întregului trup al Bisericii lui Hristos. A ceastă bucurie a Bisericii O rtodoxe Române o împărtăşeşte as
tăzi şi Biserica O rtodoxă Sîrbă şi poporul sîrb.
Popoarele român şi sîrb şi Bisericile lor s-au bucurat împreună timp
de veacuri întregi, s-au ajutat reciproc în diverse împrejurări. Ca semn
al dragostei reciproce, suveranii sîrbi m edievali au contribuit la înăl
ţarea unor mînăstiri din România, iar v o ie v o z ii români au ajutat şi
ridicat mînăstiri în Serbia şi în întregul spaţiu etnic sîrbesc.
Iată doar cîteva exem ple. în a doua jumătate a sec.' X IV , cneazul
Lazăr contribuia la înălţarea m înăstirilor Tismana şi Vodiţa, Prislop şi
Motru, a căror construcţie a fost efectuată de Sfîntul nostru comun
Nicodim . în aceeaşi vreme, prin intermediul aceluiaşi Sfînt Nicodim ,
v o ievo d u l Ţării Româneşti Radu N egru contribuia la înălţarea mînăsti
rilor Vratna şi Manastriţa.
A tunci cînd Serbia a căzut sub dominaţia otomană, v o ie v o z ii
români din sec. X V I— X V II, au ajutat mînăstirile sîrbeşti, cu cea mai
mare generozitate. M ulte mînăstiri primiseră ajutoare anuale din par
tea fraţilor de aceeaşi credinţă din România. Despre aceasta mărturi
sesc multe hrisoave şi preţioase danii păstrate prin mînăstirile noastre,
aşa cum este preţiosul epitaf ţesut în 1567 de Ruxandra, nepoata despo
tului sîrb Iovan şi soţia vievod u lu i M o ld o v ei Alexandru I V Lăpuşneanu,
pentru mînăstirea M ileşeva, unde se odihneau m oaştele Sfîntului Sava.
C titori ai m înăstirii M ileşeva au fost şi v o ie v o z ii Radu Şerban, M atei
Basarab, Radu Leon, Gheorghe Duca III, Şerban Cantacuzino Basarab
şi Constantin Brîncoveanu. De un ajutor generos au beneficiat şi mînăs
tirile Raveniţa şi Studeniţa.
C ît a fost de mare colaborarea şi împreună pătimirea dintre po
poarele şi Bisericile noastre în Evul mediu o mărturiseşte şi realitatea
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că patriarhul sîrb de Peci Iovan Cantul a fost de origine român, dar nici
unul dintre sîrbi nu a slujit Biserica sîrbă cu mai mare dăruire decît el,
timp în care şi Sava Brancovici ca arhiepiscop al Bisericii româneşti
din Transilvania, i-a îmbrăţişat deopotrivă şi pe români şi pe sîrbi.
M itropolitul M o ld ov ei Sava I îl hirotonea în 1663 pe G avriil
M ija kic ca episcop de Mareea (Vretania), spre a-i salva pe sîrbi de
înstrăinare religioasă, după cum o. vo r face şi m itropoliţii de K a rloviţ
în sec. X V III, luptînd îm potriva înstrăinării religioase a românilor din
Ardeal.
A şa s-au petrecut lucrurile, iar reciprocitatea a continuat pînă în
zilele noastre, cînd înalţii ierarhi ai Bisericilor O rtodoxă Română şi
Sîrbă se întîlnesc în dragoste frăţească, dezvoltînd multe activităţi fo 
lositoare pentru binele B isericilor lor şi a întregii Ortodoxii.
Istoria este învăţătoarea vieţii. în acest moment solemn, cînd Prea
Fericirea Voastră preluaţi cîrma Bisericii O rtodoxe Române, pe lingă
felicitarea cordială noi îl rugăm sincer pe bunul Dumnezeu să V ă con
ducă pe acel drum pe care au mers arhitecţii dragostei şi ajutorului
reciproc.
Biserica O rtodoxă Română se bucură astăzi de un înalt prestigiu
nu numai în fam ilia Bisericilor O rtodoxe locale, ci şi în întreaga lume
creştină. Dorim sincer şi-L rugăm pe Dumnezeu ca acest prestigiu, sub
toiagul arhipăstoririi Prea Fericirii Voastre, să fie încă şi mai mare,
pentru binele Bisericii O rtodoxe Române şi al întregii Ortodoxii.
V ă urăm îndelungată arhipăstorire, Prea Fericite Părinte Patriarh
T e o c tis t!».

I.P.S. M itropolit D o r o t e i de Praga
şi a toată Cehoslovacia :
« Distins auditoriu,
M are evenim ent a făcut Domnul cu prea iubita soră, Biserica O r
todoxă Română.
In zilele care s-au scurs de la trecerea la cele veşnice a fericitu
lui întru adormire patriarhul Iustin, Biserica noastră a împărtăşit du
rerea Bisericii Dvs., iar acum cînd din m ijlocul Sfîntului său Sinod, pro
nia lui Dumnezeu a arătat pe smeritul său slujitor, Prea Fericitul
Patriarh Teoctist, se bucură împreună cu ea. Trăim, aşadar, şi vedem
împlinindu-se cuvintele Psalmistului care zice : «Seara se face plîngere,
iar dimineaţa bucurie» (Ps., 29, 6).
împărtăşind şi noi această bucurie ne aflăm astăzi împreună cu
Dvs. la această sărbătoare festivă.
Prea Fericirea Voastră,
Sinodul local al Bisericii M am e a apreciat ob iectiv activitatea neo
bosită pe care aţi depus-o în slujba păcii, a patriei, în tot trecutul slu
jir ii Dvs. arhiereşti în ograda lui Hristos, a slujirii Bisericii lui Dum1nezeu şi a poporului său. Şi, ca Păstor, Dvs., nu v-aţi m ărginit numai la
treburile m itropoliei pe care aţi condus-o pînă de curînd ci, cu cuvînt
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puternic şi convingător, aţi adus în sufletele oam enilor rîvna de a păzi
credinţa, încălzită de iubirea către Dumnezeu şi aproapele* şi către po
porul său drag.
A ctivitatea Dvs. a trecut de mult graniţele Bisericii Româneşti şi
ea se bucură de o autoritate deosebită în sînul O rtodoxiei. A ţi adus o
substanţială contribuţie la pregătirea Sfîntului şi M arelui Sinod, la pro
m ovarea mişcării ecumenice şi la cauza întăririi păcii şi dreptăţii pe
pămînt.
Şi în C ehoslovacia activitatea Prea F ericirii Voastre este recunos
cută şi apreciată, atît în cadrul Bisericii noastre ortodoxe cît şi în cel
al C onferinţei Creştine pentru Pace.
A vîn d cinstea de a participa la această sărbătoare festivă biseri
cească a prea iubitei noastre surori Biserica O rtodoxă Română, V ă fe li
cităm călduros cu ocazia a legerii şi instalării pe scaunul patriarhal
care a fost cinstit de slăviţii înaintaşi ai Prea Fericirii Voastre.
în rugăciunile noastre ne vom ruga ca Dumnezeu să vă dăruiască
sănătate şi ajutorul său dumnezeiesc spre conducerea cu succes a coră
biei Bisericii lui Hristos Dvs. încredinţată.
Dorim fierbinte ca strădaniile Prea Fericirii Voastre să fie binecuvîntate cu roade pline iar Dumnezeul păcii şi al dragostei să V ă
dăruiască lungime de zile şi ani mulţi de patriarhat.
Permiteţi-m i să V ă decorez cu ordinul Sf. M etodie şi Kiril, cea
mai înaltă m edalie a Bisericii O rtodoxe din Cehoslovacia, ca semn al
preţuirii ce V ă purtăm».

I.P.S. M itropolit C h r i s o s t o m de Paphos —
Biserica Ortodoxă a C ip r u lu i:
*Prea F ericite Părinte Patriarh Teoctist,
Biserica Ciprului, clerul şi poporul acesteia, se bucură astăzi pen
tru ridicarea Prea Fericirii Voastre la înălţimea tronului patriarhal şi
V ă felicită călduros.
Se bucură, Prea Fericirea Voastră, deoarece ved e în persoana
Voastră pe chivernisitorul destoinic care va conduce şi orienta corabia
duhovnicească a Bisericii O rtodoxe Române spre limanuri liniştite.
Astăzi, Prea Fericirea Voastră, corabia duhovnicească a Bisericii
lui Hristos este mult zdruncinată de indiferenţa religioasă şi de d iv er
sele curente potrivnice care îndepărtează pe om de plăsmuitorul şi crea
torul lui.
Lăsîndu-se atras de acestea omul s-a depărtat mult de la calea care
duce la împărăţia lui Dumnezeu.
Din fericire, Dumnezeu este cu noi şi prin m ilostivirea sa cea mare
rînduieşte conducători bisericeşti devotaţi, ca şi Prea Fericirea V oa s
tră, care pot să ajute pe omul pierdut şi să-l conducă pe drumul mîntuirii, către locul unde l-a aşezat Creatorul dintru început.
Virtu ţile creştine care împodobesc personalitatea Prea F ericirii
Voastre, sînt o garanţie a succesului în lucrarea grea şi anevoioasă pe
care o preluaţi astăzi.
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Intîistatătorul Bisericii Ciprului şi Sfîntul Sinod al Bisericii ei, vă
îmbrăţişează cu sărutare sfîntă, dorind totodată ca anii arhipăstoririi
Prea Fericirii Voastre să fie îm podobiţi cu multe roade duhovniceşti,
spre folosul credincioşilor şi spre slava lui Dumnezeu, A m in ».
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I.P.S. M itropolit H r i s o s t o m de Methymna —
Biserica Ortodoxă Greacă :
«Distinsa asistenţa,
Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să putem participa, în
această binecuvîntată zi, la festivităţile instalării noului întîistătător
al Bisericii O rtodoxe Române.
înscăunarea noului Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române este un
evenim ent istoric de o mare însemnătate. Răspunzînd invitaţiei am venit
să ne rugăm împreună cu reprezentanţii celorlalte Biserici O rtodoxe
surori şi să adresăm noului Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române,
calde urări de sănătate întru mulţi ani. Şi aceasta nu numai pentru
faptul că între Bisericile noastre există vechi şi trainice legături
frăţeşti ci în primul rînd fiindcă ele sînt unite prin sfînta legătură a
aceleaşi credinţe, a aceluiaşi cult, a aceleiaşi dragoste creştine care, aşa
cum spune Sf. apostol Pavel, «niciodată nu piere» (Cor., 1, 3).
Prea Fericirea Voastră, Biserica Ortodoxă Română V -a chemat să
duceţi mai departe lucrarea înaintaşilor Prea Fericirii Voastre care
s-au remarcat ca mari personalităţi bisericeşti.
Distinsa activitate pastorală, autentica trăire a credinţei Bisericii
O rfodoxe, nobleţea caracterului Prea Fericirii Voastre, ne încredin
ţează că ve ţi m erge pe urmele lor spre zidirea sufletească a credincio
şilor Bisericii O rtodoxe Române a cărei păstorire aţi primit-o începînd
cu ziua de astăzi».

P.S. Episcop S a v a de Byalistok — Biserica Ortodoxă
din Polonia :
«O n ora t auditoriu,
Cu aleasă bucurie sufletească Biserica O rtod oxă din Polon ia a p ri
m it vestea alegerii Prea F e ricirii V oa stre în scaunul patriarhal. M i-a
reven it onoarea de a reprezenta Biserica noastră şi a participa la festi
v ită ţile instalării Prea F e ricirii Voastre.
Biserica O rtod oxă din Polonia este ferm convinsă că v e ţi fi un ales
conducător, sub a cărui arhipăstorire se va continua cu succes a c tiv i
tatea de ridicare a prestigiului Sfintei O rto d ox ii, de întărire a unităţii
inter ortod oxe, de dezvoltare a colaboră rii ecum enice şi de realizare a
păcii pe pămînt.
N e am intim cu bucurie de m erituoşii Prea F e ricirii V oastre înain
taşi, patriarhii M iro n , N icod im , Justinian şi Iustin, care neobosit au
luptat pentru păstrarea tradiţionalei prietenii dintre Biserica O rtodoxă
Română şi Biserica O rtod oxă din Polonia.
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Astăzi, cînd ne bucurăm cu to ţii, aici, la această mare sărbătoare,
sînt fe ricit că am p rile ju l să exprim dragostea sinceră şi fierbinte a tu
turor cred incioşilor ortod ocşi din Polonia, a tuturor iera rhilor, a I.P.S.
M itro p o lit V asile al P o lo n ie i şi a tuturor celo r care iubesc frumoasa şi
ospitaliera V oastră ţară.
Fie ca rugăciunile cred incioşilor binecuvintatului vostru pămint cît
şi a tuturor celo r aici prezenţi să ajute Prea F e ricirii V oastre să aveţi
depline puteri pentru realizarea ce lo r dorite, spre binele B is e iicii şi cre 
d in cioşilor pe care ii arhipastoriţi.
Domnul să V ă dea binecuvîntarea sa cerească pentru îndelungată
viaţă spre binele B isericii O rto d ox e Române, pentru binele poporului
credincios care V ă iubeşte şi pe care îl iubiţi.
Să se întărească şi să crească dragostea frăţească dintre bisericile
noastre şi să m ilităm în continuare pentru O rto d ox ie şi pentru Pace.
Intru m ulţi ani Prea fe ric ire a V o a s tră ! »

I.P.S. Mitropolit J o h n de Helsinki — Biserica
Ortodoxă a Finlandei :
«P re a Fericirea Voastră,
Este o onoare şi o bucurie pentru mine şi pentru însoţitorul meu
de a participa la festivităţile instalării Prea Fericirii Voastre ca
Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române. Este o zi mare pentru Biserica
şi poporul acestei frumoase ţări, dar şi pentru Biserica O rtodoxă din
întreaga lume. Biserica Ortodoxă din Finlanda şi arhiepiscopul ei
Eminenţa Sa Paavali al K areliei şi al întregii Finlande so bucura astăzi
împreună cu Biserica O rtodoxă Română şi se alătură rugăciunilor ei
sfinte pentru Prea Fericirea Voastră şi pentru lucrarea binecuvîntată
a Prea Fericirii Voastre.
Bucuria mea personală de a participa aici la festivităţi este sporită
şi de amintirea numeroaselor întîlniri cu Prea Fericirea Voastră
începute în urmă cu aproape 20 de ani. M ă gîndesc în mod deosebit la
vizita Prea Fericirii Voastre în Finlanda la începutul anilor 1970 şi la
aceea pe care am efectuat-o eu în M o ld ova ca oaspete al Prea Fericirii
Voastre cu trei ani în urmă. Sînleţi un om al Bisericii şi un conducător
spiritual profund înrădăcinat în tradiţia e v la v ie i ortodoxe şi a rugă
ciunii şi care în acelaşi timp vede în mod clar şi realist cerinţele timpu
lui şi înţelege condiţiile omului contemporan. A ţi fost tot timpul alături
de popor şi credincioşii au aflat în persoana Prea F ericirii Voastre un
părinte sufletesc şi un prieten. Este o binecuvîntare pentru Biserica
O rtodoxă Română şi pentru întregul popor român credincios să aibă un
arhipăstor cu o inimă caldă.
Biserica O rtodoxă din Finlanda nutreşte o mare afecţiune pentru
Prea Fericirea Voastră pe care V ă consideră un prieten cald şi fidel.
Sîntem convinşi că Prea Fericirea Voastră ve ţi consolida şi dezvolta
bunele relaţii dintre Bisericile noastre.
V ă transmit, Prea Fericirea Voastră, o salutare călduroasă şi fră
ţească din partea Eminenţei Sale Arhiepiscopul Paavali al Kareliei şi
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al întregii Finlande şi respectuoase doriri de bine în numele Bisericii
O rtodoxe din Finlanda, al meu personal şi al însoţitorului meu. Fie ca
binecuvîntarea lui Dumnezeu să se împărtăşească întotdeauna Prea j
Fericirii V oastre în înalta şi importanta slujire ca părinte şi patriarh al
Bisericii O rtodoxe Române».

Eminenţa Sa Cardinalul J e a n W i l l e b r a n d s ,
preşedintele Secretariatului Vaticanului pentru
unitatea creştinilor :
«Harul Domnului Nostru lisus Hristos să fie
cu voi toţi» (Rom., 16, 20).

«P re a Fericirea Voastră,
Iu b iţi fraţi români,
A m marea bucurie de a vă saluta cu această urare pe care Sf. A p os
tol Pavel o adresa prim ilor creştini din Roma.
Sînt deosebit de fericit să o adresez Prea Fericirii Voastre în ziua
înscăunării Voastre ca Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române şi o e x 
tind la episcopi, la cler şi la întreg poporul român. Harul Domnului nos
tru să fie mereu cu vpi, să vă întărească în credinţă şi să vă umple cu
dragoste creştină fierbinte.
Faptul că vă pot transmite salutul Bisericii Romei şi al Sanctităţii
Sale Papa Ioan Paul al II-lea, exprimă foarte bine noile raporturi care
s-au instaurat între Bisericile noastre, precum şi voinţa noastră comună
de a ne intensifica relaţiile şi de a progresa în dialogul teologic. A stfel
vom putea şi să vindecăm rănile moştenite din trecut şi să găsim îm 
preună calea cea dreaptă pe care Domnul vrea să înaintăm în pace şi
care ne va conduce la deplina comuniune în credinţă, în viaţă şi în împreună-lucrarea noastră.
A leg erea unui nou Păstor pentru o Biserică înseamnă întotdeauna
începutul unei noi etape care, în continuitatea m arilor tradiţii proprii
acelei Biserici va fi marcată de aportul unor noi răspunderi potrivite cu
necesităţile momentului.
V ă doresc, Prea Fericirea Voastră, ca în noua misiune încredinţată,
Duhul Sfînt să vegh eze neîncetat asupra Voastră. V ă asigur de senti
m entele de frăţietate şi solidaritate ale Bisericii Romano-Catolice. Pen
tru aceasta mă alătur din toată inima rugăciunilor Bisericii O rtodoxe
Române pentru ca binecuvîntarea dumnezeiască să se reverse din belşug
asupra persoanei Voastre şi asupra slujirii Voastre Pa tria rh a le!».

I.P.S. Mitropolit P a u l M a r G r e g o r i o s — Biserica
Siriană din India şi vicepreşedinte al C.E.B. :
«P rea Fericirea Voastră,
V ă vorbesc în numele a mai mult de 300 de Biserici membre în
C.E.B., deşi văd că multe dintre aceste Biserici sînt reprezentate aici.
M ă refer în special, la Bisericile care nu sînt aici reprezentate. V ă fe li
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cităm din inimă şi rugăm 'pe bunul Dumnezeu să dea Prea Fericirii
V oastre din darurile sale pentru a împlini cu roade bogate această mare
şi onorabilă responsabilitate pe care V -a încredinţat-o.
întronizarea Prea Fericirii Voastre coincide cu un alt evenim ent
din viaţa Bisericii O rtodoxe Române : cea de-a X X V -a aniversare a
intrării Bisericii Dvs. în C.E.B. A m fost martor, acum 25 de ani, în no
iem brie 1961, la acest evenim ent care a avut loc chiar în oraşul meu
Delhi. A ctivitatea şi contribuţia Bisericii O rtodoxe Române, la viaţa şi
activitatea C.E.B., în aceşti 25 de ani au fost de mare importanţă şi aştepăm ca ele să sporească şi mai mult în viitor.
După cum Prea Fericirea Voastră ştie, în cadrul C.E.B. noi lucrăm
pentru unitatea Bisericilor creştine, dar şi pentru dreptate, pentru pace,
pentru integritatea creaţiei din întreaga lume, fie ea 'creştin ă sau ne
creştină.
Tocm ai din acest m otiv şi profitînd de această ocazie aducem un
salut special poporului român — hotărît luptător pentru pace, pentru
dreptate, pentru libertate.
Dorim să lucrăm şi să colaborăm şi mai strîns cu poporul român,
şi nădăjduim că Biserica O rtodoxă Română ne va ajuta mult în această
direcţie şi pentru activitatea noastră viitoare.
Permiteţi-mi, Prea Fericirea Voastră, să vă transmit felicitările şi
urările de bine ale Bisericii m ele şi ale S.S. M ar Tom a Mathews, ur
maşul Sf. apostol Toma pe tronul Bisericii Indiei. Sanctitatea Sa îşi
aminteşte de vizita Prea Fericirii Voastre în 1975 în India cînd am
rămas profund impresionaţi de calităţile personale ale Prea Fericirii
Voastre, de maturitatea şi de veselia spirituală care vă caracterizează.
V ă rugăm Prea Fericirea Voastră să acceptaţi şi un semn foarte
modest din viaţa Indiei — o mică bucăţică de lemn de Santal, reprezentînd o mică cruce indiană cu în geri».

P.S. Episcop S e r a p i o n — Biserica Coptă din Egipt :
«Iu b iţi fro ţi în Dom nul nostru Iisus Hristos,
In numele Bisericii Copte din Egipt, precum şi în numele Sancti
tăţii Sale Papa Şenuda al III-lea, am deosebita plăcere de a felicita Bi
serica Ortodoxă Română şi pe noul ei întîistătător, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist.
Folosesc această ocazie pentru a reaminti de unele relaţii dintre
Bisericile noastre şi de vizita pe care Sanctitatea Sa Papa Şenuda al
III-lea a făcut-o în România în 1972.
N e face plăcere să amintim, de asemenea, şi de bunele relaţii
dintre ţările noastre şi de eforturile pe care preşedintele, N icola e
Ceauşescu, le depune în scopul realizării păcii în Orientul Apropiat.
Prea Fericirea Voastră, sîntem siguri că a deţine autoritatea su
premă într-o Biserică nu este numai o cinste ci în primul rînd o respon
sabilitate deosebită.
Implorăm mila şi ajutorul lui Dumnezeu pentru Prea Fericirea
Voastră şi vă rugăm să ne pomeniţi în rugăciunile V oastre».
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Em. Sa Episcopul T a d e u s M a j e v s k i — Biserica
Vechi-Catolică din Polonia :
*Prea F ericirea Voastră,
I.P.S. V oa stre şi P.S. Voastre,
Em inenţele şi E xcelen ţele Voastre,
Prea cin stiţi fraţi,
înaltă Adunare,
Biserica O rtodoxă Română trăieşte astăzi o zi mare, o zi istorică.
In vechea şi maiestuoasa Catedrală ortodoxă, care a fost martor tăcut
de măreţie şi glorie de-a lungul secolelor trecute, Prea Fericirea
Voastră aţi preluat în sunet de clopote şi în acordurile voioase ale co 
rului, conducerea canonică a Bisericii O rtodoxe Române în calitate de
Patriarh.
Ca reprezentant oficial al Eminenţei Sale Jan Glazemaker, A rh ie 
piscop de Utrecht şi preşedinte al Conferinţei Episcopale Vechi-C atolice
din cadrul Uniunii de la Utrecht, precum şi în calitatea mea de primepiscop al Bisericii Poloneze Vechi-C atolice, transmit Prea Fericirii
Voastre sincere salutări în Domnul nostru Iisus Hristos, precum şi cele
mai bune urări şi sincere felicitări.
Conferinţa Episcopală Vechi-C atolică V ă salută în calitatea ei de
mai vîrstnic frate în arhipăstorire cu cuvintele «Benedictus qui venit
în nomine Dom ini».
V ă asigurăm, Prea Fericirea Voastră, că episcopii, preoţii şi credin
cioşii Bisericii V echi-C atolice înalţă rugăciuni pentru ca să se pogoare
harul dumnezeiesc asupra Prea Fericirii Voastre.
în numele Arhiepiscopului de Utrecht şi al meu personal V ă urez
ca anii de arhipăstorire să fie fericiţi şi rodnici, ca ei să aducă Prea
Fericirii Voastre multe bucurii şi să fie de mult folos Bisericii O rtodoxe
şi poporului român frate».

Graţia Sa J o h n

S a t t e r e t h w a i t e d e G ibraltar — Biserica
Angliei

-Prea Fericirea Voastră,
Este o mare bucurie pentru noi să fim împreună astăzi aici.
Sînt 30 de ani de cînd am venit pentru întîia dată în România. Cu
acea ocazie am servit pentru prima dată mămăligă şi mi s-a spus că
dacă mănînc mămăligă v o i reveni în România. Lucru s-a adeverit. Şîntem din nou împreună.
V in din partea unei mari Biserici naţionale ca şi Biserica Dvs., Bi
serica A ngliei, şi sînt convins că noi avem multe puncte în comun. Ca
Biserică naţională avem p rivilegii, dar avem şi responsabilităţi.
Mărturisim că am învăţat multe din exem plul Bisericii O rtodoxe
Române şi al poporului român. Trebuie să dăm în continuare cele ce
sînt ale Cezarului, Cezarului, şi lui Dumnezeu, cele ce aparţin lui
Dumnezeu.
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Mulţumim lui Dumnezeu că timp de 15 ani între Bisericile noastre
au existat relaţii foarte strînse. Au avut loc schimburi de preoţi, de
studenţi, de călugări şi călugăriţe şi ne rugăm lui Dumnezeu ca aceste
bune relaţii să continue. Sîntem, de asemenea, bucuroşi pentru schim
burile culturale dintre ţările şi Bisericile noastre. Sîntem mîndri că
avem aici, în Bucureşti, o biserică anglicană şi sîntem şi mai mîndri că
avem o biserică română ortodoxă în Londra.
Prea Fericirea Voastră,
Am participat 1a mai multe instalări. Este pentru prima dată însă
cînd conduc o delegaţie. A m venit împreună cu canonicul H illd care
lucrează la Palatul Lambeth, cu Părintele Petru şi cu Preotul Pufulete
care este foa'rte mult iubit de noi, precum şi cu o delegaţie mixtă com 
pusă din credincioşi ortodocşi ai bisericii Dvs. şi credincioşi anglicani.
Cu toţii înălţăm rugăciuni lui Dumnezeu pentru Prea Fericirea Voastră,
să vă dăruiască ani mulţi cu sănătate şi îm pliniri rodnice.
Transmitem salutările noastre D-Iui vicepreşedinte al Consiliului
de Stat şi tuturor celor care sînt de faţă la aceste frumoase festivităţi.
Nădăjduim că relaţiile dintre ţările şi popoarele noastre să crească şi
să se adîncească.
Dumnezeu să binecuvînteze pe Prea Fericirea Voastră, Biserica O r
todoxă Română şi pe binecredincioşii ortodocşi români».

Em. Sa Arhiepiscop O l o f S u n d b y — fost prim at al
Bisericii Luterane din Suedia :
«P rea Fericirca Voastră,
In numele Bisericii Luterane a Suediei şi a conducătorului ei, trans
mit Prea Fericirii Voastre sincere felicitări şi urările noastre de bino
pentru viitor.
A vorbi unui vechi prieten este o sarcină uşoară şi plăcută. Clerul
şi credincioşii Bisericii Suediei nutresc sentimentul că noul patriarh al
Bisericii O rtodoxe Române este prietenul şi iubitorul nostru.
N e-aţi primit pe mulţi dintre noi aici, în Biserica Dvs. şi în ospita
liera Dvs. ţară. Prea Fericirea Voastră aţi vizitat ţara şi Biserica noas
tră şi aveţi prieteni în toate straturile societăţii noastre, începînd cu
simplii credincioşi şi pînă la curtea regală. To ţi aceştia se roagă pen
tru Prea Fericirea Voastră. Pentru acest m otiv fac afirmaţia că Prea
Fericirea Voastră aveţi mulţi prieteni în Suedia şi în Biserica Luterană
Suedeză.
Ştim că pentru a-ţi face şi a-ţi menţine prietenii trebuie să-i v iz i
tezi. Iată de ce mă adresez în aceste momente Prea F ericirii Voastre cu
cuvintele : «V e n iţi şi revedeţi prietenii Prea Fericirii Voastre din Sue>
dia. V e ţi fi bine primit oriunde şi oricînd».
Dumnezeu să V ă binecuvînteze !».

alegerea

02

BISERICA O R T O D O X Ă R O M A N Ă

experieni
păstor al

Exc. Sa Dr. H e i n z J o a c h i m H e l d — Biserica Luterană
din R.F. Germ ania :
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« Prea Fericirea Voastră,
D om nule Vicepreşedinte al C on siliu lu i de Stat,
Em inenţele şi E xcelen ţele V oastre,
Iu b iţi fraţi şi surori,
Cu mare bucurie V ă aduc salutările şi binecuvîntările Bisericii
Evanghelice din R. F. Germania şi ale preşedintelui Consiliului e ir
Episcopul M A R T IN KRUSE.
Participăm din toată inima în dragostea lui Hristos la sărbătoarea
Dumneavoastră de astăzi.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru adînca înţelegere care a crescut
între Bisericile noastre în ultimii ani prin v iz ite şi prin dialog.
De la Dumnezeu cel întreit implorăm harul şi binecuvîntarea sa,
pntru înalta- slujire a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Iar Bisericii O rtodoxe Române îi urăm să se bucure de ajutorul lui
Dumnezeu, pentru mărturia credinţei şi pentru slujirea dragostei în
ţara ei.
Fie ca noi toţi de pretutindeni cît mai curînd să fim una în cre
dinţă şi în dragoste spre slava lui Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfîntul Duh !
A m in ».

Dr. G l e n G a r f i e l d W i l l i a m s , secretar general al
Conferinţei Bisericilor Europeije :
«P rea Fericirea Voastră,
Am marea bucurie şi onoare de a V ă saluta în această zi a instalării
Prea F ericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în
numele C onferinţei B isericilor Europene.
Prezenţa mea aici este o dovadă a dragostei noastre pentru Prea
Fericirea Voastră.
Pentru C.B.E., al cărui reprezentant sînt aici, această zi are o deo
sebită semnificaţie. M ă bucur că una dintre cele mai credincioase Bi
serici membre are din nou, după o perioadă de durere, un Tată în
Domnul. Dvs., Prea Fericirea Voastră, sînteţi pe drept cuvînt numit
«Patriarh».
Gîndindu-mă la îndelungata şi loiala Voastră slujire în cadrul C.B.E.
şi la noua şi dificila sarcină asumată în cadrul Bisericii Voastre, îmi
vin în minte trei caracteristici rezultate din comuniunea noastră în
cadrul organizaţiei noastre şi care după toate probabilităţile pot fi sem
n ificative pentru slujirea exercitată în calitate de Patriarh.
în primul rînd, este înţelepciunea adusă în cadrul activităţii C.B.E.
şi de pe urma căreia eu personal am beneficiat într-o serie de co n vor
biri personale. Iisus este înţelepciunea venită din îndelungaţi ani de
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experienţă maturizată în profunzimea spirituală a inim ii unui adevărat
păstor al sufletelor.
In al doilea rînd, a fost căldura relaţiei personale cu Prea F eri
cirea Voastră — o căldură a contactului personal rezultat din expe
rienţa dragostei lui Dumnezeu revărsată din plin în inima Voastră şi
împărtăşită cu toţi cei cu care veniţi în legătură.
In al treilea rînd, este preocuparea Voastră deosebită pentru bună
starea credincioşilor pe care-i păstoriţi.
V -aţi asumat acum responsabilităţile legate de funcţia de Patriarh
al Bisericii O rtodoxe Române şi, amintindu-ne cu recunoştinţă ce aţi în
semnat pentru noi în cadrul C.B.E. ne rugăm ca Dumnezeu să V ă dea
înţelepciune mereu reînnoită pentru a putea conduce Biserica şi ca în
înţelepciune să construiţi cu credinţă Casa lui Dumnezeu, aşa cum a
făcut regele Solomon.
Privim perioada în care sînteţi Patriarh al Bisericii O rtodoxe
Române cu^ credinţă, dragoste şi speranţă. Fie ca Domnul să V ă dăru
iască din plin cu harurile sale !».

Ex. Sa Dr. K o v a c s L a j o s , conducătorul Bisericii
Unitariene, din Cluj-Napoca :
«P rea Fericirea Voastră,
Onorată asistenţă,
Din partea Bisericii Unitariene din România şi din partea mea per
sonal, V ă adresez cele mai sincere urări de sănătate cu prilejul alegerii
Prea Fericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române.
Biserica noastră s-a bucurat, mai ales în ultim ele patru decenii, de
sprijinul şi dragostea bin evoitoare a Bisericii O rtodoxe şi a conducăto
rilor ei. Predecesorul meu, episcopul Kiss Elek a întreţinut relaţii fră
ţeşti cu răposatul patriarh Justinian, care i-a oferit ospitalitate ori de
cîte ori se afla în capitală pentru rezolvarea treburilor sale oficiale.
Şi eu, începînd de la alegerea mea în funcţie de episcop, am bene
ficiat de această ospitalitate. Pentru această manifestare de dragoste a
B isericii O rtodoxe Române faţă de noi îmi exprim cu ocazia acestui
evenim ent din istoria ei şi din viaţa Prea F ericirii Voastre, profunda re
cunoştinţă şi mulţumiri. Este o adevărată festivitate pentru mine ori
de cîte ori pot fi prezent în înalta societate a Patriarhului şi a celor
lalţi conducători, m itropoliţi şi episcopi ai Bisericii O rtodoxe Române.
Biserica Unitariană, aşa cum a procedat de-a lungul istoriei sale
de peste 400 de ani, se va strădui şi în viitor, să acţioneze pentru înţe
legere între diferitele confesiuni creştine, pentru cooperare între popoare
şi naţiuni, pentru afirmarea cît mai desăvîrşită a spiritului buneivoinţe
şi pentru aspiraţiile de pace ale popoarelor lumii.
Rog pe Dumnezeu Tatăl nostru cel bun, să V ă binecuvînteze cu
mulţi ani, sănătate, putere de muncă şi rodnice îm pliniri pentru Bise
rica O rtodoxă Română şi pentru Bisericile O rtodoxe din întreaga lu m e !
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I.P.S. M itropolit F i 1a r e t de Minsk şi Bielorusia :

1

« Prea fe ric ire a Voastră,
Prea Fericite Părinte Teoctist,
A stăzi este ziua Pogorîrii Sfîntului Duh, şi în această sală, ca şi
Catedrală este prezentă întreaga ecumenicitate. Am fost cu toţii martori
ai acestui mare evenim ent al Bisericii O rtodoxe şi nu numai al Bise
ricii O rtodoxe, ci al întregii Bisericii a lui Hristos. Felicităm din tot
sufletul Biserica Ortodoxă Română pentru acest sfînt şi mare eveniment
şi toţi, împreună, sîntem plini de nădejde că, acum, cu ocazia venirii
la prestol a noului patriarh, ca în orice Biserică, Dumnezeu va da noi
puteri harice pentru prefacerea pe mai departe a Bisericii lui Hristos,
şi vă dorim, Prea Fericite Părinte, aceste puteri noi harice pentru binele
Bisericii dumneavoastră. Să vă dăruiască Dumnezeu puteri noi pentru
a încălzi şi a face să crească Duhul ecumenismului aşa cum şi pînă
acum a fost în Biserica O rtodoxă Română, care a deţinut un rol con
ducător în M işcarea Ecumenică. Dumnezeu să ajute conducerea dum
neavoastră patriarhicească să depene noi gînduri pentru M işcarea Ecu
menică, pe acest drum al ecumenicităţii.
N o i voim şi mărturisim despre noile condiţii sociale ale existen
ţei Bisericii şi experienţa noastră este foarte importantă pentru viitorul
Bisericii lui Hristos.
Fie ca şi în aceste noi condiţii sociale, în relaţiile de mărturisire a
lui Hristos, să avem rezultate tot mai bune, mai desăvîrşite, mai
însemnate.
Fie ca slujirea dumneavoastră la conducerea Bisericii Ortodoxe
Române să dea noi impulsuri pentru pace, în această lume de acum atît
de complicată.
Să trăiţi mulţi ani şi să vă dea Dumnezeu noi puteri pentru desăvîrşirea marii slujiri patriarhiceşti a Bisericii lui Hristos».

Dr. L i u b o m i r M i r e j o v s k i , secretar general al
Conferinţei Creştine pentru Pace :
«P re a Fericirea Voastră,
Distinşi oaspeţi,
Iu b iţi fraţi şi surori în Hristos,
Este foarte mare onoare şi bucurie pentru mine să particip la
această mare sărbătoare a Bisericii O rtodoxe Române şi să V ă aduc
salutările şi urările de bine din partea Episcopului K a roly Toth,
preşedintele C.C.P., al cărei membru distins sînteţi.
Doresc, de asemenea, să V ă asigur de rugăciunile B isericilor mem
bre ale C.C.P. din diferite ţări şi continente ale lumii.
Biserica Ortodoxă Română este una dintre Bisericile fondatoare ale
M işcării noastre, iar ierarhii şi teolog ii ei au contribuit din plin la orien
tarea spirituală a luptei noastre pentru pace, încredere şi dreptate între
naţiuni.
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Poziţia Bisericii Dvs. in problem ele dezarmării, destinderii tensi
unilor, cooperării şi securităţii comune, precum şi poziţia sa îm potriva
ameninţării nucleare, demonstrează înţelepciune, putere şi autoritate în
Mişcarea noastră.
D elegaţii Bisericii Dvs. aduc întotdeauna la întrunirile noastre in
ternaţionale un mesaj deosebit în primul rînd datorită ţării Dvs., care
a dat un exemplu grăitor întregii lumi prin hotărîrea sa de a reduce cu
5 la sută cheltuielile militare şi prin continuarea dialogului dintre ţă
rile cu orientări politice diferite.
Datorită experienţei sale istorice Biserica Dvs. a fost întotdeauna
în favoarea păcii şi pentru libertate şi securitate naţională.
Prea Fericirea V oa stră, este un mare dar al lui Dumnezeu că aţi
devenit Intîistătătorul Bisericii cu astfel de tradiţii şi care a fost întot
deauna credincioasă cuvintelor Domnului nostru : «F ericiţi făcătorii de
pace, că aceştia fiii lui Dumnezeu se v o r chema !».
în numele Conferinţei Creştine pentru Pace mă rog bunului Dum
nezeu ca să-şi reverse binecuvîntările sale asupra Voastră, să V ă în
drume şi să V ă călăuzească în această nouă slujire la care aţi fost
chemat».

P.S. Episcop

Ioan

Robu,

conducătorul Arhiepiscopiei

Romano-Catolice din Bucureşti :
«P re a Fericirea Voastră,
A vîn d cinstea să vorbesc în numele ierarhilor, preoţilor şi credin
cioşilor catolici, doresc să V ă asigur de dragostea sinceră cu care în
soţim bucuria sărbătorească a Bisericii O rtodoxe Române în trăirea
marelui evenim ent de alegere şi instalare a Prea Fericirii Voastre ca
Patriarh al acestei Biserici.
In cuvîntarea pe care aţi ţinut-o astăzi în Catedrala patriarhală,
Piea Fericirea Voastră — aţi amintit textul din Sfînta Scriptură, «Iată,
vin Doamne ca să fac vo ia T a », exprim îndu-Vă astfel disponibilitatea
în continuare a slujirii generoase spre binele comun al Bisericii şi nea
mului nostru românesc.
Dumnezeu să primească jertfa acestei slujiri pe care astăzi în mod
deosebit începeţi să o aduceţi spre slava Prea Sfintei Treim i şi binele
poporului credincios, vestind şi învăţînd adevărul cel încununat de
credinţă, speranţă şi iubire, lucrînd la zidirea păcii adevărate care por
neşte din inim ile noastre unde se află Hristos.
Calea slujirii este o ca le a Crucii. Să V ă întărească Hristos în
clipele grele şi să V ă m îngîie gîndul că V ă stau întru bunătate şi fid e
litate alături atîţia ierarhi, preoţi, monahi, credincioşi şi prieteni.
Iar Preacurata şi Preasfînta Fecioară. M aria să V ă ocrotească întru
mulţi ani fericiţi, pe drumul slujirii Bisericii şi neamului românesc.
V ă însoţim cu dragostea, preţuirea şi rugăciunile noastre».
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Eminenţa Sa Dr. M o s e s R o s e n , Şef-Rabinul
Cultului Mozaic :
« Distins auditoriu,
în numele Federaţiei Comunităţii Evreieşti din România, în numele
clerului şi credincioşilor noştri, în numele meu personal, V ă adresez,
Părinte Patriarh, o frăţească şi din suflet binecuvîntare pentru înalta
misiune la care aţi fost chemat.
N o i credem că nimic nu-i întîmplător, în toate este vrerea lui
Dumnezeu.
Cuvîntul patriarh vin e de la pater = părinte şi primul patriarh
este A v a A vraam . A v a înseamnă părinte. Primul om care l-a descoperit
pe Dumnezeu unicul, omul care este părintele nostru, al tuturor.
De aceea el se numeşte A vraam şi nu A vram , căci este părintele
tuturor popoarelor şi îmbrăţişează cu dragostea sa şi pe fiii lui Ismail,
şi pe fiii lui Isaac şi pe fiii lui Iacov. A ş vrea să citez acum un text al
profetului Isaia, text pe care îl consider foarte potrivit pentru această
măreaţă Adunare unde sînt prezenţi reprezentanţi ai m ilioanelor de
credincioşi din toate părţile lumii :
«A scultaţi cuvîfitul Meu, zice textul, v o i cei ce luptaţi pentru drep
tate, v o i cei ce căutaţi pe D u m n ezeu !». Iată aşadar, că încă profetul
Isaia nu vedea nici o contradicţie între cele două misiuni ale omului,
a căuta pe Dumnezeu şi a lupta pentru dreptate, ci o armonie desăvîrşită între setea de dreptate şi căutarea lui Dumnezeu.
Priviţi spre stînca din care aţi fost c lin tiţi! P riviţi spre A vraam
primul patriarh, care a împlinit această dublă misiune, misiune care V ă
revine, Prea Fericirea Voastră, misiunea de a-L căuta pe Dumnezeu şi
de a lupta pentru dreptate.
N o i evreii, care am suferit atîta din cauza nedreptăţii, am fost m i
luiţi ajungînd în această minunată ţară în care nu a existat niciodată
ura de rasă şi unde am aflat ce însemnează egalitate şi frăţie.
Prea Fericirea Voastră,
De 36 de ani sîntem nu numai formal ci îndrăznesc să spun, prie
teni, fraţi. Cînd spun aceasta nu folosesc fraze sforăitoare, ci mărturi
sesc că am simţit căldura ospitalităţii lui A vraam cînd v-am vizitat la
Iaşi, şi atunci cînd am avut cinstea să vă avem ca oaspete al nostru.
A ceasta însemnează cu adevărat frăţie şi ecumenism, respectîndu-ne
unul pe celălalt şi nu căutînd să-l convingem pe celălalt să îmbrăţişeze
religia noastră. V erd ele rămîne verde, roşul rămîne roşu, fiecare rămîne
consecvent credinţei sale, dar împreună ne străduim să găsim tot ce-i
frumos, tot ce-i bun, tot ce-i drept, tot ceea ce poate folosi patriei noas
tre comune, tot ceea ce poate folosi păcii.
Daţi-mi v o ie să V ă adresez din adîncul inimii în numele întregii
m ele obşti, sincere felicitări.
N o i evreii nu obişnuim să urăm «La mulţi ani». Poate sîntem ex a 
geraţi, deşi eu nu sînt convins de aceasta. La mulţi ani este ceva im 
precis. M ulţi, mulţi dar cîţi ? N o i V ă urăm să trăiţi pînă la 120, vîrsta
lui M oise. Dumnezeu să V ă binecuvînteze !».

Vorbeşte Past. dr.
Lubomir Mirejowski,
secretar general al Conferinţei
Creştine pentru Pace

Vorbeşte P. S. Episcop Ioan Robu,
conducătorul Arhiepiscopiei
Romano-Catolice din Bucureşti

Vorbeşte Eminenţa Sa Moses
Rosen, Şef-Rabinul
Cultului Mozaic

vorbeşte Eminenţa Sa Albert Klein,
conducătorul Bisericii Evanghelice
C.A.-SIbiu

Vorbeşte Eminenta Sa Laszlo Papp,
conducătorul Eparhiei ReformateOradea

tremi
teresJ
aceasi
rugăii

Vorbeşte I.P.S. Arhiepiscop
Adrian Hriţcu al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
pentru Europa Centrală
şi Occidentală

Vorbeşte I.P.S. Mitropolit
Antonie al Ardealului
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Ex. S a A l b e r t K l e i n , conducătorul Bisericii
Evanghelice-Luterane C.A. din Sibiu :
« Onorată asistenţă,
Permiteţi-m i V ă rog, ca în această minunată zi să exprim în numele
Bisericii Evanghelice C. A . din România, cele mai călduroase felicitări
Prea Fericirii Sale Teoctist, cît şi clerului şi credincioşilor Bisericii O r
todoxe Române.
îm i amintesc de atmosfera în care slujeau acum 50 de ani Cultele
religioase din ţara noastră. Nu lipsea respectul reciproc, nici corectitu
dinea în relaţiile lor, dar se simţea totuşi o anumită răceală.
Faptul că acest climat dintre Cultele din ţara noastră s-a schimbat
într-un mod atît de îmbucurător, se datorează în primul rînd Bisericii
O rtodoxe Române.
Trebuie să amintim, de asemenea, şi de îndemnul venit din partea
M işcării Ecumenice, care a contribuit substanţial la sensibilizarea bi
sericilor confesionale pentru unitatea sfintei biserici apostolice pe care
o mărturisim în crezul nostru comun.
Prin felul cum aceste îndemnuri au fost realizate, prin deschiderea
frăţească cu care ierarhii Bisericii O rtodoxe Române şi profesorii In
stitutelor T e o lo g ice au întîmpinat pe reprezentanţii celorlalte Culte,
s-au pus bazele ecumenismului nostru local.
Printre cei care au luat parte d e la început la această deschidere
ecumenică îl întîlnim şi pe nou alesul patriarh al Bisericii O rtodoxe
Române, Prea Fericitul Teoctist. Oriunde ne-am întîlni, ne-a întîmpinat
cu acea amabilitate frăţească în care, împreună cu înţelepciunea sa pă
rintească, am recunoscut o mărturie a acelei spiritualităţi care este un
rod al Duhul Sfînt. 11 rog să primească urările noastre pentru a ctivi
tatea la care a fost chemat şi pe care aş dori să le exprim printr-un
verset din Psalmul 133 : ^<Să te binecuvînteze Domnul din Sion ; El care
a făcut cerul şi pămîntul» (Ps. 133, 3).

Exc. Sa L â s z l o P a p p , conducătorul Bisericii
Reform ate din Oradea :
«P re a Fericirea Voastră,
în anii studenţiei m ele am avut un prieten, bursier venit din Ex*
tremul Orient. N u era creştin, dar a citit Sfînta Scriptură cu mare in
teres. La un moment dat a făcut o observaţie stranie. Şi anume : din
această carte lipsesc form ulele de politeţe. Omului nu-i sînt adresate
rugăminţi ci aproape exclu siv numai porunci.
A nalizînd această observaţie am ajuns la concluzia că omul are
n evoie de îndrumare permanentă spre făgaşul cel bun, deoarece depărtîndu-se de Dumnezeu nu-şi mai cunoaşte nici propriul interes şi nici
interesul altora.
Mi-am amintit de această discuţie care a avut loc acum cca. 50 de
ani în urmă în aceste binecuvîntate momente : « Bucuraţi-vă cu c e i ce se
B.O.R. — 7
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bucură...», ne îndeamnă Sfîntul A postol P avel (Rom., 12, 15). Este mo
tivu l pentru care, dînd ascultare îndemnurilor scripturistice, ne aflăm
astăzi aici.
Prea Fericirea Voastră,
V ă aduc la cunoştinţă că azi, în locaşurile Bisericii Reform ate din
ţara noastră, preoţii şi credincioşii noştri se roagă lui Dumnezeu pentrul noul patriarh ortodox român. A ceastă manifestare frăţească se datoreşte faptului că, întreaga Biserică Reform ată din România, — atît
slujitorii, cît şi enoriaşii ei — , se bucura împreună cu Biserica Ortodoxă
Română, care a primit de la Domnul un nou prim slujitor vrednic. Nu
cred că este cazul să mai spun că între cei care se bucură, eu sînt cel
dintîi. Această bucurie are un fundament foarte solid. Şi anume : răs
timpul în care păstorind la A rad v-aţi în grijit şi de Eparhia Oradiei.
A tunci am putut constata că. cele două Eparhii ale noastre : Episcopia
O rtodoxă Română şi cea Reformată nu sînt despărţite ci sînt legate una
de alta prin sentimente calde, care ne unesc în realizarea ob iectivelor
atît bisericeşti cît şi sociale, călăuzindu-ne spre ob iectivu l primordial
de a s tă z i: asigurarea unui viito r paşnic pentru patria noastră scumpă
şi pentru înţreaga omenire.
Sînt conştient că sarcina noastră nu e uşoară. Dar dacă rămînem
«uniţi în cuget şi sim ţiri», strădania noastră va fi binecuvîntată de
Dumnezeu. .
Prea Fericirea Voastră, dorim din toată inima ca Domnul nostru
să V ă binecuvînteze cu sănătate deplină şi cu îm pliniri m inu nate!».

P.C. Pr.

I o a n B u g a r i u , vicar al Arhiepiscopiei Misionare
Ortodoxe Rom âne în Am erica şi Canada :

«P rea F e ricite Părinte Patriarh Teoctist,
Eu, Ioan Bugariu, vicar al A rh iepiscopiei M isionare O rtodoxe
Române în A m erica şi Canada, preoţii Ioan Ioniţă din LaUsing şi Gheorghe Chişcă din Montreal, Canada, sîntem delegaţi din partea I.P.S.
A rhiepiscop V ictorin spre a lua parte în această măreaţă zi, la instalarea
prea Fericirii Voastre ca Patriarh.
A m zburat peste mări şi ţări ca să fim alături de toată suflarea
românească din Ţara mamă la această mare sărbătoare pentru Bise
rica noastră străbună.
«Prea F ericite Părinte Patriarh Teoctist,
N e cunoaştem de zeci de ani, ne-aţi vizitat în A m erica de nenumă
rate ori, am slujit împreună şi am vorb it mult împreună.
A ţi fost vicarul Sfintei Patriarhii, episcop la Arad, m itropolit la
C raiova şiţla Iaşi, aţi muncit cu drag şi rîvnă peste tot.
Bunul'Dum nezeu şi voinţa credincioşilor din ţara mamă au rînduit să ajungeţi Patriarh.
înalt Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul nostru Victorin, mi-a spus că
regretă foarte mult că nu poate participa personal şi că V ă adresează
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din toată inima cele mai sincere felicitări şi urări de îndelungată arhipăstorire a Sfintei noastre Biserici O rtodoxe Române. Intru mulţi a n i!
N oi, delegaţii prezenţi, în numele credincioşilor ortodocşi români
din A m erica şi Canada, V ă dorim sănătate, putere de muncă şi fru
moase realizări în O rtodoxia neamului nostru românesc şi V ă rugăm
să nu ne uitaţi, să ne sprijiniţi, şi să răspundeţi cu drag la cererile
noastre, pe care le cunoaşteţi foarte bine, căci noi, cu toate că g eogra 
fic sîntem foarte departe, sufleteşte ne simţim foarte aproape.
Să ne trăiţi întru mulţi ani fe r ic iţ i!».

I.P.S. Arhiepiscop A d r i a n H r i ţ c u , conducătorul
Arhiepiscopiei Ortodoxe Rom âne pentru E uropa
Centrală şi O cciden tală:
«P rea F e ricite Părinte Patriarh,
După dureroasa despărţire de neuitatul nostru Părinte Iustin
Patriarhul, dumnezeiescul har a rînduit astăzi în jilţu l patriarhal pe cel
de-al cincilea întîistătător al Bisericii Străbune, în persoana Prea
F ericirii Voastre, Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist.
Sîntem pe deplin conştienţi că în Biserică şi prin Biserică ne păs
trăm identitatea de creştini ortodocşi români. Existenţa fiinţei noastre
constă în legătura continuă cu ţara de obîrşie, cu A ltaru l de credinţă în
care s-au botezat, miruit şi împărtăşit moşii şi strămoşii noştri din spa
ţiul m ioritic carpato-dunărean.
Cu autoritatea şi responsabilitatea sa canonică, Biserica adună pe
fiii săi de lege ortodoxă, răspîndiţi prin diferite ţări ale lumii, în jurul
ve trelor de credinţă străbună, de grai şi de simţire românească. Ocrotindu-i ca o mamă iubitoare pe toţi cei ce cred şi simt româneşte, ea le
luminează sufletele şi le călăuzeşte paşii pe calea unităţii, a păcii, a
adevărului şi a dreptăţii. Sub cupolele ocrotitoare ale Sfintelor locaşuri
de închinare, credincioşii români din afara ţării de obîrşie, au posibi
litatea să se cunoască unii pe alţii, să se iubească frăţeşte, căci nu
există bucurie mai mare ca dragostea dintre fraţi.
Tuturor celor care au n e voie de sprijin şi ajutor Sfînta Biserică le
este«reazem ' de întărire şi zid de scăpare, pentru că sub purtarea sa
de grijă sîntem, ne mişcăm şi vieţuim ».
Biserica O rtodoxă Română asigură fiilo r săi ascultători de pretutindenea statornicia în dreapta credinţă şi unitatea — ideal scump po
porului român din toate timpurile şi din toate locurile.
Chiar dacă soarta le-a hărăzit să vieţuiască pe diferite meridiane
ale lumii, sufletul şi gîndul le sînt mereu îndreptate la părinţii şi fraţii
lor de pe m eleagurile în care au văzut lumina zilei. Demni de aparte
nenţa la un popor de origine latină şi de credinţă ortodoxă, ei îşi păs
trează datinile şi obieciurile, vorbind /cum li-i graiul şi îmbrăcîndu-se
cum li-i portul, din străbuni lăsat.
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V ă asigurăm, Prea Fericirea Voastră, că noi arhipăstorul lor vom
osteni, «cu timp şi fără timp», pentru a menţine aprinsă candela dreptei
credinţe şi a sim ţirii româneşti în sufletele lor. Cu toţii împreună, cu
o inimă şi un cuget, vom vesti neîncetat omenia românească, dragos
tea de pace, de bine şi frumos, virtuţi prin care creşte prestigiul popo
rului nostru, popor doritor de pace şi prietenie cu toate ţările lumii.
V oinţa unanimă de pace a poporului român se vădeşte şi din re
centa hotărîre a preşedintelui ţării noastre, decizie unanim apreciată
de opinia publică mondială, de reducere a m ijloacelor de distrugere a
v ie ţii pe pămînt.
Acum cînd se înscrie o pagină nouă în cronica de aur a Bisericii
O rto d oxe Române exprimăm din inimă prinosul recunoştinţei noastre
pentru sprijinul material şi spiritual de care beneficiem şi de care nă
dăjduim că nu vom fi lipsiţi nici în viitor. Cu aceste gînduri şi senti
mente, toastăm pentru- sănătatea şi îndelunga în zilire a Prea F ericirii
V oa stre».

Prof. V i r g i l

Cândea,

secretarul «Asociaţiei R om ânia» :

«P rea F e ricite Părinte Patriarh,
Este o deosebită onoare pentru mine să particip la sărbătoarea
înscăunării Prea F ericirii Voastre, din partea aşezămîntului nostru de
cultură, «A sociaţia Rom ânia» şi din partea redacţiei revistei sale, «T r i
buna Rom âniei».
Cunoaştem neobositele strădanii ale Prea Fericirii Voastre încă
din anii tinereţii, pe calea de lumină a unei tradiţii de zidire a omului
întru bine şi frumos, întru muncă şi înălţare spirituală, pentru apăra
rea libertăţii, a păcii, pentru sporirea dragostei între oameni.
Ştim cu cîtă ardoare V -aţi dăruit fiinţa zidirii sufleteşti a semenilor
noştri, ajutorării celor setoşi de armonie şi înălţare sufletească, pro
păşirii şi binelui obştii româneşti.
Sîntem siguri că din înalta demnitate de Patriarh al Bisericii O rto
doxe Române V ă ve ţi înmulţi puterile pentru ca toate aceste daruri să
se reverse şi mai deplin asupra semenilor noştri, ca de ele să se fo lo 
sească ţara noastră şi poporul său muncitor, drept, cinstit şi modest în
efortul mare de astăzi spre înălţarea şi înflorirea v ie ţii în patria noastră.
Sîntem încredinţaţi, Prea Fericirea Voastră, că «A soc ia ţia România»,
cît şi revista sa, «Tribuna Rom âniei» v o r găsi şi de acum înainte
aceeaşi caldă şi largă înţelegere, sprijinul generos acordat eforturilor
noastre de răspîndire a culturii, gîndirii şi spiritualităţii neamului nos
tru pe toate m eridianele lumii unde există comunităţi româneşti.
Sîntem fericiţi să ştim că şi pe acest tărîm al păstrării conştiinţelor
româneşti, oriunde pe pămînt, vă avem alături cu sfatul luminat şi
cooperarea binevoitoare.
îngăduiţi-m i să V ă urez mulţi ani, sănătate şi înalte îm pliniri pen
tru binele oam enilor şi pentru pacea lor.
/ Să păstoriţi, Prea Fericite Părinte Patriarh, ani mulţi, paşnici şi
rodnici».

ALEGE

P.C.
«1
Bi
soră, j
prileju
tem P;
Patriai
găciun
Vostru
Pr<
An
cele dc
duim c
Voastre
tregii C
înă
conţinu
pagină
rare din
Sîn
înalţă r
frunte c
ca pacei
dorinţei»
tutinden
Trai
ne expri
nătate, }
iubit».

I.P.S. IV
« Pre
Dom
Dom
O n oi
Iată-i
îm plinire
Române,
Prea Feri<
V in e
patriarhal
credinţă ;
pămîntul
patriarhal

ALEGEREA ŞI IN S T A L A R E A PREA FER IC ITU LU I P Ă R IN T E PA TR IA R H T

P.C. Arhim . N i f o n

S a i k a l y , reprezentant la M o s c o n
Patriarhiei A n tio h ie i:

«Iu b iţi prieteni,
Biserica A n tioh iei este fericită să participe alături de Biserica m
soră, Biserica Ortodoxă Română la acest moment de mare b u r o n »
prilejuită de instalarea noului său întîistătător. Dorim să t r u n f l
tem Prea Fericirii Voastre dragostea fraţilor noştri, a Sanctităţii S a i»
Patriarhul Ignatie al IV -lea al A n tioh iei care se alătură astăzi prin ru
găciunile sale, bucuriei pe care o încearcă Biserica Voastră, Sfintui
Vostru Sinod şi întreaga comunitate ortodoxă din România.
Prea Fericirea Voastră,
A m venit astăzi să aducem mărturie a legăturilor frăţeşti care unesc
cele două Biserici ale noastre încă de multe secole, legături care nădăj
duim că se vo r dezvolta şi mai mult în timpul păstoririi Prea Fericirii
Voastre, pentru binele popoarelor noastre, B isericilor noastre şi a în
tregii Ortodoxii.
înălţarea Voastră pe scaunul patriarhal este de natură să încurajeze
continuarea întăririi raporturilor noastre, şi va adăuga desigur o nouă
pagină în cronica legăturilor de fraternitate, de respect şi de coope
rare dintre cele două Biserici.
Sîntem siguri că Prea Fericirea Voastră şi Sfînta Voastră Biserică
înalţă rugăciuni pentru poporul libanez şi pentru conducerea ţării în
frunte cu preşedintele ei, care astăzi au n evoie de rugăciunile Voastre
ca pacea Domnului, să se stabilească între fiii săi, îndeplinind astfel şi
dorinţele fratelui vostru, patriarhul A ntiohiei, pentru a se instaura pre
tutindeni dragostea creştină.
Transmiţînd Prea Fericirii Voastre felicitările primatului Antiohiei,
ne exprimăm mulţumirile pentru ospitalitatea Voastră şi V ă urăm să
nătate, prosperitate Sfintei Voastre Biserici şi poporului Vostru prea
iubit».

I.P.S. M itropolit A n t o n i e

Plămădeală,

al A rd e a lu lu i:

*Prea F e ricite Părinte Patriarh,
D om nule V icepreşed inte al C on siliu lu i de Stat,
D om nule Preşedinte al Departam entului C u ltelor,
O n ora ţi com eseni,
Iată-ne împreună la această agapă a bucuriei, sărbătorind o mare
îm plinire şi un important evenim ent din viaţa Bisericii O rtodoxe
Române, astăzi cînd am instalat pe cel de-al cincilea său patriarh,
Prea Fericitul Teoctist I-ul.
V in e din rîndul poporului, de acolo de unde au urcat pe tronul
patriarhal toţi înaintaşii săi, adu^înd cu sine prospeţime de gînd, de
credinţă şi de iubire, faţă de Dumnezeul Părinţilor noştri şi faţă de
pămîntul şi poporul românesc. A ctivita tea sa îndelungată ca vicar
patriarhal, episcop de Arad, m itropolit al O lteniei şi apoi al M o ld o v ei
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şi Sucevei este pentru clerul şi credincioşii Bisericii noastre o garanţie
că urcă treptele tronului celui mai înalt încărcat de experienţă în lu
crarea spirituală, în administraţia şi în relaţiile Bisericii cu lumea m o
dernă şi, în special, cu situarea ei în contextul românesc de astăzi.
E cunoscut nouă tuturor şi onoraţilor oaspeţi de peste hotare, atît
ca ostenitor în pregătirea Sfîntului şi M arelu i Sinod Ortodox, unde
pînă mai ieri a condus delegaţia Bisericii O rtodoxe Române, cît şi ca
membru în Com itetul consultativ al Conferinţei B isericilor Europene,
participant la nenumărate acţiuni şi congrese pentru pace, apărător al
dreptei credinţe, dar şi cu deschideri largi pentru ecumenism, atît pe
plan local, cît şi pe plan internaţional.
Sperăm toţi că vom avea în cel de-al cincilea patriarh al Bisericii
O rtodoxe Române un mare Patriarh, aşa cum au fost şi înaintaşii săi şi
că Biserica O rtodoxă Română va fi o Biserică tot atît de activă în
marea fam ilie ortodoxă şi în şi mai marea fam ilie creştină din lume,
luptînd pentru unitate şi pace. Astăzi, mai ales, avem n evoie de pace,
de pacea Celui ce a fost anunţat de îngeri că va aduce «S la vă întru
cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, întru oameni bunăvoire».
Sperăm toţi că Prea Fericirea Sa va îndruma Biserica noastră spre
un astfel de climat, pentru care ţara şi preşedintele nostru, Domnul
N icola e Ceauşescu fac eforturi deosebite. Dacă vom avea pace, ne vom
putea îndruma credincioşii spre mîntuire, spre fericirea pe pămînt şi
în ceruri. Fără pace toate se vo r dovedi inutile şi păcatul nepăcii va
striga îm potriva noastră înaintea lui Dumnezeu. Căci nu Dumnezeu a
creat armele, ci noi oamenii. Tot noi oam enii trebuie să renunţăm
la ele.
Să mulţumim lui Dumnezeu pentru pacea de pînă azi şi pentru
bucuria de azi, de a ne fi pus în rînduială din nou viaţa noastră biseri
cească românească prin alegerea în locul vrednicului de pomenire
Iustin, pe vrednicul de cinste şi de cinstire în acest rang patriarhal.
A x io s !».

I.P.S. M itropolit H r i s o s t o m de M yra, reprezentantul •
Patriarhiei Ecumenice :
«P re a Fericirea Voastră,
Mulţumesc pentru cinstea ce s-a făcut Patriarhiei Ecumenice ca să
vorbesc în faţa Prea Fericirii Voastre. Patriarhia Ecumenică nu ar fi
vrut să nu se audă glasul său în aceste momente festive şi vă adresează
prin mine felicitările şi urările sale de bine. La bucuria Bisericii O rto
doxe Române pe care Biserica din Constantinopol o simte şi o înţelege,
noi participăm din tot sufletul. Sîntem plăcut surprinşi de încrederea
şi preţuirea pe care V i le arată preşedintele ţării Dvs. Domnul N icola e
Ceauşescu.
N e rugăm Domnului să V ă dăruiască lungime de zile şi-harul său
cel sfînt spre binele şi progresul Bisericii O rtodoxe Române, pentru
slujirea binecredinciosului popor român şi spre slava lui Dumnezeu.
Intru mulţi ani, Stăpîne !».
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La sfîrşitul recepţiei a luat cuvîntul Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t , care, mulţumind călduros tuturor vorb itorilor pentru ale
sele şi frumoasele urări pe care i le-au adresat şi pentru gîndurile e x 
primate la adresa Bisericii O rtodoxe Române, a patriei noastre şi a po
porului român, a sp u s:

«Ascultînd luările de cuvînt, însumînd un număr mare de
vorbitori, am reţinut o întreagă bogăţie de simţăminte expri
mate, ca şi în'Catedrală, faţă de Biserica şi ţara noastră. Sînt
convins că fiecare dintre vorbitori, precum şi mulţi din cei de
faţă încă ar mai fi avut cîte ceva de adăugat la tot ceea ce atît
de frumos, atît te pătrunzător şi atît de mişcător s-a rostit
astăzi la această recepţie. Am fost cuprins, de bună seamă, de
o adîncă emoţie şi, în acelaşi timp, de o mare satisfacţie pentru
faptul că toţi cei care au luat cuvîntul au comunicat gînduri şi
preocupări de o înaltă părtăşie la actul săvîrşit astăzi şi de o
impresionantă unitate şi armonie în legătură cu misiunea B i
sericilor şi a Cultelor în actualitate. N e dăm cu toţii seama de
rolul şi responsabilitatea noastră în slujirea aspiraţiilor arză
toare ale omenirii contemporane, grav ameninţată de p rim ej
dia unui cataclism nuclear.
începînd cu Sfînta şi dumnezeiasca Liturghie şi continuînd
cu această întîlnire am privit ca într-o măreaţă şi bogată frescă,
aureolată de strălucirea prezenţei Bisericii universale, am putea
spune, în frunte cu doi patriarhi şi cu reprezentantul Scaunului
ecumenic al Constantinopolului. Avem de faţă, spre neuitata
noastră bucurie, întreaga Ortodoxie. Deschisă dialogului, ecumenismului, problem elor păcii şi dezarmării şi, în general, —
oricărui domeniu privind prezentul şi viitorul omului de pre
tutindeni, Biserica Ortodoxă Română este fericita să fie şi cu
acest prilej gazda ospitalieră a unor distinse personalităţi din
lumea creştină începînd cu reprezentantul Sfîntului Scaun, cu
reprezentanţii Consiliului Ecum enic al Bisericilor, ai Conferin
ţei Creştine pentru Pace, ai Conferinţei Bisericilor Europene şi
continuînd cu delegaţii unor Biserici din Europa, a reprezen
tanţilor parohiilor ortodoxe române de peste hotare, a condu
cătorilor Cultelor din ţara noastră şi a numeroşi invitaţi —
clerici şi mireni — din cuprinsul Patriarhiei Române.
Dacă pe plan intercreştin Biserica noastră este o prezenţă
activă, aducîndu-şi contribuţia ei, în duhul dragostei evanghe
lice, la înfrăţirea şi unitatea tuturor, ca Biserică naţională ea a
fost, este şi va fi pururea legată de poporul român, slujind cu
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dăruire şi devotament năzuinţele lui nobile. Era deci, firesc, ca
atlt acum, cît şi la celelalte mom ente ale alegerii şi întronizării
noastre ca Patriarh * al Bisericii Ortodoxe Române, să ne
bucurăm de prezenţa înalţilor reprezentanţi ai conducerii de
stat, în frunte cu Dom nul Manea Mănescu, vicepreşedinte al
Consiliului de Stat, pe care îl salut cu toată căldura, în numele
întregii asistenţe.
Ca pe un tărîm al stimei şi al dragostei dumnezeieşti s-au
revărsat, aici, gîndurile, simţămintele şi nădejdile pe care
iluştrii oaspeţi de peste hotare le nutresc pentru Biserica noas
tră, pentru ţara noastră, pentru poporul nostru şi pentru noi
înşine. A lături'de toţi cei prezenţi şi asemenea tuturor fiilor
patriei, în prim ul rînd, m-am bucurat din inimă să aud, astăzi,
nu o dată, ci de mai midte ori, cuvinte de înaltă cinstire şi aleasă
preţuire rostite de toţi vorbitorii faţă de preşedintele ţării
noastre, Dom nul Nicolae Ceauşescu, pentru iniţiativele şi acţiu
nile sale puse în slujba păcii şi dezarmării, apărării vieţii, în
ţelegerii şi colaborării între state şi popoare.
Prezenţa Dom niei voastre Dom nule vicepreşedinte al Consi
liului de Stat, care m-aţi onorat şi cu înmînarea înaltului Decret
prezidenţial, este încă o mărturie vie a înţelegerii pe care con-,
ducerea de stat o are faţă de noi, fiii şi slujitorii Bisericii O r
todoxe Române şi faţă de toate Cultele din ţara noastră. De
aceea, fiind în asentimentul tuturor şi stăpînit de o adîncă re
cunoştinţă, să-mi fie îngăduit să îndrept primul meu gînd către
preşedintele ţării, care, mai bine de două decenii, conduce cu
înţelepciune şi eroism destinele p o p o ru lu i, nostru, ctitorul
României moderne, al celor mai măreţe înfăptuiri din întreaga
istorie naţională, personalitate proeminentă a contemporanei-*
tăţii, luptător neobosit pentru triumful nobilelor idealuri ale
păcii şi colaborării în lume. Cu aceste gînduri şi sentimente, să
înălţăm o urare tradiţională: Trăiască preşedintele României,
Dom nul Nicolae Ceauşescu, şi să intonăm : «M u lţi şi fericiţi
a n i !» (asistenţa a cîntat «M u lţi ani trăiască»).
Am reţinut, din luările de cuvînt, tot ceea ce s-a îndreptat
către slabele mele puteri şi îmi este imposibil să mă opresc
acum, la fiecare în parte. Toate aceste îndreptăţite nădejdi,
formulate atît în cadrul Sfintei Liturghii, cît şi aici, le voi păs
tra însă, în cugetul şi inima mea, străduindu-mă să le dau viaţă.
Aş dori, totuşi, să afirm că, răspunzînd înaltei misiuni la care
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am fost chemat şi invocînd ajutorul lui Dumnezeu şi puterea
rugăciunilor înălţate astăzi, voi purta cu gîndul treaz şi vo
inţa hotărită cîrma Sfintului nostru aşezămlnt strămoşesc, B i
serica Ortodoxă Română, pe drumul slujirilor sfinte, de măreţe
şi rodnice împliniri, trasat de înaintaşi şi cerut de epoca pe care
o străbatem.
Din primul m om ent ţin să încredinţez cu dragoste, respect
şi recunoştinţă 'pe toţi venerabilii Întîistătători ai Bisericilor
Ortodoxe surori, în frunte cu Sanctitatea Sa, Dimitrie, Pa
triarhul Constantinopolului, cu Prea Fericiţii Patriarhi Diodor
al Ierusalimului şi Maxim al Bulgariei, pe I.P.S. Sa Mitropolitul
Dorotei de Praga şi pe ceilalţi soli ai Bisericilor Ortodoxe, care
au adus cuvînt frăţesc şi plin de iubire, mărturisind ataşamen
tul, preţuirea şi părtăşia lor faţă de Biserica noastră, de sluji
torii şi credincioşii ei, faţă de mine personal şi faţă de întregul
nostru popor român.
Sînt, de asemenea, recunoscător celorlalţi reprezentanţi ai
Bisericilor de peste hotare — Bisericii Vechi Orientale din In 
dia, Bisericii Romano-Catolice, Bisericii Anglicane — şi ai O r
ganizaţiilor mondiale creştine, — Consiliul Ecum enic al Bise
ricilor, Conferinţa Bisericilor Europene, Conferinţa Creştină
pentru Pace — care au fost prezenţi la acest act canonic de
mare însemnătate pentru Biserica Ortodoxă Română, unindu-şi
rugăciunile şi gîndurile, aici, pe pămîntul României, pentru uni
rea creştinătăţii, pentru pacea şi viaţa lumii, pentru prom ova
rea dialogului şi continuarea rodnică a conlucrării Bisericilor
noastre.
Pe toţi îi asigurăm că Biserica Ortodoxă Română va stărui
pe drumul de deschidere ecumenică, aşa cum remarca E m i
nenţa Sa Cardinalul Willebrands, preşedintele Secretariatului
Vaticanului pentru Unitatea Creştină şi alţi oratori, păstrînd,
totodată, legătura strînsă şi unitatea deplină cu întreaga O rto
doxie. Biserica noastră, cu o bogată tradiţie şi experienţă teo
logică, este, după cum se ştie, o Biserică a păcii şi a prieteniei
cu toţi oamenii, demaceea nu precupeţeşte nici un efort, fiind
prezentă, cu iniţiative şi propuneri valoroase, cu contribuţii
remarcabile, la toate acţiunile menite să unească şi să întă
rească Ortodoxia, să apropie Bisericile şi să statornicească un
climat de frăţietate, de bună voire şi de iubire.
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V om face-o cu prisosinţă şi pe mai departe, cu darul şi cu
' puterea lui Dumnezeu şi în condiţiile libertăţii religioase create
în ţara noastră tuturor Cultelor, împreună cu care ne străduim
să dăm viaţă poruncii Mîntuitorului de a fi una în dragoste, în
slujirea păcii şi a patriei noastre. Le sînt recunoscător condu
cătorilor şi reprezentanţilor Cultelor din România pentru par
ticiparea la actul întronizării noastre şi pentru aprecierile ex
primate, adresîndu-le tuturor cuvînt de mulţumire şi de nă
dejde vie în continuarea strădaniilor noastre comune. Ideea
apropierii, a dragostei şi colaborării frăţeşti, a unirii tuturor
eforturilor pentru sprijinirea muncii creatoare a harnicului
nostru popor, pentru apărarea păcii şi a vieţii pe pămînt, a va
lorilor omului de totdeauna şi de pretutindeni, se cuvine să ne
stăpînească neîncetat.
Aducînd cele mai vii mulţumiri oaspeţilor de peste hotare
şi invitaţilor din ţară care au luat cuvîntul şi tălmăcind voinţa
Mîntuitorului Iisus Hristos, testamentul său, ca toţi să fie Una,
îi încredinţăm că acţiunea de apropiere a Bisericilor, de cu
noaştere mai bună a tot ceea ce ne înfrăţeşte, a înlăturării pro
zelitismului, care degradează dialogul, o considerăm misiune
sfîntă.
Vă mulţumesc tuturor celor care m-aţi însoţit către jilţul
arhipastoral al Bisericii Ortodoxe^ Române şi aţi îm podobit
această zi cu bunăvoinţa, prestigiul şi credincioşia Bisericilor
pe care le reprezentaţi. întîlnirea de astăzi a fost pentru mine
la acest nou început de drum, deosebit de folositoare, de învio
rătoare şi de îmbucurătoare. Binecuvîntarea întîistătătorilor
Bisericilor Ortodoxe, rugăciunile reprezentanţilor celorlalte B i
serici mi-au fost un adevărat balsam sufletesc. Acestora li se
adaugă prezenţa m em brilor Sfîntului Sinod, a reprezentanţilor
clerului şi credincioşilor, a colaboratorilor, conducătorilor in
stituţiilor de învăţămînt teologic, a slujitorilor mînăstirilor şi
altarelor din Moldova, Transilvania şi Muntenia, care au adus
mărturia ataşamentului şi dăruirii lor .faţă de Biserica strămo
şească şi faţă de noi personal. Am deplina încredere în îndepli
nirea celor auzite, în valoarea şi vigoarea clerului nostru de
pretutindeni, a tuturor fiilor dumnezeiescului nostru Aşezămînt.
Am ascultat, de asemenea, cuvîntul ierarhului Arhiepisco
piei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală,
cu sediul la Paris şi al reprezentantului Arhiepiscopiei M isio
nare Ortodoxe Române în America şi Canada. Ii avem pe toţi
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la inimă şi îi păstrăm în dragostea noastră de părinţi şi fraţi ai
lor. Le adresăm, în numele Sfîntului Sinod, un cuvînt de pre
ţuire pentru strădania de a menţine în cele patru zări ale lu
mii, imaginea vie a ţării şi pămîntului strămoşesc, prin păstra
rea neschimbată a credinţei şi a datinilor ortodoxe. Transmi
teţi, iubiţi fraţi, tuturor celor pe care îi reprezentaţi astăzi aici
şi care îşi duc viaţa pe îndepărtatele meleaguri ale globului, din
partea mea personal, a Sfîntului Sinod, a credincioşilor şi preoţimii noastre, cele mai calde doriri de sănătate, de fericire şi
de bine, ca fii ai poporului român şi ai Bisericii străbune. Le
împărtăşim tuturor binecuvîntarea noastră şi a Bisericii Mame,
cu îndemnul de a sluji idealurile sfinte ale unităţii de credinţă
şi de neam.
Pe noul drum de lucrare şi de slujire a Bisericii şi popo
rului, pe care purcedem acum, fiecare, cu rostul său, este rîn:
duit să fie ca o piatră vie, cum spune dumnezeiescul cuvînt, la
temelia Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române. Am fost, as
tăzi, iubiţi fraţi, ?nembri ai Sfîntului Sinod, martorii frum use
ţilor Bisericii strămoşeşti în scumpa noastră ţară, Republica
Socialistă România, şi am constatat vrednicia ierarhilor şi a
clerului ei, hrănicia poporului românesc. Peste toate străluceşte
înţelepciunea conducerii ţârii, geniul creator al preşedintelui
României, Dom nul Nicolae Ceauşescu, care a statornicit con
diţii de deplină libertate religioasă pentru lucrarea Cultelor din
ţara noastră. Întîlnirea de astăzi este însă un prilej de a ne lega
frăţeşte de toţi fiii patriei şi a ne aduce contribuţia la înflori
rea ţării şi la apărarea păcii în lume.
încrezător în adeverirea acestor mărturii, păşesc acum,
spre noi strădanii, cu binecuvîntarea şi rugăciunile tuturor, ca
Bunul Dumnezeu să ajute lucrării ce îmi stă în faţă, să sporesc
necontenit slujirea închinată Bisericii străbune, credincioşilor
ei şi, în egală măsură, scumpei noastre patrii, Republica Socia
listă România.
Vă mulţumesc călduros, Dom nule vicepreşedinte al Con
siliului de Stat, dumneavoastră şi celor care vă înconjoară din
partea conducerii de stat, pentru participarea pilduitoare cu
care ne-aţi onorat în această împrejurare istorică. încă o dată,
vă rugăm să transmiteţi conducerii de stat, personal Dom nului
preşedinte Nicolae Ceauşescu, bucuria şi entuziasmul nostru,
nu numai al fiilor Bisericii Ortodoxe Române, ci şi al tuturor
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delegaţilor de peste hotare, pentru nobilele iniţiative de pace şi
dezarmare ale Dom niei sale, care se bucură de un larg ecou in
ternaţional şi, îndeosebi, pentru noua şi strălucita acţiune de
pace la care este chemat poporul român în aceste zile. Vă do
rim şi Dumneavoastră personal, ani mulţi şi fericiţi, cu pace şi
sănătate.
Tuturor, vă doresc sănătate, fericire şi Bunul Dumnezeu să
vă însoţească cu binecuvîntarea şi dragostea sa şi cu iubirea
Lui de oameni».

Seara, între orele 20,30— 22,00, în sala de festivităţi a Institutului
T eolog ic de grad Universitar din Bucureşti a avut loc ,un Concert festiv
dat de corul studenţilor teologi, dirijat de Conf. Dr. N icu M oldoveanu,
şi de corala Patriarhiei Române, dirijată de preoţii Iulian Cârstoiu şi
Constantin Drăguşin.
A u fost prezentate următoarele piese :
PARTEA, I

CORUL STUDENŢILOR INSTITUTULUI -TEOLOGIC UNIVERSITAR
DIN BUCUREŞTI

— Bine aţi v e n i t ........................
— V e n iţi t o ţ i .............................

de N icola e Lungu
(cîntare gls. I din M ărim urile
Sf. T rei Ierarhi)
armonizare' de N icola e Lungu

— R u g ă c iu n e ..............................

(versuri M. Eminescu)
de T. Teodorescu-Iaşi

— A cu m s lo b o z e ş t e .................

(m elodie gls. 5 de I. PopescuPasărea)
armonizare de N. M oldoveanu

— A lta ru l M ln ă stirii

Putna .

.

(versuri V . Alecsandri)
de Ciprian Porumbescu

— D u-te d o r .................................

de N icodim Ganea
(S o lis t : Drăghici Florea,
anul II).

t

(fragm ent) fde Gheorghe

Frumosul v in e pe

apă . .

.

— Trăiască Republica . . . .

de N icola e Lungu

— C întec de pace

de Constantin Drăguşin

— înaîţă-te, frumoasă

.............
ţară . . .

'

de I. D. Chirescu

Cucu

Dl. Manea Mănescu, vicepreşedinte al Consiliului de Stat,
felicită pe noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

aleg er

— Doa

— Prip

— Ferk
— Cata
Cata\

nului
Filoth
Catav

cului
topsal
Înalţi ierarhi români şi străini la concertul festiv de la
Institutul Teologic de grad Universitar din Bucurcşti

— Râsui

— Cinte
— D orul
(soli si
— Repul
— Fante.
— Doina
— A lu n e
— Româi

Frum
şi patrioti
r delung ap
Sfîntului i
Părinte Pt
Cu ac
şi instalar
sfîrşit.
Prea Fericuui F an n ie Patriarh Teoctist, înconjurat de ierarhi români
şi străini, in vizită la ctitoria lui Neagoe Basarab de la Argeş
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CORALA PATRIARHIEI ROMAiNE

— Doamne m ilu ie ş t e ...................

(pe o m elodie veche bizantioâ»
sec. X II)
de P. Constantinescu

— P ripealele (M ă rim u rile )

de Filothei Monahul de la Cozia (log ofăt al lui M ircea cel
M are, sec. X V ) transcriere
de Prof. dr. Sebastian Bucur

—

F e ricit bărbatul (m otet)

—

Catavasiile F lo riilo r

. . .

. . .

. . . .

Catavasia a V -a, «Pre muntele Sio-

nului suie-te», după originalul lui
Filothei Sin Agăi Jipei — 1713 |
Catavasia I, «Arătatu-s-au ale adîncului izvoare», împodobită de pro
topsaltul Dimitrie Suceveanul

— Răsunet din Crişana

. . . .

— C în tecu l fluieraşului

. . . .

de T. Teodcfrescu
transcriere
de Prof. dr. Sebastian
prelucrare corală
de Iulian Cârstoiu

Bucur

(s o lis t : Constantin Bulancea —
tenor)
de Ioan Vidu
de G eorge Ştefănescu

— D o r u l .......................................
de Constantin Baciu
(solistă : Gabriela Drăguşin — mezzosoprană)
— R epublică de d o r ...................

de Constantin Romaşcanu

— F a n t e z i a ..................................

de L. van B eethoven

— D o i n a ......................................

de T. Teodorescu

— A l u n e l u l ..................................
— România să trăiască

. . . .

de N. Lungu
urare de N. Lungu
La pian : Prof. A drian Tomescu

Frumuseţea şi autenticitatea cîntecelor noastre religioase, populare
şi patriotice, precum şi măiestria execuţiei au fost mult gustate şi în
delung aplaudate de publicul spectator printre care se aflau şi membrii
Sfîntului Sinod al Bisericii O rtodoxe Române în frunte cu Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist, oaspeţii de peste hotare şi invitaţi oficiali.
Cu acest încîntător şi de neuitat C oncert, festivităţile de alegere
şi instalare a noului Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române au luat
sfîrşit.
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A doua zi, luni, 17 noiem brie a.c., Prea F e ricitu l Părinte Patriarh
T e o c t i s t a însoţit pe distinşii oaspeţi de peste hotare în vizita pe
care aceştia au făcut-o la Curtea de A rgeş. In ’ monumentala ctitorie
vo ievo d a lă a lui N ea g oe Basarab — mînăstirea Curtea de A rg e ş — .
înalţii oaspeţi au fost întîmpinaţi de un mare număr de clerici şi cre
dincioşi în frunte cu P.S. Episcop Gherasim al Rîmnicului şi Argeşului
şi P.S. Arh iereu vicar Calinic Argeşanul.
După slujba Te-Deum-ului, săvîrşită sub protia Prea Sfinţitului A r 
hiereu vicar Calinic Argeşanul, a luat cuvîntul P.S. Episcop Gherasim
al Rîmnicului şi Argeşului care a adresat înalţilor oaspeţi salutul său
de bun venit. A u mai vorb it Sanctitatea Sa Patriarhul D iod or al Ieru
salimului şi al întregii Palestine, I.P.S. M itropolit Chrysostom de M yra
şi Prea F e ricitu l Părinte Patriarh Teoctist.
După vizitarea paraclisului, unde Prea Sfinţitul Gherasim al Rîm
nicului şi Argeşului a prezentat oaspeţilor amănunte privind istoricul
acestui sfînt locaş care adăposteşte moaştele Sf. M uceniţe Filofteia, s-a
trecut în*«sala M an ole». In cadrul agapei oferită aici în cinstea înalţi
lor oaspeţi s-au rostit mai multe cuvîntări în care s-au elogiat persona
litatea noului întîistătător al Bisericii O rtodoxe Române, valoarea, au
tenticitatea şi permanenţa Bisericii româneşti, contribuţia acesteia de-a
lungul veacurilor în susţinerea centrelor ortodoxe aflate vrem e de mai
multe veacuri sub apăsătoarea suzeranitate a Porţii Otomane, precum şi
neobosita activitate pe care o desfăşoară în contem poraneitate în ca
drul M işcării Ecumenice.
Şirul cuvîntărilor a fost deschis de I.P.S. M itropolit N e s to r al
Olteniei, după care au u rm a t: Sanctitatea Sa Patriarhul D iod or al Ieru
salimului şi al întregii Palestine ; Eminenţa Sa Cardinalul Jean W ille brands, preşedintele Secretariatului Vaticanului pentru unitatea creşti
nilor ?« P.S. Episcop Germ ain de St. Denis, conducătorul Episcopiei O r
todoxe C atolice din Franţa ; I.P.S. M itropolit C hrysostom de Peristerion ;
I.P.S. M itropolit D oroth ei de P ra g a ; Dl. Iosif Constantin Drăgan,
preşedintele Fundaţiei Europene şi directorul Editurii N agard — M i
lano (Italia) ,* P.S. Episcop Gherasim al Rîmnicului şi A rg e ş u lu i; I.P.S.
M itropolit A n to n ie al A rd e a lu lu i; Pr. prof. Io n Bria, directorul adjunct
al Com isiei «M isiune şi Evanghelizare» din cadrul C.E.B.; Dr. Glen
G arfield 'W illia m s, secretar general al C.B.E. şi Dl. Io n Arapaşu, fratele
Prea Fericirii Sale.
De asemenea, au mai luat c u v în tu l: Pr. Traian Valdm an, conducă
torul comunităţii ortodoxe române din M ilano (Italia) ; Pr. G heorghe
Chişcă, conducătorul comunităţii ortodoxe române din M ontreal (C a
nada) ; Pr. Pavel Ardelean, conducătorul Vicariatului ortodox român cu
sediul la Gyula (Ungaria) şi Pr. M oise Ianeş, conducătorul Vicariatului
ortodox român cu sediul la V îrşeţ (R.S.F. Iugoslavia).
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Tuturor le-a răspuns Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, prin
tr-un cald, mişcător şi cuprinzător cuvînt pe care-1 redăm în cele ce
urmează :

« N e aflăm la sfîrşitul celei de a doua zi de trăiri şi daruri
duhovniceşti revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Rom âne prin
marele act săvîrşit de Colegiul Electoral Bisericesc şi consacrat,
ieri, în Catedrala patriarhală din Bucureşti, cînd s-a deschis o
nouă pagină în istoria Bisericii noastre strămoşeşti.
Aşa cum am arătat şi în Biserică, oraşul acesta, Curtea de
Argeş, cu marile lui edificii din trecut, cu sfintele morm inte ale
ctitorilor de ţară, de neam şi de cultură românească, a fost rînduit de Dumnezeu să fie prim ul meu popas în noua calitate de
Intîistătător al Bisericii Ortodoxe Române. în acest loc, dragi
oaspeţi de peste hotare, ca peste tot în ţara noastră, a înflorit şi
rodit predica Sfîntului apostol Andrei, a ucenicilor lui, a ierar
hilor din Tomisul de odinioară, din Calatis, din Istria, de la
Vicina şi din celelalte centre vlădiceşti ale istoriei noastre biseri
ceşti, de unde apoi arborele Bisericii noastre s-a dezvoltat în lu
mina Ortodoxiei. Este aici, la Curtea de Argeş, unul din izvoa
rele vieţii şi al credinţei ortodoxe române, una din făcliile lumi
noase ale poporului român, una dintre coloanele măreţe ale is
toriei noastre naţionale, asemănătoare aceleia a lui Traian, ce
se află la Rom a şi a cărei copie o avem în ţară. în acest stră
vechi ţinut şi în această capitală a Ţării Româneşti din secolul
X I V , s-a dezvoltat o viaţă plină, bogată în unitate de grai, de
cultură şi de credinţă ortodoxă. Ceea ce moştenim noi ca te
zaur nepreţuit, este autenticitatea credinţei din prim ul mile
niu, cînd nu erau nici ortodocşi, nici catolici, ci eram una,
aveam aceiaşi izvor haric spre care se îndreaptă astăzi cei ce se
ostenesc în dialogul teologic. Avem un fond com un măreţ,
dumnezeiesc, mîntuitor şi sfînt, o bază temeinică pentru lucra
rea noastră de viitor, îndreptată spre apropierea şi unitatea B i
sericii M întuitorului Hristos.
Această impunătoare catedrală, înălţată intr-un minunat
colţ de ţară, la arcul carpatic, pe care aţi vizitat-o şi în faţa că
reia ne-am plecat cu toţii genunchii şi frunţile, mărturiseşte de
vrednicia poporului român, de geniul lui creator, de epoca de
măreţe înfăptuiri a marilor noştri voievozi şi înaintaşi de pe
toate plaiurile strămoşeşti, care, aşa cum se ştie, cu multă
dreptate au apărat, cu piepturile, cu vitejia, cu credinţa şi nă
dejdea lor întreg Occidentul, punîndu-se în slujba luptei pen-
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tru creştinătate. In acelaşi timp, veacuri de-a rîndul, Ţările R o
mâne au fost principalele sprijinitoare ale Ortodoxiei, ajutînd
cu bunătate şi dărnicie toate aşezămintele bisericeşti din Bal
cani şi din Orientul creştin : Patriarhiile apostolice, Muntele
Athos, Muntele Sinai, Mînăstirile Meteore, bisericile din Bulga
ria, din Grecia, Cipru şi din celelalte insule greceşti. De aseme
nea, în ţările noastre s-au scris şi tipărit cărţi de slujbă în lim
bile : greacă, slavă şi arabă, pentru alte popoare creştine, pre
cum şi lucrări de teologie în româneşte şi în alte limbi, dato
rate unor ierarhi şi cărturari români, între care mitropoliţii
Varlaam şi Dosoftei şi enciclopediştii de renume european
Nicolae Milescu şi Dimitrie Cantemir şi, tot în ţara noastră, la
Iaşi, s-a ţinut, în 1642, un Sinod panortodox, care a cercetat şi
aprobat «Mărturisirea de credinţă» a mitropolitului român
Petru M ovilă al Kievului, rămînînd normativă pentru întreaga
Ortodoxie. Ce ecumenism poate fi mai autentic, ce îndemn mai
stăruitor la dialog şi ce pildă mai grăitoare de într-ajutorare
am putea găsi mai hotărîtor ca în strădaniile înaintaşilor noş
tri pentru refacerea unităţii creştine. N u este, deci, întîmplător că, cei care au luat cuvîntul, atît ieri, la festivităţile de la
Bucureşti, cît şi astăzi, aici, au evidenţiat că Biserica Ortodoxă
Română, depozitara acestui tezaur de nepreţuite valori creş
tine şi umane cum s în t : ospitalitatea, dragostea, înţelegerea
şi colaborarea, aduce o contribuţie substanţială la eforturile ce
se depun pentru împlinirea Testamentului Mîntuitorului «Ca
toţi să fie Una».
Acest locaş, în care ne-am închinat şi rugat împreună, ca
într-un m om ent de Rusalii, de Pogorîrea Duhului Sfînt este,
deopotrivă, un aşezămînt dedicat păcii, iar evenimentul ecu
menic de astăzi a mai fost trăit şi la 1517, cînd el a fost sfinţit
de către patriarhul ecumenic Teolipt, în fruntea unui sobor de
ierarhi alcătuit, pe lîngă M itropolitul Ţării, din clerul şi călu
gării români, precum şi Gavril Protul de la Muntele Athos.
Pentru apărarea păcii, a fiinţei şi unităţii neamului nostru au
luptat din greu strămoşii noştri, din rîndurile cărora n-au lip
sit ierarhi, preoţi şi călugări, la Posada, Rovine, Vaslui, Călugăreni şi, în timpurile mai apropiate, la Plevna şi la Griviţa, iar
în veacul nostru, la Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti. Amintesc aceste
episoade glorioase ale luptei seculare a poporului român pen
tru libertate şi neatîrnare, ca distinşii noştri oaspeţi de peste
hotare să afle că sîntem o verigă în lanţul de slujire şi apărare
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a culturii şi civilizaţiei de pe continentul european. S-a spus
bine că, atunci cînd se puneau bazele Universităţii din Uppsala
şi a altor înalte foruri de cultură din Occident, înaintaşii noş
tri aşezau, prin grele jertfe, temeliile apărării creştinismului în
întreaga Europă.
Sîntem, cum bine ştiţi şi Dumneavoastră, un popor latin,
cu o istorie bimilenară, care şi-a păstrat identitatea sufletului,
unitatea limbii, a credinţei, integritatea teritoriului naţional,
'în pofida cotropirilor şi despărţirilor vremelnice. Cercetările
istoricilor, descoperirile arheologice şi cele arhivistice au dat la
iveală o bogăţie de mărturii care atestă că în vatra strămo
şească din spaţiul carpato-danubiano-pontic a existat o conti
nuitate de viaţa materială şi spirituală românească. Să ţinem
seamă, iubiţi fraţi, că în secolul al X V I-lea , la 1570, cînd diaco
nul Coresi imprima, la Braşov, Liturghierul în limba română,
în Europa, nici un alt popor nu avea Liturghia, cartea de slujbă
în limba proprie iar, ceva mai tîrziu, în 1679, mitropolitul D osoftei al M old ovei tipăreşte, la Iaşi, «Dumnezăiasca Liturghie»
în limba naţională. Se introducea, astfel, de la nivel de ierarh,
în Biserica noastră, oficierea cultului în limba naţională. Plu
garul român auzea limba mamei în rostirea preotului în Sfîntul A lta r: « Ale Tale dintru ale Tale, Ţie aducem de toate şi
pentru toate». N e putem imagina cît de puternice au fost sim
ţirile lor şi cu cît dor au întîmpinat înaintaşii noştri sunetele
graiului strămoşesc.
Urmîndu-le pilda noi, cei de astăzi, asemenea lor, ne stră
duim s.â mergem pe acelaşi drum de slujire a poporului român,
de afirmare a vrerilor şi năzuinţelor lui actuale. Sînt deosebit
de mulţumit că ne aflăm astăzi, aici, în acest pelerinaj cum l-am
numit de la început, de evlavie, de legătură cu trecutul nostru,
ca să vedeţi şi Dumneavoastră, iubiţi fraţi, condiţiile din Rom â
nia, deosebit de favorabile lucrării religioase, asigurîndu-ne ca
drul slujirii, al împlinirilor noastre, care sînt şi ale poporului
român. Biserica Ortodoxă Română, care a fost, este şi va fi me
reu una cu fiinţa neamului românesc, îşi săvîrşeşte nestinghe
rită misiunea ei, se organizează, lucrează şi, aşa cum aţi remar
cat şi Dumneavoastră, atît ieri cît şi azi, îşi aduce contribuţia
sa substanţială la dialogul teologic, la ecumenism, la apărarea
păcii şi soluţionarea marilor problem e care frămîntă omenirea
contemporană. Lucrînd pentru pace, pentru apărarea vieţii, a
B.O.R. — 8
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civilizaţiei, noi acţionam, de fapt, în spiritul năzuinţelor popo
rului român de deschidere, de contacte, de colaborare, pe mul
tiple planuri, cu toate statele şi popoarele lumii .Nu putem
concepe o teologie numai la nivel de catedră, de învăţămînt, de
teorie, ci de la altar, de la amvon, de la nivel pastoral; de mai
bine de 40 de ani, noi prom ovăm o teologie a slujirii, o teologie
a vieţii, a dragostei de oameni, care să vină în întîmpinarea
rezolvării marilor problem e ale omenirii de azi, pacea, dezar
marea, libertatea. Ierarhii şi profesorii noştri au răspuns pil
duitor, cu studii temeinice raporturilor dintre teologie şi socie
tate, dintre teologie şi dreptatea socială, dintre teologie şi pa
cea lumii, căci nu poate exista pace fără dreptate socială, fără
valorile supreme ale vieţii. Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe
Române, şi nu doresc să ocup timpul cu rtume, îi cunoaşteţi şi
i-aţi amintit, spre m'area noastră satisfacţie, care participă la
dialogul ecumenic, la întrunirile, conferinţele şi simpozioanele
teologice, aduc o contribuţie importantă la rezolvarea multiple
lor problem e pe care viaţa le ridică în faţa noastră. De aceea,
distinşi oaspeţi de peste hotare şi iubiţi fii duhovniceşti, Bise
rica Ortodoxă Română se află deplin angajată pe drumul fi
resc, pe care merge întregul nostru popor, al slujirii păcii şi
vieţii, apărării valorilor culturii şi civilizaţiei, prom ovării înţe
legerii şi colaborării între oamenii de pretutindeni.
Va rog să-mi permiteţi ca, şi în acest cadru şi, mai ales, din
acest loc, să îndrept un gînd de mulţumire şi recunoştinţă către
conducerea noastră de stat, către Dom nul Nicolae Ceauşescu,
preşedintele ţării — cel ce călăuzeşte poporul român de mai
bine de două decenii şi acţionează în vederea salvării vieţii şi
păcii în lume — pentru grija deosebită arătată faţă de m onu
mentele istorice bisericeşti de pe tot pămîntul nostru româ
nesc. Este o mare bucurie pentru noi să vă spunem că preşe
dintele României, D om nul Nicolae Ceauşescu, a cercetat aceste
sanctuare ale poporului nostru, a intrat, aici, în Catedrala de
la Curtea de Argeş, a poposit la m orm intul lui Mircea cel Mare
de la mînăstirea Cozia, la mînăstirea Tismana, străveche ctito
rie a prim ilor voievozi ai Ţârii Româneşti, la m orm întul lui
Ştefan cel Mare, de la mînăstirea Putna, etc., dînd preţioase în
drumări pentru restaurarea lor, făcută din fondurile acordate
de stat. Ştiţi toţi cei de faţă că, toate mînăstirile şi bisericile
noastre m onumente istorice atu veşmînt luminat datorită gri
jii statului, a eforturilor materiale făcute pentru întreţinerea
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lor. Vă este, de asemenea, cunoscut că, în ansamblul operei de
sistematizare a oraşului Bucureşti, capitala ţării noastre, nu
meroase monumente istorice bisericeşti au fost translate cu
mari cheltuieli, fiind mutate din locurile lor pe noi alinia
mente, tocmai pentru a fi păstrate ca vetre ale credinţei şi ale
fiinţei neamului nostru. De aceea, folosim şi acest prilej, pen
tru a ne exprima totala noastră recunoştinţă şi hotărîrea de a
sprijini cu eforturi sporite dezvoltarea ţării noastre pe culmi
tot mai înalte.
Aş dori, apoi, să mulţumesc reprezentanţilor autorităţilor
locale de stat, prezenţi la această întîlnire, rugîndu-i să trans
mită conducerii oraşului Curtea de Argeş şi judeţului Argeş, un
judeţ cu un trecut istoric bogat şi puternic ancorat în realită
ţile zilelor noastre, preţuirea faţă de eforturile făcute pentru
păstrarea patrimoniului cultural-naţional, precum şi asigurarea
că ierarhii noştri, de aici, depun toată stăruinţa pentru între
ţinerea com orilor de artă din această scumpă parte a tării
noastre.
M ă simt dator să mulţumesc, acum ierarhilor locului, mai
întîi I.P.S. Nestor, Mitropolitul Olteniei, în a cărei M itropolie a
rînduit Dumnezeu să fac primul meu drum în calitate de Intîistătător al Bisericii Ortodoxe Române. M i-a fost şi-mi este
dragă Oltenia, de care am rămas legat din anii de lucrarea ca
M itropolit al ei şi preţuiesc strădania de acum a I.P.S. M itro
polit N estor pentru păstrarea întregii moşteniri, chivernisind-o
cu vrednicie. Am întîmpinat cu bucurie invitaţia pe care I.P.S.
Sa, împreună cu P. S. Gherasim au adresat-o Prea Fericitului
Patriarh D iodor al Ierusalimului şi delegaţiei Sfîntului M ormînt, de a vizita M itropolia Olteniei, Episcopia Rîmnicului şi
Argeşului, mînăstirile, precum şi Centrele eparhiale de la Craiova şi Rîmnicu Vîlcea. Mulţumesc, de asetnenea. P.S. Ghera
sim, ierarhul locului şi P. S. Arhiereu Calinic Argeşului pentru
primirea ce ne-au făcut-o, precum şi tuturor celor care au oste
nit la pregătirea acestei agape. N e vom bucura întotdeauna,
împreună cu Sfîntul Sinod de lucrarea ierarhilor de la aceasta
frumoasă eparhie, cu preoţi vrednici şi credincioşi evlavioşi,
dorindu-le să adauge la moştenirea atît de bogată a înaintaşi
lor, puterea lor de muncă, înţelepciunea, bunătatea şi dragos
tea pentru Biserica strămoşească şi patria noastră dragă.
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Ar trebui să mulţumesc apoi, tuturor celor ce au luat as
tăzi cuvîntul, începînd cu Sanctitatea Sa Patriarhul D iodor al
Ierusalimului şi al întregii Palestine, şi înalt Prea Sfinţitul M i
tropolit Chrysostom de Myra, reprezentantul Sanctităţii Sale
Dimitrios I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, care au
exprimat atît de frum os stima şi preţuirea faţă de Biserica O r
todoxă Română, la care s-a alăturat înalt Prea Sfinţitul M itro
polit Dorothei de Praga şi a toată Cehoslovacia, aducîndu-ne,
odată cu mesajul de iubire frăţească, şi cele mai înalte distinc
ţii din partea Sfîntului M orm înt şi a Bisericii Ortodoxe din Ce
hoslovacia, pe care le vom purta cu tot respectul şi dragostea
cuvenită.
Am luat cunoştinţă, de asemenea, cu multă satisfacţie de
aprecierile calde rostite la adresa Bisericii Ortodoxe Române
de delegaţii celorlalte Biserici Ortodoxe, între care Biserica
soră a Greciei, în numele căreia a vorbit aici înalt Pre>a Sfin
ţitul M itropolit Chrysostom de- Peristerion, pentru a evoca le
găturile străvechi, dar şi actuale existente între Bisericile noas
tre. Vă rog, înalt Prea Sfinţite, să transmiteţi Prea Fericitului
Serafim, Arhiepiscopul Atenei şi a toată Elada, respectul şi dra
gostea ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, din rîndul cărora
■unii, precum patriarhul nostru de pioasă m emorie Iustin M oisescu, au studiat în Grecia, adăpîndu-se din teologia autentică a
Sfinţilor Părinţi, mari ierahi şi dascăli ai Ortodoxiei.
Sentimente identice, de stimă şi preţuire deosebită, ne leagă
şi de Biserica Ortodoxă a Ciprului, reprezentată de I.P.S. M i
tropolit Chri/sostom de Paphos, cu care ne cunoaştem perso
nal, întîlnindu-se de mai multe ori la conferinţele intercreştine
pe care le adăposteşte această Biserică vie, dinamică şi lucră
toare în cîmpul strădaniilor pentru refacerea unităţii creştine.
M are bucurie ne-a adus şi cuvîntul P. S. Episcop Sava de
Bialystok, conducătorul delegaţiei Bisericii Ortodoxe a Polo
niei, o Biserică cu ierarhi tineri, dar buni teologi şi pricepuţi
ecumenişti, ce păstrează învăţătura ortodoxă în toată străluci
rea ei, şi pe care îl rog să transmită I.P.S. Vasile, Mitropolitul
Varşoviei şi a toată Polonia, întreaga mulţumire şi recunoştinţă
pentru că nu ne-a lipsit de prezenţa reprezentanţilor înalt Prea
Sfinţiei Sale la festivităţile întronizării noastre.
Am lăsat la urmă Biserica Ortodoxă a Serbiei, fiindcă este
vecină cu noi, reprezentată de I. P. S. M itropolit Vladislav de
Dobrobosnia, care ne-a vorbit ieri aşa de frumos, ca din hri
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soave, rostind adevărate pagini de istorie despre legăturile
noastre străvechi ce ne sînt, deopotrivă, deosebit de scumpe şi
pe care le privim şi sub imperativul zilelor de azi, cînd popoa
rele 'ambelor ţări sînt călăuzite de împlinirea aceloraşi ţeluri de
pace şi pentru o viaţă mai bună. Noi, Bisericile Ortodoxe, iubiţi
fraţi, avem misiunea de a sluji idealurile popoarelor pe care le
reprezentăm şi adîncind legăturile noastre contribuim şi la întărirea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre ţările în care
trăim.
Totodată, ne exprimăm deosebita satisfacţie de a avea ală
turi de noi, în acest m om ent sărbătoresc, pe Eminenţa Sa Car
dinalul Willebrands, preşedintele Secretariatului pentru unita
tea creştinilor de la Vatican, unul dintre prietenii noştri, cum
a mărturisit, care a apreciat în mod elogios contribuţia Biseri
cii noastre la desfăşurarea dialogului ecumenic. Intr-adevăr,
Eminenţa Voastrăf Biserica Ortodoxă Română se situează pe o
poziţie realistă, favorabilă deschiderii schimbului de opinii,
căutării căilor şi metodelor menite să ducă la colaborare, păstrînd, însă, nealterate, principiile scumpe ale unităţii Ortodo
xiei, ce trebuie înţelese şi prom ovate ca dialogul să dea roadele
aşteptate. Aşa cum foarte bine aţi enunţat, terenul apropierii
îl constituie, astăzi, şi acţiunile pentru pace, care premerg şi
ajută procesul încă greoi de clarificare teologică spre unitatea
creştină. Trebuie să acţionăm însă cu încredere, cum au făcut
Sfinţii Apostoli, înaintaşii noştri, urmînd porunca M întuitorului Iisus Hristos. Biserica noastră, care sprijină cu hotărîre
toate acţiunile închinate apărării vieţii şi păcii, va fi şi pe mai
departe o prezenţă activă, atît pe terenul păcii, cît şi pe cel al
dialogului, al ecumenismului, pentru a-şi aduce întreaga contri
buţie la promovarea înţelegerii şi colaborării. M ulţum indu-Va
pentru participarea Em inenţei Voastre la aceste festivităţi, în
cadrul cărora am simţit că, atît ieri cît şi azi, aţi oficiat mai
mult decît protocolul, deschizîndu-vă larg inima către aceşti
fraţi, care aşteaptă să acţionăm împreună spre a împlini po
runca Mîntuiforului Iisus Hristos «C a toţi să fie una». V ă rog
să transmiteţi Sanctităţii Sale Papei Ioan Paul al II-lea, toată
dragostea şi preţuirea mea, a Sfîntului Sinod Rom ân faţă de
strădaniile ce le depun în slujba păcii şi a înţelegerii.
Avem aici, delegaţi ai Bisericilor numite Vechi Orientale,
între care Biserica Ortodoxă Coptă din Egipt, al cărui purtător
de cuvînt este P. S. Episcop Serapion şi Biserica de la Etchi-
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miadzin, reprezentată de 1. P. S. Arhiepiscop Dyrair Mardichian
din Bucureşti, deţinătoarele unui tezaur de înaltă valoare teo
logică şi cu mare pondere în Mişcarea Ecumenică, care ne-au
adus mesajul acestor Biserici din primele secole ale' Creştinis
mului. N o i am vizitat aceste Biserici şi am găsit acolo elemen
tele esenţiale ale Liturghiilor, ale adevărurilor noastre de cre
dinţă şi, de aceea, sîntem foarte bucuroşi că la începutul arhi
păstoriei noastre să îi avem alături pe aceşti fraţi întru H ris
tos, mulţumindu-le pentru sentimentele exprimate. Asemenea
întîlniri, ce pregătesc adunarea cea mare a tuturor creştinilor
într-un crez, pe care o va hotărî Dumnezeu într-o bună zil le
considerăm drept înfăptuire deosebit de preţioasă, pentru că
ele în trecut au lipsit. Aceia care sînt mai vîrstnici în hirotonie
din ierarhia românească, îşi amintesc cît de mult insistam cu
sufletele pentru asemenea m om ente de rugăciune şi mărturisiri
frăţeşti, pentru asemenea revărsări ale Duhului ca cele din zi
lele noastre. Astăzi, Bisericile sînt tot mai mult mesajul evan
ghelic de unitate şi vin în întîmpinarea lui. Poate nu cunoaştem
încă drumul şi nici mijloacele de a ajunge la el, dar îl vom afla,
cu siguranţă, spre a se împlini cuvintele Sfîntului Evanghelist
Ioan din Apocalipsă, care spune : «D u h u l vorbeşte B isericilor»
(3, 13). Să lăsăm, deci, Duhul Sfînt, să vorbească Bisericilor.
Dar ca Duhul să vorbească trebuie să ne rugăm şi noi ne-am ru
gat atît ieri, cît şi azi.
Sînt, de asemenea, prezenţi la această agapă delegaţii mari
lor foruri creştin e: Consiliul Ecum enic al Bisericilor, repre
zentat de Pr. prof. Ioan Bria, întrucît /. P. S. M itropolit Paulos
Mar Gregorios a plecat ie r i; Conferinţa Bisericilor Europene,
al cărui secretar general, Dr. Glen Garfield Williams, a luat cuvîntul, şi Conferinţa Creştină pentru Pace, unde I. P. S.- M itro
polit N estor este vicepreşedinte şi al cărei secretar general, D r.
Lubom ir Mirejovski, s-a înapoiat, nemaiputînd rămîne pînă
azi, şi a căror participare la întronizarea Noastră ne-a bucu
rat m ult.
Iubiţi fraţi,
De multe ori, distinşii oaspeţi de peste hotare, luterani,
evanghelici şi de alte confesiuni, au remarcat, în cuvîntul lor,
receptivitatea poporului român, în general, a credincioşilor B i
sericii noastre, în special, la ecumenism, într-adevăr, sîntem ală
turi de toate Bisericile, de toţi credincioşii, de toţi oamenii care
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se străduiesc pentru pace, pentru dreptate, pentru viaţa între
gii lumi.
Duceţi cu Dumneavoastră, iubiţi fraţi, apelul pe care noul
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române îl adresează tuturor cre
dincioşilor şi slujitorilor Dom nului Păcii, al M întuitorului Iisus
Hristos, de a face ca pacea, înţelegerea şi colaborarea să tri
umfe pe faţa pămîntului. A m participat la toate acţiunile pen
tru pace, ne-am bucurat de orice pas, fie cît de mic, realizat pe
drumul păcii şi vom fi prezenţi mereu, Prea Fericite Părinte
Patriarh D iodor din Ţara Sfîntă, din Ţara Păcii, în marele front
al celor care luptă pentru pace.
De aceea, Vă rog să transmiteţi, din partea mea, a Sfîntului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a tuturor credincioşilor
noştri şi, îmi îngădui, din partea poporului român, pe care l-aţi
văzut zilele acestea, deplin angajat în munca paşnică şi crea
toare, dorinţa de pace, pace şi iar pace, a noastră, a tuturor, a
întregii om eniri».
*

Reîntorcîndu-se în Bucureşti reprezentanţii diferitelor Biserici şi
organizaţii creştine din Europa, A frica, A sia şi Orientul M ijlo ciu au
fost invitaţi de Intîistătătorul B isericii O rtodoxe Române la o agapă de
rămas bun, care s-a desfăşurat într-o ambianţă sărbătorească. Şi cu
această ocazie s-au purtat unele discuţii privind misiunea Bisericilor în
lumea contemporană. V orb itorii şi-au exprimat, încă o dată, sentimen
tele lor frăţeşti faţă de Biserica O rtodoxă Română, cler şi credincioşi,
şi dorinţa unanimă de a contribui la realizarea unui clim at de libertate,
dreptate şi pace în lume. A fost menţionată în acest sens, în mod e lo 
gios, iniţiativa preşedintelui N icola e Ceauşescu de reducere unilaterală
cu 5% a armamentelor, cheltuielilor şi efec tiv elo r militare.
Impresia generală a participanţilor de peste hotare la festivităţile
de instalare a noului Patriarh al Bisericii noastre străbune şi-a aflat o
expresie elocventă în Telegram a adresată preşedintelui tării, Domnul
N icola e Ceauşescu, de către Sanctitatea Sa Patriarhul D i o d o r al Ie 
rusalimului şi al întregii Palestine :

«Excelenţei Sale,
D O M N U L U I N IC O L A E CE AU ŞE SC U,
PREŞEDINTELE RE PU B LIC II S O C IA LIS T E R O M Â N IA ,

Cu sentimente de entuziasm şi inexprim abilă bucurie am
participat la evenimentul istoric şi fericit al alegerii şi*instalării ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a destoinicului
M itropolit Teoctist Arapaşu.
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Cu această ocazie ne-am întîlnit din nou cu generosul po
por rom ân, constatînd progresul impresionant al acestuia sub
conducerea luminoasă a Excelenţei Voastre, dîndu-ne seama de
preţuirea profundă a întregului popor faţă de persoana Dum 
neavoastră, lucru ce dovedeşte unitatea acestuia cu conduce
rea sa politică.
Am constatat colaborarea arm onioasă a Bisericii Ortodoxe
Române cu Statul, spre binele eroicului şi generosului popor
român, în vederea păstrării şi perm anentizării moştenirii şi
tradiţiilor naţionale, permanentizare exprim ată şi în renova
rea monum entelor istorice şi spirituale ale Bisericii şi ale nea
mului românesc.
Contribuţia Excelenţei Voastre în domeniul conservării
acestor monumente V ă aşează în rindul m arilor şi vrednicilor
conducători ai acestui pămînt, făcînd din Excelenţa V oastră un
continuator vrednic al creatorilor acestor capodopere.
Dorim să V ă aducem la cunoştinţă că Biserica O rtodoxă în
totdeauna s-a străduit şi se străduieşte şi astăzi pentru instau
rarea păcii în lume. Patriarhia Ierusalim ului a organizat de
curînd o manifestare panortodoxă la Betleem pentru pace, la
care a participat şi o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române.
Am vrea să vă asigurăm , de asemenea, că apreciem în m od deo
sebit eforturile Excelenţei Voastre pentru rezolvarea rapidă şi
dreaptă a problem ei Orientului M ijlociu, pentru reinstaurarea
păcii în lume, precum apreciem şi hotărîrea Rom âniei de a re
duce cu 5 % efectivele şi cheltuielile militare.
Întorcîndu-ne la reşedinţa noastră cu aceste deosebite im
presii, dorim să felicităm din inimă pe Excelenţa V oastră pen
tru eforturile neobosite în vederea consolidării păcii, a drep
tăţii şi a respectului reciproc între popoare şi, 'în m od special,
pentru colaborarea arm onioasă cu Biserica şi V ă dorim
Dum neavoastră şi întregului popor rom ân succes în toate şi
bunăstare.
Cu preţuire şi bune urări,
Diodor I,

Patriarhul Ierusalimului şi al întregii
Palestine».
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TELEGRAME ŞI SCRISORI DE FELICITARE
•

A leg erea şi înscăunarea noului întîistătător al Bisericii O rtodoxe
Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, — primită cu căldură
de întreaga suflare românească — , a fost salutată cu sinceritate şi afec
ţiune, prin urm ătoarele scrisori şi telegram e de felicitare, şi de diferite
organizaţii, instituţii şi personalităţi bisericeşti şi culturale din ţară şi
de peste hotare.
Redăm cîteva din aceste mesaje.
*
Prea Fericirea Voastră,
V ă adresez cele mai sincere felicitări în numele Consiliului Ecume
nic al Bisericilor.
N e rugăm pentru slujirea Dvs. patriarhală în serviciul Bisericii
O rtodoxe Române şi al M işcării Ecumenice.
Dr. Emilio Castro,
Secretar general al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor

/
*

Prea Fericirea Voastră,
V ă adresez felicitările şi urările m ele cele mai sincere şi-l rog pe
Dumnezeu să V ă dăruiască harul său pentru slujirea binecuvîntată la
care aţi fost chemat şi pentru o mai rodnică participare la Mişcarea
Ecumenică din Europa şi din întreaga lume!
Jean Fischer,
Secretar general ales al Conferinţei
Bisericilor Europene

*
Prea F e ricirii Sale Teoctist,
Patriarhul B isericii O rto d ox e Române,
Felicitări din toată inima pentru alegerea Prea Fericirii Voastre
în scaunul patriarhal al Bisericii O rtodoxe Române. V ă doresc mult
succes în această nobilă slujire a Bisericii şi a poporului român şi în
activitatea ecumenică pentru pace.
,
Prof. Teodor Sabev,
Sccretar general adjunct al
Conferinţei Bisericilor Europene

*
%
Prea F e ricite Părinte Patriarh,
Secţia de .Studii a Conferinţei Creştine pentru Pace, care s-a în
trunit între 10— 14 noiem brie 1986 la Academ ia Evanghelică din Berlinul
de V est urează sănătate şi spor Prea Fericirii Voastre cu ocazia instalării
ca întîistătător al Bisericii O rtodoxe Române şi se roagă lui JDumB.O.R. — 9
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nezeu pentru a V ă acorda ajutorul său în noua slujire pefttru Biserica
Voastră şi pentru M işcarea Ecumenică.
•
Prof. dr. G. Bassarak,
Preşedinte

a leg erea

Din 1
alătură r
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C ele

Prea Fericirea Voastră,
Fundaţia ecumenică «P ro O rien te» se bucură de alegerea Voastră
în scaunul patriarhal şi V ă exprim ă calde felicitări şi urări pentru noua
şi importanta slujire în fruntea Bisericii O rtodoxe Române. N e expri
măm unirea în rugăciune şi în acţiune ecumenistă cu venerabilul mem
bru de onoare al Fundaţiei noastre.
în numele episcopatului austriac invităm pe Prea Fericirea Voastră
să efectueze o vizită în Austria cu prilejul celei de a 80-a aniversări a
întem eierii parohiei ortodoxe române din Viena, în iunie 1987.
V ă exprimăm cele mai bune urări din partea episcopilor austrieci
şi a membrilor Fundaţiei noastre ecumenice.
Cu frăţeşti binecuvîntări,
t Franz Konig,
Cardinalul Austriei

Cu respect filial,
Theodor Piffl-Percevic
Şi

Alfred Stirnemann

Prea Fericirea Voastră,
A sociaţia M ondială a Tinerelului O rtodox (SYNDESM OS) salută cu
bucurie alegerea şi instalarea Prea Fericirii Voastre în fruntea Bise
ricii O rtodoxe Române şi V ă roagă să o pomeniţi îii rugăciunile Voastre.
Domnul să V ă binecuvinteze întru mulţi a n i !
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Mark Stokoe,
Secretar general

Prea F e ricite Părinte Patriarh,
V ă transmitem din partea Societăţii pentru prom ovarea cunoaşterii
creştine cele mai calde feliictări cu ocazia alegerii Prea Fericirii
Voastre ca Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române. Păstrez amintiri fru
moase de la întîlnirile şi de la adunările bisericeşti la care am parti
cipat împreună.
A l Vostru sincer,
Patrick Gilbert,
Secretar general

Cordi
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Prea Fericirea Voastră,
Din toată inima membrii Com isiei pontificale «Dreptate şi Pace» se
alătură rugăciunilor Bisericii Dvs. cu ocazia înscăunării noului său
Întîistătător.
C ele mai bune urări pentru slujirea Voastră patriarhală,
t Roger Etchegaray,
Preşedinte
Jorge Mejia,
Vicepreşedinte

*
Prea Fericirea Voastră,
M ă adresez astăzi cu adîncă em oţie Prea Fericirii Voastre. întorcîndu-mă din călătorie aflu în acelaşi timp de alegerea şi instalarea
Prea Fericirii Voastre. Permiteţi-mi să V ă transmit respectuoasele mele
felicitări şi mai ales V ă încredinţez de sm eritele m ele rugăciuni pen
tru Prea Fericirea Voastră personal şi pentru răspunderea care V i s-a
încredinţat.
Fie ca Domnul Hristos, Arhipăstorul Bisericii, să V ă sprijine şi să
V ă ajute în misiunea de conducător spiritual al poporului creştin or
todox român pentru binele sufletelor pe care le păstoriţi şi pentru binele
scumpei patrii a Prea F ericirii Voastre, pentru care, ştiţi bine, eu am
multă simpatie.
Evoc aici amintirile din întîlnirile pe care le-am avut cu Prea
Fericirea Voastră în diferite ocazii în România şi în alte părţi şi în deo
sebi din zilele lui octom brie 1984 la Riva del Garda şi în Provincia
Trento, unde poporul credincios din Ceniga V-a’ primit cu o stimă d eo
sebit de cordială şi pe care l-aţi binecuvîntat în chip special.
In aceste sentimente de bucurie şi em oţie rog pe Prea Fericirea
Voastră să mă binecuvinteze şi V ă asigur de ataşamentul meu fid el şi
respectuos.
tJean Franţois Arrighi,
Episcop titular de Vico Equcna
Vicepreşedinte al Consiliului Pontifical «Pro Familia»

*
Prea F e ricirii Sale,
Prea F e ricitu lu i Patriarh Teoctist
Cordiale felicitări şi binecuvîntarea lui Dumnezeu cu prilejul ale
gerii şi instalării Prea Fericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii O rto
doxe Române.
Prelat Wilhelm Reifzer,
Responsabilul Fondului de ajutor al Conferinţei
Episcopilor austrieci şi germani
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Prea F ericirea Voastră,
In numele Com isiei Episcopale Spaniole pentru relaţii interconfesionale trimit Prea F ericirii Voastre cordiale felicitări cu ocazia alegerii
şi instalării Prea Fericirii Voastre ca patriarh al Bisericii O rtodoxe
Române.
R og pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze Biserica O rtodoxă Română
soră,

Par<
pentru t
Bisericii

Infantes Florido,
Preşedinte

Prea F ericirea Voastră,
Cu ocazia înscăunării Prea F ericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii
O rtodoxe Române ne rugăm ca binecuvîntarea Domnului să se pogoare
asupra Voastră.
Alex Elmquist, Pr. Arne Aglert şi Orvar Alinder
din partea Consiliului Bisericilor Libere
şi a Consiliului Ecumenic al Bisericilor
Ortodoxe şi Orientale din Suedia

Prea Fericirea Voastră,
/
Cu prilejul instalării Prea F ericirii Voastre îmi permit să V ă
adresez, în numele Bisericii Vechi-C atolice din Austria, cele mai calde
urări de reuşită şi binecuvîntare. V ă sînt cunoscute strădaniile noastre
pentru a avea relaţii dintre cele mai bune cu Biserica O rtodoxă R o
mână. Intru această prietenie şi dragoste ecumenică mă rog ca atot
puternicul Dumnezeu să ne ajute să adîncim această legătură şi prin
strădaniile noastre comune să contribuim la împlinirea testamentului
Domnului.
Rămîn al Prea Fericirii Voastre frate în Hristos,
Episcop Humrael
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Prea iubite frate în Hristos,
Cu ocazia alegerii şi instalării Prea Fericirii voastre ca Patriarh
al Bisericii O rtodoxe Române, cer, împreună cu preoţii, diaconii şi cre
dincioşii Eparhiei vech ilor catolici din Germania, binecuvîntarea şi spri
jinul Dumnezeului celui în Treime.
îm i amintesc cu plăcere de vizita pe care am efectuat-o în
România, aprilie 1982. Crucea patriarhală pe care am prim it-o atunci în
dar îmi este un preţios semn de aducere aminte şi de afecţiune pentru
Biserica O rtodoxă Română.
A l Vostru devotat în Hristos,
Episcop Dr. SIgIsbert Kraft

Feliei
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Prea Fericirea Voastră,
Parohia ortodoxă-catolică din L y lle (Franţa) îşi exprim ă bucuria
pentru alegerea şi instalarea Prea Fericirii Voastre ca întîistătător al
Bisericii O rtodoxe Române şi V ă solicită binecuvîntarea.
Comitetul parohial

Prea Fericirea Voastră,
V ă transmit cele mai sincere şi călduroase urări cu ocazia alegerii
şi instalarea Prea Fericirii Voastre în fruntea Bisericii O rtodoxe
Române.
îm i amintesc cu plăcere de prietenia şi de colaborarea noastră de-a
lungul anilor. Nădăjduiesc ca în noua mea calitate, aceea de moderator
al Adunării generale a Bisericii Scoţiei, să am prilejul de a revedea is
torica Biserică Ortodoxă Română şi ospitalierea Dvs. ţară.
Cu cele mai bune urări,
Rev. Duncan Shaw
Secretarul Consiliului general al Universităţii
din Edinburgh

*
Prea F e ricite Părinte Patriarh,
A m primit de curînd vestea că sînteţi noul patriarh al Bisericii O r
todoxe Române. Doresc să V ă fe licit din’ toată inima şi să V ă urez în
acelaşi timp, tot ajutorul de la Dumnezeu, putere şi înţelepciune de la
El pentru sarcina ^apostolică pe care a-ţi primit-o.
Facultatea noastră de T e o lo g ie (a Bisericii V a ldeze — o Biserică
Reformată care ţine de mişcarea valdeză din Evul mediu, mişcare apro
piată de aceea franciscană),' a avut în trecut bucuria ca printre cursanţii
săi să aibă şi studenţi români. Păstrăm o amintire bună în privinţa
acestora şi vom fi fericiţi să primim şi pe viito r alţi studenţi români.
Primiţi, V ă rugăm, salutul nostru călduros şi devotat precum şi
urări frăţeşti pe care V i le adresăm în numele Facultăţii noastre.
Prof. Dr. Paolo Ricca

Prea Fericite,
Felicitări şi calde rugăciuni cu ocazia a legerii Voastre ca Patriarh
al Bisericii O rtodoxe Române.
Institutul Oriental din Roma

Prea Fericirea Voastră,
Felicitări şi cele mai bune urări pentru noile responsabilităţi care
V ă revin în calitate de Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române. Domnul
să V ă binecuvînteze.
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A m apreciat întotdeauna întîlnirile m ele cu reprezentanţi ai Bise
ricii O rtodoxe Române începînd din anul 1970 cînd am vizitat, ca
oaspete al patriarhului Justinian, Biserica Voastră şi Institutul T eologic
de grad U niversitar din Bucureşti — unde am conferenţiat.
Sper să mă bucur de privilegiu l de a V ă întîlni.
A l vostru frate în Hristos,

*
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Carnegie Samuel Calian,
Condijcăţorul Seminarului Teologic din
Pittsburgh
• 1

Prea F e ricite Părinte Patriarh,
Cu prilejul alegerii şi instalării Voastre ca Patriarh al Bisericii
O rtodoxe Române V ă facem cele mai bune urări, Dvs. personal, ierar
hilor Bisericii Voastre şi turmei drept credincioase.
Rugăm pe Dumnezeu să V ă dăruiască mulţi ani şi sănătate spre o
dreaptă şi rodnică a rh ip ă s to r ii a turmei încredinţate.
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t Mitropolitul Varnavas,
Locţiitor de patriarh al Alexandriei
*

Prea F e ricirii Sale,
Prea F e ricitu lu i Patriarh Teoctist,

F
patria

Imbrăţişîndu-vă frăţeşte, V ă doresc din inimă, Prea Fericirea
Voastră, sănătate şi viaţă îndelungată pentru a V ă îndeplini faţă de
Domnul lucrarea arhipăstorească.
Hrisostom,
Arhiepiscopul Ciprului

- Prea F e ricite Părinte Patriarh,
A m aflat cu bucurie de urcarea Voastră în scaunul de patriarh al
Bisericii O rtodoxe Române. Cu toate că nu ne-am întîlnit de mulţi ani
V ă păstrez o caldă şi afectuoasă amintire.
Rog pe Dumnezeu să V ă dăruiască sănătate şi putere pentru a în
deplini nădejdile clerului şi dreptcredincioşilor încredinţaţi.
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Prea Fericirea Voastră,
Primiţi, V ă rog, sincerele m ele urări de bine la urcarea pe tronul
patriarhal al venerabilei şi Sfintei Biserici O rtodoxe Române.
Deşi vizita Prea Fericirii Voastre la «V a tra Românească» a fost
scurtă, ne-a dat prilejul să V ă întîlnim, alături de alţi venerabili ierarhi,
să V ă vorbim şi să auzim direct relatări despre aspiraţiile Bisericii O r
todoxe Române.
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Strădania de a predica Evanghelia la acest sfrşit de secol este la
fel de im perativă ca în zilele prezenţei Domnului nostru pe pămînt.
Dragostea şi protecţia Sa nu ne părăsesc niciodată pe noi cei care sîntem chemaţi să slujim în conducerea turmei sale.
Cu rugăciuni şi urări de bine,
t Nathanael,
Episcop al Episcopiei
Ortodoxe Române din America .
*

Prea Fericirea Voastră,
Cu mare bucurie şi em oţie am aflat de chemarea Prea Fericirii
Voastre la această nouă slujire. Calde şi sincere felicitări. A x i o s !
A x io s ! A x io s !
M ereu împreună în comuniunea rugăciunii,
Mitropolitul Damaskinos
al Elveţiei
*

Prea Fericirea Voastră,
Felicitîndu-Vă respectuos, V ă doresc îndelungată şi rodnică slujire
patriarhală.
*

Mitropolitul Bartolomeu
al Filadelfiei

Prea Fericirea Voastră,

\

A m luat cunoştinţă cu bucurie de alegerea Prea Fericirii Voastre
în scaunul patriarhal al Bisericii O rtodoxe Române. C alităţile care dis
ting persoana Prea Fericirii Voastre sînt o chezăşie că Şfînta Voastră
arhipăstorire va fi rodnică atît pentru Biserica încredinţată cît şi pen
tru întreaga Ortodoxie. Sm eritele noastre rugăciuni vă însoţesc în
nobila Voastră misiune. întru mulţi ani,
A l Vostru frate în Hristos,
ţ Erailianos Timiadis,
Mitropolit de Silibria

•

*
\

Prea iubit Părinte in Dumnezeu,A m aflat de ridicarea Dvs. în scaunul patriarhal al Bisericii O rto
doxe Române. V ă transmit cu bucurie urările noastre sincere pentru
această alegere luminată a Duhului Sfînt.
Salutăm pe Prea Fericirea Voastră şi V ă asigurăm de rugăciunile
noastre şi ale celor din eparhiile noastre, pentru ca perioada Voastră
de conducere să fie plină de lumina Duhului Sfînt, a dragostei şi a păcii
între oameni.
Profităm de această ocazie pentru a n$ alătura credincioşilor orto
docşi români şi a spune din toată inima : A x i o s .
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Rugîndu-1 pe M întuitorul nostru Iisus Hristos să V ă dăruiască
pace, sănătate şi mulţi ani, cerem să bin evoiţi a ne acorda binecuvîn
tarea Voastră patriarhală.
t Gabrlel,
Mitropolitul Spaniei
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f Thiago,
Arhiepiscop de Coimbra
t Theodoro,
Episcop de Evora

Prea Fericirea Vdastră,
Primiţi, V ă rog, felicitările m ele respectoase şi expresia bucuriei
mele pentru alegerea Voastră ca Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române.
Fie ca Păstorul nostru suprem, Domnul Iisus Hristos şi Prea Sfînta
sa M aică să V ă însoţească întărindu-vă pentru noua slujire la care aţi
fost chemat.
Cu afecţiune în Domnul,
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t Juvenalie,
Mitropolit de Krutitki şi. Kolomna

Prea F ericirea Voastră,
In numele lui Hristos V ă îmbrăţişez frăţeşte şi V ă felicit cordial
cu ocazia instalării Prea Fericirii Voastre. R og pe Dumnezeu să V ă
binecuvînteze şi. să V ă dăruiască sănătate şi putere de muncă pentru a
conduce Biserica Ortodoxă Română conform învăţăturii Domnului nos
tru Iisus Hristos pe calea adevărului, a păcii şi a dreptăţii.
Nădăjduim că V e ţi contribui şi pe mai departe — spre slava Sfintei
O rtodoxii — , la întărirea legăturilor dintre Bisericile noastre surori,
pentru pacea lumii şi buna înţelegere între oameni.
Intru mulţi ani Prea Fericite Stăpîne !
t Filaret,

Mitropolit de Vidin
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Prea Fericirea Voastră,

M-am bucurat nespus cînd* am aflat de alegerea şi instalarea Dvs.
ca patriarh al Bisericii O rtodoxe Române. Primiţi, V ă rog, sincerele
mele felicitări şi asigurarea că mă v o i ruga lui Dumnezeu pentru sănă
tatea Dvs. şi pentru o cît mai rodnică şi lungă arhipăstorire. A m avut
prilejul cu ani în urmă să fiu cel dintîi delegat al Bisericii m ele care a
vizitat ţara şi Biserica Română. Patriarhul Justinian V -a delegat atunci
să mă însoţiţi şi clipele acelea sînt pururea v ii în amintirile mele. R e
gret că nu am putut, din m otive obiective, fi de faţă la întronizarea Prea
Fericirii Voastre, dar nădăjduiesc că se va iv i ocazia să revăd frumoasa
Dvs. ţară. In buletinul nostru diecezan am înserat amănunte despre ale
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gerea şi instalarea Prea Fericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii O rto
doxe Române şi sper că acest lucru să V ă facă plăcere, m otiv pentru
care V ă trimit şi un exemplar.
Încredinţîndu-mă rugăciunilor Prea Fericirii Voastre, rămîn acelaşi
devotat prieten,
,t Theophilus Pliilipos,
Mitropolit de Bombay şi Ankamali

*
Prea Fericirea Voastră,
Primiţi, iubite întru Domnul, Prea Fericite Părinte Patriarh since
rele şi cordialele m ele felicitări cu ocazia alegerii şi întronizării Prea
F ericirii V oastre în scaunul patriarhal al Bisericii O rtodoxe Române.
V ă doresc sănătate, mulţi ani şi roade bogate în noua slujire la
care aţi fost chemat.
Cu dragoste în Hristos,
Arhiepiscop Pitirim de Volokolomsk,
Conducătorul Sectorului editorial al
Patriarhiei Moscovei

*
Prea F ericirea Voastră,
V ă trimit salutările m ele frăţeşti şi V ă fe licit cu ocazia alegerii şi
înscăunării ca Patriarh al Sfintei Biserici O rtodoxe Române. *
In aceste clipe grele, cînd omenirea este încercată de opresiuni şi
exploatare, în aceste timpuri în care «auzim de războaie şi zvonuri de
războaie», păstorii şi învăţătorii Bisericii sînt chemaţi să răspîndească
permanent mesajul de pace al lui Dumnezeu. Nădăjduim că persoana
Voastră, clericii şi credincioşii Bisericii O rtodoxe Române v o r afla pe
«făcătorul de pace» şi «păstorul lui Dumnezeu».
îm i alătur glasul celorlalţi ierarhi ai Bisericii noastre şi rugăm pe
Dumnezeu cel în Treim e preaslăvit să V ă inspire şi să V ă întărească în
strădaniile Voastre pentru bunăstarea spirituală a Bisericii O rtodoxe
Române.
Cu profund respect şi dragoste frăţească în Domnul.
t Sotirios,
Episcop de Toronto — Canada

*
Prea F e ricite Părinte Patriarh,
Cu prilejul alegerii în scaunul de patriarh al Bisericii O rtodoxe
Române vă rugăm să primiţi din partea noastră şi din partea preoţilor
şi credincioşilor din eparhia rom ano-catolică din A lb a Iulia cele mai
sincere felicitări şi urări de spor în propovăduirea Cuvîntului lui Dum
nezeu şi călăuzirea credincioşilor pe calea mîntuirii. Invocăm harul
lui Dumnezeu pentru întreaga activitate a Prea Fericirii Voastre în
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fruntea Bisericii O rtodoxe Române, în slujba oam enilor
pace, a ecumenismului şi a progresului patriei noastre.
Cu dragoste întru Hristos Domnul nostru,

doritori

de

Episcop Dr. Jakab Antal
Episcop vicar Balint Lajos

Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist,
Am aflat cu multă bucurie şi satisfacţie aici la Roma de alegerea
şi instalarea Prea Fericirii Voastre ca întîistătător al Bisericii O rtodoxe
Române. V ă doresc din inimă mulţi ani, cu îndelungă sănătate.
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Mons. Petru Gherghel — Iaşi

Prea F ericitu lu i Teoctist,
Patriarhul Bisericii O rto d ox e Române
în numele conducerii obşteşti evreieşti din judeţul Iaşi şi în numele
meu personal,’ V ă rugăm să primiţi sincerele noastre felicitări şi urări
pentru realizarea înaltei misiuni, pe care Sinodul şi statul nostru socia
list V-au încredinţat-o.
Dr. Caufman Simion,
Preşedintele Comunitătii evreieşti
din Iaşi

Prea Fericirea Voastră,
V estea alegerii şi instalării Voastre ca Patriarh al Bisericii O rto
doxe Române mi-a făcut mare plăcere. V ă transmit sincere felicitări şi
V ă asigur de rugăciunile mele.
Păstrez cele mai calde amintiri în legătură cu ultima mea vizită în
România şi regret că predecesorul Prea Fericirii Voastre nu a mai putut
răspunde acestei vizite.
Fie ca Patriarhatul Vostru să înceapă un nou capitol în îndelungata
tradiţie a bunelor relaţii dintre Bisericile noastre.
A l Prea Fericirii Voastre frate în Hristos,
t Robert Runcie,
Arhiepiscop de Canterbury
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A m aflat cu bucurie vestea alegerii Voastre în fruntea Bisericii O r
todoxe Române. V ă rog să primiţi om agiile şi rugăciunile m ele pentru
noua slujire la care aţi fost chemat.
Dumnezeu să V ă binecuvînteze şi să ne dăruiască tuturor harul său.
'

Lukas Vischer,
fost secretar general al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor

Prea F e ricite Părinte Patriarh,
Providenţa divină a rînduit ca astăzi în fruntea Bisericii O rtodoxe
Române să vină Prea Fericirea Voastră. A cesta este un evenim ent d eo
sebit pe care îl trăim şi noi cei care v-am cunoscut la Baden-Baden cu
arilejul v iz itei pe care aţi făcut-o la frumoasa şi preţuita biserică româ
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nească a domnitorului m oldovean M ih ail Sturdza. Prezenta Dvs. aici,
minunata slujbă oficiată în mai 1984, cuvintele calde adresate credin
cioşilor — printre care erau şi mulţi evanghelici, catolici şi de alte re
lig ii — , m-au făcut să-mi amintesc încă o dată de ţara în care m-am
născut, de frum oasele obiceiuri ale românilor şi să preţuiesc şi mai mult
m arile va lori ale acestui popor.
Acum cînd urcaţi pe scaunul patriarhal V ă rog să primiţi şi din
partea fam iliei m ele cele mai alese urări de sănătate, viaţă îndelungată
şi roade bogate în înalta demnitate în care aţi fost ales.
Cu deosebită stimă,
Otto Eberhard Kugler,
Consilier municipal

Prea F e ricirii Sale,
Prea F e ricitu lu i Patriarh Teoctist,
Adresez Prea Fericirii Voastre cele mai cordiale felicitări cu ocazia
a legerii şi instalării ca întîistătător al Bisericii O rtodoxe Române.
Cu deosebită consideraţie,
Wilhelm Nyssen

Prea F e ricite Părinte Patriarh,
Cu bucurie şi mare mulţumire am aflat despre alegerea Dvs., în
fruntea Bisericii O rtodoxe Române. M ă folosesc de această ocazie pen
tru a V ă transmite felicitările m ele cele mai respectuoase.
Să vă stea C el Atotputernic în a sa bunătate şi înţelepciune totdea
una alături cu apărarea sa în misiunea Dvs. grea şi plină de respon
sabilitate.
Fie ca arhipăstoria Dvs. să înscrie o pagină glorioasă în istoria Bi
sericii O rtodoxe Române !
La mulţi a n i!
Peter Henn

Prea F e ricite Părinte Teoctist,
V ă rog să primiţi din partea mea cele mai călduroase felicitări, cu
ocazia merituoasei Voastre alegeri şi instalării în scaunul venerabilei
Biserici O rtodoxe Române. V ă doresc o rodnică arhipăstorire patri
arhală, cu sănătate deplină şi putere de sus. întru mulţi ani S tă p în e!
Cu profund respect,
Prof. Ioan Karmiris,
Membru al Academiei Elene

Prea F e ricite Părinte Patriarh,
Am aflat cu multă bucurie de evenim entul alegerii şi întronizării
Prea F ericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii O rtodoxe Române. V ă
dorim viaţă îndelungată şi sănătate ca să păstoriţi cu demnitate Bise
rica strămoşească.
*
Cu cele mai alese sentimente şi pietate filială,
Prof. Jean Murgescu,
Ottawa — Canada
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Prea Fericirea Voastră,
A m aflat cu multă bucurie de alegerea Dvs. ca Patriarh al Bisericii
O rtodoxe Române. V ă rugăm, primiţi caldele noastre felicitări. De
curînd am participat, în cadrul ultimei întîlniri a KAIRE, care a avut
loc la A cadem ia Ortodoxă din Creta, unde au fost prezente şi maicile
Nazaria N iţă şi Semfora Gafton. Prezenţa reprezentantelor monahismu
lui românesc este binevenită pentru astfel de întîlniri unde, înainte de
toate, căutăm ca prin rugăciune, prin ascultarea în comun a Cuvîntului,
să sesizăm mai bine ce se află în inima vocaţiei noastre şi specificitatea
vie ţii religioase în ecumenism.
Exprimîndu-Vă încă o dată profunda noastră bucurie pentru noua
demnitate la care aţi fost chemat, V ă rugăm, Prea Fericirea Voastră,
să primiţi omagiul sentimentelor noastre cele mai respectuoase.
1

Sora Minke,
Stareţa Comunităţii de la Grandchamp

'

*
Evenimentul alegerii şi instalării celui de-al cincilea Patriarh al
Bisericii O rtodoxe Române s-a bucurat de o atenţie deosebită din par
tea presei româneşti şi internaţionale, cotidiene, săptămînale, bilunare
şi trim estriale înserînd în paginile lor ştiri şi informaţii în legătură cu
acestea. Dintre cele £in ţară, amintim revistele centrale şi eparhiale,
Telegraful Român, îndrum ătoarele bisericeşti, m isionare şi patriotice,
p u b lica ţiile C u lte lor de la noi, Tribuna României, România Liberă,
Scinteia şi Scînteia Tineretului. De asemenea, revistele com un ită ţilor
ortod oxe române de peste hotare.
Fotografii şi însemnări precum şi informaţii despre viaţa, a ctivita
tea misionar-pastorală, publicistică şi ecumenică a Prea Fericirii Sale
de pînă acum au înserat şi următoarele publicaţii ex te rn e:
— L'actualite religieuse dans le monde (Paris-Franţa), nr. 40/1986, p. 16;
— Ecum enical Presse S ervice = E.P.S. = (G eneva-Elveţia), nr. 36/
1986, p. 5?
— S e rvice O rth od oxe de Presse = S.O.P. = (Paris-Franţa), nr. 113/
1986, p. 3— 4 f
— Episkepsis (G eneva-Elveţia), nr. 367, p. 2— 3 şi nr. 368, p. 10— 12 »
— L ’Osservatore Romano (Rom a-Italia), numărul din 16 noiem brie
1986, p. 5 ;
— S e rvice O ecum enique de Presse et d 'In lorm ation = SOEPI =» (G e
neva-Elveţia), nr. 41/1986, p. 6 ;
— A p ostel Andreas (Gent-Belgia), nr. 12/1986, p. 33— 34;
— Ya (Madrid-Spania), nr. 15197/1986, p. 36;
— N eu e Z e it (R. D. Germană), nr. 17/1987 ;
— Badische Neueste N a ch richten (R. F. Germania), marţi 18 noiem 
brie, 1986;
— Badisches Tagblatt (R. F. Germania), marţi, 18 noiembrie, 1986;
— ExxXTjaiaoTixYj AX'/jQeta
(A tena — Grecia), nr. 243, 1 decembrie, 1986;
— ExxXTjoîa (A tena — Grecia), nr. 1, 2 şi 3/1987, şi un extras, 32 p.,
însoţit de un comentariu semnat de Prof. Evanghelos Theodoru ;
— O IIojAt^v (M y tilen e — Grecia), nr. 1/1987 ;
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Svenska Kyrkans Tidning (Stockholm-Suedia), nr. 48/1986, p. 15:
Com unită (C eniga şi Pergolese-Italia), nr. 5/1986, p. 15 şi 24;
rJiaCHHK (Belgrad-R.S.F. Iugoslavia), nr. 12/1986, p. 297, etc.
UtpKOBeH BecTHHK (R. P. Bulgară), din 10 ianuarie, 1987 ;
>KypHaji M ockobckoh naTpnapxHH (U.R.S.S.), nr. 6/1987, etc.
Pe lîngă amănuntele referitoare la evenim entul a legerii şi insta
lării şi de natură biografică, toate aceste publicaţii au consemnat şi
diverse aprecieri privind personalitatea celui de-al cincilea patriarh al
Bisericii O rtodoxe Române. Ele au evidenţiat în primul rînd faptul că
noul patriarh al Bisericii O rtodoxe Române, Prea Fericitul Părinte
Teoctist, s-a distins în întreaga sa activitate de pînă acum prin efor
turile depuse pentru mai buna organizare a v ie ţii parohiale, prin grija
deosebită pentru form area preoţilor, prin multe şi variate lucrări de
restaurare a sfintelor locaşuri, biserici şi mînăstiri, şi prin publicarea
unei serii de m onografii şi medalioane închinate unor valori ale Patri
moniului nostru cultural şi unor vrednici ierarhi români.
M area sa popularitate, receptivitatea faţă de necesităţile clerului,
îndelungata sa experienţă monahală, respectul său faţă de instituţia
sinodală, precum şi deschiderea sa interortodoxă şi intercreştină — la
care publicaţiile de peste hotare se referă pe larg — , sînt prezentate ca
premise sigure pentru o rodnică slujire şi pentru afirmarea tot mai
hotărîtă a Bisericii O rtodoxe în lumea de astăzi. Vibranta chemare
adresată credincioşilor ortodocşi români, cu prilejul instalării sale, de
a se uni strîns în jurul Bisericii strămoşeşti pentru a păstra identitatea
O rtodoxiei româneşti şi pentru a reînnoi misiunea ei în societatea con
temporană, este invocată ca argument în acest sens.
Publicaţiile de peste hotare enunţate mai sus au acordat, de ase#menea, spaţii largi activităţii sale ecumenice desfăşurată ca membru
al Conferinţei B isericilor Europene, al Conferinţei Panortodoxe Presinodale şi ca reprezentant al O rtodoxiei româneşti în cadrul M işcării
Ecumenice — unde s-a remarcat prin prudenţă şi înţelepciune.
*

După instalarea Prea Fericirii Sale ca Patriarh al Bisericii O rtodoxe
Române, ţinînd seama de tradiţiile de frăţietate ale Bisericii Ortodoxe,
Prea Fericirea Sa a trimis întîistătătorilor de Biserici următoarea
scrisoare irenică :

t TEOCTIST
D IN M IL A LUI DUMNEZEU A R H IEPISCO P A L BUCUREŞTILOR,
M IT R O P O L IT A L U N G R O V LA H IE I,
P A T R IA R H A L BISERICII ORTO D O XE R O M Â N E
ŞI PREŞEDINTE A L SFÎN TU LU I SIN O D

Potrivit străvechii tradiţii a Bisericilor creştine, de a se încunoştinţa reciproc despre evenimentele importante din viaţa
şi lucrarea lor, cu cele mai bune sentimente de dragoste fră
ţească întru Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, V ă înaintăm
această scrisoare irenică, spre a V ă da veste despre cele ce s-au
petrecut în viaţa Sfintei Biserici Ortodoxe Române, în toamna
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acestui an, precum şi cele ce s-au săvîrşit cu Noi, prin voia
Atotputernicului Dumnezeu.
în dimineaţa zilei de 31 iulie s-a stins din viaţă Prea Feri
citul Patriarh Iustin, cel de-al patrulea patriarh al Bisericii Or
todoxe Române, după o scurtă, dar grea suferinţă şi după ce
împlinise vîrsta de 76 de ani.
Zestrea sufletească pe care adorm itul întru fericire patri
arhul Iustin a lăsat-o obştei noastre dreptm ăritoare şi poporu
lui rom ân din care a odrăslit este deosebit de bogată şi pre
ţioasă. La loc de cinste se situează gîndirea sa teologică de
mare profunzime, de bogată cuprindere şi de permanentă ac
tualitate. în acelaşi timp Patriarhul Iustin s-a afirm at ca un
strălucit exponent al misiunii Ortodoxiei în lumea actuală şi un
mesager statornic de apropiere şi de unire a Bisericilor.
Totodată patriarhul Iustin a fost purtătorul m esajului de
de pace al Bisericii şi credincioşilor noştri, elaborînd o adevă
rată teologie a păcii, fundam entată dogmatic şi m oral pe iz
voarele Revelaţiei divine şi pe convingerea că această lucrare
constituie una din cele mai importante laturi ale activităţii B i
sericii în lume, în vemea noastră.
Datorită relaţiilor stabilite şi dezvoltate cu perseverenţă de
patriarhul Iustin, s-a asigurat participarea Bisericii Ortodoxe
Române la viaţa Ortodoxiei şi în general a întregii creştinătăţi.
De aceea, încetarea sa din viaţă a fost regretată, atît de ierarhii,
clerul şi credincioşii Bisericii noastre, cît şi de celelalte Biserici,
care prin întîistătatorii sau reprezentanţii lor au luat parte la
funerariile lui în ziua de duminică, 3 august 1986, şi s-au unit
cu noi în rugăciune pioasă pentru odihna sufletului său.
Vacantîndu-se astfel scaunul de patriarh al Bisericii Orto
doxe Române, potrivit dispoziţiilor cuprinse în Statutul pen
tru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, s-a
procedat la alegerea noului patriarh. Alegerea s-a săvîrşit în
ziua de duminică, 9 noiembrie 1986 de către Colegiul Electoral
Bisericesc — alcătuit din toţi m em brii Sfîntului Sinod, din re
prezentanţii clerici şi mireni ai celor 13 eparhii ale Patriarhiei
Române, din m em brii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei
Bucureştilor, din rectorii Institutelor Teologice Universitare şi
directorii Sem inariilor Teologice, precum şi din alte personali
tăţi — care, prin voia Dom nului şi Mîntuitorului nostru Iisus
Hristos, şi prin povăţuirea Sfîntului Duh a hotărît să ne cheme
pe N o i de la Sfînta M itropolie a M oldovei şi Sucevei, la înalta
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treaptă şi demnitate de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit
al Ungrovlahiei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
După recunoaşterea acestei alegeri de către înalta autori
tate de stat, potrivit legiuirilor şi datinilor noastre străvechi,
în ziua de 16 noiembrie, în Catedrala Patriarhală din Bucureşti,
a avut loc ceremonia aşezării noastre pe jilţul de Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române.
Chemat la un drum nou în slujirea Bisericii noastre, gîndul
se îndreaptă departe de istorie, spre chipurile de sfinţi ierarhi
de la Tomis, părinţi şi scriitori bisericeşti care au continuat şi
înflorit predica Sfîntului apostol Andrei pe pămîntul nostru
românesc. De ei ne apropiem ca de nişte începători ai noştri
duhovniceşti, spre a sorbi din înţelepciunea şi rîvna cu care au
organizat şi au zidit aici «S fîn ta S fintelor» Ortodoxiei noastre
româneşti, Biserica Ortodoxă Română, încă din prim ele secole
creştine.
Facem parte din m area fam ilie a Bisericilor Ortodoxe su
rori, care alcătuiesc îm preună şi fiecare în parte, Biserica cea
U n a ; după cum este cunoscut, noi sîntem Biserică autocefală,
recunoscută de peste o sută de ani, iar ca Patriarhie de peste
60 de ani. în acelaşi timp sîntem Biserică locală, egală cu toate
celelalte care îşi desfăşoară activitatea în pace şi libertate, în
limitele spaţiului geografic pe care îl acoperă fiii ei duhovni
ceşti pe pămîntul strămoşesc, sau de dincolo de hotarele ţării.
Cu această conştiinţă im plorăm fierbinte ajutorul Atot
puternicului Dumnezeu pentru îm plinirea sfintei noastre slujiri
în m ijlocul obştei crcdincioşilor ortodocşi români. V om veghea
neîncetat ca şi în viitor să fie păstrate şi trăite neschimbate
învăţăturile şi tradiţiile Sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit,
de către slujitorii şi credincioşii noştri. Vom lucra cu rîvnă re
înnoită pentru continua propăşire şi înflorire a Bisericii noas
tre, cu instituţiile sale de învăţămînt teologic, cu viaţa m ona
hală în străvechile şi renumitele sale m înăstiri, cu publicaţiile
sale religioase şi m orale şi cu lucrările de artă bisericească.
In privinţa relaţiilor externe vom manifesta aceeaşi atitu
dine deschisă, participînd activ la dialogul teologic cu toate B i
sericile Ortodoxe în pregătirea Sfîntului şi M arelui Sinod şi
vom prom ova permanent acţiunile statornice îm preună cu fo
rurile mondiale ecumenice şi pentru pace. Drept pildă pentru
continuarea ecumenismului — pe plan naţional — vom con
tinua frum oasa tradiţie a colaborării frăţeşti, a ecumenismului
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local, ca îm preună cu celelalte Culte să ne aducem contribuţia
noastră la unitatea tuturor fiilor ţării noastre şi la păstrarea
păcii în lume.
N u numai în Biserica noastră, ci pretutindeni, pentru împli
nirea unor asemenea năzuinţe se cer să fie vrem uri de pace, de
linişte, de încredere între oameni şi popoare. Tocm ai pentru
acest motiv, în fruntea preocupărilor tuturor preoţilor noştri
şi a tuturor fiilo r Bisericii noastre vom aşeza, nu numai rugă
ciunile tuturor pentru pacea a toată lumea, ci şi stăruitoare în
demnuri şi m ai ales acţiuni în favoarea unui climat prielnic
dezvoltării ideilor de pace şi colaborare internaţională.
încheind această scrisoare irenică, V ă exprim ăm profun
dele noastre m ulţum iri pentru onoarea ce aţi binevoit a face B i
sericii Ortodoxe Române, Sfîntului Sinod şi N o u ă înşine, luînd
parte, sau trimiţînd delegaţi la festivităţile prilejuite de întronizarea noastră ca Patriarh.
M ulţum indu-Vă din adîncul sufletului pentru toate dove
zile de dragoste frăţească şi cinstire ce ne-aţi arătat, V ă îm
brăţişez cu sărutare frăţească întru Hristos Dom nul cel prea
mărit.
t TEOCTIST,
P A T R IA R H U L BISERICII ORTO D O XE R O M A N E
A leg erea Prea Fericitului Părinte Patriarh TE O C TIST la cîrma
corăbiei Bisericii străbune reprezintă pentru clerul şi credincioşii români
garanţia c ă rea va înainta neşovăielnic — printre valu rile lumii con
temporane — , spre limanul îm plinirii misiunii sale în slujba lui Dum
nezeu şi a oamenilor.
împreună cu toţi cei care au înălţat sfinte rugăciuni cu prileju l ale
gerii şi instalării celui de-al cincilea Patriarh al Bisericii O rtodoxe
Române ne rugăm şi noi Bunului şi M ilostivu lu i Dumnezeu să binecuvînteze această alegere, să reverse din darurile sale cele bogate asu
pra alesului său pentru o rodnică şi îndelungată arhipăstorire'în slujba
Bisericii strămoşeşti şi a neamului nostru românesc, în slujba păcii şi
apropierii credincioşilor din întreaga lume.
ÎN TR U M U LŢI A N I, CU S Â N Â T A T E ,
PREA FERICITE P Ă R IN T E P A T R IA R H TE O C TIST !
R E D A C Ţ IA
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