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TELEGRAME OFICIALE

E xcelenţei Sale
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii Socialiste România
t

Cu adîncă em o ţie şi viu in teres, ierarhii, clerul şi credincioşii
Bisericii O rtodoxe R om âne au urmărit m agistralele expuneri p rezen 
tate d e Domnia V oastră la Plenara Consiliului N aţional al Frontului
D em ocraţiei şi Unităţii S ocialiste şi la şedinţa com ună a în altelor O rga
nism e Centrale d e Stat, prin care aţi oferit întregului nostru popor o
em oţionantă rem em orare a istoriei noastre naţionale şi a jertfei de
veacu ri a înaintaşilor noştri care au temeluit visul d e aur al întregii
noastre naţiuni: M area Unire d e la 1 D ecem brie 1918.
A cest evenim ent d e largă am ploare se reflectă în modul cel mai
strălucit în viaţa nouă a poporului român şi în noua noastră so cieta te
contem porană, căreia înalta personalitate a Domniei V oastre i-a im pri
mat- vrednicia d e a. purta num ele «EPOCA NICOLAE CEAUŞESCU».
tn strădaniile n eo b o site p e care le depuneţi necontenit, îm preună cu
Stimata D um neavoastră tovarăşă d e viaţă, d e muncă şi d e luptă, Doamna
A cadem ician Dr. Inginer ELENA CEAUŞESCU, noi vedem , alături de
întregul popor român, sim bolul cel mai reprezentativ al unităţii naţiu
nii, noastre şi al împlinirilor m ăreţe ale Rom âniei contem porane.
De a ceea , întîmpinînd cu a lea să bucurie şi înaltă mindrie patriotică jubileul celor şapte d ecen ii d e la înfăptuirea statului naţional uni
tar român, în num ele ierarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii
O rtodoxe Române, V ă asigurăm, mult stim ate Domnule Preşedinte
NICOLAE CEAUŞESCU, d e ataşam entul nostru deplin şi sincer faţă de
tot c e e a c e întreprindeţi pentru ridicarea Patriei noastre pe noi trepte
d e lumină şi propăşire a întregului popor român, pentru c o o p era re cu
toate statele lumii şi pentru statornicirea unei păci trainice p e întreg
pămîntul.
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E xcelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUŞESCU
P reşedintele Republicii Socialiste România
P reşedintele Frontului D em ocraţiei şi Unităţii Socialiste
%

Mult stim ate Domnule Preşedinte,
M embrii Adunării N aţion ale Bisericeşti, cel mai înalt for d e con du 
c er e al Bisericii O rtodoxe R om âne, alcătuit din ierarhii Siîntului Sinod
şi reprezentanţii clerului şi credincioşilor

din

cuprinsul

Patriarhiei

Române, întrunindu-se în sesiu n ea anuală de lucru, îşi îndreaptă gîndurile cătr& Domnia V oastră, mult stim ate Domnule P reşedin te, iscusi
tul şi încercatul conducător al poporului român, em inentă personalitate
a lumii con tem p oran e, exprimîndu-şi sen tim en tele lor d e înaltă stimă, aleasă preţuire şi profundă recunoştinţă pentru n eob osita activitate şi
uriaşa en erg ie crea to a re puse în slujba poporului şi a Patriei noastre,
«

precum şi pentru înfăptuirile e p o c a le realizate sub în ţeleapta ocîrmuire a Domniei V oastre, sim bol al năzuinţelor şi unităţii neamului nostru.
A dunarea N aţională B isericească analizînd activitatea desfăşurată
în anul 1988 p e plan bisericesc, m isionar-pastoral şi patriotic c e tă ţe 
nesc a luat aci cu bucurie că lu crarea Bisericii n oastre s-a fntegrat
%•

minunatelor împliniri cu care întreaga noastră

naţiune

a întîmpinat

m

sărbătoreşte jubileul celo r 70 d e ani d e viaţă ai Domniei V oastre şi
fjeste 55 d e ani~de activitate în slujirea idealurilor poporului, împli%

nirea a 300 d e ani d e la apariţia inegalabilului docum ent al limbii lite-
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rare rom âneşti, — Biblia de la 1688 —, ctitorit d e Şerban Cantacuzino
şi Constantin Brîncoveanu, v o ie v o d martir al neam ului, a cărui im agine
a fost rem em orată în a cest an de cultura rom ân ească, precum şi ani
v ersarea a şapte d ecen ii de la M area Unire din 1 d ecem b rie 1918, moment istoric culminant al Împlinirii dorinţelor d e unitate naţională a
tuturor românilor.
Trăind încă în atm osfera acestor m om ente an iversare şi vibrînd la
em oţionanta ch em a re p e care aţi adresat-o

reprezentanţilor

întregii

naţiuni, participanţi la m an ifestarea închinată aniversării a 70 de ani de
ia crearea statului naţional unitar român, d e a cinsti m em oria înainta
şilor noştri, şi a întregului'popor român, adevăratu l făuritor al acestui
act istoric, noi m em brii Adunării N aţionale Bisericeşti, ierarhi, clerici
\

şi mireni, reprezentanţi ai credincioşilor Bisericii O rtodoxe Române,
%

V ă asigurăm de profu n dele noastre sentim ente patriotice şi de în trea
ga noastră recunoştinţă pentru climatul de libertate şi p a ce instaurat în
ţara noastră, încredinţîndu-Vă totodată că vom contribui prin m ijlo a ce
_proprii la îm plinirea măreţului program menit dezvoltării m ateriale şi
spirituale a poporului rom ân şi înălţării

Patriei

noastre,

Republica
m

Socialistă România, pe noi culmi de progres şi civilizaţie.
X

Preşedintele Adunării N aţionale Bisericeşti

f TEOCT I S T
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

ANIVERSAREA A 70 DE ANI
DE LA UNIREA TRANSILVANIEI CU PATRIA-MAMA.
CONTRIBUŢIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA REALIZAREA MARII UNIRI
Biserica Ortodoxă Română şi-a împletit istorda sa cu cea a poporu
lui român slujind unitatea spirituală şi naţională a Patriei cu toate mij
loacele ei specifice. Biserica a contribuit şi a cinstit orice eveniment
glorios din trecutul nostru naţional. 1 Decembrie 1918 este unul din
aceste evenimente care a intrat în conştiinţa românilor de pretutindeni
ca o parte integrantă din fiinţa naţională a neamului nostru. La ac
ţiunile de realizare a statului naţional unitar român a participat de
sigur întregul popor, dar o contribuţie de seamă avînd şi Biserica Or
todoxă Română care, prin reprezentanţii săi, şi-a adus şi la acest eveni
ment ca şi în veacurile precedente partea sa deosebit de importantă
ia cultivarea spiritului de unitate naţională, la găsirea căilor celor mai
drepte pentru împlinirea idealurilor de veacuri ale naţiunii noastre.
După cum se cunoaşte, unitatea noastră naţională se bazează pe
moştenirea comună de la străbuni- a aceluiaşi spaţiu geografic, pe uni
tatea de origine, de limbă, credinţă, datini şi obiceiuri. Ideea unităţii
naţional-statale a constituit de-a lungul istoriei noastre o permanentă
şi sfîntă năzuinţă şi s-a exprimat în mod evident ca o permanenţă de
program şi de realizare.
Cu asemenea premise se realiza, încă acum două mii şi ceva de
ani în urmă, statul centralizat dac sub Burebista, cu un vast teritoriu
între munţii slovaci, Dunăre şi Marea Neagră. Se înfăptuia adică prima
unificare a conştiinţei politice a strămoşilor noştri. Iar mai apoi, sub
conducerea eroicului Decebal, străm oşii' noştri înfruntau ma/rele im
periu roman.
Confruntarea dintre daci şi romani, de la începutul secolului II,
reprezintă cum se ştie, pentiu poporuil nostru, momentul sâu. crucial,
cînd dramatica confruntare de atunci s-a transformat într-o fericită
fuziune, într-o sinteză etnică. Acestei fuziuni, propovăduirea învă
ţăturii lui Iisus Hristos, începută la noi încă de la Sfîntul Apostol
Andrei, îi venea în întîmpinare. Era liantul divin al celor două lumi
pînă atunci în conflict. Evanghelia iubirii slujea astfel ca însăşi pe
rioada zămislirii şi formării noastre să însemne, cum se exprima B. P.
Haşdeu, «perioada unei unităţi naţionale primordiale». Acum apărea
neamul nostru în istorie într-un veşmînt nou : român şi creştin.
*
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In faţa populaţiilor migratoare a trebuit să ducem o îndelungată
luptă pentru păstrarea fiinţei şi continuităţii pe pămîntul unde ne-am
născut şi dezvoltat. In timp ce m-igraţiile erau discontinui, trecătoare,
prezenţa străbunilor era continuă, statornică. Aşa ne vorbesc mărtu
riile istorice. Sînt deosebit de grăitoare, referindu-se la comunitatea
de obîrşie, afirmaţiile cunoscuţilor noştri cronicari. Grigore Ureche
scria că «Românii citi se afiă locuitori şi la A rdeal şi la M aram ureş, de
la un lo c sint cu M oldoven ii şi toti d e la Râm se trag». Iar Miron Costin
cultiva aceeaşi con ştiin ţă: «N um ele cel med adevărat, de la primul
d escă leca t prin Traian este român sau romanus, c a r e nume acest
popor l-a păstrat întotdeauna între dînşii... Acelaşi nume es<te dat în
deobşte muntenilor şi moldovenilor şi celor ce locuiesc în Ţara Tran
silvaniei. Un alt nume ei înşişi nu au primit între dînşii niciodată». Iar
marele cărturar de renume european, Dimiitrie Cantemir, sublinia şi el
cu pregnanţă : «Neamul m oldovenilor, muntenilor, ardelenilor, cu toţii,
cu un nume de o b şte rom âni se cheamă».
O dată cu unitatea firească, poporul român îşi cultiva şi ţinea
mereu vie, prin toţi fiii ei, o conştiinţă de credinţă religioasă ortodoxă,
o conştiinţă culturală, politică unificatoare, Biserica Ortodoxă
strămoşească avînd un rol din cele mai importante. E de ajuns
să menţionăm aici rolul cărţilor bisericeşti ortodoxe care au circulat
in toate cele trei provincii româneşti, iar Biblia de la Bucureşti sau a
lui Şerban Cantacuzino (1688) este un exemplu deosebit de grăitor în
păstrarea conştiinţei naţionale prin folosirea limbii române de către toţi
românii de pretutindeni. Dar în ciuda vitregiilor vremii, parcă împo
triva jeluirii cronicarului : «Aru-s vrem ile sub cîrm a om ului», neamul
românesc se ridica deasupra vremilor. La 1600, eroicul domnitor
Mihai Viteazul înfăptuia prima unire politică a Ţărilor Române şi se
intitula «Domn al Ţârii Româneşti, al Ardealului şi a toată Ţara M ol
dovei». Locuitorii vechii Dacii erau din nou sub acelaşi steag. Din
nefericire această realizare istorică a durat puţin. Dar faptul că a fost
posibilă a dobîndit semnificaţii profunde. Devenea adică un moment
de referinţă şi un ideal pentru evenimentele şi generaţiile ce au urmat,
în toate provinciile româneşti.
Idealul eliberării naţionale şi unirii intr-un singur stat a repre
zentat, în filozofia şi practica revoluţiei de la 1848, continuarea luptei
temerare a lud Tudor Vladimirescu — devenit şi el un simbol al do
rinţei de libertate şi dreptate, al voinţei de nezdruncinat de făurire a
unităţii întregului neam. Pentru generaţia de la 1848, unirea reprezenta
«ch eia bolţii», fără de care s-ar fi prăbuşit tot edificiul naţional. Ideea
creării «republicii rom âneşti a Daciei» sporea energiile, unea deopo
%
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trivă pe luptătorii pentru idealurile naţionale din toate provinciile
româneşti.
Unirea Principatelor din 1859 a însemnat o etapă crucială, treaptă
fundamentală pentru structura statului naţional român modern, fiind un
pas esenţial către locul cuvenit, de egalitate şi demnitate, între cele
lalte naţiuni europene şi dînd un 'impuls puternic spre continuarea ne
abătută a luptei pentru acea uniire «dorită de veacuri de toţi românii»,
cum spunea Mdhail Kogălniceanu.
Momentul acesta de mare triumf al voinţei naţionale a hrănit spe
ranţele fraţilor noştri de peste munţi, aflaţi sub stăpînirea imperiului
austro-ungar sub oare au îndurat «atîtea suferinţe, inclusiv rănirea su
fletului şi trupului ortodox român prin uniatism. In vremea unirii din
1859 sub sceptrul domnitorului Al. I. Cuza, Al. Papiu-Ilarian arăta că
«Românii din Transilvania numai la principate privesc».
După înfăptuirea unirii, a devenit un fapt absolut necesar ca şi
Biserica noastră din Principate să fie organizată canonic unitar, ca ur
mare a organizării unitare a Statului. Biserica noastră ortodoxă trebuia
să sprijine şi acum dezvoltarea şi năzuinţele naţiunii, cu toată forţa
spirituală pe care a dovedit-o de-a lungul istoriei. Astfel, o lege din
anul 1864 prevedea, în primele articole, ca toate eparhiile din Prin
cipatele Unite să formeze de acum înainte o singură şi nedespărţită
Biserică Ortodoxă Română. Pe temeiul Constituţiei din 1866 s-a alcă*
tuit în 1869 proiectul de lege pentru organizarea ei, iar in 1872 acest
proiect a devenit «Legea organică a Bisericii O rtodoxe Române» şi s-a
instituit prin această lege «Sfîntul Sinod al Bisericii O rtod ox e Române»,
menit să păstreze «unitatea adm inistrativă, disciplinară şi naţională».
Incepînd cu această dată, Biserica Ortodoxă Română din Principatele
Unite este una şi prin organizarea ei canonică, avînd în frunte pe
Mitropolitul din Bucureşti, în calitate de «Primat». De la 1 octombrie
J 874, începe să apară la Bucureşti revista «Biserica O rtodoxă Rom ână»,
organul oficial al Sfîntului Sinod — publicaţie semnificativ intitulată şi
avînd de îndeplinit un rol însemnat, atît în misiunea duhovnicească,
cît şi în aducerea la îndeplinire a ţelurilor de unitate organizatorică a
Bisericii noastre strămoşeşti.
Unirea Principatelor a reprezentat un pas hotă-rîtor în procesul
făuririi unităţii noastre statale, proces dinamizat prin cucerirea Inde
pendenţei de Stat în 1877— 1878, cînd Statul român devenea indepen
dent şi suveran, cu un prestigiu recunoscut pe plan european, consolidînd astfel fundamentul pentru edificarea Statului naţional unitar
român.
Urmează apoi evenimentele generate de primul război mondial,
cînd, paralel cu înfrîngerile suferite de Puterile Centrale pe atîtea
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fronturi, se făceau vizibile şi semnele de dezmembrare a anacroni
cului stat Austro-Ungar. Un mozaic de popoare fără o legătură orga
nică, fără flacăra unui ideal comun, ţinute doar cu forţa, căzînd acum
cu forţa, se desfăcea în structurile lui fireşti. Principiul autodetermi
nării devenea acum o forţă motrice. Noi ne urmam acum propriul
destin.
Cum se cunoaşte, Adunarea a avut lo c la 1 decembrie 1918. Pe
cîmpul lui Horia s-au întrunit peste 100.000 de români. In acea zi memorabilă a fost adoptată istorica Rezoluţie a Unirii. «Adunarea naţională a
tuturor rom ânilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, se spunea
în primul articol, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi, la A lba
lulia, în ziua d e 18.XI/Î.XII.1918 d ecretea z ă unirea acestor români
şi a tuturor teritoriilor locu ite d e dînşii, cu R om ânia». Vasile Goldiş
în raportul care însoţea Rezoluţia, preciza : «Naţiunile trebuie să
fie libere, ca astfel, e g a le în drepturi să poată în ch eia a c e a m are unire
a pop oarelor, care v a fi ch em ată să reprezinte o co n cep ţie superioară
pe scara civilizaţiei, şi să sp o rea scă astfel fericirea o m en ea scă pe pămînt... Dreptul naţiunii rom ân e d e a fi liberată îl recu n oaşte lum ea în
treagă. Dar odată scăp ată din robie, ea alearg ă în braţele dulcei sale
mame». Episcopul de Caransebeş, Miron Cristea, devenit apoi patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române, evoca tocmai această legătură de sînge
şi conştiinţă, cînd rostea de la una din tribune : «Simt că astăzi, prin
glasul nostru unanim, v om d esc h id e larg şi pentru totdeauna porţile
Carpaţilor, ca să p oată pulsa prin a rterele lor c e a mai caldă viaţă
rom ân ească şi ca prin a cea sta să ni se înfăptuiască a c e l vis neîm plinit,
copil al suferinţei, d e-a cărui dor au adormit şi m oşii, şi părinţii.
Semnificativ era şi faptul că la Unire aderau şi celelalte naţionalităti conlocuitoare. La 8 ianuarie 1919, naţionalitatea germană întru
nită la Mediaş anunţa, printr-o rezoluţie, că «...poporul săsesc din
Transilvania s e pronunţă conform principiului d e autodeterm inare,
pentru unirea Transilvaniei cu România». Şvabii din Banat, în Con
gresul din 10 august, acelaşi an, de la Timişoara, îşi comunicau şi ei
adeziunea, exprimînd convingerea că : «...numai unirea cu România va
putea să ne o fe r e garanţiile suficiente pentru existenţa şi progresul
nostru...». Populaţia evreiască aderase la unire încă din ianuarie 1918.
*

/

*
Biserica Ortodoxă Română, prin ierarhii şi*clericii săf, şi-a adus din
plin contribuţia la înfăptuirea Statului Naţional Unitar Română.
încă din anii neutralităţii României şi chiar cu mulţi ani înainte,
mai precis între 1891— 1918, atît în România; cit şi dincolo de munţi,
s-a intensificat lupta politică şi de masă pentru eliberarea ţinuturilor
româneşti aflate sub stăpînire străină. Expresia acestei dorinţe vechi
»

*
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de se cale în România se manifesta mai ales în cadrul Ligii culturale,
aflată sub conducerea marelui nostru istoric Nicolae Iorga. In cadrul
societăţii, pe lingă cei mai de seamă reprezentanţi ai vieţii noastre cul
turale, artistice, politice etc., se numărau şi unii preoţi ortodocşi din
satele şi oraşele româneşti şi, cum majoritatea erau şi învăţători, ei
deveniseră adevăraţi propagandişti şi apostoli ai luptei pentru unirea
tuturor româniloi în aceeaşi patrie.
Acelaşi lucru îl făcea în Transilvania Asociaţia pentru Literatură
română şi cultura poporului, pe scurt, Astra, înfiinţată încă din anul
1861 de către marele ierarh, mitropolitul Andrei Şaguna.
Această asociaţie devenise centrul întregii activităţi culturale din
Transilvania, în jurul căreia se strînseseră toate forţele româneşti care
luptau pentru ridicarea socială a românilor ca şi pentru pregătirea
unim.
In cadrul ei activau cu însufleţire şi ierarhii şi preoţii.
Ulterior, acestei societăţi, i s-au adăugat şi alte organizaţii cul
turale, care militau pentru aceleaşi idealuri sociale şi naţionale ale
românilor, în cadrul cărora de asemenea mulţi preoţi au avut o rodnică
activitate.
Lor ar trebui să li se mai adauge şi revistele ce apăreau în Tran
silvania în acea vreme, dînd ca exemplu Telegraful Român, unde Bi
serica Ortodoxă din Transilvania a îndeplinit un rol foarte important,
fie ca factor de c©nducere, fie ca scriitori şi colaboratori ai acestor
reviste, cu un zel ce avea să atragă asupra lor crunte represalii din
partea ungurilor la declanşarea războiului în anul 1914 şi în andi ur
mători, pînă la unire.
Ca reprezentanţi ai clerului în această acţiune vom da ca exemplu
pe preoţii V a s ile ■Lucaci, Ioan Lupaş, episcopul Roman Ciorogarul etc.
Preotul Vasile Lucaci se remarcase încă din tinereţe prin scrisul
său în gazetele Transilvaniei şi apoi ca membru marcant al Memoran
dului,- celebru act de protest al românilor ardeleni, contra asupririlor
îndurate din partea stăpînitorilor de atunci ai Ardealului. A şi fost
condamnat, la încheierea procesului, cinci ani de închisoare. Fără să se
lase intimidat, dimpotrivă a strigat în faţa acuzatorilor în cor cu toţi
cei judecaţi : «Trăiască unirea Românilor. Trăiască libertatea».
încă din vara anului 1914, Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, avînd în vedere evenimentele ce se pregăteau a reorganizat
clerul militar în aşa fel ca să fie folositor trupei şi idealurilor pentru
care avea să lupte.
Drept conducător a fost numit preotul profesor Constantin Nazarie,
om înzestrat cu alese calităţi şi care a organizat în vara anului 1916
conferinţe cu preoţii, arătîndu-le rolul ce-1 vor avea în cadrul armatei,
§
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în această luptă naţională pentru unire. Această acţiune de pregătire
a clerului militar s-a dovedit deosebit de rodnică. Au fost mobilizaţi
253 de preoţi însoţind trupele pe cîmpurile de luptă, dăruindu-le asis
tenţă «religioasă, încurajîndu-i şi jertfindu-şi chiar viaţa. Alţii au fost
luaţi prizonieri şi deportaţi, suferind rigorile lagărelor, mulţi pierzîndu-şi chiar viaţa.
Altă contribuţie a clerului a fost, pe lîngă asistenţa religioasă, şi
îngrijirea acordată răniţilor din spitale. O seamă de călugări şi de călu
găriţe au fost încadraţi într-o misiune de infirmieri, pusă sub condu
cerea arhimandritului Teoctist Stropanul. în anii războiului serviciile de specialitate ale armatei au îngrijit peste 60.000 de răniţi sau bolna vi. Alţi călugări au lucrat în cadrul serviciilor sanitare ale armatei,
mulţi dintre ei plătind cu viaţa devotamentul lor. De asemenea, nu
meroşi preoţi au lucrat în spitale şi trenuri sanitare la îngrijirea
răniţilor.
In total 809 preoţi au avut de suferit în urma ocupării vremelnice
a ţării şi a stăpînirii străine în Transilvania, pînă la unirea din 1918.
Şi c^c-est număr nu cuprinde pe preoţii căzuţi pe cîmpuri de luptă şi
nici pe cei care au plătit cu viaţa devotamentul lor la îngrijirea bolna
vilor de tifos.
începînd cu vara anului 1917 şi mai ales în cursul anului 1918, în
Transilvania, sub presiunea evenimentelor militare de pe fronturi, re
vendicările românilor, de ordin social şi naţional, creşteau în in
tensitate.
Clerul ortodox românesc în frunte cu ierarhii săi a salutat cu
bucurie această hotărîre a întregului popor şi a sprijinit-o cu toate for
ţele. Astfel, în ziua de 21 noiembrie 1918, toţi episcopii români ortosimgura
sprijini aspiraţiile naţionale ale poporului român. Acelaşi lucru l-au
făcut şi prin pastorale.
m

0

Un rol deosebit d-a avut şi mitropolitul de mai tîrziu ai Ardealului,
N icolae Bălan.
Pe de altă parte preoţii alături de alţi cărturari ai satelor au pro
cedat la înfiinţarea consiliilor şi gărzilor naţionale şi umblau din sat în
sat adunînd adeziuni pentru unire. Menţionăm în special numele scriito
rului şi preotului Ion Agârbiceanu atît de cunoscut în literatura română.
Nu a rămas nici un sat fără să-şi aibă delegaţii săi la Marea Adu
nare de la Alba Iulia. Mulţi dintre preoţi au fost preşedinţi ai Consi
liilor Naţionale- Aşa de exemplu în jud. Alba din cele 84 de consilii,
63 au fost prezidate de preoţi, mulţi dintre ei fiind chiar aleşi delegaţi
<ii satelor în circumscripţiile existente.
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Fiind convocată această adunare de către Consiliul Naţional
Român, «pentru ziua de 1 Decembrie la Alba Iulia, Biserica şi-a trimis
ca delegaţi oficiali pe cei mai vrednici slujitori ai ei : cei 5 episcopi, 4
vicari, 10 delegaţi ai Consiliilor eparhiale, 129 de protopopi, cîte un
profesor şi cîte doi studenţi de la Institutele teologice, apoi numeroşi
preoţi şi învăţători ai şcolilor îndrumate de Biserică, aleşi ca delegaţi
în satele sau oraşele în care locuiau. In afară de aceşti delegaţi ofi
ciali, numeroşi alţi preoţi au participat la adunare în fruntea păstoriţi
lor lor, alături de cei o sută de mii de români, veniţi să dea glas voinţei •
de veacuri a românilor transilvăneni de-a se uni cu «ţara», cu fraţii lor
de dincolo de Carpaţi.
In ziua memorabilă de 1 Decembrie 1918 s-a slujit Sfînta Liturghie
în cele două biserici româneşti din Alba Iulia ; într-una a slujiit epis
copul Ioan Papp de la Arad, dar răspunsurile au fost date de studenţii
teologi de la Sibiu, prezenţi la Adunare. Apoi, deschizîndu-se «Adu
narea naţională constituantă», cu cei 1228 delegaţi oficiali, în biroul
Adunării au fost aleşi trei preşedinţi : Qeorge Pop de Băseşti şi episcopii
Ioan Papp de la Arad şi Dimitrie Radu de la Oradea. în «Marele Sfat
Naţional», cu 212 membri (un fel de Parlament), au fost aleşi mai mulţi
•slujitori ai Bisericii, iar în «Consiliul Dirigeant» (un fel de Guvern pro
vizoriu, cu sediul la Sibiu), a fost*ales şi V asiie Lucaci. La ora 14, pe
Cîmpul lui Horia, numeroşi cărturari — între care şi ierarhi — au rostit
cuvîntări pe tribunele ridicate acolo, în mijlocul celor o sută de mii de
români care aşteptau cu cîntece naţionale, proclamarea unirii.
In aceeaşi zi s-au săvîrşit slujbe solemne în toate bisericile din
Transilvania, urmate de cuvîntări, prin care preoţii au tălmăcit păstori
ţilor lor însemnătatea marelui act care se înfăptuia la Alba Iulia, ce
tatea unirii.
La 14 decembrie o delegaţie a Marelui Sfat Naţional, formată din
Vasile Goldiş, Alexandru Vaida Voievod, episcopii Miron Cristea de
la . Caransebeş şi Iuliu Hossu de >la Gherla, a prezentat actul unirii la
Bucureşti.
.
'*
In felul acesta se încheia lupta de veacuri a poporului român pen
tru independenţă naţională şi unitate statală. Biserica îşi făcuse datoria
— ca în tot trecutul ei — faţă de poporul pe care-1 păstorea, faţă de
neamul românesc.
t NIFON PLOIEŞTEANUL
#

Episcop, Vicar Patriarhal

t TEOCTIST
DIN MILOSTIVIREA LUI DUMNEZEU
'ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR,
MITROPOLIT AL UNGROVLAHIEI,
PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMANE
IUBITULUI NOSTRU CLER, CINULUI MONAHAL
ŞI DREPT MĂRITORI LOR CREŞTINI, HAR ŞI PACE
DB LA DUMNEZEU-TATAL, IAR . DE LA NOI PARINTBASCĂ
BINE&ISV ÎNT ARE
%

«S/ava intru c e i de sus iui Dumnezeu şi
pe pâmînt pace, între oam eni b u n ă v o ir e !*
(Luca 2,14).

Iubiţi fii sufleteşti,
Ca în fiec a re an, ziua c ea m are şi binecuvîntatâ a Naşterii Domnului ne adună iarăşi în sfintele noastre lăcaşuri d e închinare, pentru
a cinsti după cuviinţă praznicul întrupării Mîntuitorului lisus Hristos.
Cîntările de pream ărire şi colin d ele noastre dragi închinate a cestei zile
răsună în inimi cu eco u prelung, încă din vrem uri străvechi. M elodiile
lor s e unesc cu graiurile îngereşti, îndreptîndu-ne gîndurile către ieslea
c e a sfîntă din B etleem şi îndem nîndu-ne să ne închinăm cu e v la v ie în a
intea dum nezeiescului Prunc, îm preună cu păstorii şi cu magii d e la
Răsărit, pentru a ne îndestula d u h ovn iceşte din bucuriile negrăite pe
care Dumnezeu le-a dăruit întregii lumi prin întruparea Fiului Său.
Minunea c e a mai presus de fire din staulul Betleem ului revarsă
necontenit în potirul su fletelor creştine b o g ate înrourări d e în v ăţă
minte, îndemnuri şi trăiri duhovniceşti, călăuze statornice întru păstra
rea şi îm bogăţirea d reptei credinţe şi a dobîndirii mîntuirii noastre. De
a ceea , în ziua N aşterii Domnului, regăsindu-ne în părtăşia \a c e le ia ş i,
sfinte comuniuni de credinţă cu moşii şi strămoşii noştri, în jurul sfinm
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telor altare străbune — a d ev ă rate B etleem e a le naşterii noastre d u h o v 
niceşti —, să ne d esch id em ochii minţii asupra înţelesurilor adînci ale
m esajului în g eresc : «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt
pace, între, oameni bunăvoire !».
Dreptmăritori creştini,
Cîntarea îngerilor, care a răsunat, odinioară deasu pra staulului din
Betleem , a d escop erit inimilor cred in cioase adev ăru l d esp re n ea sem ă 
nata iubire a lui Dumnezeu faţă d e întreaga om enire, hărăzită a se
bucura şi d e slava c ea d e sus, şi d e p a c e şi de bu n ăv oire pe pămînt.
De-a lungul vrem ii, minţile luminate de har ale Sfinţilor Părinţi, mari
dascăli şi.iera rh i ai Bisericii, au zăbovit cu multă lu are am inte asupra
înţelesului acestor graiuri îngereşti, pentru a desluşi adevărul că slava
lui Dumnezeu şi îm preuna-trăire a oam enilor în p a c e se condiţionează
una p e alta şi aduc roade, d acă stabilim între e le o legătură vie.
în că în V echiu l Testament aflăm exprim at a cela şi ad ev ăr că
«slava lui Dumnezeu» este, în primul rînd, m an ifestarea suprem ă a d e săvîrşirii, a sfinţeniei şi a purtării d e grijă pentru toată zidirea. «Ceru
rile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mîinilor Lui o vesteşte tăria»
(Ps. 18, 1), rostea cu adîncă adm iraţie şi e v la v ie p roorocu l şi psalmistul
David, mărturisind prin aceasta că întreaga fire, prin frum useţea şi desăvîrşirea ei, reflectă slav a lui Dumnezeu.
Dar nu numai cerul şi pămîntul cuprind şi d e s c o p e r ă slava lui
Dumnezeu, ci şi omul, şi mai ales el, menit a fi cununa crea ţiei, făcută
după chipul lui Dumnezeu (Fac. 1, 27), înzestrat cu gîndire şi libertate,
în stare să ch iv ern isească în m od înţelept tot c e e a c e îl în con joară spre
a agonisi pentru el şi pentru sem en i «pîinea c e a spre fiinţă» Drepţii şi
bineplăcuţii lui Dumnezeu însetau pururea spre cu n oaşterea sla v ei c e 
reşti, ca dar sp ecial pentru ei şi rolul lor profetic. «Arată-mi slava Ta !»
(leş. 33, 18), c e r e a M oise lui Dumnezeu, C are i S e d e sc o p eră şi îl încredinţează, zicînd : «Viu sînt Eu şi viu e numele Meu şi de slava
Domnului e plin tot pămîntul» (Num. 14, 21).
D escoperirea însă şi înţelesul slav ei lui Dumnezeu ni s-au tăcut
deplin la «plinirea v rem ii» prin întruparea Mîntuitorului lisus Hristos,
in Care Sfîntul A p ostol Pavel v e d e «strălucirea slavei şi chipul fiinţei
lui Dumnezeu» (Evr. 1, 3). în desăvîrşita Sa sm eren ie cu care a venit
pe lum e ca Prunc în ie s lea să ră că cio a să şi în ascu ltarea Sa pilduitoare
iaţă d e v rerea Tatălui ceresc, Mîntuitorul spunea : «Eu nu caut slava
Mea... Dacă Mă slăvesc Eu pe Mine Însumi, slava Mea nimic nu este.
Tatăl Meu este Cel care Mă slăveşte» (Ioan 8, 50, 54). Şi tot El m ăr
^
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turiseşte mai înainte de a suferi chinurile şi răstignirea : «Acum a fost
preaslăvit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preaslăvit întru El» (loan
13, 31)... «Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul
să Te preaslăvească... Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe păm înt; lucrul
pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvîrşit» (loan 17, 1, 4).
Prin întruparea, prin m oartea pe cruce, prin în v ierea şi prin înăllarea Sa la cer, Mîntuitorul Iisus Hristos a restaurat chipul lui Dum
nezeu în om' şi a făcut cunoscută lumii slav a lui Dumnezeu. Despre
cinstirea chipului nostru şi despre iubirea dum n ezeiască faţă d e om
s~au scris într-o cunoscută scriere patristică, din secolu l II, numită
«Păstorul» lui Herma, urm ătoarele : «Nu înţelegi oare că slav a lui
Dumnezeu este mare, puternică şi minunată tocm ai prin faptul că El
a creat lum ea pentru om şi a supus lui toată creaţia şi i-a dat toată
stăpînirea, ca să stăp în ească to a te. c e le d e sub cer ?». Iar în plenitu
dinea ei, lucrarea a c estei s la v e dum nezeieşti s-a manifestat vizibil în
lume prin pog orîrea Duhului Sfînt asupra Sfinţilor A postoli la Cincizecim e. Slava lui Dumnezeu, în în ţeleg erea c e a mai cuprinzătoare,
străluceşte în primul rînd în Biserică, însăşi îm părăţia lui Dumnezeu,
care este «dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfînt» (Rom. 14, 17) şi ea
cuprinde cerul şi pămîntul, îngerii, sfinţii şi pe toţi cei ce se străduiesc
pe pămînt pentru d obîn d irea ei. A cesta este şi înţelesul cuvintelor pe
care le auzim la începutul Sfintei Liturghii, ca şi la săvîrşirea celorlai te Sfinte Taine, atunci cînd sfinţiţii slujitori intonează : «B inecuvîntată este îm părăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pu
rurea şi în v ecii vecilor».
•

•

Iubiţii mei,
D oxologia îngerilor la ven irea în lum e a Domnului nostru Iisus
Hristos a d escoperit aşadar bogăţia dragostei şi bunătăţii lui Dumne
zeu faţă de oam eni şi a arătat legătura v ie dintre cer şi pămînt, dintre
Creator şi creaţie. Omul, în calitate d e cunună a întregii creaţii, d e s 
coperind în sine chipul şi asem ăn area lui Dumnezeu, are m enirea d e
a răspunde la d ragostea dum nezeiască prin drag ostea lui lucrătoare de
fapte bune, prin iden tificarea voinţei lui cu voinţa lui Dumnezeu. In
acest chip şi noi ne învrednicim d e slav a Lui c e a cîntată de ' îngeri
deasupra peşterii, silindu-ne să ne îm podobim viaţa cu «e v la v ie , smelenie, milă, blîndeţe, înţelepciune, pace, ad ev ăr şi dragoste sinceră
faţă de toţi», cum învaţă Sf. loan Gură d e Aur. «Omul — continuă
acelaşi sfînt ierarh — este o făptură c e aparţine la două lu m i; su fle
tul său este ap roap e de lum ea d e sus, iar trupul s e aproprie d e lum ea
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de jos. A sem en ea unei punţi, el uneşte a ceste dou ă lum i; ca şi ele, el
are a cela şi C reator ca re a făcut toate în cer şi pe pămînt».
Pentru a ne bucura d e darul «slavei lui Dumnezeu», se cuvine
mai întîi să d escop erim înlăuntrul nostru adevăratu l sens al vieţii n oas
tre d e fii şi slujitori ai Bisericii străm oşeşti, spre a o trăi în toată p le 
nitudinea ei, d esch isă spre săvîrşirea binelui, dreptăţii şi adevărului.
Legată strîns d e înseşi vieţuirea şi rostul nostru, sla v a lui Dumnezeu
este dar (şi este, în acelaşi timp, şi îndem n stăruitor la. o activitate
creatoare, la propăşire d u h ov n icească necontenită, la îm plinirea a tot
c e e a c e înalţă şi în n obilează fiinţa noastră, dev en in d făpturi noi, v r ed 
nici să primim harul mîntuitor. Caracterul superior al vieţii creştine se
defineşte, cum se ştie, prin credinţă şi fapte bune, după cum spune
Însuşi Mîntuitorul Hristos : «Ca lumea să vadă faptele voastre cele
bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri» (M atei 5, 16). Ha
rul s e c o b o a r ă d e sus, de la Părintele luminilor, iar noi îl fa cem roditor
prin credinţă şi fapte bune.
Luînd trup om en esc şi venind în lume, Dumnezeu Şi-a descoperit
slav a Sa, în sm erenie, .spre a o dărui oam enilor. Pe acelaşi drum al
a cestei virtuţi, cu un rol atît d e hotărîtor în izbîndirea urcuşului du
h o v n ic e sc , îndeam nă a păşi un m are învăţător al voii lui Dumnezeu,
Sfîntul Ierarh Martir Irineu d e Lugdun, încă din secolu l II, scriind :
«Va trebui mai întîi să respectaţi ordinea o m en ea sc ă şi după a c e e a să
participaţi la slav a lui Dumnezeu. Nu voi L-aţi creat p e Dumnezeu, ci
Dumnezeu v-a creat p e voi. Astfel, dacă sînteţi creaţia lui Dumnezeu,
aşteptaţi mîna Artistului viu care fa c e tot lucrul la timpul potrivit, timp
potrivit pentru voi, obiectul creaţiei Lui. Oferiţi-I Lui o inimă blîndă şi
ascu ltătoare şi urmaţi m odelul pe care vi-1 dă A r tis tu l: aveţi în voi
sm erenie, pentru ca nu cum va fiind îndărătnici să pierdeţi am prentele
d eg etelo r Lui». De cîte ori, cuprinşi d e duhul sm eren iei şi ai căinţei
sincere, ne recu noaştem marginile noastre, Dumnezeu ne ch ea m ă să-I
pream ărim slava Sa tocm ai prin c e le slab e şi n epu tin cioase a le noastre.
Mîntuitorul a dat slava Sa apostolilor Săi şi, prin ei, nouă tuturor, spre
a fi una în credinţă cu ei. .«Slava pe care Tu Mi-ai dat-o le-am dat-o lor,
spune El, ca ei să fie una, precum Noi una sîntem» (Ioan 17, 22). Sîntem
v a se d e cinste a le lucrării lui Dumnezeu şi slujitori ai vrerilor Lui, cum
tălm ăceşte acelaşi Sfînt Ierarh : «Atunci cînd Domnul a spus ucenicilor
S ă i : «Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi», a subliniat
faptul că nu El era slăvit d e către cei ce ll urmau, ci ei erau cei care
vrimeau din slava Sa, urmînd pe Fiul lui Dumnezeu.
Ca purtători ai slav ei lui Dumnezeu, să ne străduim să nu o îm •
puţinăm, ci dimpotrivă, să o facem să strălucească tot mai puternic prin
m
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vrednicia noastră p erson ală, spre a binem erita acest dar. «Avem co
moara aceasta în vase de lut, ne atrage atenţia S t A postol P av el, ca să
se învedereze că puterea covîirşitoare este a lui Dumnezeu, şi nu de la
noi» (II Cor. 4, 1). A c ea stă putere a lui Dumnezeu, care sălăşlu ieşte in
fiinţa noastră, are Insă n e v o ie d e rîvna, d e credinţa şi d e d rag ostea
noastră, pentru ca să s e poată d esco p eri în toată strălucirea ei. Parti
ciparea noastră la sla v a lui Dumnezeu este nu numai un dar, ci şi o
datorie. Atunci cînd n e străduim să fa c e m din sufletul nostru grădină
d e virtuţi, Duhul Sfînt transformă întreaga noastră fiinţă, făcîn d-o pur
tătoare vrednică a sla v ei lui Hristos. A cest lucru înseam nă deci că «sla 
va lui Dumnezeu» s e arată în deplina ei în ţeleg ere nu numai cu privire
la c e e a c e este omul, ci şi cu privire la c e e a ce el urm ează să devină,
prin păstrarea credinţei străm oşeşti şi prin slujirea sem en ilor cu care
împreună are m en irea d e a alcătui pietre vii la tem elia Bisericii.
Iubiţi credincioşi,
M esajul în g eresc al Naşterii Domnului, «Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni bunăvoire», p e lîngă frum u
s eţea lui de nedescris, ca inspiraţie divină şi cuvînt dum nezeiesc, lea g ă
cerul cu pămîntul, constituind din a c e s te două realităţi atît d e diferite o
unitate desăvîrşită. îm brăţişînd într-o singură d o x o lo g ie c e le cereşti cu
c e le pămînteşti, slă v irea lui Dumnezeu cu a şez a rea păcii pe pămînt şi a
bunei voiri între oam eni, această cîntare d e o m are actualitate în v r e 
m ea noastră în dreaptă lu area aminte asupra unui m are ad ev ăr : că slav a
lui Dumnezeu, cu venită omului de pretutindeni, se p o ate dobîndi dacă
omul se străduieşte la rîndul său să să v îrşea scă c e le ale păcii. A c e ste
valori a le întrupării nu sînt vestite separat tşi nu-şi dau ro a d ele lor
b in efăcătoare p e pămînt, d e «bunăvoire între oameni»*, d acă nu le dăm
viaţă cu prioritate prin întreaga noastră s t r ă d a n ie ; d acă slav a lui Dum
nezeu nu se înalţă d e p e pămîntul păcii şi d acă pream ărirea sărbătorii
nu se îm plineşte din inimi şi buze curate, rostitoare de bunăvoinţă, de
p a ce şi d e preţuire a sem enilor.
Cu a ceste valori în cu g ete şi fa p te v red n ice d e slava lui Dumne
zeu au prăznuit, d e-a lungul seco lelo r, fericiţii noştri străm oşi s ă r b ă 
toarea Naşterii Domnului, p e care au îm p od ob it-o cu datini, colin d e şi
trăiri rupte din fiinţa şi în ţelepciu n ea lor, ca fii statornici ai Bisericii
*străbune şi ai patriei scu m p e. A c elea ş i ca m elo d ie şi conţinut curat o r
todox, d e la un capăt la altul al întinselor ţinuturi rom âneşti, a c e e a ş i
v oioşie şi în credere, exprim ate atît d e frum os în veşn icia şi unitatea
graiului rom ânesc, colin d ele şi datinile au exprim at acum în luna d e 
cem brie şi în zorii Noului An v ech im ea, continuitatea, unitatea şi crezul
B.O.R. — 2
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lor, d e atitea ori mărturisit şi d e atitea ori plătit cu jertfe, d e a fi o ţară
şi un p op or liber şi in depen den t.
A cum cînd prăznuim după datină m area sărb ă to a re a N aşterii Dom
nului, «Răsăritul răsăriturilor», ne îndreptăm creştin eşte şi rom âneşte
gîndurile d e cinstire către eroii noştri nemuritori, către neînfricaţii lup
tători, participanţii d e acum şap tezeci d e ani, veniţi din toate laturile
rom âneşti p e cîm pia lui H orea d e la A lba Iulia, pentru ca într-un cuget
să p roclam e Unirea v eşn ică a Transilvaniei cu Patria Mamă, crea rea
Statului naţional unitar rom ân .
Rod al năzuinţelor, vrerilor şi luptelor d e s e c o le a le tuturor fiilor
ţinuturilor rom âneşti, a cea stă îm plinire a pecetluit pentru totdeauna
unitatea sfîntă a poporului român, tem elie trainică a deven irii lui. Intre
chipurile d e frunte ale celo r p este o sută cincizeci d e mii d e d eleg aţi şi
participanţi, la 1 D ecem brie 1918, la A lba Iulia au răsunat şi glasurile
multor slujitori ai altarelor, în frunte cu cel c e s-a străduit neabătut
pentru înfăptuirea unirii, episcopul d e atunci al C aransebeşului, Miron
Cristea, viitorul patriarh al Bisericii O rtodoxe R om ân e.
înscrisă în cu g etele şi inim ile tuturor fiilor ţinuturilor străbune,
Unirea c e a M are cucerită şi înfăptuită ca un drept sacru străluceşte în
zilele noastre prin vredn icia braţelor, prin lumina minţii şi prin eroism ul
întregului nostru popor, unit în jurul în altei'C on d u ceri d e stat, adău 
gind m ereu noi şi noi împliniri spirituale şi m ateriale şi înălţînd patria
p e culmi d e înflorire, d e deplină afirm are a in d epen d en ţei şi su v era 
nităţii n aţion ale. în acest uriaş iureş d e simţire şi d e ataşam ent patrio
tic ne aflăm şi noi ierarhii, credincioşii şi slujitorii Bisericii noastre
străm oşeşti, spre a aduce, prin graiul eforturilor n oastre sporite, spriji
nul hotărîtor în munca plină d e avînt a întregului nostru popor român,
năzuinţelor s a le d e p ace, d e c o la b o ra re şi prieten ie dintre oam eni şi
popoare.
• 0

Anul p e care îl în ch eiem p este puţine zile n e-a prilejuit e v o c a r e a
unor m om en te d e m are însem nătate din istoria ţării şi a Bisericii n oas
tre, m enite să ne în su fleţească cinstirea şi recunoştinţa faţă d e v r ed 
niciile celo r c e s e c o le d e-a rîndul au temeluit v a lo rile spirituale ale
neamului nostru rom ânesc. Pătrunşi d e a sem en ea sim ţăm inte am c o m e 
morat, la morrrăntul său din biserica Sf. G heorghe-N ou, vrednicia şi
sfîrşitul martiric al domnitorului Constantin Brîncoveanu, cu prilejul
împlinirii a trei sute d e ani d e la urcarea lui p e tronul Ţării R om âneşti.
De num ele său şi al lui Şerban Cantacuzino este leg a tă şi tipărirea
primei traduceri integrale a Sfintei Scripturi pentru prim a dată în lim ba
rom ână în tipografia M itropoliei din Bucureşti, m onum ent d e cultură
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fără asem ănare, cunoscut sub num ele d e Biblia lui Şerban sau Biblia
de la 1688. N e-a ajutat Dumnezeu să om ag iem vredn icia poporului
român pentru unitatea graiului străm oşesc oglindită in a c ea stă Carte
a cărţilor, tipărind-o după trei sute d e ani, in a c e e a ş i tipografie, cu litera
şi graiul nostru d e astăzi. La trăirile noastre lum inoase din a c e s te zile
şi păşind pragul Noului An^î989, alăturăm rugăciunilor şi bucuriilor
noastre sfinte şi p e eroii unităţii noastre naţionale şi' osten elile cărtură
reşti ale tuturor celo r care, din bătrîne timpuri, au trudit la dăltuirea
conştiinţei d e neam şi la înveşm întarea cuvintului lui Dumnezeu în
graiul dulce şi sfint al străm oşilor noştri.
4

Iubiţi fii duhovniceşti,
A dresîndu-vă a c est cuvînt pastoral, izvorît din d rag ostea părin
tească c e v ă păstrez, mulţumesc, adine recunoscător, Bunului Dumne
zeu pentru bucuria d e a ne afla azi îm preună în jurul dum nezeiescului
Prunc din ie s le a d ev en ită «sfîntă a sfintelor», spre a primi lumină din
lumina «Soarelui dreptăţii», în călăuzirea noastră p e drumul mîntuirii.
Cald şi stăruitor îndem n părintesc v ă aşez în inimi şi în cu gete p o v ă ţuindu-vă să ascultaţi cu credinţă şi să primiţi cu dragoste sfin tele
chem ări ale sărbătorii d e azi, spre a v ă îndestula, după datina din stră
buni, cu vrednicie, din bucuriile a cestei sfinte sărbători.
Pom enindu-vă n eîn cetat în rugăciunile m ele, v ă trimit, cu a r h ie 
rească binecuvîntare, c e le mai bune urări d e sănătate, fericire, p a c e şi
a le s e bucurii du hovn iceşti pentru sfin tele sărbători ale Crăciunului,
Noului An 1989 şi B obotezei, dorindu-vă tuturor trad iţion alu l:
«La mulţi a n i !»
Vâ îm brăţişează în Domnul nostru lisus Hristos, părintele vostru
duhovnicesc,

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

SCRISOAREA IRENICĂ
adresată de
PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
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cu prilejul sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului — 1988
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Preaiubite frate în Hristos,
In a cea stă luminată şi sfîntă zi a Naşterii Domnului, cu sufletul plin
d e strălucirea slav ei care a învăluit odinioară pe păstorii din Betleem ,
V ă adresăm salutarea noastră fră ţea sc ă , întîm pinîndu-V ă' cu m esajul
cetelo r în g e r e ş ti: «Slavă întru cei.d e sus lui Dumnezeu şi pe pămînt
pace, între oameni bunăvoire» (Luca 2, 13— 14).
îm brăţişînd c e le cereşti cu c e le păm înteşti, a c e a stă cîntare, plină
d e sfinte înţelesuri, ne îndreaptă luarea-am inte asupra m arelui ad ev ăr
că slava lui Dumnezeu s e reflectă şi s e d esc o p eră în om, care este cu 
nuna întregii creaţii. A cea stă slavă, ca dar al întrupării Fiului lui Dum
nezeu, îşi adu ce ro a d ele ei b in efăcă to a re atunci cînd noi înşine o trans
punem în viaţă, prin întreaga noastră strădanie.
Pentru a ne bucura de darul «slavei lui Dumnezeu», se cuvine să
pătrundem adevăratul sens al vieţii noastre, spre a o trăi în toată pleriitudinea ei, răspunzînd la dragostea divină prin d rag ostea noastră izv orîtoare d e fap te bune, prin iden tificarea voinţei noastre cu voinţa lui
Dumnezeu şi prin n econ ten ita propăşire d u h ov n icească în îm plinirea a
tot c e înalţă şi în n obilează fiinţa umană.
însufleţiţi d e a c e s te năzuinţe, îm preună cu slujitorii altarelor şi cu
credincioşii Bisericii noastre, ne unim strădaniile cu a le Sanctităţii
V oastre şi cu ale tuturor doritorilor de bine din lume, pentru ca slava
lui Dumnezeu vestită d e îngeri în n oaptea c e a sfîntă deasupra peşterii
din B etleem să s e r e v e r s e în lume, deschizînd inim ile şi voinţa tuturor
spre săv îrşirea binelui, dreptăţii, adevărului şi păcii p e pămînt.
Cu a c e s te gînduri şi nădejdi, V ă urăm din toată inima să prăznuiţi
N aşterea Domnului în deplină sănătate şi bucurie d u hov n icească, iar
în Noul An al m ilei Domnului — 1989 — Bunul Dumnezeu să binecuvînteze sfîntă V oastră Biserică şi toate p o p o a rele lumii cu pace, în ţeleg ere
şi bunăvoire. ‘
V ă îm brăţişăm frăţeşte, cu sfîntă sărutare în Hristos cel întrupat,
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CELEBRAREA BIBLIEI DE LA BUCUREŞTI *
de + T E O C T I S T
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Deşi ora ne arată c ă ar trebui să în ch eiem a cea stă reuniune festiv ă
închinată împlinirii a trei sute d e ani d e la tipărirea primei traduceri
integrale a Sfintei Scripturi în lim ba rom ân ă, sînt totuşi încredinţat că
fiecare dintre cei ce s e află aici ar ezita, d a că ar fi consultat, să-şi d ea
acordul pentru în c h e ie r e a luărilor d e cuvînt. Evenimentul p e ca re îl săr
bătorim astăzi — apariţia ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti — în
atm osfera de a lea să înălţare su fletea scă , s e arată atît de important şi
sem nificativ pentru în ch eg a rea unităţii culturale şi n aţion ale, încît, cu
toate că s-a produs cu trei veacuri în urmă, acest unic monument de
credinţă şi viaţă a străm oşilor noştri reţine totuşi lu area am inte cu atîta
tărie. Luările de cuvînt şi refera tele prezentate astăzi, ştiinţific şi actual,
izvorînd din conştiinţa părtăşiei noastre faţă d e vrednicia tuturor celo r
c e au înscris în cron ica culturii noastre pagini d e glorie d e-a lungul
seco lelo r, constituie ex p resia cinstirii şi om agierii înfăptuitorilor Bibliei
de la Bucureşti.
Şi a^est cuvînt de în c h e ie r e aş dori s ă fie continuarea d o x o lo g iei
aduse lui Dumnezeu pentru nepreţuitul dar primit d e la El, prin stră
daniile înaintaşilor noştri care ne-au lăsat acest far d e lumină, d e gînctire şi d e viaţă rom ân ească, a ceste sfinte urme ale trecerii lor pe o ca le
p e care şi noi continuăm să m ergem . R eed itarea Bibliei d e la 1688, ca
şi întîlnirea noastră, care a cuprins timpul desfăşurării unei Liturghii,
a năzuit să fie prilejul dezvăluirii celo r mai sin cere şi adinei simţăminte
d e cinstire închinate Cuvîntului lui Dumnezeu şi trecutului spiritual al
poporului nostru dreptm ăritor care şi-a cristalizat obîrşia şi şi-a făurit
*
Cuvîntare rostită la Simpozionul «Aniversarea a 300 de ani de la apariţia
Bibliei de la Bucureşti» — Institutul teologic din Bucureşti, 17 noiembrie 1988.
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istoria şi cultura sa unitară mărturisind şi trăind plenar virtutea iubirii,
izv orîtoarea atitor p o d o a b e sufleteşti p e ca re şi-a durat existenţa şi
d ev en irea sa. Numai astfel se p o a te în ţeleg e d e c e cărţile Bibliei tra
duse din diferite limbi au găsit în graiul străm oşilor noştri formulări
atît d e fru m oase şi d e fericit a le s e într-un tot unitar v alabil în toate ţi
nuturile d e îndelungată vieţuire a poporului rom ân.
Am ascultat cu multă atenţie luările d e cuvînt, ca re ne-au în drep
tat gîndurile către toţi cei c e au adăugat osten eli p este osten eli spre a
ne lăsa acest tezaur. C el c e ar v rea să rostească un cuvînt d e în ch eiere
şi, deci, de concluzii şi d e sublinieri asupra acestor luări d e cuvînt, îşi
asum ă o răspundere m ai mult d ecît cutezătoare, pentru că toate gîndurile şi sim ţăm intele p e care le-am închinat astăzi B ibliei lui Şerban V od ă
Cantacuzino, care este Cuvîntul lui Dumnezeu, pururi «viu şi lucrător»
(Evr. 4, 12) şi «care rămîne în veac» (I Petru 1, 23), nu se în ch eie, d e 
sigur, aici, ci, ca totdeauna, acest Cuvînt du m n ezeiesc v a lucra mai
departe, dînd naştere altor aprofundări şi studii, analize şi cercetări tre
bu itoare culturii naţionale, Bisericii străm oşeşti şi întregului nostru
p op or dreptcredincios.
Sărbătorirea a trei sute d e ani d e la apariţia a c estei Biblii îm pli
neşte, în m od fericit, alte aniversări cu profunde sem nificaţii pentru
d ev en irea istorică a poporului şi a ţării noastre : trei sute d e ani d e la
urcarea p e tronul Ţării Rom âneşti a lui Constantin V o d ă Brîncoveanu
şi 70 d e ani, la 1 d ecem b rie, d e la unirea Transilvaniei cu Ţara-Mamă,
m om ent încoronat cu actul constituirii statului naţional unitar rom ân.
La tem elia acestui m ăreţ act, cu multiple con secin ţe asupra istoriei n a
ţionale şi bisericeşti,
aşezăm
şi
apariţia,
la
1688,
a
B
ibliei
d
e
la
Bucureşti,
*
•
rod al «ostenelilor cărturăreşti a le tuturor celor care, din bătrîne timpuri,
au trudit la înveşm întarea cuvîntului lui Dumnezeu în graiul dulce al
străm oşilor noştri din Ţara R om ânească, M oldova şi Transilvania» i.
Biblia de la 1688 a contribuit, după cum bine s e ştie, la unitatea d e
grai, d e gînd, de simţire şi d e credinţă a rom ânilor d e pretutindeni, care
s-a făurit tem einic d e-a lungul veacu rilor în cugetul şi trăirea celo r
care, la plinire d e vrem i, vor proclam a la A lb a Iulia M area Unire de
la 1 d ec em b rie 1918.
Tot în acest an, se îm plinesc 340 d e ani d e la apariţia, pentru în tîia oară în lim ba română, a Noului Testament de la Bălgrad, în 1648,
etap ă de o d e o s e b ită însem nătate pentru eforturile ca re se vor adăuga
celo r c e au dus la tipărirea întregii Biblii în lim ba v orbită d e poporul
1. f Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Cuvînt înainte, la Biblia
a d ecă Dum nezeiasca Scriptură,' retipărită după_ 300 de ani In facsimil şi transcriere,
Bucureşti 1988.
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nostru, la 1688. Meritul apariţiei jubiliare a Noului Testament, p e care
l-aţi admirat la expoziţia d e la intrare, rev in e Prea Sfinţitului Episcop
Emilian. In văzduhul nostru sufletesc, ap are şi acum, în toată profun
zim ea sa, începutul E van gheliei ucenicului iubit de D o m n u l «La
început ©ra Cuvîntul» (loan 1, 1), c a re d ezv ălu ie — pe lingă sensurile
lui on tolog ice — v a lo a r e a şi însem nătatea cuvîntului, a rostirii ca atare
în făurirea şi d obîn d irea conştiinţei d e sine a unui neam, care îşi caută
a c e l făgaş al deven irii sa le istorice şi a c el bun prilej spre a-şi afirm a
voinţa suverană în împliniri e p o c a le ca a c e e a d e la 1 d ec em b rie 1918.
Apariţia Bibliei de la Bucureşti, acest m onum ent d e spiritualitate
şi cultură rom ân ească, es te o mărturie v ie a ataşamentului şi n eîn tre
ruptei legături a poporului nostru dreptm ăritor cu D escop erirea dum
n ezeiască c e a m ai presus d e fire în care toţi fiii Bisericii noastre O rto
d o x e din ţinuturile dintre Dunăre şi M are şi-au aflat reazim şi în tă
rire îndată după p red ica auzită de ei d e la Sfîntul A p ostol A n d rei. P o
porul nostru s-a înfăţişat înaintea celorlalte neamuri, încă dintru în 
ceput, ca p opor daco-rom an , de- lim bă latină şi d e credinţă ortodoxă.
Cuvîntul lui Dumnezeu a prins rădăcini adînci şi trainice în a c este
ţinuturi prielnice credin ţei şi activităţii te o lo g ic e cu ecouri puternice
pînă în zilele n o a stre. P erioada d e form are a poporului rom ân este cu
noscută printr-o în floritoare viaţă creştină, cristalizată în form e d e or
ganizare sp ec ifice creştinismului răsăritean, cu scrieri v a lo ro a se, între
care se afla şi Biblia lui Ulfila. A cest fapt îi în dreptăţeşte supranum ele
d e «popor al Bibliei», adică d e '«popor al Cărţii», al înţelepciunii, pe
care neamul nostru le prim eşte odată cu şi îm preună cu a c e la d e «po
por al Tradiţiei», ad ică al continuităţii crea to a re ; p op or al cărui c r e ş 
tinism este simultan naşterii sale şi a limbii pe care el o v o r b e ş t e . în
această lumină, se v a în ţeleg e deplin şi afirm aţia că Biserica O rtodoxă
Rom ână a fost şi e s te Biserica poporului, Biserica misiunii e v a n g h e 
lice, a slujirii idealurilor d e propăşire spirituală a fiilor săi d u h ov n i
ceşti şi a binelui obştesc. Biserica O rtodoxă Rom ână a păşit pe acelaşi
drum cu poporul rom ân dreptm ăritor timp d e ap roap e 20 d e s e c o le ,
care a fost un timp d e viaţă şi d e apostolat creştin, afirm îndu-se apoi
ca Biserică a u tocefală şi, d e m ai bin e d e şa se decenii, dobîndind treapta
d e Patriarhie.
Ca toţi cei d e faţă, cu bucurie şi cu d eo seb it interes, am ascultat
astăzi ap recierile d ed ic a te vigu roasei n oastre literaturi v echi, a c e e a a
manuscriselor, ev an g h eliarelor, c e a s lo a v e lo r etc., în c a re identificăm
o sinteză între învăţătura creştină atît d e autentic şi adînc însuşită şi
trăită p e a c e s te plaiuri şi a c e le gingaşe creaţii lirice sau e p ic e a le p o 
porului nostru, inspirate, cel mai a d esea , tot din v iaţa şi trăirea s a
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creştină în cadrul m arilor sărbători bisericeşti. în în gem ăn area dintre
învăţătura ev a n g h elică şi cap acitatea crea to a re a poporului nostru, a
cărui sensibilitate v ib rează în m od d eo seb it la contactul cu adevărul
creştin, aflăm a c e a irezistibilă şi statornică dorinţă a înaintaşilor noştri
de a a v e a «cuvintele vieţii veşnice» (Ioan 6, 68) în lim ba lor, spre a d o bîndi un a c c e s direct şi neîngrădit la visteriile d e în ţelepciu n e dum ne
zeiască şi d e ex p erien ţe spirituale cuprinse în Sfînta Scriptură. A cesta
se p o a te spune că este un apostolat specific o rto d o x şi rom ânesc, un
apostolat practicat, în m od strălucit şi stăruitor, din tată-n fiu, din g e 
neraţie în generaţie. Datorăm acestui apostolat al transpunerii în lim ba
rom ână a Cuvîntului lui Dumnezeu prim ele m anuscrise şi tipărituri Ro
m âneşti ca re au fost şi un c h ea g de unitate naţională. A c e s te manuscrise
%i tipărituri rom âneşti au contribuit, totodată, la fo rm a rea limbii naţio
nale, la întărirea dreptei credinţe a străm oşilor noştri şi la m o d ela rea
spirituală a fiilor Bisericii noastre stăm oşeşti, c a r e , aflîndu-se sub b in e 
fă c ă to a rea înrîurire a învăţăturii Sfintei Scripturi şi a unor virtuţi ev a n 
g h elice ca blîn deţea, dragostea, bunătatea, ospitalitatea, au trăit în d e 
plină arm onie, bună în ţeleg ere, linişte şi p a ce atît cu p o p o a r e le în v ec i
nate, cît ş i tcu celela lte neamuri care s-au aşezat, d e-a lungul timpuluif
p e teritoriul nostru naţional.
*

%

De a c e e a , c e le b r a r e a Bibliei de la Bucureşti este, totodată, şi c e l e 
brarea celo r mai a les e virtuţi ale neamului rom ânesc, a strădaniilor sale
închinate unităţii naţionale, a lungului şir de jertfe cu care a fost p re 
sărat drumul său către realizarea a cestei unităţi naţionale. D oxologhisirea noastră de astăzi este închinată, drept a c e e a , nu numai Cuvîntu
lui lui Dumnezeu tălmăcit poporului român, ci şi strădaniilor în timp
şi în leagănul fiinţării lui pentru realizarea unităţii româneşti. Fiii
poporului nostru drept credin cios nu au tălmăcit cuvîntul Sfintei Scrip
turi în lim ba lor din porniri sau în scopuri de prozelitism , căci niciodată
în trecutul Bisericii n oastre dreptm ăritoare nu s-au făcut încercări sau
presiuni d e vreun fe l asupra celo r d e alte credinţe, cu scopul d e a-i
abate d e la învăţătura lor. O rtodoxia rom ân ească a cultivat, 'd e-a lun
gul întregii sa le existen ţe istorice, spiritul de autentic ecum enism, d e
dragoste şi buna în ţeleg ere pe tărîmul vieţii socia le, d e prom ovare a
binelui obştesc, aşteptînd şi d e la celela lte Biserici şi denominaţiuni
creştine care şi-au desfăşurat şi îşi d esfă şo a ră aici activitatea, un c o m 
portam ent de acelaşi fel, singurul care ilustrează şi cinsteşte învăţătura
Sfintei Scripturi. Tipărirea şi răspîndirea textului sfînt în lim ba română
s-a transformat, la noi, într-o rev ărsare a bucuriei d e a dărui şi altor
neamuri cuvîntul lui Dumnezeu în lim bile a cestora : slavon ă, gruzină\
arabă sau greacă, ajutîndu-le să d esco p ere, fără nici o ingerinţă, ele
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Insele, dulceaţa şi frum useţea învăţăturii e v a n g h elic e în propria lor
limbă. Biserica noastră dreptm ăritoare a învăţat şi a ştiut să fo lo s e a s c ă
Sfîntă Scriptură ca pe un tezaur sacru, menit să ducă la ap rop ierea din
tre Biserici şi dintre creştini, la p ro m ov area autenticului spirit e c u m e 
nic. A ceasta este fru m oasa lecţie d e purtare creştină p e care marii n o ş
tri înaintaşi, printre ca re şi ctitorii Bibliei de la Bucureşti, ne-au oferit-o
de-a lungul celo r trei v eacu ri care s-au scurs d e la realizarea marii lor
op ere şi n e-o o feră şi astăzi.
Iată pentru c e trăim în a c e s te zile clipe de autentică em oţie ev ocîn d
p e aceşti mari înaintaşi, virtuţile lor d eo seb ite, rîvna lor întru slujirea
marilor idealuri a le poporului nostru şi a creşterii şi propăşirii limbii
naţionale, cu con secin ţe care s e fa c sim ţite pînă în zilele noastre. Cei
doi mari ctitori ai Bibliei d e la 1688, Şerban Cantacuzino şi Constantin
Brîncoveanu, dom nitori ai Ţării Rom âneşti, au intrat în conştiinţa
noastră, a tuturor, ca d ou ă personalităţi ca re au m arcat profund şi d e 
finitiv trecutul culturii rom âneşti, care au ştiut să co n to p ea scă în m e 
morabila lor operă, d e acum trei sute d e ani, munca şi p ricep erea celor
care, mai înainte d e ei, au pregătit prin osten elile lor cărturăreşti m area
biruinţă a literelor rom âneşti d e la 1688. C e frum os exem plu d e c o n 
tinuitate în săv îrşirea m arilor împliniri, d e dăruire deplină în scopul
desăvîrşirii o p erei înaintaşului său la tronul Ţării Româneşti, ne oferă
m arele Constantin V o d ă Brîncoveanu, care şi-a încoronat începutul
dom niei sa le g lo rioa se prin term inarea Bibliei de la Bucureşti, b in ecu vîntată d e Patriarhul Dositei al Ierusalimului şi d e M itropolitul T e o dosie al Ţării Româneşti. De altfel întreaga dom nie a acestui strălucit
domnitor va fi încununată d e înfăptuiri istorice. Chiar sfîrşitul mucenicesc al său, ca şi al c e lo r patru fii ai săi, n e dă măsura uriaşei sa le sta 
turi duhovniceşti, a c e e a de luptător pentru bin ele şi p rop ăşirea ţării şi
a Bisericii noastre.
4

Retipărirea Bibliei d e la Bucureşti, ca şi retipărirea Noului T esta
ment de la Bălgrad în cursul acestui an, încununează tiparul b isericesc
de p e întregul cuprins al Patriarhiei Române. Este d eo seb it d e sem n ifi
cativ faptul că restituirea acestui nemuritor tezaur d e credinţă şi d e
limbă rom ân ească s-a înfăptuit, după trei sute de ani, în a cela şi loc, în
Bucureşti, Capitala d e atunci a Ţării Rom âneşti şi a R om âniei con tem porane, în a c e e a ş i istorică tipografie, acum a Institutului Biblic, care
d esfăşoară o am plă activitate în slu jba Bisericii O rtodoxe Române, ca
o mărturie a continuităţii strădaniilor înaintaşilor de acum trei s ec o le.
#

R eferatele ex p u se astăzi au îm brăţişat c e le mai variate a sp ecte
ridicate d e apariţia Bibliei d e la Bucureşti, prezentînd în m od d e o s e b ii

i
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d e lim p ed e şi sugestiv sem nificaţia evenim entului p e care îl c o m e m o 
răm, omagiind, după cuviinţă, p e a c ei înaintaşi ca re au trudit la ed ifi
carea acestui impunător monument al culturii n oastre n aţion ale.
Dacă apariţia integrală a Bibliei, pentru prima dată în lim ba ro m â 
nă, a constituit la 1688 o culm e în viaţa Bisericii şi a poporului român,
a cea stă culm e strălu ceşte şi astăzi după trei sute d e ani prin ediţia
jubiliară p e care o celebrăm . Faptul d e atîtea ori subliniat al unităţii
d e limbă, la fe l d e v a lo ro s ca şi c el al biruinţei lim bii rom âne în cult,
răsfrînge noi şi actu ale lumini asupra vredn iciei poporului român d e a
fi avut Biblia şi cultul în lim ba sa proprie în seco lu l al XVII-lea, cînd
nu toate p o p o a r e le eu ro p en e s e bucurau din plin d e a cea stă b in e fa c e r e .
Privită prin prisma legăturilor noastre actu ale cu toate Bisericile din
lume şi prin n oile dimensiuni a le raporturilor creştin e privitoare la d ia 
logul teolog ic şi la M işcarea ecum enică, Biblia de la Bucureşti dobînd eşte v alen ţe p an ortod o x e şi ecu m en ice. Nu ex a g eră m d acă spunem că
sîntem unica Biserică avînd lim ba cultului, altarul, strana şi am vonul
în lim ba poporului, cu obîrşie daco-rom ană, d ec i latină, dar cu credin 
ţă ortodoxă. De a cea stă m are b in e fa c ere nu s e bucură însă multe B ise
rici din O rtodoxie şi din afara ei. Şi a cea sta o datorăm marilor noştri
înţelepţi români care, a sem en ea celo r 70 d e la A lexandria, au ostenit
la tălm ăcirea Sfintei Scripturi în lim ba rom ână.
Evenimentul pe ca re îl sărbătorim astăzi, într-un cadru atît de
Înălţător şi prin reflecţii atît d e interesante, are darul d e a marca, a
e v o c a şi a mărturisi nu numai o etapă im portantă a graiului rom ânesc
scris, în d ezv oltarea sa, unitatea rem arcabilă a acestu i grai, ci şi un
m om ent d e vîrf al pătrunderii lim bii naţionale în B iserică. Şi oriunde
şi oricînd atenţia se v a opri asupra Bibliei d e la Bucureşti, v or fi rostite
aceste profunde adevăruri care ja lon ea ză şi în n obilează trecutul spiri
tual al poporului român, fie că acea stă e v o c a r e v a fi făcută în discursuri
acad em ice, fie că e a s e v a auzi în om ilia d e la am v o n .
Dar Biblia de la Bucureşti îşi dezvălu ie în că şi astăzi v ocaţia sa e c u 
m en ică şi pan ortodoxă, sem nificaţia sa d e ev en im en t cultural m ajor.
Deşi nu a trecut d ecît fo a rte puţin timp d e la ieşirea d e sub tipar a noii
sale ediţii, Biblia de la Bucureşti a şi luat drumul Europei, ajungînd în
Franţa, Italia, Grecia. Duminica viitoare, la in tervenţia noastră p e lingă
înalt Prea Sfinţitul M itropolit Damaschin al Elveţiei, Parohia ortod o x ă
rom ână şi A sociaţia culturală «G eorge Enescu» din G en ev a vor organiza,
în 20 noiem brie, în Centrul ortod ox al Patriarhiei E cum enice din Chamb esy , un Simpozion d edicat evenim entului tricentenarului Bibliei d e
la Bucureşti şi reeditării sa le ştiinţifice din a c ea stă lună. Patriarhia R o
mână v a fi reprezen tată a c o lo d e o d eleg a ţie alcătuită din înalt Prea
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Sfinţitul M itropolit A ntonie al Ardealului, Dl. Proi. Univ. Virgil Cândea, m em bru al Adunării N aţionale Bisericeşti, şi Părintele p rofesor
Dumitru Popescu, rectorul Institutului T eolog ic din Bucureşti, care vor
fi, In acelaşi timp, şi oasp eţii înalt Prea Sfinţitului M itropolit Damasc h in ,, căruia cu ani în urmă i s-a conferit titlul d e «d octor honoris
causa» al Institutului T eolog ic Universitar din Bucureşti.
Duminică, 27 n oiem brie s e va desfăşu ra la V ien a un Sim pozion
ştiinţific care v a fi prezidat d e înalt Prea Sfinţitul M itropolit N icolae
al Banatului, fiind organizat d e Parohia ortod ox ă rom ână şi A sociaţia
«Unirea — prietenii Rom âniei în Austria», cu prilejul aniversării a 70
de ani d e la unirea Transilvaniei cu Ţara-Mamă. A şa cum a anunţat
domnul p rofesor Aguridis, la A tena v a fi prezentat un program sp ecial
la televiziunea elenă, consacrat tricentenarului Bibliei d e la Bucureşti.
O a sem en ea m anifestare este în curs d e pregătire şi în cadrul Facultăţii
de teolog ie d e la U niversitatea din Tesalonic. La acestea, s e v or adăuga
şi alte a sem en ea c o lo c v ii a ca d em ice şi în alte părţi ale continentului
european şi în A m eric a . Iată cît d e pregnant rezultă im portanţa pan ortodoxă şi ecu m en ică a a cestei tipărituri pe care noi am realizat-o, aşa
cum rem arcam m ai sus, în condiţiile vieţii d e astăzi, în cadrul larg şi
generos, d e libertate relig io asă p e ca re Biserica O rtodoxă Rom ână îl
are în scum pa noastră ţară.
0

R ealizarea actu alei tipărituri a fost o strădanie grea. A ici s-a am in
tit mai mult d e aportul meu. V reau să precizez însă că am preluat
această sarcină de la înaintaşul meu, Patriarhul de pioasă m em orie
Iustin M oisescu. Ca M itropolit la Iaşi am primit din partea sa în credin
ţarea să prezidez colectiv u l d e învăţaţi şi specialişti care urmau să în
deplin ească munca d e transliterare a textelor şi să p reg ătească pentru
tipar noua ediţie a Bibliei d e la 1688r=îi datorăm , deci, Patriarhului
Iustin şi Sinodului Permanent h otărîrea retipăririi a c e s te i lucrări. Do
rinţa realizării a cestei tipărituri s e m anifesta însă în cercuri largi b is e 
riceşti sau în rîndul multor iubitori şi cunoscători ai scrisului v e c h i b i
sericesc, cunoscători ai trecutului nostru istoric. Cei care, cu ani în
urmă, am primit a c ea stă însărcinare am căutat să o ducem la bun sfîrşit cu dragoste şi devotam ent, considerînd că, astfel, ne aflărfi în slujba
poporului căruia i s e restituie, pe a cea stă cale, una din c e le mai d e s e a 
mă o p ere crea te în trecut d e străbuni în urcuşul neîntrerupt spre d e s ă vîrşirea acelui grai rom ân esc care este, în fond, a cela şi astăzi ca şi
acum trei sute d e ani, cînd se tipărea Biblia lui Şerban Cantacuzino, dar
care a ev olu at atît d e unitar. A cea sta este şi contribuţia noastră, a
Bisericii O rtod ox e Rom âne, la m ă reţele realizări' a le a cestei e p o c i stră
lucite p e care întregul nostru p opor o străbate astăzi sub con d u cerea
clarvăzătoare şi în ţeleap tă a Domnului Nicolae Ceauşescu, P reşedin tele
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Republicii Socialiste România. Şi cu acest festiv prilej asigurăm înalta
con d u cere d e stat, d e întreaga noastră preţuire şi devotam en t întru
sporirea strădaniilor c e le v o m depune pentru d ez v o lta rea m ultilaterală
a Ţârii noastre.
0

R eeditările jubiliare amintite, Biblia de la Bucureşti şi Noul Testa
ment d e la A lba Iulia, constituie, în acelaşi timp, mărturii vii ale lucran i Bisericii noastre, ale. prezenţei ei, acum şi aici, în viaţa şi spiri
tualitatea poporului rom ân . Pe lîngă alte înfăptuiri, a cestea rep r e 
zintă şi condiţiile d e libertate religioasă p e ca re con d u cerea noastră
d e Stat le acord ă Bisericii O rtodox e Române, ca şi celorlalte culte,
în îm plinirea misiunii şi lucrării ei. O d o v a d ă elocv en tă, în acest sens,
este şi faptul că, la acest m om ent com em orativ, s e află alături de noi
Domnul Ion Cumpănaşu, P reşedin tele Departamentului Cultelor, înţelegînd că sărbătorirea d e astăzi nu este numai un act cu caracter b is e 
ricesc, ci şi unul de cultură rom ân ească cu largi ecou ri în conştiinţa
tuturor fiilor şi fiicelo r ţării noastre.
Pentru ca evenim entul sărbătoririi a trei sute d e ani de la apariţia
Bibliei de la Bucureşti să fie încununat şi prin reed ita rea acestei m onu
m entale lucrări, un mănunchi d e învăţaţi şi reputaţi cunoscători ai scri
sului v e c h i bisericesc, în frunte cu domnul p rofeso r d octor docent Ioan
C. Chiţimia, a asigurat transliterarea în alfabet latin a întregului text al
Bibliei d e la 1688. Pe parcursul ei, lucrarea a fost coord on tă de Părintele
Dumitru Soare, directorul Institutului Biblic şi d e Misiune al Bisericii
O rtod ox e Române, la ca re au participat colaboratorii săi şi cei d e la
tipografie. Tuturor le adresăm , în num ele Sfîntului Siriod şi al Nostru
personal, un cald cuvînt d e mulţumire şi de a p r e c ie r e pentru conştiin
ciozitatea strădaniilor lor. Chiar d acă acum nu pot să am intesc nominal
p e toţi colaboratorii noştri la realizarea a cestei lucrări, pentru c o m 
petenţa, rîvna şi stăruinţa dom niilor lor, îi asigur d e întreaga m ea
preţuire. Cunosc că fie c a r e pagină şi fie c a r e rînd din lucrarea care a
văzut lumina tiparului au trebuit să fie studiate în co lec tiv nu numai d e
unul sau altul dintre cercetători. A stfel s-a asigurat unitatea lucrării
sub raportul felului în care s-a realizat transcrierea textului chirilic
în alfab et latin. întregul personal din Tipografia Institutului Biblic şi de
Misiune O rtodoxă, condusă cu zel d eo seb it d e Părintele consilier
dr. Sabin Verzan, a lucrat «cu timp şi fără timp», zile şi chiar nopţi, mai
cu sea m ă în ultim ele săptămîni, cînd au văzut că s e apropia data acestei
festivităţi. De a c eea , tuturor ostenitorilor din cadrul Institutului Biblic :
Părintelui consilier Sabin Verzan, Părintelui Dumitru Soare, harnicul şi
încercatul director al Editurii Patriarhiei, şi colaboratoru lu i său, Părinte
lui Constantin Drăguşin, red actorilor şi tehn oredactorilor, le exprim
mulţumirea şi preţuirea m ea pentru toată strădania lor depusă spre
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realizarea a cestei d e o s e b it e tipărituri. N u m ele şi vredn icia fiecăru ia in
parte sint în scrise, d e altfel, p e ultim ele pagini ale Bibliei.
S ocietăţile B iblice Unite (United B ible S ocieties) au sprijinit r e a 
lizarea a cestei im portante lucrări prin donaţii constînd în hîrtie s p e 
cială (Bibeldruck) şi în alte m ateriale tipografice. A cest sprijin s e în
scrie în cadrul unei m ai v ec h i şi m ai largi colaborări dintre Institutul
Biblic şi d e Misiune al Bisericii O rtodoxe R om âne şi S ocietăţile B iblice
Unite, care fa c e d o v a d a m anifestării unui spirit d e întrajutorare e c u 
m enică şi creştină, atît d e trebuitor slujirii cuvîntului lui Dumnezeu.
De a ceea , aducem un cald cuvînt d e mulţumire şi a p reciere Societăţilor
B iblice Unite pentru acest sprijin acordat prin Secretariatul European.
Ţinînd seam a d e calitatea unei astfel d e munci, ar birui gîndul că
s-ar putea înfăptui dorinţa exprim ată d e domnul p rofesor Pândele
Olteanu cînd a propus pregătirea unui nou text al Sfintei Scripturi în
lim ba română. A cest deziderat v ec h i în Biserica noastră îl punem la
inimă ca o p reocu p are d e perspectivă. C redem că Duhul Sfînt ne v a
lumina ca lea pentru realizarea unei noi traduceri a Sfintei Scripturi în
lim ba română, care, chiar d acă nu va fi definitivă, cum bine s-a spus
aici, să răspundă totuşi aşteptărilor îndreptăţite d e a a v e a un text biblic
pe măsura dezvoltării şi clarităţii limbii rom ân e din v rem ea noastră.
La acest c e a s d e intensă şi o b ştea scă trăire spirituală îmi îndrept
cuvînt d e mulţumire către m em brii Sfîntului Sinod al Bisericii Orto
doxe Române, pentru toată în ţeleg erea şi sprijinul pe care le-au arătat
acestei lucrări şi altora care ne stau înainte.
Mulţumesc din inimă conferenţiarilor şi celorlalţi vorbitori care,
în cadrul a cestei reuniuni, au subliniat sem nificaţia evenim entului pe
care-1 trăim astăzi. Nu ne îndoim că noua apariţie editorială a Bibliei
de la Bucureşti se va bucura d e atenţia -tuturor a celo ra care s e p r e 
ocupă din c e în c e m ai mult de rolul scrierilor şi tipăriturilor noastre
vechi.
Mulţumesc colaboratorilor d e la Patriarhie şi d e la A rh iep iscop ia
Bucureştilor, con ducerii şi profesorilor Institutului T eolog ic din
Bucureşti pentru concursul p e care l-au dat realizării a cestei m ani
festări ştiinţifice. 'Aportul, rîvna şi com p eten ţa tuturor, ca şi c o la b o 
rarea părinţilor p rofesori d e la Institutul T eolog ic din Bucureşti şi
Sibiu, a profesorilor d e la Sem inariile teolog ice, a slujitorilor sfintelor
noastre altare, a călugărilor şi călugăriţelor ne sînt fo a rte preţioase.
*

*

#

V ă adresez tuturor c e le mai vii urări d e sănătate, d e fericire şi
prosperitate, îm părtăşindu-vă bin ecu vîn tarea noastră arhierească.
Pentru toate c e le împlinite, înălţăm m ărire şi mulţumită lui Dum
nezeu, Cel în Treim e în c h in a t: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfînt.

ROADE ALE BUNEI ORGANIZĂRI BISERICEŞTI *
de f T E O C T I S T
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

Potrivit Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române, n e aflăm astăzi în a cea stă A dunare, spre a analiza
îm preună împlinirile Bisericii O rtodoxe Rom âne din anul care s-a scurs,
precum şi spre a chibzui asupra activităţilor pentru care urmează să
ne străduim în viitor. în viaţa noastră b iseric ea sc ă există un principiu
d e m are v aloare, potrivit căruia la lucrările Bisericii O rtodoxe Rom âne
este prezent şi elem entul laic, alături d e cler. A cest principiu este bine
cunoscut în Biserica O rtodoxă Română şi în d e o s e b i în Biserica din
Transilvania, ca unul care a stat la baza lucrării rodn ice a Bisericii şi ■
a afirmării ei ca B iserică n a ţ io n a lă ; ei a stat d e altfel la baza năzuin
ţelor întregului nostru popor, atunci cînd B iserica ş i 'poporul rom ân se
aflau sub diferite stăpîniri străine. Biserica n oastră şi-a însuşit acest
principiu, p e care l-a înscris în Statutul său d e organizare şi fu n cţio
nare şi care, d e 40 d e ani, dă road e îm belşu gate în desfăşu rarea activ i
tăţilor noastre bisericeşti.
Anul acesta, 1988, în care ne aflăm, este un an ca re ar v rea parcă
să întrupeze m arile m om en te d e răscruce din istoria poporului român,
cînd s-au produs ev en im en te şi mişcări de natură s ă afirm e puternic şi
să susţină hotărît lupta acestui pop or pentru libertate, pentru in d ep en 
denţă naţională şi pentru afirm area culturii sale. Spun lucrul acesta,
gîndindu-mă că şi anul 1848 şi 1918, şi anul acesta, încărcaţi cu atîtea
sem nificaţii istorice şi culturale în viaţa noastră naţională, au însem nat
tot atîtea m om en te d e răscruce, d e lupte şi d e biruinţe a le poporului
român.
*
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în faţa noastră, în tablourile m em orab ile c a re îm p o d o b esc a cea stă
istorică sală, sînt r e p r e z e n t a t e ' dou ă m om en te fo a r te im portante din
viaţa Bisericii n o a s t r e : din 1918 şi din 1948. In unul din a ceste tablouri
a v em figura venerabilului patriarh Miron Cristea, p e atunci ep iscop al
»

*
Cuvîntare rostită la deschiderea lucrărilor Adunării Naţionale Bisericeşti (11
decembrie 1988).
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Caransebeşului, unul din fruntaşii Marii Adunări d e la A lba Iulia, din
1918, — c el care a fost, îm preună cu alţi patrioţi luminaţi, un luptător
n eobosit pentru fău rirea Statului N aţional Unitar Român şi ca re a adus
apoi, la Bucureşti, îm preună cu ceilalţi delegaţi, h otărîrea întregii
Adunări d e Unire a Transilvaniei, pentru veşn icie, cu Ţara-Mamă.
Clocotitorul an 1918 a încununat lupte îndelungate, purtate s e c o le
d e-a rîndul, cu nenum ărate jertfe şi a desăvîrşit acţiuni d e m are im por
tanţă, printre care şi în c h e ie r e a războiului pentru întregirea neamului
nostru. în rîndul fiilor poporului rom ân care au adus jertfe nepreţuite
d e vieţi, p e toate fronturile, s-au găsit şi mulţi slujitori ai altarelor,
vieţuitori ai m înăstirilor şi credin cioşi ai Bisericii O rtod oxe Rom âne,
care şi în a cea stă îm preju rare au fost alături d e flo a r e a vieţii poporului
român. De a c e e a , acum, cînd s e îm plinesc 70 d e ani d e la desfăşu rarea
acestor even im en te, n e gîndim nu numai la m arile jertfe a le înain
taşilor, ci şi la c e e a c e au însem nat e le în viaţa poporului rom ân şi a
Bisericii noastre. Privind acum, după 70 d e ani, chipul c e l nou al ţării,
privind cultura poporului nostru, privind u riaşele şi e p o c a le le în făp 
tuiri a le acestui p op or c a re a suferit atît d e mult în c e le d ou ă războaie
m ondiale, n e dăm sea m a c ă e le sînt tot atîtea piscuri lum inoase în e v o 
luţia unei naţiuni care s e prezintă astăzi p e aren a internaţională cu
înfăptuiri mari, cu o clară şi hotărîtâ v o c a ţie d e p ace, cu realizări sp i
rituale ca re d e p ă ş esc lim itele unei singure epoci. A c ea stă situaţie în 
floritoare, aşa cum s e cunoaşte, s e d atorează în primul rînd celui care
călăuzeşte d e m ai b in e d e 20 de ani viaţa poporului rom ân şi care, cu
clarviziunea; cu ataşam entul şi iubirea sa d e popor, d e patrie şi d e p ă 
mîntul străm oşesc, a d esch is căi noi, eliberîn d iureşul energiilor proprii
poporului rom ân şi creînd astfel o e p o c ă d e înfăptuiri m ăreţe ca re intră
în agonisita poporului român, în agonisita celo r 70 d e ani d e la M area
Unire, ca e p o c ă numită «Nicolae Ceauşescu». A m răm as cu toţii im p re
sionaţi de căldura şi d e sim ţirea adînc patriotică cu care p reşed in tele
ţării a ev ocat, în ultim ele adunări a le în altelor foruri reprezen tative ale
poporului nostru, m om entul acesta d e răscru ce din viaţa patriei noastre.
Ca fii ai Bisericii şi ai Ţării noastre, integraţi cu toată fiinţa în
simţirea şi în cugetul poporului rom ân şi adînc înrădăcinaţi în viaţa lui
bimilenară, ne exprim ăm , od ată cu în treaaa noastră recunostintă. do-

\

32

BISERICĂ ORTODOXĂ ROMÂNĂ

rinţa, rîvna şi hotărirea noastră d e a răm îne n eîn cetat alături d e munca
avîntată a tuturor fiilor patriei, pentru a putea sluji astfel cu toată
dăruirea noastră B iserica străm oşească şi poporul român. A şa ne-am
rugat Bunului Dumnezeu şi astăzi, înainte d e în c e p e r e a lucrărilor a cestei
Adunări, ca unii care purtăm aprinsă în su flete făclia v ie a dragostei
de ţară, d e popor şi d e munca lui, străduindu-ne pentru dobîn direa a
noi şi noi culmi d e împliniri în viaţa Bisericii şi a Patriei noastre.
După cum spuneam, acest an ne aduce în m inte figura unui m are
bărbat, Miron Cristea, primul patriarh al Rom âniei, care, participînd la
M area A dunare d e la A lba Iulia, a dat glas nu numai sim ţăm intelor
sacre ale credin cioşilor transilvăneni prezenţi a c o lo — în număr de
p este 150.000 —, dar a exprim at totodată voinţa întregii suflări rom â
neşti şi a întregului p op or rom ân bin ecredin cios. Mai tîrziu, în ca li
tatea sa d e patriarh al Bisericii O rtodoxe R om âne, el a fost cel care a
d esch is un drum nou Bisericii O rtodoxe Rom âne, prin înfăptuirea uni
tăţii d e organizare şi d e con d u cere a acesteia, p e care a realizat-o
printr-o muncă asiduă şi d e lo c uşoară, în condiţiile marilor frămîntări
0

ale celui dintîi război m ondial şi după v eacu ri d e despărţire a Transil
vaniei de trupul sfînt al Patriei-Mame. Dar a făcu t-o cu curaj şi încă
în anii de atunci a aşezat în legiuirile b isericeşti principiul d e care
am inteam mai înainte : prezenţa credincioşilor laici în Biserică şi în
torurile noastre bisericeşti.
Au urmat însă, cum s e ştie, alte p erio a d e d e frămîntări, datorate
celui d e-al d o ilea război mondial,' cu tot şirul său d e suferinţe şi d e
nedreptăţi p e care le-a pricinuit poporului rom ân şi cu je rtfele sa le
om eneşti d e a sem en ea im ense, cînd arh ip ăstorea şi mîngîia poporul
Patriarhul N icodim Munteanu. După în c h eierea păcii, Biserica noastră
şi-a agonisit noi înfăptuiri, între care s e înscriu şi n oile legiuiri p e care
le a v em şi astăzi şi care rămîn leg a te d e anul 1948 şi d e Sfîntul Sinod
\
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d e atunci, aflat sub preşedin ţia vrednicului d e pom en ire patriarh
Justinian Marina. Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române, c a re are pînă acum o viaţă d e patru d ecen ii d e apli
care, s-a d ov ed it fo a rte rodnic, mai ales pentru c ă în el a fost integrat
principiul acesta al legăturii Bisericii cu poporul, cu naţiunea, al le g ă 
turii Bisericii cu actualitatea. în toate a c es te înfăptuiri s-a întipărit spi-
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ritul şi sim ţirea celu i d e al treilea patriarh al Bisericii noastre, care a
elaborat, îm preună cu Sfîntul Sinod, şi c e le la lte regulam ente bisericeşti
care constituie pî'nă astăzi cadrul propriu d e lucrare a Bisericii O rto
d o x e R om ân e.
Se cuvine d ec i ca la aceşti 40 d e ani şi la începutul lucrării de
astăzi să om agiem pe toţi cei care, în 1948, au ostenit la întocm irea
Statutului d e organizare şi funcţionare al Bisericii O rtodoxe Române,
în frunte cu Patriarhul Justinian. S e cuvine d e a sem en ea şi cu acest
prilej să ne arătăm întreaga noastră recunoştinţă faţă d e C on du cerea
d e Stat care a aprobat a cea stă le g e fundam entală a Bisericii O rtodoxe
Române, în lumina că reia lucrăm şi datorită căreia ne regăsim aici an
de an, in a cea stă istorică s a lă p a t r ic ip în d la rez olv a rea marilor lucrări
$/ cerinţe ale Bisericii noastre.
■
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Este o îndatorire statutară a c e e a d e a p op osi asupra activităţii
noastre bisericeşti din anul c a re s-a scurs şi asupra celo r c e gîndim
pentru viitor. T oate lucrările sînt înm ănunchiate în dările d e seam ă a le
Consiliului N aţional B isericesc c a re şi-a ţinut şedin ţele in ultim ele două
z i l e ; e le vor fi distribuite m em brilor p e comisii, studiate, şi apoi prezentate în plen.
<
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Aş vrea însă ca, înainte de aceasta, să rog pe Domnul P reşedinte al
Departamentului Cultelor, Ion C u m p ă n a ş u , care s e află astăzi îm 
preună cu noi la a c ea stă şedinţă, c a în num ele tuturor m em brilor Sfîni

*

tului Sinod şi al m em brilor d e faţă ai Adunării N aţionale Bisericeşti,
care reprezintă aici clerul şi credincioşii întregii noastre Biserici, să
se facă interpretul recunoştinţei, dragostei şi preţuirii n oastre faţă de
C onducerea d e Stat, personal faţă d e Domnul Preşedinte al României,
N icolae C eauşescu, pentru cadrul larg d e libertate relig ioasă în c a r e .
Biserica O rtodoxă Rom ână îşi d esfă şo a ră activitatea şi în care noi ne
afirmăm atît ca fii ai O rtodoxiei rom âneşti cît şi ca fii ai scu m pei noas/
•
tre pairii, Republica Socialistă România.
0
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Salutîndu-vă p e toţi din toată inima şi bucurîndu-mă d e prezenta
Dumneavoastră, vă zic : Bine aţi venit şi Bunul Dumnezeu să binecuvînteze lucrările n o a stre!
\
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BOGATE ŞI VALOROASE ÎMPLINIRI
ÎN VIAŢA BISERICII NOASTRE *
de t T E O C T I S T
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

A dunarea noastră d e astăzi s-a desfăşurat cu adevărat sub lumina
Duhului Sfînt. Nu în zadar această Carte a cărţilor şi-a găsit atîta stră
lucire anul acesta în activitatea noastră, a clerului, a profesorilor şi a
tuturor celo r c e s-au ostenit pentru a o duce la bun sfîrşit. N e d esfă şu 
răm activitatea, după cum cunoaşteţi, într-un ritm într-adevăr foarte
înalt, un ritm atît d e cuprinzător încît, cum aţi luat seam a din d esfăşu 
rarea lucrărilor, cronicarii nu pot însem na după cum s-ar cuveni toate
m om en tele acestei activităţi, pentru a sublinia în sem nătatea şi v aloarea
lor în viaţa noastră bisericească.
. A şa cum s-a arătat, lucrarea pe care noi o desfăşurăm , d e-a lungul
timpului, constituie o strădanie sp ecifică nouă, ca Biserică lo ca lă şi
ca Biserică naţională, iar, a cea stă strădanie s-a desfăşurat şi se d e s fă 
şoară în zilele noastre sub un cadru luminos şi cu sprijinul simţitor al
Conducerii Statului. De a c e e a noi toţi, ierarhi, cler, credincioşi şi m em 
bri ai Adunării noastre d e astăzi, ne simţim m obilizaţi şi măi mult în
rîvna şi dragostea noastră pentru slujirea ţării, pentru slujirea patriei
noastre.
Participînd la m om en tele im portante din viaţa patriei, în prezenţa
Preşedintelui ţării, Domnul N ico lae C eauşescu, — în îm prejurări în care
am luat cuvîntul noi înşine şi alţi înalţi ierarhi ai Bisericii O rtodoxe
Homăne — am observ at cu toţii cît d e sensibil es te Domnia Sa la r o s tirile .noastre bisericeşti, izvorîte din con vin gerile noastre d e slujitori
ai Bisericii care d e-a lungul veacurilor şi-a arătat faţă d e popor întreaga
ci dragoste şi purtare de grijă.
*
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Trăim în a cea stă e p o c ă înfăptuind lucrări p e m ăsura realizărilor din
patria noastră, p e m ăsura gîndirii, voinţei şi preocu părilor poporului
nostru. Sîntem mîngîiaţi su fleteşte ca am izbutit să ne împlinim în d a
toririle leg a te de d ez v oltarea culturală, d e spiritualitatea poporului n o s
tru şi ne bucurăm că a c e s te a au ecou şi la C on d u cerea noastră d e Stat.
De a c eea , şi cu acest prilej, ne exprim ăm întreaga recunoştinţă faţă de
'»
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Cuvîoitare rostită la închiderea lucrărilor Adunării Naţionale Bisericeşti (11 de
cembrie 1988).
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conducătorul poporului român, Domnul Preşedinte Nicolae Ceauşescu,
şi, din a cea stă A dunare, în num ele Sflntului Sinod şi al m em brilor p re
zenţi în sală, dăm ex p resie acestor gînduri printr-o telegram ă p e care
rog să o citească Secretarul Sfîntului Sinod, Prea Sfinţitul Episcop vicar
patriarhal Nifon Ploieşteanul.
*
Prin a p ro b a rea p e care aţi dat-o lucrării no&stre d e astăzi, aţi în 
scris nu numai din inimă şi cu hotărîrea Dvs. adeziunea la lu crarea n o a s
tră — şi prin a cea sta la lucrarea Bisericii în m ijlocul poporului nostru
, dar aţi dat glas în a cela şi timp şi ataşamentului şi interesului cu care
participaţi la întreaga viaţă a Bisericii O rtodoxe Române.
Împreună cu noi, au fost d e faţă astăzi slujitorii cated relor uni
versitare şi slujitorii Adm inistraţiei Patriarhale. Ei toţi, ca şi noi toţi,
aşa cum au mărturisit unii vorbitori în luările d e cuvînt, şi-au turnat
în su fletele lor în cred ere, putere şi avînt pentru lu crarea p e c a re o
d esfă şo a ră Biserica noastră străm oşească, atît pe planul învăţăturii de
credinţă cît şi în activitatea ei perm anentă în m ijlocul credin cioşilor,
pe teren pastoral-m isionar, p e teren g osp od ăresc, pe terenul patrim o
nial şi al restaurărilor d e mînăstiri şi vde biserici, p e planul slujirii tra
diţiilor noastre bisericeşti şi al tradiţiilor poporului român, în care ea
s-a înscris şi se înscrie în fie c a re an cu noi înfăptuiri.
Lucrarea fiecăru i slujitor al Bisericii nu se mai p oate desfăşura
astăzi izolat, individual, alături d e viaţa comunităţii sau rupt d e viaţa
naţiunii, ci ea s e d esfă şo a ră în a c e a s tă atm osferă d e com uniune în
preocupări şi în gîndire, d e com uniune cu tot c e e a c e poporul nostru
clăd eşte şi înalţă cu atîta avînt în zilele noastre.
0

Se săv îrşesc astăzi lucrări foarte im portante şi în cadrul Bisericii
noastre. Nu am avut la dispoziţie timpul n ecesar pentru a lua cunoştinţă, din dările d e seam ă ale eparhiilor, d e toate strădaniile ierarh ilor,
menţionate d e altfel d e Domnul Preşedinte. A cest nou duh pastoral,
care fa c e ca ierarhii ţării să fie ap roap e săptăm înal în m ijlocul c r e 
dincioşilor, în su fleţeşte strădanii u riaşe, larg răspîndite şi greu d e r e ?umat în paginile dărilor d e seam ă ep a rh ia le, dar rodul a c estei lucrări
se fa c e simţit din c e în ce mai mult. Cei care participau acum 40 d e
ani în a cea stă sală la şed in ţele Adunării N aţionale Bisericeşti,
a le
Adunării eparhiale, sau ale forurilor ep arh iale îşi aduc am inte d e p re 
ocupările restrînse p e atunci a le Patriarhiei şi a le ep arh iilor. A v e a m
atunci o altă optică a misiunii, a lucrării şi a v o ca ţiei noastre b iseri
ceşti. Lucrările d e astăzi, vizitele şi con tactele ierarhilor noştri pe
teren, sînt ro a d ele a cesto r schimbări.
9
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R ezultatele se văd şi în activităţile noastre d e ansamblu, ca de
exem plu din rezultatele Fondului Central M isionar care exprim ă m ăr
turia ataşamentului clerului şi al credincioşilor faţă d e Sfîntul Sinod
şi faţă d e acţiunile Bisericii noastre. Dacă, d e asem en ea, am lua în
con sid erare tiparul b isericesc din zilele noastre, sim bolizat prin r e e d i
tarea Sfintei Scripturi din anul acesta în a s e m e n e a ex c e len te condiţii
grafice, ne-am da seam a ce distanţă m are am străbătut de atunci, d e
cînd patriarhul Justinian a pornit la reorgan izarea Patriarhiei, şi pînă
acum, la a c e s te atît d e b o g a te împliniri c a re sp o re sc an d e an agonisita
Bisericii cu noi valori. Presa b isericea scă d e astăzi este înnoită, iar
c e e a c e aţi primit fie c a r e reprezintă un sem n al dinamismului acestui
sector.
*

Biserica noastră este angajată în prezent într-o foarte largă arie
de activităţi, nu numai aici în ţară, ci şi p este hotare. Datorită în ţelep te
lor tradiţii, care ne ajută să slujim poporul, ne simţim legaţi d e su fle
tul şi d e inima lui. îa iă d e c e Biserica şi ep a rh iile, mînăstirile şi p a ro 
hiile realizează lucruri foarte fru m oase.
C e e a c e aţi auzit mai înainte d esp re p aroh iile d e p este h otare tre
buie com pletat cu u n ele fa p te d e inimă. A şa d e pildă, în Suedia, cînd
am sfinţit biserica ridicată la Malmd, credincioşii rom âni d e a c o lo pri
veau catap eteasm a oferită lor nu numai ca o b ie c t sfinţit, dar şi ca
p iesă sfîntă venită a c o lo d e p e pămîntul rom ânesc, din lemnul crescut
p e brazda rom ân ească, din stejarul care e sim bolul vieţii şi al iubirii.
Ei atingeau catap eteasm a cu mîna şi fruntea şi o sărutau cu ev lav ie,
a sem en ea celor din Italia, d e la Florenţa sau din alte parohii cum este
c e a d e la Paris, unde ca ta p etesm ele intră acum în rîndul m ijloacelor
noastre d e a asista p aroh iile d e p este hotare, p e lîngă picturile şi fr e s 
c e le pe care le realizăm pentru buna lor înzestrare. T oate a c estea sînt
mărturii ale activităţii n oastre, dar, pe de altă parte şi mărturii a le ata
şamentului clerului şi credincioşilor faţă d e lu crarea noastră p e ca re o
desfăşurăm cu toată grija, străduirtdu-ne să o sporim necontenit în
viitor.
Aş dori în în ch eiere, dat fiind că s-du îndreptat la adresa m ea foarte
multe aprecieri, ca re sînt p ov eri greu de purtat d e unul singur, să v ă
asigur că simt n ev o ia să asociez la toate a c es te elog ii în' primul rînd
pe fraţii mei iubiţi din Sfîntul Sinod, înalt Prea Sfinţiţii şi Prea Sfinţiţii
membri ai Sfîntului Sinod, clerul nostru, pe rîvnitorii părinţi consilieri
d e la Centrul Sfintei Patriarhii şi d e la A rh iep iscop ia Bucureştilor, pe
slujitorii Institutelor teolog ice, p e profesorii, asistenţii şi celălalt personal, ca şi p e întregul nostru cler.
•
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Legat de aceasta, aş dori să subliniez că, aşa cum şi ierarhii m ăr
turisesc de multe ori, ad eseori răm înem cu toţii im presionaţi de
sem n ele dragostei şi preţuirii pe care ni le arată cred in cioşij noştri.
Unitatea între noi toţi, a cea stă comuniune, cum am spune noi în lim 
bajul teologic, este un ad ev ăr p e care îl trăim necontenit. A pelurile
Sfîntului Sinod, ca şi apelurile ierarhilor la şcolile d e învăţămînt, la
protopopiate, la parohii, sînt ascultate, îm brăţişate şi urmate d e c r e 
dincioşii Bisericii O rtodox e Române. Iar ţinuta lor, în ţelepciu n ea lor,
sînt adm irate d e c ei care ne cunosc, d e toţi c ei care vin în ţara noastră
\şi văd mînăstirile, bisericile şi credincioşii noştri. De a c e e a , după
SIîntul Sinod, aş îndrepta un cuvînt d e caldă şi fierbin te recunoştinţă
iaţă de credincioşii noştri, faţă de preotul de parohie, faţă d e a c e d c o 
munitate de multe ori anonimă, parohia, care, presărată p e întinsul
ţării• şi pe c e le la lte continente întreţine a co lo o ca n d elă vie, rom â
nească, în care arde făclia v ie a credinţei străm oşeşti, a datinilor n oas
tre şi a imaginii scum pei noastre ţări. Lor le datorăm mult şi vă rog
călduros ca, întorcîndu-vă la locurile Dvs., să transmiteţi din partea
noastră, a m ea şi a ierarhilor Sfîntului Sinod, preţuirea p e care o nu
trim pururea faţă de aceşti buni credin cioşi şi vrednici slujitori ai a l
tarelor Bisericii noastre. Le mulţumim tuturor din toată inima pentru
părtăşia lor la slava Bisericii noastre, la prestigiul ei şi ne bucurăm
că ei sînt una cu noi, în năzuinţele noastre d e a sluji Biserica noastră
străm oşească şi patria noastră scumpă.
%

\

♦

îl rog acu m p e părintele b ib lio te c a r , Prea Cuviosul A rhim an
drit Grigorie Băbuş, să se apropie şi să se prezinte cu toată cuviinţa
pentru a primi un ex em p lar al B ibliei, pentru B iblioteca Patriarhiei, un
exem plar pe ta r e l-am semnat cu toţii şi care va fi păstrat, alături de
celela lte lucrări, ca un chivot de m are preţ, în care sînt înscrise num ele tuturor celor prezenţi la sesiunea Adunării N aţionale Bisericeşti
a e astăzi, ca semn al deplinului acord şi al sim ţăm intelor noastre fră 
ţeşti, al comuniunii noastre în slujba Sfintei Biserici şi a scum pei n oas
tre patrii.
%

%

%
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înainte de a în cheia şedinţa d e£ astăzi, propun Adunării o com isie
de întocm ire a sumarului acesteia, din care să fa că parte Părintele
Octavian Popescu, Pr. Teofil Dumitrescu, D-nul a v ocat loan Moraru,
D-nul prof. Ion N egreanu şi D-nul jurisconsult V asilescu Tiidor.
9

\

încheind, vă fac tuturor, pentru ap rop iatele sărbători, c e le mai
a le s e urări pentru Dvs. personal, pentru fam ilia Dvs. şi pentru credinî
cioşii Bisericii noastre. Sfintele sărbători cu bine şi «La mulţi a n i !».

SFlNTUL ANTIMIS,
SEMN AL LUCRĂRII DUHULUI SFÎNT
de t T E O C T I S T
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

Trăim astăzi o zi d eo seb it d e Însemnată din viata acestei eparhii,
A rhiepiscopia Bucureştilor, M itropolia U ngrovlahiei. în sem nătatea ei
este în primul rînd a c e e a a fiecă rei zile cînd s e săv îrşeşte Sfîntă şi
Dumnezeiasca Liturghie, care co v îrşeşte orice fe l d e alte însem nătăţi
ale unei zile obişnuite. Cînd se săv îrşeşte Sfîntă Liturghie, cînd eşti s ă vîrşitorul ei, cum n e-a rînduit Dumnezeu p e noi c a r e sîntem slujitorii
altarului, cînd participi la D um nezeiasca Liturghie şi mai ales cînd te
îm părtăşeşti cu Trupul şi Sîngele Domnului este culm ea d e vieţuire
creştină, culm ea d e com uniune cu D u m n ez eirea ; alte valori şi alte
însem nătăţi vin ap oi şi îm p o d o b esc acest m are dar pe care Domnul
Iisus Hristos l-a făcut o m e n ir ii: darul Bisericii, taina Bisericii, Dum
n ezeiasca Liturghie cu toate v%alorile ei n em u iitoare, cu sfintele
Taine
#
lucrătoare în Biserică, sfinţitoare d e-a pururi a vieţii creştinilor.
însem nătatea a cesto ra se arată însă d e aici, d e la nivelul unei
eparhii pînă la parohie, pînă la viaţa fiecăru i credincios. însem nătatea
de carc v o rb eam la început vine prin a c e e a că s-au sfinţit o parte din
Sfintele Antimise ; a c e a icoană, pînză a lea să N
pe care este înfăţişată
P ogorîrea de pe Cruce şi înm orm întarea Mîntuitorului Iisus H ristos,
care se află pe sfîntă m asă a fiecă rei biserici şi p e care se adu ce ca
jertfă Sfîntă Liturghie ca re se revarsă spre sfinţirea sufletelor şi trupu
rilor tuturor cred in cioşilor.
Este pentru mine o nesfîrşită recunoştinţă faţă de Bunul Dumne
zeu, că deşi m-a ajutat să p ăşesc în cel de-ai d o ile a an în slujirea
aceasta a Bisericii astăzi însă şi de-acum înainte, prin sfinţirea Sfin
telor Antimise, prezenţa m ea canonică şi harică în fie c a re biserică se
fa c e simţită prin a c ea stă icoan ă sau, cum am spus, prin această pînză
pictată care se num eşte Antimis şi care trebuie să ajungă la fiec a re
sfînt altar pentru ca
p
e
ea
să
fie
slujită
D
um
nezeiasca
Liturghie.
S-au
*
'
scris multe d esp re înţelesul liturgic, haric, canonic şi doctrinar al Sfîn
tului Antimis, ca sim bol al păstrării unităţii d e credinţă. Sf. Antimis
%

*
Cuvîntare rostită la slujba de sfinţire a Antimiiselor pentru parohiile din Arhie
piscopia Bucureştilor.
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este docum entul form al, dar cu adine conţinut prin rosturile p e care
le-am amintit pentru viaţa Bisericii n oastre. Documentul form al, c a 
nonic pentru îm puternicirea can on ică a fiecărui preot pentru a săvîrşi
pe el D um nezeiasca Liturghie.
El conţine sf. m oaşte ale sfinţilor mucenici, dar şi sfinţirea de
astăzi prin P ogorîrea Duhului Sfînt, prin ungerea cu Sfîntul şi M arele
Mir, care lucrează în Tainele Bisericii noastre şi care arată prezenţa
Duhului Sfînt în B iserică. El sfinţeşte pruncul după Botez, îi dă p e c e tea
Duhului Sfînt şi ta c e din noul botezat, din noul fiu al Bisericii, un neam
uns, ca în V echiu l Testament, unde preoţii şi regii prim eau ungerea,
aşa cum s-a întîmplat mai apoi ţi în Biserică, care continuă acest lucru
îndată după c e pruncul a fost aşezat în crişma naşului.
Ungerea aceasta fa c e din fiec a re creştin un organ al Duhului Sfînt,
un purtător al sfinţeniei, care se p oate apoi împărtăşi cu Trupul şi
Sîngele Domnului nostru lisus Hristos şi astfel noul botezat intră în
Biserică. A celaşi Sfînt şi M are Mir, semnul lucrării Sfîntului Duh în
Biserică, după cum am spus, în Biserică dintotdeauna, sim bolizează şi
dreptul Bisericii de a fi naţională, au tocefală, pentru noi Biserica
poporului român. Sfîntul şi M arele Mir cu care noi sfinţim Sfîntul Altar,
noul locaş d e rugăciune, lucrează în Biserică şi fa c e din m aterie, din
trupul om en esc, din fiinţa om en ească, form ată din suflet şi trup, fiinţă
du m n ezeiască,'în stare să d e p ă ş e a s c ă leg ile firii, să străbată toate
o b s ta c o le le şi să biruiască toate ispitele vieţii pentru a se învrednici de
slava drepţilor, d e slava cu care s-au îm podobit Sfinţii a le căror m oaşte
le avem.
t

t

•

+

«
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Sfîntul şi M are Mir îm puterniceşte şi transfigurează, cum spun
Sfinţii Părinţi, însăşi materia, însuşi cosm osul, pentru că a cea stă pînză
sfinţitoare cu Sfîntul şi M arele Mir, purtător al sfintelor m oaşte, ajunge
dintr-o pînză obişnuită, un o b iec t sfinţit, transfigurat pe care se să v îrşeşte D um nezeiasca Euharistie din care noi ne împărtăşim, această
taină care ne uneşte p e toţi şi d esp re care au scris atît d e mult Părinţii
Bisericii, trăind-o totodată în experien ţa 'şi credinţa lor, ca şi moşii şi
strămoşii noştri d e-a lungul secolelor.
Realizînd c e e a ce Sfinţii Părinţi numesc com uniunea harică cu
Dumnezeu, cu Mîntuitorul Hristos, cu Prea Sfînta Treime, dar şi c o 
muniunea cu noi, cu ceilalţi fraţi ai noştri, cu care îm preună ne ru
găm şi credem , ne împărtăşim cu Trupul şi Sîngele Domnului nostru
lisus Hristos, săvîrşind pe Sf. Antimis această comuniune pe care noi
#
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o realizăm cu prezenta şi lucrarea Siîntului Duh in toate tainele Bi
sericii. Este c e a mai fru m oasă şi lum inoasă latură a învăţăturii o rto 
d o x e : din m aterie, prin săvîrşirea Tainelor, s e transfigurează totul,
precum omul s e transformă datorită întrupării Mîntuitorului lisus
Hristos, faptului că Fiul lui Dumnezeu a luat chipul nostru, întrupare
p e care o vom prăznui zilele acestea. întruparea es te izvorul acestor
fru m oase şi minunate învăţături a le credinţei noastre. o r t o d o x e ; naş
terea Mîntuitorului din Sfînta F ecioară Maria şi d e la Duhul Sfînt rămîne tem elia pentru a îndum nezei firea om en ească, m ateria însăşi, care
pe graiul ei negrăit m ărturiseşte veşnicia şi harul lui Dumnezeu.
/

Icoan ele, sfintele m oaşte, sfintele o d o a re bisericeşti care ne ridică
atît d e mult în O rtodoxie p e treapta desăvîrşirii sînt lucrări a le Du
hului Sfînt. Omul s e bucură d e ele, dar răspunde în a cela şi timp d e p ăstrarea, integritatea şi rodirea lor atît d e fo lo sito a re vieţii.
\ -

A cest Arttimis — pe care fie c a r e ierarh îl dă ca semn al lucrării
Duhului Sfînt prin harul dum nezeiesc — este sem nul comuniunii, dar
şi semnul unităţii n oastre d e credinţă. A ceste o d o a r e există încă d e la
începutul Bisericii noastre ; antim isele mărturisesc, aşadar, d esp re e x is 
tenţa şi organizarea a u to cefa lă a Bisericii, d esp re larga răspîndire a
dreptei credinţe, nu a oricărui fel de credinţă : a credinţei o r to d o x e
care exprim ă totodată unitatea conştiinţei noastre de neam, d e leg e
rom ânească.
%

Cînd aflăm antim isele străvechi ale ierarhilor din M oldova sau din
Ţara R om ân ească sau d e din colo d e munţi, în Transilvania, v e d e m cu
em oţie unitatea conştiinţei d e neam pe întreaga arie a românilor. Ele
nc em oţion ează şi prin faptul că din colo d e munţi, sau în răsărit, în
depărtate ţinuturi unde românii ortodocşi nu a v e a u a d es ea păstori, ei
apelau la ierarhii d e d in co a ce de m u n ţi: odată cu cartea de rugăciune
sau d e învăţătură şi chiar înaintea lor, ei prim eau antim isele ca g a 
ranţie a păstrării ortodoxiei, chezăşia că rămîn fii ai ortod ox iei şi ai
Ţârii Româneşti.
în condiţiile lor vitrege de viaţă, prezenţa cărţilor şi antim iselor
de peste munţi însem na o m îngîiere de la vatra în care ne aflăm azi,
sediul, miezul, inima o rto d o x iei româneşti.
«

De a c eea , spuneam, iubiţii mei, că am trăit astăzi clipe înălţătoare
pe plan bisericesc, amintindu-mi d e recunoştinţa p e care trebuie să o
arăt Bunului Dumnezeu, dar şi ierarhilor şi credin cioşilor Bisericii
noastre, c a fe m-au adus în acest loc, din care nu am ezitat întru em iterea
acestui document.

MESAJUL

Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
adresat Academiei Teologice din Creta,
cu prilejul împlinirii a 20 de ani
de la înfiinţarea acesteia
I

\

înalt Prea Sfinţia V oastră,
Domnule Director General,
4A vem d e o s e b ita p lă cere d e a adresa acest m e s a f prin rep re
zentantul nostru, Diacon Eugen Moraru, care se află la studii de
specializare la- Facultatea de teolog ie ortod ox ă d e la Universita
tea din A ten a .
#
N e exprim ăm regretul că nu putem participa person al la c e a
de a Il-a reuniune a m em brilor A cad em iei O rtodoxe din Gonia
— Chania, Creta, care se află sub patronajul Patriarhiei E cum e
nice, cînd se vor serb a 20 d e ani d e existenţă a acestui important
aşezărrânt ortodox.
%

*

•
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Biserica O rtodoxă Rom ână urm ăreşte cu d e o se b it interes a c 
tivitatea c e se d esfă şo a ră în cadrul acestei A cad em ii pentru p ro
m ov area relaţiilor in terortod ox e şi a dialogului intercreştin, p re
cum şi pentru stabilirea d e con tacte cu factorii reprezentativi ai
vieţii culturale, ştiinţifice şi sociale, ai vieţii internaţionale.
Salutînd cu bucurie atît pe m em brii consiliului 'de con d u cere
al A cad em iei O rtod oxe din Gonia-Chania, Creta, precum şi pe
toţi participanţii la a cea stă reuniune, fa cem cunoscută dorinţa
N oastră d e a răm îne în continuare m em bru al acestui aşezămînt
Ortodox. Rugăm p e Domnul şi Mîntuitorul nostru lisus Hristos să
rev erse binecuvîntările Sale c e le b o g ate asupra participanţilor la
aceste festivităţi, spre a aduce, în contextul ecu m en ic contem poran, substanţiale contribuţii p e drumul slujirii unităţii Bisericii
creştine şi a p ă c ;i p e întregul pămînt.
v
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MESAJUL

Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
adresat Conferinţei Creştine pentru Pace
cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a înfiinţării acesteia
îm preună cu întreaga creştinătate dornică d e îm plinirea m e 
sajului divin : «Pe pămînt pace, între oameni bunăvoire» (Luca, 2,
14), luăm parte cu frăţească însufleţire la jubileul aniversării a
trei d ecen ii d e la în tem eierea C onferinţei Creştine pentru Pace,
important m om ent aniversar, menit să afirm e stăruitoarea a cti
vitate depusă d e acest for creştin internaţional în slujba apărării
pămînt
tre oam eni şi p op oare.
J

Ca slu jitoare perm anentă a sălăşluirii păcii în lume, Biserica
O rtodoxă Rom ână s-a simţit d atoare să fie prezentă activ ân C on 
ferinţa Creştină pentru Pace, încă d e la înfiinţarea acesteia, înscriindu-se ca una din fon d a to a rele C on ferin ţei, găsind tem ei şi
im bold pentru desfăşu rarea lucrării sale în cuvintele nem uritoare
ale Mîntuitorului nostru lisus H ris to s : «Fericiţi făcătorii de pace,
că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema» (Matei, o, 9). Călăuzindu-se după învăţătura creştină, potrivit căreia toate p o p o a rele
sînt eg a le între e le şi trebuie să se bucure în a c e ea şi măsură de
dreptul lor la viaţă, la libertate, la fo lo sirea bunurilor m ateriale,
d e dreptul la in depen den ţă şi suveranitate, la pace, Biserica n o a s
tră a hotărît să rămînă o perm anentă slu jitoare a păcii în lume
şi să-şi aducă, în continuare, contribuţia ei la desfăşu rarea a cti
vităţilor Conferinţei Creştine pentru Pace.
%

Legat d e aceasta, am dori să amintim că în ţara noastră toţi
fiii Bisericii O rtod ox e Române, ca şi credincioşii celorlalte culte,
se află, îm preună cu întregul popor român, uniţi în a c e e a ş i d o 
rinţă stăruitoare d e p a ce şi în lupta com ună pentru înfăptuirea
ei, într-o deplină identitate de aspiraţii, cultivînd raporturi de
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bună colaborare, în spirit de frăţietate şi solidaritate, fără nici un
fel d e d e o s e b ir e d e ordin con fesion al sau naţional, căutînd în chip
statornic a păstra «unitatea Duhului în legătura păcii» (Efes., 4, 3).
C redin cioasă învăţăturii sa le tradiţionale, B iserica noastră s-a
dăruit cu jertfeln icie — aşa cum a făcut în cursul întregii sale
dăinuiri d e - a lungul veacu rilor — în slujba propăşirii poporului,
cu care îm preună a vieţuit neîntreupt p e a c e e a ş i vatră străbună,
şi a statornicirii păcii p e pămînt. îm preună cu c e le la lte culte din
Rom ânia, ea a organizat în ultimii ani o serie d e adunări pentru
dezarm are şi pace, care au lansat vibrante apeluri pentru în ceta 
rea cursei înarmărilor, p a ce şi bună în ţeleg ere •între oam eni şi
popoare.
I

Biserica O rtodoxă Română a urmărit cu atenţie şi interes a c 
tivitatea C onferinţei Creştine pentru Pace, apreciind contribuţiile
v a lo ro a se p e ca re a cea sta le-a adus la realizarea dezideratelor
păcii şi apropierii dintre p o p o a r e le Europei şi la aprofundarea
problem aticii păcii în lu m e a ’ de astăzi din p ersp ectiv a m esajului
ev an g h elic şi cu m ijlo a c e teo lo g ice creştine. Ea poartă co n v in g e
rea că paşii noi şi importanţi în problem a dezarm ării şi a păcii
nu pot veni d e la sine şi nu pot reprezenta decizii singulare. Nu
mai forţa opiniei pu blice m on diale şi lupta unită a p op oarelor
pot determ ina noi p rog rese rea le pe c a le a spre înfăptuirea d ezar
mării g en era le şi a instaurării păcii pe întreaga planetă.
A cest crez, susţinut prin fapte, îl mărturisim astăzi la binecuvîntatul pop as aniversar al Conferinţei Creştine pentru P ace,
dorind acesteia, în num ele Bisericii O rtodoxe R om âne şi al Nostru
personal, noi realizări încununate cu b o g a te road e în programul
activităţilor ei, în unitatea d e voinţă şi faptă a tuturor Bisericilor
m em bre, cu în credinţarea că Bunul Dumnezeu v a d esăv îrşi a ceste
strădanii, pentru ca om en irea să p refacă săbiile în fiare d e pluguri,
p o p o a r ele să nu se mai ridice unele îm potriva altora, oam enii să
nu mai în v eţe războiul (Isaia, 2, 4), iar lum ea «viaţă să aibă şi din
belşug să aibă» (loan, 10, 10).
I

•
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SIMPOZIONUL DEDICAT ANIVERSARII A 300 DE ANI
DE LA APARIŢIA «BIBLIEI DE LA BUCUREŞTI»
La 10 noiembrie 1988 s-au împlinit 300 de ani de la tipărirea Bibliei
d e la Bucureşti, cunoscută şi sub numele de «Biblia lui Şerban Cantacuzino», eveniment care a constituit o piatră de hotar pentru cultura
românească şi mai ales pentru formarea şi afirmarea limbii române
literare. Apariţia Bibliei iui Şerban Cantacuzino s-a înscris ca o reali
zare de maximă importanţă în contextul evenimentelor culturale ale
timpului, anul 1688 însemnînd, aşa cum preciza Prea Fericitul Părinte
Teoctistr Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, «o culme cu nimb de
referinţă prin bogata agonisită culturală, datorată activităţii de inai
înainte a centrelor tipografice de la Dealu, Sibiu, Braşov, Orăştie, Bălgrad (Alba Iulia), Iaşi, Tîrgovişte şi Bucureşti». (Cuvînt înainte la Biblia
adecă D um nezeiasca Scriptură, Bucureşti, 1988, p. 5).
în cinstea aniversării a 300 de ani de la tipărirea Bibliei de la
Bucureşti, prin străduinţa şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoetist, a apărut, în Tipografia Institutului Biblic şi de Mi
siune al Bisericii Ortodoxe Române, o ediţie jubliliară a acestei lucrări
monumentale, cuprinzînd textul original, în facsimil, precum şi tran
scrierea aoestuia în alfabetul latin, în condiţii grafice exoepţionaile.
Aniversarea împlinirii a 300 de ani de 'la apariţia Bibliei d e la
Bucureşti s-a făcut în cadrul unui simpozion iniţiat şi organizat sub
patronajul şi cu binecuvîntarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoetist.
Simpozionul a avut loc în ziua de joi, 17 noiembrie 1988, şi a fost găz
duit de Institutul Teologic Universitar din Bucureşti, constituind o vi
brantă şi emoţionantă sărbătorire a tricentenaralui Bibliei româneşti
în Biserica noastră strămoşească. Manifestare culturală de puternică
rezonanţă bisericească şi naţională, simpozionul a reunit personalităţi
de frunte ale vieţii culturale româneşti, care, prin prezenţa şi mai ales
prin cuvîntul lor, au evidenţiat importanţa acestui eveniment de culme
în cultura noastră românească.
Simpozionul a fost cilnstit cu prezenţa Prea Fericitului Părinte
Teoetist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Alături de întîistătătorul Bisericii noastre, la simpozion au luat parte membri ai Sfîntului
Sinod, iPP.CC. Părinţi vicari administrativi, patriarhali şi arhiepisco
pali, PP.CC. Părinţi Directori ai Editurii Institutului Biblic şi Casei de
Pensii, membrii corpului de specialişti care au contribuit la reeditarea
Bibliei jubiliare, PP.CC. Părinţi consilieri şi inspectori, patriarhali şi
arhiepiscopalii, membrii corpului didactic de la Instituitul Teologic Uni
versitar din Bucureşti, onorai, consultanţi şi .activi, directorii Seminariilor Teologice, personalul Editurii Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, doctoranzi şi studenţi ai Institutului
Teologic Universitar din Bucureşti, invitaţi, specialişti în filologie,
istorie şi teologie.
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La lucrările Simpozionului a fost de faţă Dl. Ion Cumpănaşu,
Preşedintele Departamentului Cultelor, împreună cu colaboratori apro
piaţi ai Domniei Sale.
La sosirea în aula Institutului Teologic Universitar din Bucureşti,
în jurul orei 9,00, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost primit
cu imnul patriarhal, intonat de întreaga asistenţă.
Lucrările Simpozionului s-au desfăşurat sub conducerea unui pre
zidiu, din care au făcut parte : Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
D1. Ioan Cumpănaşu, Preşedintele Departamentului Cultelor,
I.P.S.
Mitropolit N estor al Olteniei, I.P.S. Arhiepiscop Antim al Tomisului
şi Dunării de Jos, P.S. Episcop Epifanie al Buzăului, P.S. Episcop
Gherasim al Rîmnicului şi Argeşului, P.S. Episcop Eftimie al Romanu
lui şi Huşilor, P.S. Episcop Emilian al Alba Iuliei, P.S. Episcop Nifon
Ploieşteanul, vicar patriarhal, P.S. Episcop Roman lalom iţeanul, vicar
al Arhiepiscopiei Bucureştilor, P.S. Episcop Pimen Suceveanul, vicar
al Arhiepiscopiei Iaşilor, P.S. Arhiereu Calinic A rgeşanul, vicar al
Episcopiei Rîmniicului şi Argeşului, P.S. Arhiereu lo a c h im V asluianuî,
vicar al Episcopiei Romanului şi Huşilor, P.S. Arhiereu G herasim Hunedoreanul, vicar al Episcopiei Aradului ,• P.C. Pr. Constantin Părvu,
vicar administrativ patriarhal, P.C. Pr. Dumitru S o a r e , directorul Institutjului Biblijc şi de Misiune aii Bisericii Ortodoxe Române, P. Cuv.
Arhim. B artolom eu Anania, fostul director al Institutului Biblic, P.C.
Pr. Dr. Sabin Verzan, consilier patriarhal, P.C. Pr. Prof. Dr. Dumitru
Radu, Pro rectorul Institutului Teologic din Buoure|şti, Dl. Prof. Univ.
Dr. i C. Chiţimia, Dl. Prof. Univ. A lexandru Elian, Dl. Mihai M oraiu,
cercetător ştiinţific.
Secretariatul Simpozionului a fost alcătuit din : P.C. Pr. Prof. Dr.
N icolae Necula,' d e la Institutul Teologic, P.C. Pr. Constantin Drăguşin,
şef serviciu editură, şi Dl. T eod or B aconsky, redactor la Editura Institu
tului Biblic.
Lucrările au fost deschise de către Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist care a rostit următorul cu v în t:
«Trăim clipe din cele mai luminoase dki viaţa Bisericii noastre,
din viaţa credincioşilor noştri şi a poporului nostru. Evenimentul care
ne-a adunat în această aulă a Institutului Teologic Universitar diri
Bucureşti, depăşeşte cadrul acesta prin conţinutul său, prin rezonanţa
sa istorică şi culturală, prin spiritul de unitate naţională, care, acum
300 de ani, era încă atît de viu, şi prin împlinirile culturale pozitive
pe care le va crea în zilele noastre.
Prăznudm în aceste zile Biblia lui Şerban Cantacuzino şi amintirea
unei epoci de strădanii închinate culturii Bisericii Ortodoxe strămo
şeşti şi unităţii noastre naţionale. Sfîntul Sinod s-a străduit să cin
stească momentul acesta printr-o ediţie jubiliară a Bibliei şi prin această
adunare în care vom asculta personalităţi de seamă ale culturii româneşti, specialişti care, în cuvîntul lor, vor face reflecţii şi aprecieri
asupra evenimentului de astăzi.
Mă bucur că la această întrunire se află în mijlocul membrilor
Sfîntului Sinod, al nostru al tuturor, Dl. Preşedinte Ion Cumpănaşu.
%
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Prezenţa Domniei Sale între noi este dovada entuziasmului şi ataşa
mentului cu care a Sfpjrijdimi.t această acţiune, nu uşoară, de a da 'Ia
iveală Biblia lui Şerban Cantacuzino de acum 300 de ani».
Trecînd apoi la ordinea de zi a lucrărilor Simpozionului, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a dat cuvîntul yorbitorilor care au
fost invitaţi şi programaţi să prezinte comunicări ştiinţifice în cadrul
Simpozionului.
Primul a luat cuvîntul Dl. Prof. Univ. Dr. Ion C. Chiţimia, care a
vorbit despre : Im portanţa Bibliei d e la Bucureşti pentru spiritualitatea,
unitatea şi cultura poporului român. Vorbitorul a caracterizat eveni
mentul aniversar prăznuit ca pe un «moment de înălţare şi înfiorare
sufletească, cu deosebit de importante răsfrîngeri în istoria şi cultura
poporului român». După ce a subliniat importanţa Bibliei, ca moment
cultural, în istoria spiritualităţii omenirii, conferenţiarul a scos în
evidenţă însemnătatea ei în cultura şi spiritualitatea românească.
Rostul Sfintei Scripturi, ca şi dragostea şi interesul deosebit pentru ea
decurg din faptul că poporul nostru s-a născut deodată român şi creş
tin, aşa cum o dovedeşte terminologia de bază a limbii sale şi a prac
ticilor de cult creştine. Aceasta a dus la împămîntenirea cărţii vechi
biblice în literatura română. In a'l doilea rînd, la această afirmare a
literaturii scripturistice a contribuit neîncetatul
patronaj voievodal
al cărţii religioase, începînd cu primele cărţi, dintre cele mai vechi
din sud-estul Europei. Din istoria literaturii religioase vechi, observăm
că aproape toate operele de seamă au fost tipărite din iniţiativa, cu
porunca, purtarea de grijă şi cu cheltuiala domnitorilor români, iubi
tori de cultură şi de neam. La acestea s-a adăugat apoi conştiinţa uni
tăţii naţionale, pe care vechea carte bisericească a cultivat-o şi între
ţinut-o permanent, prin conţinutul ei şi prin circulaţia de care s-a bucu
rat. Biblia de la Bucureşti constituie un rezultat sau o urmare a acestor
trei cauze, fiind «un far cu absorbţii de lumină din trecut, pe care o
proiectează spre viitor». Ea este punctul central şi de înălţime în epoca
veche în privinţa literaturii biblistice, prin limba literară evoluată,
pînă la forme moderne, spre deosebire de celelalte literaturi sud-est
europene, care au rămas la redacţii arhaice pînă la finele veacului al
XVIII-lea».
Biblia de la Bucureşti a însemnat o contribuţie de seamă la forma
rea şi afirmarea limbii literare româneşti, dar şi la unitatea naţională
a tuturor românilor.
»

i

P. Cuv. Arhim. B artolom eu Anania a vorbit despre Biblia d e la
Bucureşti, m onument d e lim bă teolog ică şi literară rom ânească. Vor
bitorul a făcut de la început precizarea că Sfîntă Scriptură interesează
şi pe scriitor şi pe teolog, că «ea nu este doar limbă românească, ci şi
ortodoxie militantă. Biblia este un text literar de mare amploare, de la
universalitatea temelor la bogăţia lexicului şi varietatea stilurilor. Mai
presus de toate este Cartea Sacră prin excelenţă, «Cartea Cărţilor»,
«Sfîntă Scriptură», principalul vehicul al revelaţiei divine». Teologia
şi literatura Sfintei Scripturi sînt indisolubil legate. Cînd se vorbeşte
însă de teologia Bibliei nu trebuie căutat în ea limbajul teologiei sis
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tematice, «Biblia fiind o rostire a nucleelor». «Biblia este vorbirea lui
Dumnezeu despre Sine însuşi, pe cînd teologia este vorbirea despre
Dumnezeu».
Referindu-se la Biblia lui Şerban Cantacuzino, P. Cuv. Părinte
Arhim. Bartolomeu V. Anania a precizat că ea rămîne cea mai bună
traducere a Bibliei în limba română, cartea fiind în acest sens un unicat.
Ea a devenit un fel de textus receptus de supremă autoritate în evo
luţia tipăriturilor noastre sacre. Amintind traducerile Bibliei în limba
•română, vorbitorul a subliniat că, pînă în prezent, nu există un text
definitivat al Sfintei Scripturi în limba română, aceasta fiind sarcina
Conducerii actuale a Bisericii noastre. O definitivare absolută a textului Scripturii nu este posibilă datorită evoluţiei limbii şi apariţiei edi
ţiilor critice ale textelor originale, dar o îmbunătăţire a traducerilor
este întrut'otul posibilă şi dezirabilă. în această privinţă Biblia lui
Şerban Cantacuzino a atins performanţe neîntîlnite pînă acum în pro
cesul traducerilor, căci ea a stat în picioare un secol şi jumătate.
Aceasta datorită calităţilor textului bine gîndit şi tradus într-o solidă
limbă românească, «menită nu numai să consolideze o cultură, ci şi să
menţină încrederea cititorilor în propria loir Ortodoxie». Vorbind de
prospeţimea limbii Bibliei lui Şerban Cantacuzino, P. Cuv. Sa a de
monstrat că ea este încă simţită, ceea ce o dovedeşte şi numărul
relativ mic al cuvintelor cuprinse în glosarul Bibliei, comparativ cu
alte opere literare de la noi. Ea se poate citi uşor şi azi. Una din cali
tăţile traducerii Bibliei lui Şerban este şi aceea că, pentru înlăturarea
dificultăţilor gramaticale şi lexicale, traducătorii au gîndit şi teologic.
Ei au atins performanţe pe care nu le-au realizait traducerile moderne,
atît aromâneşti cît şi străine. In această privinţă vorbitorul a făcut o
erudită şi captivantă demonstraţie filologică, pe bază de texte, arătînd
însemnătatea echivalenţei dinamice, a sinonimiei sau eufoniei liturgice
şi a simţului muzical în procesul de traducere a Bibliei.
Referindu-se la unitatea dintre limba literară şi cea teologică din
Biblia lui Şerban Cantacuzino, P. Cuv. Arhim. Bartolomeu Anania a
făcut o interesantă şi judicioasă deducţie, din textele Sfintei Scripturi,
conform căreia traducătorii au fost oameni de litere dublaţi de teologi.
Hi au fost călăuziţi de o gîndire teologică de cea mai rafinată nuanţă,
dar şi de virtuţi şi posibilităţi stilistice de rară fineţe, reuşind să dea
această «sinteză de limbă literară care este Biblia lui Şerban Canta
cuzino — aluatul din care s-a dospit şi din care a crescut pîinea noastră
cea de astăzi şi de totdeauna, Eminescu».
In încheiere, conferenţiarul a adus un omagiu tuturor tălmăcitori
lor care s-au ostenit la Biblia de la Bucureşti.
%
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P.C. Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, rectorul Institutului Teologic
Universitar din Bucureşii, a prezentat comunicarea intitulată Dimensiu
nea ecu m en ică a Bibliei ide la Bucureşti. Textul comunicării a fost citit
rle P.C- Pr. Prof. Dumitru Radu, prorectorul Institutului Teologic. După
ce a evidenţiat importanţa evenimentului retipăririi Bibliei de la
Bucureşti, prin grija Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, şi ecourile
acestui eveniment cultural, atunci şi acum, P.C. Sa a tratat tema pro
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pusă, urmărind două aspecte ale problem ei: pe de o parte legătura
dintre traducerea Bibliei în româneşte şi tradiţia răsăriteană, iar pe de
altă parte legătura acestei traduceri cu tradiţia şi cultura apuseană.
Referindu-ise la primul aspect, vorbitorul a arătat că această tra
ducere a fost favorizată de tradiţia răsăriteană, datorită viziunii ei so-<
borniceşti despre unitatea în diversitate .sub călăuzirea Duhului Sfînt.
Duhul Sfînt cuprinde întreaga Biserică în Hristos, arătînd unitatea din
tre persoane şi neamuri, dar el este întreg în fiecare parte ca să afirme
identitatea fiecărei persoane şi a fiecărui neam, să transfigureze şi să
potenţeze limba şi cultura specifică. Concepţia aceasta sobornicească,
care ia în considerare atît unitatea ontologică dintre persoane şi nea
muri,, cît şi diferenţele de cultură şi limbă ale fiecărui neam, se reflectă
în mod strălucit în prefaţa Bibliei lui Şerban Cantacuzino.
In continuare, s-a arătat că Biblia de la Bucureşti marchează mo
mentul de cotitură de la folosirea limbii slavone în Biserică, la folosi
rea celei româneşti. Această cotitură a fost pregătită progresiv, căci ea
s-a realizat într-o Biserică în care s-a arătat întotdeauna respect faţă
de diversitatea limbilor. Prin această traducere poporul român s-a putut
bucura de lectura Bibliei în limba sa, înaintea altor popoare.
Dar traducătorii Bibliei de la Bucureşti au dat dovadă şi de des
chidere faţă de tradiţia şi cultura apuseană. Ideile călăuzitoare ale tra
ducătorilor, adică acelea de a adresa cartea tuturor românilor şi tuturor
vîrstelor, ca şi folosirea unei ediţii critice protestante erau alimentate
de sentimente, şi preocupări româneşti, dar ele şi-au găsit sprijin şi în
umanismul culturii apusene, secolul al XVII-lea fiind acela care a deş
teptat puternic conştiinţa unităţii fiecărui neam.
Ceea ce arată în mod evident deschiderea faţă de cultura apuseană
este prezenţa în volumul cuprinzîmd traducerea Bibliei şi a unui tratat
filozofic «Despre raţiunea dominantă», care aparţine lui Iosif Flaviu,
vădind preferinţa traducătorilor faţă de cultul raţiunii, al ordinei şi dis
ciplinei specifice Apusului, spre deosebire de Răsărit, unde accentul se
pune pe înduhovnicire. Prezenţa acestui tratat în Biblia de la Bucureşti
arată intenţia vădită a autorilor de a merge pe calea concilierii celor
două tradiţii creştine şi culturi -r- răsăriteană şi apuseană. Este ceea ce
conferă dimensiune ecumenică Bibliei de la Bucureşti. In acelaşi timp,
este şi o dovadă a vocaţiei româneşti spre conciliere. Căci dacă prin cre
dinţa lor românii aparţin culturii răsăritene, prin limba lor ei aparţin
culturii apusene.
«Tipărirea Bibliei la 1688 de către $erban Cantacuzino şi retipă
rirea ei, în 1988, de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist, con
stituie expresia acestei vocaţii menite să contribuie, într-o lume divi
zată, la unitatea neamului, cît şi la unitatea creştină şi europeană, la
unitatea ecumenică».
* •

Dl. Prof. Univ. Dr. A lexandru Elîan a vorbit despre Cultura te o lo 
gică în e p o c a domnitorului Constantin Brâncoveanu. Expunerea a fost
o amplă prezentare a epocii lui Constantfti Brâncoveanu care, pentru
cultura românească, are importanţa sa aparte, mareînd sfîrşitul slavonismului cultural şi pătrunderea limbii române literare în Biserică. După

Biblia de la Bucureşti (1688)
— Textul original —
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— Text transliterat —

Prea Fericilul Părinte Patriarh Teoctist vorbind participanţilor la Simpozion

A spect din desfăşurarea lucrărilor Simpozionului

P.C. Arhim. Bartolom eu V. A nania citind textul com unicării la Simpozion

Dl. prof. Ion Chitimia prezentînd com unicarea la Simpozion
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aceea, vorbitorul a prezentat curentele teologice ale timpului şi perso
nalităţile de seamă care au lăsat nume şi lucrări în cultura românească,
în general, şi în cea teologică în special, făcînd ca domnia lui Brâncoveanu să rămînă una din cele mai fecunde din istoria poporului nostru.
Dl. M ihai M oraiu, cercetător ştiinţific şi unul dintre ostenitorii de
seamă ai retipăririi Bibliei de la Bucureşti, s-a ocupat cu Prezentarea
ediţiei jubiliare a Bibliei d e la Bucureşti (1988),' arătînd fazele impor
tante ale procesului de redare a textului în forma lui actuală.
Comunicările prezentate au fost deosebit de interesante, conferen
ţiarii întrecîndu-se în a trata cît mai ştiinţific, la obiect şi cu multă
competenţă temele încredinţate. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a făcut scurte şi sintetice aprecieri după fiecare comunicare, iar audi
toriul a răsplătit cu aplauze osteneala vorbitorilor.
După o pauză, în care participanţii au schimbat impresii, aprecieri
şi păreri asupra temelor prezentate, s-au reluat lucrările Simpozionului.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a salutat prezenţa în sală, ca
participant la lucrările acestui simpozion, a D-lui Prof. Dr. Sava
Aguridis, profesor de Studiul Noului Testament la Facultatea de Teolo
gie a Universităţii din Atena, şi a D-lui Paul Miron, de la Freiburg, ca
şi a celorlalte personalităţi culturale româneşti, de faţă la acest eveni
ment cultural.
Apoi a dat cuvîntul celor care au dorit să vorbească pe marginea
comunicărilor prezentate. Au luat cuvântul următorii :
D-na Acad. Dr. Zoe Dumitrescu-Buşulenga a arătat că apariţia
Bibliei d e la Bucureşti a avut loc la sfîrşitul secolului al XVII-lea, sub
ascultarea imperativelor vremii, venită din necesitatea istoriei ce se
desfăşura sub împlinirile viitorului. Ea fusese pregătită de alte monu
mente tot aşa de importante, ca Noul Testament d e la Bălgrad, al lui
Simion Ştefan, şi Psaltirea în versuri a lui Dosoftei, fiind destinată «rumînilor, moldovenilor şi ungrovlahilor», adică tuturor celor ce parti
cipau, prin limbă, în primul rînd, la o ştiută şi simţită unitate de
obîrşie. In continuare, vorbitoarea a arătat că la apariţia Bibliei au con
tribuit şi imboldurile Reformei, dar mai ales elementul naţional care
s-a alăturat celui teologic, ortodox, susţinîndu-1 şi slujindu-1. «Docu
ment al majoratului nostru intelectual şi spiritual, Biblia d e la Bucureşti
îşi arată şi astăzi, la tipărirea ei după 300 de ani, frumuseţea şi forţa
din care^au orescut izvoarele limbii şi florile credinţei, o vedem în
haină nouă, mereu tînără, mereu generoasă, gata să răspîndească din
nou razele ei binefăcătoare asupra poporului român, spre slava patriei
şi a lui Dumnezeu».
I.P.S. M itropolit Dr. N estor V orn icescu al Olteniei a evidenţiat
faptul că ediţia ştiinţifică şi critică a celei dintîi Biblii apărute în limba.
română este un important act de cultură bisericească, un act de cul
tură românească, în general. Astfel, I.P.S. Sa a spus : «S-a tipărit astăzi,
în tiraj de masă, unul dintre cele mai importante monumente- ale lite
raturii române, un monument crucial strămoşesc din secolul al XVIIlea. Acest act a putut să se împlinească numai astăzi, cînd din ţaira
noastră atîtea izvoare importante ale culturii şi artei vechi româneşti
şi mai noi se dau la lumină, se retipăresc în ediţii ştiinţifice, spre bucuB.O.R. — 4
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ria şi folosul obştesc al oamenilor de cultură şi al tuturor iubitorilor
de spiritualitate şi literatură românească».
In continuare, I.P.S. Sa a arătat că poporul nostru a început de
timpuriu să citească în limba proprie textul Sfintei Scripturi, la 1688
tipărindu-se integral Biblia în limba română, pentru edificarea sufle
tească a tuturor dreptmăritorilor creştini din toate cele trei provincii
istorice româneşti. In încheiere I.P.S. Sa a exprimat, în numele în
tregii asistenţe, sentimente de profundă recunoştinţă tuturor celor care
au ostenit pentru a da la iveală această.nouă şi monumentală ediţie
a Bibliei de la 1688, spunînd : «Ediţia ştiinţifică şi critică de astăzi este
osteneala sfîntă, de mai mulţi ani de zile, a Prea Fericitului Părinte
Teoetist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi a unui grup select
de specialişti români, este, în acelaşi timp, un act de mare cinstire a
înaintaşilor de la 1688, a piosului voievod Şerban Cantacuzino şi a
voievodului martir Constantin Brâncoveanu ; este o grăitoare mărtu
rie a vredniciei româneşti contemporane, de cinstire a trecutului glo
rios, de afirmare a prezentului prosper şi de luminare a viitorului.
Mulţumim, în acest cadru festiv, cu toată gratitudinea, pentru acest
dar măreţ şi totodată simbolic ce se face culturii noastre bisericeşti şi
româneşti în general, Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoetist, Dom
nului Ion Cumpănaşu, preşedintele Departamentului Cultelor, compe
tenţilor specialişti, în frunte cu Domnul Profesor Doctor Ion Chiţimia,
artiştilor editori şi tipografi».
Dl. Prof. Dr. S ava Aguridis de la Facultatea de Teologie a Univer
sităţii din Atena a arătat că reeditarea Bibliei de la 1688 accentuează
şi pune în valoare unitatea care a existat întotdeauna în România*
între Biserică şi popor. Grecii apreciază în mod deosebit faptul că po
porul român are de 300 de ani Sfînta Scriptură în limba sa, ceea ce
creează posibilitatea de comuniune cu Cuvîntul lui Dumnezeu. In con
tinuare, vorbitorul a /înştiinţat pe cei de faţă că ,se va organiza şi in
Grecia un simpozion închinat Bibliei de la Bucureşti. Apoi a amintit
de relaţiile dintre Bisericile noastre, la nivel de teologi, exprimîndu-şi
convingerea că acestea se vor dezvolta şi mai mult.
După ce Dl. Prof. Sava Aguridis şi-a încheiat comunicarea, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a acordat acestuia, în semn de aleasă
preţuire distincţia : «Crucea patriarhală pentru mireni».
Dl. Prof. Dr. P ândele Olteanu, făcînd cîteva reflecţii asupra celor
prezentate pînă aici, a subliniat importanţa momentului aniversar, apoi
a insistat asupra necesităţii alcătuirii şi tipăririi unui text definitiv
al Sfintei Scripturi, pentru care trebuie să se cerceteze toate izvoarele.
P. S. Episcop Emilian al A lba Iuliei a arătat că evenimentul sărbăto
rit este de mare însemnătate, anul 1988 fiind binecuvîntat,de Dumne
zeu cu rodnice împliniri. In acest an s-au aniversat 340 de ani de la
tipărirea Noului Testam ent de la Bălgrad şi 300 de ani de la apariţia
Bibliei lui Şerban Cantacuzino, cînd s-au tipărit ediţiile jubiliare ale
acestor două monumente de limbă şi cultură românească. Cum subli
nia Andrei Şaguna, «Naul Testament de la 1648 şi Biblia de la 1688
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sînt uşile prin care s-a învrednicit poporul românesc a intra în cîmpul
ceresc al dumnezeieştilor învăţături». în încheiere, P.S. Sa a subliniat
rolul pe care l-au avut aceste două monumente de limbă şi spirituali
tate românească pentru unitatea noastră naţională.
In încheierea lucrărilor Simpozionului, a luat cuvîntul Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist *.
Lucrările Simpozionului s-au încheiat cu o agapă oferită de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invitaţilor şi participanţilor la această
manifestare culturală care a lăsat în sufletele celor prezenţi satisfacţia
unei datorii împlinite faţă de cei ce au trudit, cu 300 de ani în urmă, la
tipărirea Bibliei de la Bucureşti.
în acelaşi timp, această aniversare a constituit o aducere aminte şi
o reîmprospătare a unui eveniment cultural unic în istoria poporului
nostru. Căci aşa cum menţiona Prea Fericitul Părinte Patriarh im pre
faţa ediţiei jubiliare din acest an, «reeditarea de acum a Bibliei de la
Bucureşti este un act de restituire integrală a unui document a r dăi
nuirii şi îndreptăţirii noastre istorice, către urmaşii legitimi ai înain
taşilor care i-au asigurat o intrare triumfală în istoria culturii noastre
naţionale».
Pr. Prof. NICOLAE NECULA

SIMPOZIOANE PESTE HOTARE, DEDICATE EDIŢIEI JUBILIARE A
«BIBLIEI DE LA BUCUREŞTI» (1688)
Cu 300 de ani iîn urmă, poporul român a înscris în istoria sa un
act de cultură şi spiritualitate de importanţă majoră, prin traducerea,
pentru prima dată, în graiul său propriu, a întregului cuprins al Sfintei
Scripturi şi prin tipărirea acesteia într-o ediţie monumentală, apărută
în ultimul an de domnie al voievodului Şerban Cantacuzino şi la în
ceputul domniei urmaşului acestuia, Constantin Brîncoveanu. Această
operă monumentală, care a imprimat fiinţei noastre etnice pecetea uni
tăţii de grai, de neam şi de spiritualitate, proclamînd triumful limbii
române în Biserica şi în cultura noastră naţională, a intrat în istorie
sub numele de Biblia d e la Bucureşti, sau Biblia d e la 1688.
Fiind nu numai un act de cultură' şi spiritualitate locală, ci şi un
document care s-a înscris în cultura europeană ca prezenţă româ
nească de înaltă valoare, Biblia d e la Bucureşti a suscitat un interes
deosebit, nu numai în ţară, ci şi peste hotare, cu ocazia reeditării sale
jubiliare. Acest lucru s-a concretizat printr-o serie de simpozioane, în
cadrul cărora au fost prezentate semnificaţiile spirituale şi culturalnaţionale ale evenimentului aniversar.
Din rîndul acestora, amintim :
Simpozionul de la Geneva. Duminică, 20 noiembrie 1988, a,avut loc,
sub auspiciile Parohiei ortodoxe române din Geneva, un simpozion
dedicat prezentării ediţiei jubiliare a Bibliei de la Bucureşti» (1688— 1988).
9

*) Cuvîntarea se publică separat.
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Prea Fericitul Părinte Teoetist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
a fost reprezentat la această reuniune de către I.P.S. Mitropolit A ntonie
al Ardealului, exarhul Patriarhiei Române pentru comunităţile orto
doxe române din cele două Americi, şi I.P.S. Arhiereu Adrian al Arhi
episcopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală.
In capela comunităţii ortodoxe române de la Centrul ortodox al
Patriarhiei Ecumenice de la Chamb6sy, s-a săvîrşit mai întîi Sfînta
Liturghie, de către I.P.S. Arhiepiscop Adrian al Arhiepiscopiei Orto
doxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală, în fruntea unui
sobor de preoţi.
Lucrările simpozionului s-au desfăşurat în biserica mare a Centru
lui ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chamb^sy, în prezenţa a
peste 200 invitaţi români, greci şi elveţieni, printre care s-au a f la t:
Ambasadorul României la Berna, Dl. Gh. Dolgu, Ambasadorul Repu
blicii Elene, Şeful Misiunii Greciei pe lîngă Oficiul Misiunii O.N.U. din
Geneva, conducătorii organizaţiilor creştine internaţionale : Consiliul
Ecumenic al Bisericilor, Conferinţa Bisericilor Europene şi Federaţia
Luterană Mondială, reprezentanţi ai diferitelor Biserici Protestante şi
Romano-Catolice din Elveţia, membrii comunităţilor ortodoxe române
din Geneva şi din Lausanne şi alţi invitaţi.
Au fost de faţă : I.P.S. Mitropolit D am askinos al E lv eţiei; I.P.S.
Mitropolit A ntonie al Ardealului, exarhul Patriarhiei Române pentru
comunităţile ortodoxe române din cele două Americi ,• I.P.S. Arhi
episcop Adrian al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa
Centrală şi Occidentală ,* Pr. Prof. Ion Bria, directorul Comisiei «Reîn
noire şi viaţă parohială», din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor ;
Pr. Prof. Dumitru Popescu, rectorul Institutului teologic din Bucureşti;
Prof. Virgil Cândea, secretarul general al Asociaţiei «România» ; Pr.
paroh V ergii V âlcu ş.a.
A participat de asemenea Dl. Leon Toader, Director în Departa
mentul Cultelor.
Lucrările simpozionului au fost deschise
de I.P.S. Mitropolit
Damaskinos al Elveţiei, care, făcînd o competentă incursiune în isto
ria Bisericii Ortodoxe Române, a prezentat Biblia de la Bucureşti în
contextul celorlalte traduceri ale Bibliei în epocă. I.P.S. Sa a subliniat
importanţa acestei aniversări pentru întreaga Ortodoxie şi a omagiat
personalitatea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoetist, prin osîrdia
căruia s-a realizat această operă nemuritoare.
Au fost prezentate apoi trei referate : I.P.S. Mitropolit Antonie
Plămădeală al Ardealului : Biblia d e la Bucureşti in contextul ei
ortod ox ;
Pr. Prof. Dumitru Popescu : Dimensiunea ecu m en ică a Bibliei de
la Bucureşti — 1688 ;
Prof. Virgil Cândea : Biblia d e la Bucureşti în contextul istoric şi
cultural al vrem ii apariţiei ei.
In încheiere, mulţumind participanţilor, I.P.S. Mitropolit Antonie
al Ardealului a oferit unor personalităţi prezente cîte un exemplar
r
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din ediţia jubiliară a Bibliei de la Bucureşti, ca dar din partea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Televiziunea elveţiană locală a transmis în programul său ima
gini ale Bibliei jubiliare, aspecte de la săvîrşirea Sfintei Liturghii şi
de la lucrările simpozionului, precum şi un interviu referitor la Biblia
de la 1688, acordat de I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului.
O expoziţie de carte bisericească românească, organizată cu acest
prilej în incinta Centrului Patriarhiei Ecumenice, însumînd peste 200
de titluri de lucrări tipărite în ultimii ani de Editura Institutului Biblic
şi editurile centrelor eparhiale din România — avînd în centrul ei
Biblia d e la Bucureşti şi ediţia jubiliară a Noului Testam ent d e la
Bâlgrad (1648) —•, a fost vizitată cu atenţie şi interes de peste 1000
de persoane.
Simpozionul de la Viena. Un simpozion similar a avut loc în ziua de
duminică, 27 noiembrie 1988, la sediul cultural al Parohiei ortodoxe
române din capitala Austriei.
La acest simpozion, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bi
sericii Ortodoxe Române, a fost reprezentat de I.P.S. Mitropolit N icolae
al Banatului, exarhul Patriarhiei Române pentru comunităţile ortodoxe
române din Europa Centrală şi Occidentală, şi de I.P.S; Arhiepiscop
Adrian al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală
şi Occidentală.
După săvîrşirea Sfintei Liturghii în capela parohiei, de către I.P.S.
Arhiepiscop Adrian al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa
Centrală şi Occidentală, împreună cu un sobor de slujitori, lucrările
s-au desfăşurat în incinta sediului cultural, în prezenţa unor numeroase
personalităţi bisericeşti şi laice, în rîndul cărora s-au aflat : Cardina
lul! Dr. Hans Hermann Groer, Arhiepiscop ai, Viernei ,* DL Trandafir
Cocirlă, Ambasadorul României la Viena ; Dr. Felix Ion ak, Conducătorul Departamentului Cultelor din Austria ; D-nii Vinzenz Przypolski
şi Peter Henn, preşedintele şi, respectiv, vicepreşedintele Asociaţiei
«Unirea» ? Dl. A lfred Stirnemann, secretarul general al Fundaţiei «Pro
Oriente» ,* profesori de teologie ; reprezentanţi ai altor Biserici Orto
doxe şi confesiuni creştine din localitate.
Au participat, de asemenea : Î.P.S. Mitropolit N ico la e al Banatu
lui, exarhul Patriarhiei Române pentru comunităţile ortodoxe române
din Europa Centrală şi Occidentală ,• I.P.S. Arhiepiscop Adrian al Arhi
episcopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală ;
Arhid. Prof. Constantin V oicu, rectorul Institutului teologic din Sibiu,Preotul Marin Branişte, parohul Parohiei ortodoxe române din Viena ?
Preotul Dumitru Viezuianu, parohul Parohiei ortodoxe române din
Salzburg ,* credincioşi ai comunităţilor ortodoxe române din Austria.
A fost de faţă Dl. Leon Toader, Director în Departamentul Cultelor.
După cuvîntul de deschidere al preotului paroh Marin Branişte,
în calitate de gazdă a simpozionului, I.P.S. Mitropolit N icolae Corneanu al Banatului a rostit o amplă cuvîntaare în care a prezentat imi
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portanţa şi semnificaţiile Bibliei tipărite la Bucureşti cu trei secole în
urmă, referindu-se apoi şi la aniversarea a 70 de ani de la unirea Tran
silvaniei cu Ţara-Mamă, eveniment împlinit la Alba Iulia, la 1 Decem
brie 1918.
In continuare, Pr. Prof. Ernst Suttner de la Facultatea de teologie
catolică din Viena a dat citire unui mesaj adresat participanţilor la
simpozion de către Em. Sa Cardinalul Franz Konig, apoi a prezentat
referatul : C olaboratorii ia Biblia rom ân ească d e la 1688.
Dl. Arhitect Constantin Marinescu, preşedintele A.C.I.E.R., a sus
ţinut, la rîndul său, referatul vE poca lui Brîncoveanu.
In încheierea lucrărilor simpozionului, I.P.S. Mitropolit Nicolae al
Banatului a oferit unor personalităţi aflate de faţă exemplare ale Bibliei
jubiliare, ca dar din partea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Mulţumind pentru darul primit, Em. Sa Cardinalul Hermann Groer şi-a '
exprimat bucuria pentru rezultatele remarcabile ale acestui simpozion
şi evocînd vizita făcută anul trecut de Prea Fericitul Patriarh Teoctist
în Austria, a subliniat importanţa rezultatelor acestei vizite pentru
adîncirea bunelor legături dintre Biserica Romano-Catolică din Austria
şi Biserica Ortodoxă Română, precum şi pentru promovarea unităţii
creştine.
O expoziţie de carte bisericească românească a însoţit şi aici, la
Viena, lucrările Simpozionului, care s-au încheiat într-o caldă atmo
sferă de dragoste creştină.
Simpozionul de la Torino. Un alt simpozion consacrat Bibliei d e la
Bucureşti a avut loc, în ziua de 27 noiembrie 1988, în cadrul Parohiei
ortodoxe române din Torino—Italia.
La lucrări au luat parte credincioşii români şi prietenii italieni ai
parohiei, precum şi numeroşi tineri teologi din mai multe ţări euro
pene, care se aflau în acel moment în oraş, cu ocazia unei întruniri a
Comitetului pregătitor al Conferinţei capelanilor universitari din
Europa. *
Au rostit cuvîntări Arhim. Casian Crăciun şi Pr. G h eorg h e Vasilescu, care au subliniat rolul Bibliei de la Bucureşti în viaţa biseri
cească şi în cultura poporului român, precum şi importanţa retipăririi
ei în vremea noastră.
La întoarcerea în ţară, Arhim. Casian Crăciun, care a participat la
lucrări în calitate de reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, în
trecere prin Roma, a înmînat Em. Sale Cardinalului J. Willebrands,
preşedintele Secretariatului pentru unitate al Vaticanului, un exemplar
al Bibliei d e la Bucureşti, ca dar din partea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist pentru Biblioteca Vaticanului. Volumul jubiliar a fost
primit cu multă atenţie şi viu interes.
Simpozionul de la Atena. In ziua de 18 decembrie 1988, Televiziunea
greacă, în cadrul emisiunii «Astăzi este duminică», a prezentat, timp
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de o jumătate de oră, ediţia jubiiiară a «Bibliei de la Bucureşti» 1688—
1988.
Coordonatorii emisiunii, Prof. Dimitrie Mavropoulos şi Pr. Prof.
Gheorghe Metellinos au adresat întrebări diaconului dr. Ilie Frăcea,
care a prezentat telespectatorilor greci, pe lîngă semnificaţiile lingvis
tice, cultural-istorice şi teologice ale «Bibliei de la Bucureşti», şi unele
aspecte din istoria şi viaţa religioasă în România.
In afară de această emisiune televizată, Diac. dr. Ilie Frăcea, ajutat
de Pr. Vasile Voloudakis, directorul Centrului spiritual «Ipacoi» din
Atena, a prezentat la acest aşezămînt cultural conferinţa Biserica în
România. Pe lîngă prezentarea Bibliei de la Bucureşti, P.C. Sa a abor
dat şi aspecte privind istoria Bisericii Ortodoxe Române, ca : organi
zare, cult, relaţii cu Bisericile ortodoxe surori în general şi cu Biserica
Greciei în special, activitate ecumenică "etc.
în urma anunţului în «Foaia parohială» şi la Radio Pireu, confe
rinţa a fost urmărită de un mare număr de ascultători, printre care şi
un reprezentant al acestui post de radio. A fost oferit cîte un exem
plar din ediţia jubiliară a Bibliei de la Bucureşti 1688— 1988 Televi
ziunii greceşti, Facultăţii de Teologie din Atena şi altor aşezăminte
culturale şi persoane oficiale din Grecia.
în cursul lunii martie a.c. Bibliei de la Bucureşti i se va consacra
un simpozion şi de către. Facultatea de teologie din Tesalonic.
Simpozionul de la Paris. în ziua de 20 decembrie 1988, la Institutul
St. Serge din Paris, a avut loc un simpozion consacrat reeditării Bibliei
de la Bucureşti (,1688) şi Noului Testament de la A'l'ba Iulia (1648). Pr.
Romul Joantă a susţinut referatul principal, intitulat «La parole de Dieu
en langue roumaine. La Bible de Bucarest (1688) et le Nouveau Testa
ment d'Alba Iulia {1648)». După documentata, expunere a referatului,
ieromonahii Teofan Savu şi Irineu Popa au prezentat o serie de diapo
zitive cu monumente şi mînăstiiri din «ţara noastră.
I.P.S. Arhiepiscop tAdrian al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pen
tru Europa Centrală şi Occidentală, luînd cuvîntul în încheiere, a sub
liniat importanţa reeditării celor două cărţi şi a oferit Institutului în
dar cîte un exemplar diri fiecare. Au asistat la această întrunire nume
roşi profesori, studenţi şi alţi invitaţi din Paris. Pr. Rector Alexis
Kniazeff de la Institutul St. Serge a apreciat în mod deosebit organi
zarea şi reuşita acestui simpozion.
Pe aceeaşi temă, Pr. Romul Joantă a mai ţinut o conferinţă la
sediul Bibliotecii Române din Paris, în ziua de 7 februarie 1989. Prin
tre cei prezenţi la această conferinţă a fost şi I.P.S. Arhiepiscop Adrian,
care a subliniat cu acest prilej semnificaţia şi rolul de unitate sufle
tească a Sfintei Scripturi pentru românii ortodocşi de pretutindeni.
întors la sediul Arhiepiscopiei, I.P.S. Arhiepiscop Adrian a oferit
«o recepţie consacrată aceluiaşi eveniment, precum şi aniversării zilei
de naştere a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, la care au par
ticipat prieteni ai Bisericii şi ai neamului românesc.
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ECOURI DIN PRESA BISERICEASCA
DE FESTE HOTARE
O NOUA EDIŢIE
. A «BIBLIEI DE LA BUCUREŞTI»
#
%

Biserica din România şi cultura românească, In general, au salu
tat reeditarea (1988) «Bibliei de la Bucureşti» sau, după o altă (bine
cunoscută denumire, «Biblia lui Şerban Cantacuzino» — 1688, ca pe
un eveniment spiritual şi cultural de excepţie pentru întregul popor
român. «Un monument de valoare literară perenă» — aşa a fost con
siderată această operă care a contribuit, în mod decisiv, la unificarea
limbii române. Reeditarea a avut loc recent, în luna noiembrie, la
exact trei secole după prima ediţie, care poartă dalta de. 10 noiembrie
1688.
Patriarhul României, Prea Fericitul TEOCTIST, in preambulul noii
ediţii scrie : «Această Sfîntă Scriptură numită şi Cuvîntul lui Dumne
zeu, publicată atunci pentru prima oară în întregim e în lim ba română,
imprimă spiritului nostru etnic pecetea unităţii de limbă naţională şi de
spiritualitate şi, împreună cu numeroase alte cărţi bisericeşti apărute
în limba strămoşilor noştri, proclamă triumful limbii române în Bise
rica şi cultura noastră naţională».
«Biblia din 1688» are, de aceea, pentru poporul român, o impor
tanţă cu totul specială atît prin aspectul strict religios, cît şi prin cel
cultural. In acest punct converg şi se plămădesc multe din iniţiativele
(mai vechi) de traducere parţială a Sfintei Scripturi, atît din Vechiul
cît şi din Noul Testament, unele făcute de anonimi, altele de persona
lităţi notabile.
în această tradiţie a traducerilor în limba română inltră manuscri
sele secolelor X V şi XVI ale Psaltirii, ale Epistolelor, Evangheliarul
slavo-român (Sibiu, 1551— 1553), operele Diaconului Coresi, eforturile
traducătorilor «Paliei de la Orăştie» (1582), «Noul Testament» de la
Bălgrad (1648).
De asemenea, trebuie amintite contribuţiile unei alte zone g eo 
grafice (Moldova), cu qperele mitropolitului Varlaam i(«Culegere de
predici»), scrierile Mitropolitului Dosoftei («Psaltirea» în versuri), ac
tivitatea eruditului din secolul XVII, Nicolae Milescu, care a tradus
Vechiul Testament.'In a doua jumătate a secolului XVII, au fost tipă
rite în Bucureşti «Evangheliarul» şi «Epistolarul» (1682), care au intro
dus în liturghia Bisericii Ortodoxe Române citirea per.icopelor în limba
română.
«Biblia de la Bucureşti» (1688), în faţa acestei munci care a pre
cedat-o, este «o' sinteză elocventă,
strălucitoare şi nepieritoare».
Sfîntă Scriptură în întregime a fost pusă în mîinile poporului român în
propria-i limbă. A fost restituită atît de uşor şi pusă la îndemîna tu
turor înteleaerea Cuvîntului lui Dumnezeu.
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în acest punct se inserează valoarea particulară a acestei tradu
ceri în însăşi cultura românească. Ea reprezintă o «koin6» a limbii ro
mâne a timpului. Traducătorii — pentru că astăzi este sigur că este
vorba de o muncă de colaborare — şi coordonatorii traducerii, folosindu-se de texte precedente din diferite regiuni ale României, au mo
delat o limbă comună şi de aalitate literară consistentă, care a contri
buit în mod substanţial la uviitaltea lingvistică a ţării.
Patriarhul Teoctist o subliniază în mod explicit. Această tradu
cere — scrie el — «reprezintă fundamentul sănăitos şi durabil deasu
pra căruia s-a dezvoltat limba noastră literară actuală, în cursul unui
lung proces creaţional şi selectiv».
Datorită acestor două argumente — sprijinul în propovăduirea şi
înţelegerea Cuvîntului lui Dumnezeu şi contribuţia decisivă în cul
tura propriei ţări — pc/ate fi înţeles entuziasmul manifest cu care
această reeditare a fost /prezentată şi primită.
Ediţia, îngrijită ex:celent, conţine în facsimil textul original în ca
ractere chirilice şi o tvansliterare în -caractere latine.
Transliterarea alfabetului chirilic a fost făcută de o comisie al
cătuită din 26 de raembri. Un comitet format din 10 specialişti
a controlat textul clin punct de vedere filologic. întreaga lucrare a fost
coordonată de Pr'of. I. C. Chiţimia. Opera a fost publicată în Editura
Institutului Biblic; şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, sub
directoratul Pr. Dumitru Soare, în tipografia aceluiaşi Institut, con-<
dusă de Pr. Sabin Verzan. Intr-un simpozion care a avut loc în Bu
cureşti la 17 nov. (1988) cu participarea Patriarhului TEOCTIST, a fost
prezentată op/era, cu valorile sale religioase şi literare, prin următoa
rele referate : «Importanţa Bibliei de la Bucureşti, pentru spiritualita
tea, unitatea* şi cultura poporului român» (Prof. I. C. Chiţimia) ? «Biblia
lui Şerban, monument de limbă teologică şi literară românească» (Arhim.
Bartolomeu Anania) ţ «Dimensiunea ecumenică a Bibliei de la Bucu
reşti» (Pr.. Prof. Dumitru Popescu) ,• «Cultura teologică în epoca brîncovenească» (Prof- Alexandru Elian) ; «Prezentarea ediţiei jubiliare a Bi
bliei de ia Bucureşti» (Mihai Moraru).
Această reeditare a traducerii clasice a Bibliei în româneşte a fost
deja prezentată In străinătate de Mitropolitul A ntonie al Ardealului
la CeBtrul Ecumenic din Chambesy (Geneva) şi de Mitropolitul N i
co la e al Banatului la Viena. Alte prezentări sînt în curs de progra
mare. Patriarhul a afirmat deschis, declarîndu-se «profund mişcat şi
cuprins de o mare bucurie duhovnicească».
El trimite în mîinile poporului noul text al Bibliei cu aceste cu
vinte : «Reeditarea Bibliei de la Bucureşti reprezintă un act de inte
grala restituire succesorilor legitimi, a unui document al permanenţei
şi legitimării noastre istorice, asigurînd o intrare triumfală în istoria
cultnriii noastre naţionale». (ELEUTERIO FORTINO, In U osserv atore r o 
m ano, 12— 13 dec., 1988, p. 3).
0
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SLUJBA DE SFINŢIRE A ANTIMISELOR
PENTRU PAROHIILE DIN ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR
I

Fiind cel mai important dintre obiectele liturgice, fără care nu se
poate săvîrşi jertfa euharistică, coinţinînd' părticele din moaşte de sfinţi
şi simbolizînd mormîntul Mîntuitorului, precum şi giulgiul în care a
fost înfăşurat trupul Domnului nostru Iisus Hristos la pogorîrea Sa
în mormînt, Antimisul se află pe fiecare Sfîntă Masă a lăcaşurilor
noastre de închinare, ca semn al binecuvîmlării episcopului şi al auto
rităţii lui. canonice asupra bisericilor şi a slujitorilor respectivi. De
aceea, la începutul arhipăstoririi sale, chirrarhul sfinţeşte şi trimite
Antimise, cu semnătura sa, pentru toate bisericile parohiale şi mînăsti- •
reşti din cuprinsul eparhiei sale.
Spre a împlini această îndatorire, joi, 22 decembrie 1988, Prea F e 
ricitul Părinte Patriarh Teoctist a săvîrşit slujba de sfinţire a Antimiselor rînduite a fi trimise în dar tuturor bisericilor din parohiile, fi
lialele şi mînăstirile din Arhiepiscopia Bucureştilor.
La ora 9 dimineaţa, Prea Fericirea Sa a slujit Sfîntă Liturghie, în
catedrala patriarhală, împreună cu P.S. Episcop Roman Ialomiţeanul,
vicarul Arhiepiscopiei Bucureştilor şi P.S. Episcop pensionar V alerian
Zaharia şi un sobor de slujitori — preoţi şi diaconi — ai catedralei.
Au fost de faţă : PP.SS. Episcopi V asile Tîrgov±'şteanul şi Nifon
Ploieşteanul, vicari patriarhali, părinţii consilieri de îa Administraţia
Patriarhală şi de la Arhiepiscopia Bucureştilor, protoi^reii Capitalei,
preoţi şi credincioşi.
După Vohodul mic şi intonarea — în altar şi la strană — a tropa
rului Pogorîrii Sfîntului Duh, slujitorii şi credincioşii au ftigenunchiat,
iaif Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvîrşit rîndu’iala sfinţirii
Antimiselor, dînd citire rugăciunilor de sfinţire şi ungînd fiecare Anti
mis cu Sfîntul Mir.
La sfîrşitul Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a rostit un cald cuvînt de învăţătură, în care a arătat rostul şi semni
ficaţia Sfintelor Antimise în Ortodoxie şi în mod special în viaţa Bi
sericii Ortodoxe Române.

PARTICIPARI
ALE REPREZENTANŢILOR BISERICII ORTODOXE ROMANE
LA ÎNTRUNIRI ECUMENICE DE PESTE HOTARE
Simpozionul organizat la Seminarul «Sf. Vladimir» din New York.
Seminarul Teologic Ortodox «Sf. Vladimir» din New York a organizat
între 27 septembrie — 1 octombrie 1988 un simpozion, în cadrul cftruia
şi-a sărbătorit 50 de ani de existenţă.
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Din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat Protos. Conf.
Daniel C iobotea, consilier patriarhal. Reprezentantul român a susţi
nut referatul intitulat «Mărturia ortodoxă în Mişcarea ecumenică», în
cadrul discuţiei intitulate «Ecclesiologia ortodoxă şi Occidentul».
Lucrările simpozionului, la care au participat numeroşi teologi
ortodocşi şi din alte Biserici creştine, s-au încheiat prin oficierea Sfin
tei Liturghii.
%

A XV-a Adunare Generală a C.E.T.E. Cea de a XV-a Adunare Gene
rală a Consiliului Ecumenic al Tineretului din Europa s-a desfăşurat
în perioada 9— 19 octombrie 1988, în localitatea Hirschluch — R.D.G.
Tema generală a fost : «Plantat pentru a trăi şi a creşte», plecîndu-se de la imaginea unui arbore din profeţia lui Iezechiel, cap. XVII.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române au participat, în calitate de
observatori, P. Cuv. Arhim. Casian Crăciun, inspector pentru învăţămîntul teologic, din cadrul Administraţiei Patriarhale, şi dl. Ioan Chivu,
asistent la Institutul Teologic universitar din Bucureşti.
Arhim. Casian Crăciun a prezentat două meditaţii biblice despre :
«Arborele lui lesei» şi «Sfînta Cruce — Pomul vieţii».
întrunirea Comitetului de continuare al C.C.P. Intre 17—22 octom
brie 1988, în localitatea Gorlitz, în R.D.G., s-au desfăşurat lucrările în
trunirii Comitetului de continuare din cadrul Conferinţei Creştine pentru Pace de la Praga.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române au participat I.P.S. Mitropolit
Nestor al Olteniei şi P.S. Episcop Tim otei al Aradului.
Tema întrunirii, avînd ca bază textul din Osea, 10, 12, «Desţele
niţi pămîntul nou», a fost formulată astfel : «întoarcere spre viitor»,
cu următoarele subteme : «O nouă gîndire, o nouă etică, o nouă res
ponsabilitate». Tema a fost dezbătută în cadrul a cinci grupe de lucru.
9

Conferinţa ((Semnificaţia şi importanţa icoanei în Ortodoxie», La
Goteborg — Suedia, â avut loc între 2—23 octombrie 1988, o confe
rinţă dedicată spiritualităţii ortodoxe şi participării ortodocşilor în
Mişcarea ecumenică. Această conferinţă a fost organizată de Comite
tul de colaborare ortodoxă din Goteborg, din care fac parte reprezen
tanţi a 13 Biserici Ortodoxe naţionale.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat Protos. Conf.
Daniel C io b o te a , consilier patriarhal.
Tema conferinţei a fost «Semnificaţia şi importanţa icoanei în
Ortodoxie». Reprezentantul român a susţinut două prelegeri intitulate :
«Dimensiunea ecumenică a iconografiei' ortodoxe» şi «Participarea or
todoxă la Mişcarea ecumenică actuală». .
Participanţii la conferinţă au luat parte şi la servicii liturgice or
todoxe, dintre care unul a avut loc la biserica ortodoxă română din
localitate, oficiat de preotul paroh Enache Culai.
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Festivităţile consacrate celei de a 30-a aniversări a înfiinţării Con
ferinţei Creştine pentru Pace. între 23—25 octombrie 1988 s-au desfă
şurat la Praga festivităţile prilejuite de cea de-a 30-a aniversare a C.C.P.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române a participat I.P.S. M itropo
lit N estor al Olteniei, vicepreşedinte al C.C.P. Duminică, 23 octombrie,
s-a oficiat în cadrul festivităţilor un serviciu divin în biserica «Sfîntul
Nicolae» din Praga.
Luni, 24 octombrie, a avut loc şedinţa festivă; în cadrul căreia
I.P.S. Mitropolit Nestor a prezentat M esajul Prea Fericitului Părinte
T eoctist, Patriarhul Bisericii O rtodoxe Române.
La încheierea festivităţilor, participanţii au aprobat o D eclaraţie
K
c n prilejul celei de-a 30-a aniversări a C.C.P.
Sesiunea Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene. între 24—26
octombrie 1988 a avut loc la Leningrad cea de-a doua sesiune din
acest an a Prezidiului C.B.E. La întrunire a participat I.P.S. M itropolit
Antonie al Ardealului, membru al Prezidiului.
In cadrul lucrărilor sesiunii, secretarul generai al C.B.E., Dr. Jean
Fischer, a prezentat un raport asupra activităţii din ultimele şase luni
a tuturor sectoarelor organizaţiei. A fost prezentat de asemenea un
raport cu privire la stadiul pregătirilor Conferinţei din anul viitor de
la Basel (15—21 mai 1989), cu tem a; «Pace prin dreptate», organizată
în colaborare de către C.B.E. — C.C.E.E.
In mesajul final al sesiunii Prezidiului C.B.E., s-a cerut Bisericilor
membre să elaboreze studii şi sugestii pentru viitoarea conferinţă.
întrunirea internaţională «Oameni şi religii». între 25—30 octom
brie 1988 a avut loc la Roma o întrunire mondială pentru pace, orga- •
nizată de Asociaţia «Întîlnirile internaţionale : Oameni şi religii». A
fost cea de a treia întîlnire a religiilor lumii organizată de Occident,
după cele din Assisi (1986) şi Roma (1987).
La întrunire au participat reprezentanţi ai religiilor din diferite
ţări ale lumii. Din partea Bisericii Ortodoxe Române a luat parte I.P.S.
Mitropolit N estor al Olteniei.
Programul întîlfnirii a cuprins rugăciuni pentru pace, cu comenta
rii de texte sacre, contacte cu autorităţi din Roma, conferinţe. In ca
drul întrunirii, delegatul Bisericii Ortodoxe Române a comentat textul
biblic «Trăiţi în pace unii cu alţii» (Marcu, 9, 50).
La încheierea întrunirii s-a dat publicităţii un A p el pentru pace.
Cu prilejul întrunirii, participanţii au fost primiţi de autorităţile din
Roma şi de Sanctitatea Sa Papa loan Paul al II-lea.
Al V-lea Congres al teologilor biblicişti ortodocşi. Intre 26— 30 oc
tombrie 1988, la Frankavila — Ilias, în Grecia, a avut loc cel de al
V-lea Congres al teologilor biblicişti ortodocşi, organizat de Societa
tea Greacă de Studii Biblice.
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Tema congresului a f o s t : «Faptele Apostolilor — probleme de in
troducere, exegeză, teologie şi viaţă bisericească». La congres, pe lîngă
specialiştii greci în studii biblice, au participat teologi ortodocşi din
România, Bulgaria, Finlanda, Iugoslavia şi U.R.S.S.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române au luat parte : P.S. Episcop
Damaschin Severineanul, vicarul Arhiepiscopiei C raio v ei; Pr. Prof.
Vasile M ihoc de la Institutul Teologic din Sibiu ; Pr. Asist. Constantin
Coman, de la Institutul Teologic din Bucureşti, şi Diac. drd. Eugen
Moraru, aflat la studii la Facultatea de teologie din Atena.
După terminarea lucrărilor congresului, a avut loc o şedinţă de
lucru a Societăţii Greceşti de Studii Biblice, la care au fost invitaţi să
participe şi delegaţii străini. Cu acest prilej au fost înscrişi ca mem
bri ai Societăţii, pe lîngă membrii mai vechi din Biserica Ortodoxă
Română (P.S. Episcop vicar Damaschin Severineanul şi Pr. Pirof. Con
stantin Corniţescu), şi Pr. Prof. Vasile Mihoc şi Pr. Asist. Constantin
Coman.
Consfătuirea interortodoxă în problema hirotoniei femeilor. La re
comandarea celei de a treia Conferinţe Panortodoxe Presinodale (Ge
neva, 1986), între 30 octombrie — 6 noiembrie 1988 s-a desfăşurat în
insula Rodos — Grecia o consfătuire teologică interortodoxă organizată
de Patriarhia Ecumenică, avînd ca temă «Locul femeii în Biserica Or
todoxă şi despre hirotonia femeilor». Au luat parte reprezentanţi din
majoritatea Bisericilor Ortodoxe, ierarhi, profesori de teologie, monahi
şi monahii.
Din partea Bisericii Ortodoxe Române au participat : Pr. Prof.
Constantin Galeriu de la Institutul Teologic universitar din Bucureşti,
şi Monahia Nazaria Niţă, stareţa Mînăstirii Văratec.
Tema conferinţei a fosd; dezbătută în şedinţe plenare şi în cadrul
a trei grupe de lucru, referatele prezentate analizînd tema din punct
de vedere biblic, patristic, istoric, liturgic, canonic şi doctrinar.
Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române au susţinut două refe
rate : «Bărbat şi femeie în învăţătura patristică» (Pr. Prof. Constantin
Galeriu) şi '«Diaconia femeilor în Biserica Ortodoxă» (Monahia Na
zaria Niţă).
Congresul «Fraternităţii ortodoxe» din Franţa. La Saint-Baume, lîngă
Marsilia — Franţa, s-au desfăşurat între 11— 13 noiembrie 1988 lucră
rile Congresului «Fraternităţii Ortodoxe» din Franţa.
La lucrări a luat parte Protos. ' Conf. Daniel C iob otea, consilier
patriarhal, reprezentînd Biserica Ortodoxă Română.
Tema întrunirii a fost : «Biserica — plinătate şi devenire».
Au fost prezentate trei referate : «Sfînta Treime şi Taina Bisericii»
(Pr. Boris Bobrinskoi), ««Sfîntul Duh şi conciliaritatea Bisericii» (Prof.
Olivier Clement) şi «Exigenţele conciliarităţii ortodoxe astăzi» (Protos.
Conf. Daniel Ciobotea).
*

i

PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH
TEOCTIST,
GAZDA CEA BUNĂ A COLINDELOR STRĂMOŞEŞTI
Colindele româneşti îşi au originea în anunţuri, veşti şi datini ale
strămoşilor noştri daci. A colinda înseamnă- a spune, a convinge, a
lămuri, a colabora şi a urma. Practica aceasta a «colindei» şi grupul
colindătorilor au îmbrăcat o haină nouă o dată cu pătrunderea Evan
gheliei în viaţa spirituală a strămoşilor noştri. Evanghelia (Vestea cea
bună) a înlocuit vechile datini, îmbogăţind conţinutul colindelor, menţinîndu-le forma, dar în acelaşi timp imprimîndu-le un sens nou. Co
lindele au devenit astfel fir roşu pentru unitatea spirituală şi mijloc de
întărire şi îmbogăţire a etnosului şi limbii în ‘ formare. Din datină, co
lindatul s-a transformat în prilej de educaţie şi de formare a unei con
ştiinţe unice pe întreaga arie de formare a poporului nostru. Colinda
sau anunţul, vestea sau prevederea, atenţionarea sau luarea unei hotărîri, menţinerea sau schimbarea este întîia mărturie a tradiţiei autoh
tone la strămoşii noştri : înainte de-a fi scris / Nouă bunelul ne-a zis /
Despre Maica lui Iisus...2.
*
*
încă din vremea cînd era Episcop-vicar patriarhal şi rector al Insti
tutului teologic din Bucureşti, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
încuraja, sfătuia şi îndemna pe tinerii studenţi teologi să înveţe cît
mai multe colinde în şcoală şi apoi să le cînte cu credincioşii în satele
sau oraşele de unde s în t2. în misiunea sa de Episcop al Aradului, zonă
interesantă şi originală a datinilor străbune, într-un cadru special, Prea
Fericitul Patriarh Teoctist, pe lîngă activitatea misionară şi întărirea
ortodoxiei prin zidiri de biserici şi generalizarea picturii tradiţionale
ortodoxe româneşti, a iniţiat concerte de colinde la Catedrala episco
pală şi 'la Centrul eparhial 3.
Activitatea aceasta de o deosebită pătrundere în sufletul credin
cioşilor şi angajarea lor în evlavia străbună a continuat la Centrul mi
tropolitan C raiova4 şi la Seminarul teologic din Cetatea B ă n iei5.
«

_______________________ ________________

%

1. Colinda creştină, mărturie a credinţei curate, în revista «învierea» The Resurection, iulie-decembrie, 1985/Ierusalim—Israel.
2. Cu prilejul Cursurilor d e îndrumare misionară, (seria a IX-a), referindu-se
la sărbători şi datini, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist (pe atunci, Rector al
Institutului teologic şi Episcop-Vicar patriarhal) cita din Pastorala d e Crăciun a
Patriarhului Justinian : «Slăviţi-L şi întîmpinaţi-L pe Hristos prin încordarea puteri
lor voastre...», în «Biserica Ortodoxă Română» — B.O.R., LXIX (1951), nr. 1—2, p. 36.
—
Cu acest prilej şi în aceeaşi împrejurare (seria a XV-a) spunea : «:..în inimile
noastre mai stăruie şi acum bucuria duhovnicească pe care ne-a adus-o Marele
praznic al Naşterii Domnului... răsună şi acum viersul colindătorilor şi cîntarea în
gerească, prin care se vesteşte lumii întruparea Mîntuitorului...», Ibidem, nr. 1/1953,
p 80.
3. Cuvînt la instalare, la Arad, în «Mitropolia Banatului», XII (1962), nr. 11— 12,
p. 622—632; An nou, Ib id em , nr. 1—3/1964, p. 3—8 ; Sărbătorile Naşterii Domnului
şi Anului nou. Tradiţionale urări de la Reşedinţa e p is c o p a lă , Ibidem, p. 108— 112.
4. C olinde d e Crăciun la C r a io v a : «La Catedrala mitropolitană...», în «Mitro
polia Olteniei», X X V (1973), nr. 11— 12, p. 1043— 1051.
5. Cununa anului, Ibidem, nr. 1—2, p. 3—7 ; Primire de Anul nou..., p. 156— 158.
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«Reîntors acasă (1977) în Moldova», cum se exprima un colabora
tor al Arhiepiscopiei Iaşilor6, Înaltul ierarh a reînviat tradiţiile stră
moşeşti atît de sfinte, legate de colinde şi de Sărbătorile Naşterii Dom
nului, subliniind în pastorale, la slujbe şi la întîlnirea cu grupurile
de colindători7 şi cu elevii seminarişti8, rolul deosebit de important
al colindelor pentru viaţa credincioşilor şi evlavia străbună9.
Ajuns întîistătător al Bisericii Ortodoxe Române, continuînd tra
diţiile şi duhul de evlavie al vrednicului de pomenire Patriarhul
Justinian, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a aşezat la loc de
cinste şi acest compartiment al misiunii şi pastoraţiei specific orto
doxiei româneşti, datina colindelor 10.
*
Totdeauna, în preajma marelui praznic al Naşterii Domnului, cre
dincioşii Bisericii strămoşeşti şi-au pregătit sufletele cu post şi cu pri
veghere, însufleţind în acelaşi timp tradiţia colindelor, pentru a înţe
lege Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută (CoL 1, 26) a în
trupării Fiului lui Dumnezeu. Fiind irînduită ou înţelepciune dumne
zeiască la sfîrşit de an, toţi oamenii se pregătesc acum, îşi alcătuiesc
un bilanţ al muncii lor, slăvesc pe Dumnezeu şi mulţumesc Maicii Sale
şi tuturor Sfinţilor pentru sănătate şi ajutor.
In acest cadru de cinstire a muncii prin bogate rezultate, a avut
loc, în ziua de 11 decembrie 1988, sesiunea anuală a Adunării Naţionale
Bisericeşti, cel mai înalt for deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române.
Cu acest prilej, la încheierea lucrărilor, Prea Fericitul Patriarh Teoctist,
ca Întîistătător al Bisericii Ortodoxe Române şi ca preşedinte al Adu
nării Naţionale Bisericeşti, a adresat participemtilor felicitări, calde
6. Pr. Scarlat Porcescu, vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, Cuvînt la in stalarea
I.P.S. Teoctist ca Mitropolit al M oldovei şi S u cev ei, în «B.O.R.», CXV (1977), nr.
9— 12, p. 873 şi în «M.MS.» LIII (1977), nr. 10— 12, p. 740—743.
7. Cu adîncă înţelepciune şi evlavie deosebită, înaltul ierarh
se
exprima :
«...Cît de recunoscător se cuvine să fiu eu faţă de bunătatea lui Dumnezeu care m-a
învrednicit ca, din jilţul nemuritorilor ierarhi ai Moldovei şi Bucovinei, să vă aduc,
o dată cu gingăşia colin delor noastre (subl. n.), aceasţă veste plină de nădejde şi
de bucurie a Naşterii Mîntuitorului Hristos...». Pastorală la N aşterea Domnului, Iaşi,
1977, în «M.M.S.» LIII (1077), nr. 11— 12, p. 700—701 şi în voi. Pe treptele slujirii,
Editura Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, Mînăstirea Neamţ, 1980.
8. De cîte ori a fost de faţă la Concertul de c o lin d e, IntUstătătorul Mitropoliei
Moldovei şi Sucevei a îndemnat pe elevi să în v e ţ e să cînte accsste minunate mărturii
ale Credinţei străbune şi să înveţe şi pe credincioşi să le cînte (cf. Început d e An
nou (1978) la Centrul ep arh ial Iaşi, în «M.M.S.», LIV (1978), nr. 1—2, <p. 189— 191.
9. în Pastorala de
Crăciun, 1980, ca locţiitor de Mitropolit al Ardealului, se
spune: «Slava, pacea şi
bucuria intonate de cetele îngereşti în acele unice clipe
sfinte sînt bogăţia cea fără de asemănare cu care ne îndestulăm neîncetat sufletele,
atunci cînd în iapt d e seară ascultăm m elodiile gingaşe ale colindătorilor (subl. n.).
Mereu le trăim şi mereu le dorim, ca pe adevăruri şi bucurii ale Bisericii şi ale stră
moşilor noştri care le-au exprimat atît de limpede.
Ca nişte aripi ele ne poartă
spre obîrşia noastră de credinţă şi de mărturisire, aflate în dragostea cu care ne-a
iubit pe noi Dumnezeu, Care «atît de mult a iubit lumea încît pe Fiul Său Cel UnulNăscut L-a dat ca oricine credo în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică» (Ioan
III, 16), în «Mitropolia Ardealului», XX V (1980), nr. 10— 12, p. 806 ş.u.
10. V. Concertul de colin d e la Institutul teologic Bucureşti, în «Studii, teologice»,
XL (1988), nr. 6.
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mulţumiri şi binecuvîntari pentru rezultatele obţinute. Apoi, cu aceeaşi
dragoste specifică Prea Fericirii Sale, a urat tuturor sărbători fericite,
bucurie şi mulţumire în ţară, pace în întreaga lume şi un An nou, cu
noi şi bune realizări.
La agapa care a avut loc apoi în Palatul patriarhal, membrii Adu
nării Naţionale Bisericeşti şi invitaţii la sesiunea anuală au cîntat, du
pă tradiţie, o serie de colinde, între care : «Nouă azi ne-a răsărit»...
«Praznic luminos»... «O, ce veste minunată»...
în calitate de gazdă, tuturor le-a mulţumit Prea Fericitul Patriarh
Teoctist, urîndu-le mulţi ani, cu sănătate. La rîndul lor, cei de faţă au
intonat Imnul patriarhal şi Mulţi ani trăiască !
în seara de Moş Ajun, toţi copiii se adun...
Prilejurile deosebite ale sărbătorilor legate de Naşterea după trup a
Domnului veselesc inima bătrînilor şi sînt mai ales bucuria copiilor şi
tinerilor. Şi cum familia creştină a oferit totdeauna satisfacţie membri
lor ei, cu ajtît mai mult oferă acum în acest sezon sărbătoresc şi de
bucurie obişnuită, aleasă trăime duhovniiceaiscă.
Multe şi minunate sînt cele despre «Mesia-chip luminos», pe care
trebuie să le cunoască cei în vîrstă şi să-i înveţe pe cei mici care
Ascultă cu folos / Ce se spune de Hristos... Iar cei îndreptăţiţi a învăţa
pe alţii sînt cei care au ha/rul şi trimiterea, de la Sfinţii Apostoli (Matei
28, 19) pînă astăzi : ierarhia bisericească. Aceştia, la rîndul lor, sînt
pregătiţi în mod special în seminariile teologice şi în institutele teolo
gice. Pentru aceasta, continuînd şi îmbogăţind datina străbună, cei ce
au simţit vocaţia slujirii lui Dumnezeu şi dăruirii pentru oameni pregă
tesc, într-un mod cu totul aparte, concertul de colinde şi obiceiuri le
gate de Crăciun şi Naşterea Domnului.
Studenţii teologi şi elevii seminarişti simt o atracţie aleasă pentru
un asemenea eveniment. 'Pentru aceasta, din* multele colinde, în dife
rite variante după melodie şi regiune, sub îndrumarea şi supravegherea
profesorilor, îşi aleg cîteva pentru a le prezenta «gazdelor mari», sau
«bunilor gospodari», întru slava Celui-născut în Betleem,
Colindele, ca de fapt sărbătorile creştine ale Naşterii Domnului
şi Anului Nou, au în viaţa credincioşilor o semnificaţie cu totul aparte.
Ele trezesc rezonanţe afective de înaltă isensibilitate şi de puternică
intensitate, creînd o atmosferă cu totul specifică în evlavia creştină
românească. La aceasta contribuie în mare măsură şi tradiţia veche a
colindelor, care înfăţişează evenimentul copleşitor de important al ve
nirii Fiului lui Dumnezeu-întrupat într-un nimb de deosebită frumu
seţe şi duioşie. Păstrate din moşi-strămoşi şi cîntate fără întrerupere,
din generaţie în generaţie, lîn Ajun sau în Noaptea stfîntă a Naşterii
Mistuitorului, colindele vestesc mesajul de mîntiuire, de pace şi bună
înţelegere adus de Cel care s-a întrupat pentru ca lumea să aibă viaţă
din belşug (loan -10, *10). Cu convingerea că ele poartă acest sfînt me
saj, studenţii teologi le cîntă în fiecare an 'înainte de plecarea în va
canţă, înmăminchindu-le îmitr-uri minunat bucihet pe care ii oferă iubi
torilor de frumuseţe, gingăşie, melodie şi sensibilitate.
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Anul acesta, Concertul de colinde a avut loc în seara de vineri,
16 decembrie, de£făşurîndu-se, ca de obicei, în aula Institutului teolo
gic din Bucureşti.
Concertul'a fost cinstit cu prezenţa Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Prea Fericirea Sa a fost însoţit
de PP. SS. Episcopi V asile Tîrgovişteanul şi N ifon Ploieşteanul, vicari
patriarhali, de PP.CC. Părinţi consilieri patriarhali, şi arhiepiscopali, de
PP. CC. Părinţi inspectori de la Cancelaria Sfîntului Sinod şi de la Arhi
episcopia Bucureştilor. Au participat membrii corpului didactic al In
stitutului teologic, doctoranzii şi studenţii Institutului, oaspeţi şi
invitaţi.
La sosirea în sală, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost
întîmpinat cu Imnul patriarhal intonat de corul studenţilor.
P.C. Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, rectorul Institutului teologic, a
rostit un cuvînt introductiv în care, după ce a salutat prezenţa Intîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române în mijlocul profesorilor şi stu
denţilor Institutului, a spus printre altele :
«Colindele au o profundă semnificaţie spirituală şi aceasta pentru
mai multe motive, printre care 'trei sînt mai importante : Mai întîi ele
reflectă ecoul mesajului cîntat de îngeri la Naşterea Domnului : «Slavă
întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe pămînt pace, între oameni bună
voire». Aceste colinde şi acest mesaj pe care-1 întîlnim adesea în cîntarea lor au constituit reale contribuţii la realizarea păcii pe pămînt.
In al doilea rînd, ele sint expresia evlaviei credincioşilor noştri.
Este ştiut, fiecare pofpor îşi are oraţiile lui : nemţii cîntă «O, brad
frumos!», francezii «Moş Crăciun», italienii pe Pruncul- lisus. în co
lindele româneşti există însa ceva deosebit, căci în ele Mîntuitorul este
nu numai prunc, ci şi Mesia intrat în istorie. Aceasta înseamnă că
Mîntuitorul este lumină din lumină, aşa cum mărturisim în Simbolul
credinţei. Poporul român a derivat cuvîntul lume de la lumină... Aceasta
vrea să arate că toate colindele noastre ne feresc de întunericul de a
cădea în sectarism, arătînd că mîntuirea are o dimensiune cosmică,
îmbrăţişînd întreaga lume.
în al treilea rînd, colindele au dus peste veacuri mesajul unităţii
românilor şi al tuturor neamurilor. Este datoria noastră să le păstrăm
şi să le transmitem mai departe, contribuind la eforturile de unitate şi
omogenizare a poporului nostru. Ele lămuiresc enigma dăinuirii poporu
lui român pe aceste meleaguri. Am spus aceste lucruiri ca o introducere
la cuvîntul P. Cuv. Arhim. Asist. Casian Crăciun, care ne va vobrbi
despre .tocul colindelor în spiritualitatea românească.
înainte de aceasta, însă, aş vrea să aduc respectuoase mulţumiri
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, care, cu dragoste părintească,
a venit şi anul acesta în mijlocul nostru, să-l asigur de străduinţa
noastră pentru înflorirea învăţămîntului teologic şi să exprim gratitu
dinea faţăde grija pe care o poartă învăţămîntului teologic, în general,
şi Institutului nostru, în special».
B.O.R. — 5
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Apoi P.C. Părinte Rector a dat cuvîntul P.C. Arhim. Asist. Casian
Crăciun care a prezentat o vibrantă şi bine documentată expunere in
titulată : C olin dele In spiritualitatea ortod ox ă rom ânească. Caracter.izîndu-le d*rept «liturghie cosmică», vorbitorul a evidenţiat mesajul pe
care aceste nestemate ale folclorului religios îl poartă peste veacuri.
Ele au avut un rol cu totul deosebit în păstrarea limbii române şi a
unităţii de limbă şi de neam. Mesajul autentic al colindelor este cel
liturgic, cuprinzînd abecedarul vieţii noastre liturgice. Cu exemplifi
cări bogate şi bine alese, P.C. Arhim. Casian Crăciun a reliefat rolul
lor în păstrarea unităţii liturgice şi de credinţă şi a tezaurului de în
văţătură ortoddxă.
A urmat apoi un bogat concert de colinde, executat de studenţii
teologi, sub conducerea P.C. Diac. Conf. Dr. Nicu M oldoveanu. Pro
gramul a cuprins următoarele piese : Bună dim ineaţa la Moş Ajun, de
Al. Podoleanu ; In sea ra d e M oş Ajun, de Marin Trache ; Hristos se
naşte, măriţi-L, catavasie, glasul I : Praznic lum inos, de Timotei Popovici : F ecioara astăzi, condacul glasul 3 ; V eniţi astăzi, cred in cioşi, de
Timotei Popovici; O, ce v este minunată, de George Dima ; In oraşul
Betleem , melodie tradiţională ,* M oş Crăciun, de Florin Isar ; Leagăn
v erd e luminos, de Vasile Popovici; N ouă azi n e-a răsărit, melodie tra
diţională ; S teau a sus ră saref de I.D. Chirescu ; Mare minune, de
Gheorghe Cucu ; La V itleem colo-n jos, de Nicolae Lungu Toată leg ea
creştinească, melodie tradiţională ; Ziurel de zi, de Tiberiu Brediceanu ;
Trei păstori, de Timotei Popovici; Sus la poarta raiului, de Emil Monţia ;
Trei crai de la Răsărit, melodie după Anton Pann ; La B clleem în noapte,
de Constantin D r ă g u ş i n Colindul lui M oş Crăciun, de Vasile PopBăleni ; Cetiniţă cetioară, de Gheorghe Cucu ; Colindul lui Dumnezeu,
melodie tradiţională ,* De trei zile tot venim, armonizare de Nicu Mol
doveanu : Colindiţa, de Emil Monţia ; Pluguşorul, de Maxim Vasiliu *.
Concertul a fost executat cu deosebită măiestrie artistică, reuşind
să transmită acea gingăşie şi duioşie de nedescris a colindelor. Este
farmecul care a vrăjit întotdeauna sufletele doritoare de pace, curăţie,
bunătate şi iubire.
La rugămintea P.C. Părinte Rector, a luat cuvîntul Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist. Prea Fericirea Sa a mulţumit studenţilor pen
tru bucuria aleasă oferită de frumosul concert de colinde susţinut cu
prilejul Naşterii Domnului.
I

«Dar să ştiţi, a subliniat Intîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române,
că a ceste colin de trebuie cîntate cu poporul, cu credincioşii din satele
o ra şele unde veţi m erge, iar cînd veţi fi preoţi să învăţaţi cred in 
cioşii să le cînte .în biserică şi în c a s e le lor, cu toţi ai familiei.
C olin dele conţin învăţătura d e credinţă curată, e le nu se m o d i
fică, ci se intensifică şi trebuie păstrate curate şi ferite de influenţe
străine duhului străm oşesc. Ele sînt ale Bisericii străm oşeşti, pietre
p reţioase şi nu trebuie ascunse sau pierdute. Voi, a spus Prea Fericirea
Sa, aveţi datoria să păstraţi curat şi acest tezaur. Colinda este ca o
*
Asupra datelor bibliografice a se consalta : Viorel Cosma, Muzicieni români.
Lexicon. Editura muzicală, Bucureşti, 1970, passim.
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mamă, îm parte fiecăru i fiu bucurie multă, fără părtinire. Coiincla este
catehism ul simplu şi p e înţelesul tuturor, de a c e e a trebuie păstrată
curată şi cu strălucirea ei.
Să ne ferim de influenţe străine şi de a confunda colinda creştina
cu creaţii de m om en t, pîngărind datina străbună, sfîntă şi curată. V iito
rii preoţi trebuie să cu n oască şi să cînte cît mai multe colinde pentru
ca atunci cînd vor fi la p aroh ie să poată transmite şi prin acest m ijloc
M esajul păcii şi bunăvoirii între oameni, m esaj adus de Mîntuitorul
Hristos odată cu N aşterea Sa in Peştera Betleemului».
0

Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a felicitat pe studenţi şi
pe profesorul lor, binecuvîntîndu-i şi urîndu-le sărbători fericite I o t
şi familiilor lor. De asemenea, Intîistătătorul Bisericii noastre a urat
tuturor participanţilor şi invitaţilor sănătate şi Anul Nou să aducă alese
bucurii.
Cuvîntul părintesc şi cald al Întîistătătorului Bisericii noastre a fost
ascultat cu deosebită atenţie şi plăcere, constituind un mobilizator în
demn la păstrarea acestor perle ale creaţiei populare româneşti şi la
acţiuni pastorale pe măsura aşteptărilor păstoriţilor noştri.
Fiecare student-colindător a primit un «săculeţ» cu daruri de Moş
Ajun.
Concertul de colinde prezentat de corul studenţilor a lăsat în su
fletele celor care au luat parte la el bucuria împărtăşirii din potirul
frumuseţilor şi comorilor de spiritualitate creştinească şi românească,
trezind şi aducînd în actualitate bunătatea şi nevinovăţia copilăriei —
temeiuri ale păcii şi a bunei vieţuiri între oameni n .
*
în aceeaşi seară a avut loc Concertul de co lin d e, datini, obiceiuri •
şi Irozii la Seminarul teolog ic din Bucureşti.
Păstrînd din generaţie în generaţie şi de la promoţie la promoţie
tradiţia sfîntă de a prezenta un concert de colinde, elevii seminarişti
se întrec din an în an în a prezenta cu sinceritatea pr unciilor evenimen
tul Naşterii Mîntuitorului şi modul în «caire a înţeles poporul nostru
acest eveniment.
Tînărul profesor Liviu Stoina a prezentat conferinţa : Locul colin 
delor în spiritualitatea rom ânească. Făcînd deosebire între colinde şi
oraţii păgîne sau poezii folclorice, între datina creştină şi datina omeneaiscă legată mai ales de patimi şi distracţii, pătimaşe, vorbitorul a
subliniat adevărul de credinţă cuprins de colinde, precum şi rolul
moralizator al acestora, ca unele care transmit pacea, bucuria, înţele
gerea, milostenia, iubirea ; în acelaşi timp înfierează răutatea, necinstea,
ara, zavistia, lăcomia şi tot ceea ce vatămă sufletul omului. Colinda
11. După Reportajul alcătuit de Pr. Prof. Nicolae Necula.
I
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transmite într-un mod specific spiritualităţii noastre o vechime şi o con- *
tinuitate neîntreruptă de obiceiuri şi datini unice în ortodoxie şi în
evlavia creştină. Locul colindelor în spiritualitatea românească este ca
locul inimii de român îm familia sa, în Patria lui şi pretutindeni unde se
simte, se vorbeşte şi se cîntă : Moş Crăciun cu dalbe plete / A sosit de
prin nămeţi / Şi aduce daruri multe / La fetiţe şi b ă ie ţi!
Programul a cuprins trei părţi distincte într-o unitate tematică.
Partea î n t l i : C olinde tradiţionale şi poezii a d e c v a te de cunoscuţi
autori clasici sau contemporani12. Colindele au fost corect executate
şi cu multă simţire, iar recitările s-au situat la înalt nivel interpretativ.
Partea a doua a cuprins interpretarea piesei «Irozii». In introdu
cere, Dl. Prof. Mihai Plătică a făcut o prezentare a acestei piese, su
bliniind că «Irozii» este întîia încercare de a reprezenta drama reli
gioasă în istoria teatrului românesc. «Irozii» au fost reprezentaţi la noi
din negura vremii, dar Vicleimul, aşa cum este astăzi — teatru religios,
în reconstituirea lui Victor Ion Popa — , are vădită influenţă apuseană
şi este cunoscut spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea. Celelalte popoare
ortodoxe n-au avut asemenea manifestare — nici nu puteau avea fiind
încreştinate mult mai tîrziu (n.n.). Astfel, a subliniat vorbitorul, drama
religioasă, răsărită pe pămînt românesc, a avut o dezvoltare proprie,
crescînd organic şi in marginile literaturii române. Dacă se mai asea
mănă întrucîtva cu drama religioasă a Evului mediu apusean cu tema
de taină, în schimb sentimentul -care îl animă e prin excelenţă religios ;
«Vicleimul» românesc are caracter hristocentric, naşterea lui lisus nu
se pierde în negura timpului, poetul anonim evocîndu-1 către un sens
permanent şi tainic, încit nu desfigurează cu nimic chipul evanghelic
şi pur a-1 Mântuitorului.
Trecînd la' exegeza piesei, vorbitorul s-a referit pe larg la varian
tele Vicleimului lui V. I. Popa, precizînd că în regia spectacolului pre
zentat de elevii seminarişti s-a introdus o notă originală : Irod nu se
pocăieşte, deoarece pocăinţa ar fi un final în sens creştin, dar ar con
trasta cu imaginea cruntă de blestem, pe care a lăsat-o în amintirea
poporului şi a copilăriei noastre varianta muntenească.
*

12. 1. O, ce v este minunată — Gh. D im a; 2. Steaua
sus răsare — Vasile
Popovici ? Sus creştini — Gh. Cucu; Ia sculaţi, v oi gazde mari — Diac. Prof.Marin
Velea ; Domnui Crăciunului — versuri G. Coşbuc — recitat de Dumitrică Dumitru, an I;
In seara de Moş Ajun — Marin Trache ; Moş Crăciun — D. G. Kiriac ; Noi umblăm
şi colindăm — Mihai Bîrcă ; A colo la B etleem — Diac. Prof. Marin Velea ; C olindă
torii — versuri G. Coşbuc — recitat de Oprişa Costi — an III; P lecarea magilor — D.G.
Kiriac ; Colinde, colinde — Gh. Dumitrescu j Cîntec de stea — Gh. Budiş ţ Colindiţa
— Emil Montia ; Magii — versuri: V. Voiculescu, recitat de Popa Dorin, an II ; Flori,
d alb e Hori — Diac. prof. Marin Velea ; Bună dim ineaţa — Ion Costescu; Pluguşorul
— Maxim Vastoiu; Colind d e Crăciun — versuri: V. Anania — recitat de Vladu
Nioolae, an IV.
Conducerea muzicală : Diac. Prof. Marin M. Velea.
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în încheiere, vorbitorul a remarcat :
«Vicleimul» dăruit de Victor I. Popa este una din acele podoabe
ale spiritului aduse ofrandă Mîntuitorului şi care ne umple şi nouă
sufletele de bucurie, cînd îl vedem şi-l revedem în serile de basm ale
Crăciunului».
A urmat interpretarea piesei. Spectacolul a fost prezentat cu multă
dăruire şi înaltă măiestrie artistică 13.
Partea a treia a fost alcătuită din cele mai reprezentative «obi
ceiuri» româneşti cu prilejul Sărbătorilor Crăciunului. Programul a că
pătat strălucire prin execuţie artistică şi prin costumaţie' adecvată 14.
La sfîrşit, P.S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicarul Arhiepiscopiei
Bucureştilor, a mulţumit gazdelor pentru acest prilej deosebit de încîntător al «serbării Colindelor» ; a felicitat pe profesori pentru stră
dania depusă, în special pe P.C. Diac. Prof. Marin Velea, dirijorul coru
lui, a apreciat în mod deosebit efortul elevilor şi a transmis binecuvîntarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
Tuturor de-a urat Sărbători fericite şi Anul Nou cu sănătate şi
adese bucuirii.

X

Iisus Fiul lui David, Fiul lui Avraam,
Fiul lui Adanir Fiul lui Dumnezeu...
(Matei 1 , 1 } h ic a 3, 38)

După rînduiala veche, cele două duminici dinaintea Naşterii Dom
nului sînt închinate, penultima Sfinţilor strămoşi, iar ultima Sfinţilor
Părinţi după trup ai Mîntuitorului.
în Duminica dinaintea Crăciunului, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a slujit Sfîiuta Liturghie, înco<njur<a tde soborul rînduit al Cate
dralei patriarhale. După citirea Sfintei Evanghelii, Prea Fericirea Sa a
tîlcuit pericopa evanghelică, arătînd ca Mîntuitorul Iisus Hristos s-a
născut cu trup din Sfîntă Fecioară Maria, fiinţa Fiului fiind din veşni
cie cu a Tatălui şi cu a Sfîntului Duh, întruparea fiind taina Dumnezeirii (Col. 1, 26). Mama Domnului nostru Iisus Hristos a rămas pururea
fecioară fiindcă întruparea s-a făcut cu puterea Sfîntului Duh, dătă
torul de viaţă.
%

13. Piesa «Irozii» jucată dc un grup de elevi din anul al V-lea, sub îndru
marea Domnului pedagog Vasile Comănescu. Distribuţia : Irod — Cuncca Ovidiu;
Stratiotul — Bogdan Mihai ; Magul Gaşpar — Lungu Felician ; Maghul Melhior —
Drăghici Dumitru; Magul Baltazar — Bacheş Adrian ; Ciobanul — Sîrbu Adrian;
Harapul — Soare P au l; înger I — Toma Constantin ; înger II — Iftimie Constantin ;
Soldat I — Ghiţă Nicuşor ; Soldat II — Sîrbu Justin ; Soldat III — Costache Laurenţiu ; Soldat IV7 — Şerbănescu Daniel; Pruncul — Milea Constantin — anul IV.
14. Obiceiuri tradiţionale r o m â n e ş ti: Moş Crăciun — Dima Adrian ; Steaua —
Zamfir Ionut; Drăghici Voicu ; Capra — Feraru Cristian ; Gheorghe Cornel; Mateescu
Teodor — an I V ; Ursul — Dinu Ciprian ; Savu Mihai ; S orcova — Pîrlog Lucian;
Polomănescu Florin; Pluguşorul — Popescu Geraldin ; Chirvasă lo a n ; Drăghicescu
Victor ; Popa Gheorghe ; Ştefan Florea ; Albu Mihail.
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în continuare, Intîistătătorul Bisericii noastre a vorbit credincioşilor de faţă despre neamurile sau rudele după trup, după mamă, ale
Domnului Iisus Hristos, fiindcă după fiinţă este născut di<n Tatăl mai
înainte de toţi vecii, iar acelaşi Tată-Creator a zidit pe om dăruindu-i
duh de viaţă, suflet (Fac. 2, 7). Neamurile descrise de Sfîntă Evan
ghelie sînt acelea care au păstrat vie nădejdea în izbăvire, credinţa în
Dumnezeu, încrederea în venirea lui Mesia. Iisus a apărut în istorie din
seminţia lui Avraam, David şi, prin fiica acestuia peste atîtea generaţii,
Fecioara Mairia din Nazaret. După trecerea celor trei grupe de cîte
paisprezece neamuri a venit în trup,' pe pămînt, şi Iisus Hristos Mîntuitorul nostru. El ne-a izbăvit din păcatul strămoşesc, s-a făcut înce
put mîntuirii noastre, a întemeiat Biserica, iar noi sîntem fiii lui Dum
nezeu după har. Pentru aceasta, Biserica prăznuieşte în fiecare an, în
acest cadru, Crăciunul sau Naşterea după trup a Domnului nostru Iisus
Hristos.
După «Unul Sfînt»... Corala Patriarhiei a cîntat colindul «O, ce
veste minunată...». Diac. Petre David, rînduit la predică, a vorbit cre
dincioşilor despre istorisirile celorlalţi evanghelişti despre întruparea
şi Naşterea Domnului, deoarece Prea Fericitul Patriarh Teoctist tîlcuise clar şi adînc Cartea -neamurilor lui Iisus descrise de Sfîntul Apos
tol şi Evanghelist Matei (cap. I).
în numele soborului de slujitori şi al credincioşilor, P. Cuv. Protos.
Rafael Ghiţă a mulţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh T e o c t i s t
pentru bucuria slujirii împreună, pentru tîlcuirea Sfintei Evanghelii pe
înţelesul tuturor şi pentru participarea la acest scurt, dar emoţionant
concert de colinde premergător marelui praznic al Naşterii Domnului.
>

i»

t

•

Azir cu strămoşii cînt în cor colindul
sfînt şi bun...
%

^

Ca în fiecare an, înainte de sărbătorile Crăciunului, cele mai re
prezentative formaţii corale ale Capitalei prezintă în faţa întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române şi a invitaţilor Săi cîte un buchet de
colinde din cele mai cunoscute. Intrucît studenţii teologi luaseră vaanţă,' Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a considerat că este
bine ca această tradiţie să se continue î-ntr-o sală mai încăpătoare şi în
condiţii mai bune, în aula Institutului teologic din Bucureşti.
Holul Institutului a fost amenajat cu un frumos Pom de Crăciun,
împodobit după datină şi adăugîndu-i-se nenumărate lumini-beculeţe în
variate culori. In sala de festivităţi, î-n faţa scenei, doi brăduţi străjuiau
pe coriştii colindători.
Prea Fericirea Sa a venit însoţit de PP. SS. Episcopi Vasile Tîrgovişteanul şi Nifon Ploieşteanul, vicari patriarhali, şi P. S. Calinic Argeşeanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului, precum şi
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de PP.CC. consilieri ai Administraţiei Patriarhale şi Arhiepiscopiei
Bucureştilor.
Concertul a fost deschis de Corul bisericii «Dorrjtniţa Bălaşa» condus »
de dirijorul Petre Simionescu.
P.C. Pr. Mihai M arinescu a luat cuvîntul, în calitate de paroh al bi
sericii «Domniţa Bălaşa», exprimîndu-şi bucuria reîntîlnirii cu Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist cu prilejul concertului de colinde atît
de îndrăgit şi aşteptat de credincioşii Bisericii străbune.
«De multă vreme, a spus P.C. Sa, a intrat în tradiţia Sfintei Pa
triarhii ca în preajma marelui praznic al Naşterii Domnului nostru
lisus Hristos, — în seara lui «Moş Ajun», cîteva formaţii corale biseri
ceşti din Capitală, animate de curate sentimente de fiască dragoste,
să vină şi să colinde în prezenţa Prea Fericirii Voastre — , după toată
tradiţia străbună, dînd glas duios cîtorva nestemate din bogata co
moară de colinde româneşti...».
Făcînd o atentă exegeză minunatelor* cîntări-urare şi colinde, vor
bitorul a sublimat faptul că aceste colinde, zămislite din adîncimea
veacurilor, în pridvorul sfintelor altare, cu duh de Scriptură şi tradiţie
religioasă, în iz de cronică şi cazanie, transmit din generaţie în genera
ţie preţiosul tezaur de înţelepciune, de poezie, de doxologie şi de spi
ritualitate românească. Prin colindele religioase, credincioşii neamului
nostru mărturisesc credinţa ortodoxă în lisus Hristos, iar păstrarea şi
cultivarea cu grijă şi evlavie a acestor preţioase cîntări duhovniceşti,
mereu îmbogăţite, adaugă zestre scumpă tradiţiei noastre străbune şi
constituie o datorie sfîntă pentru fiecare creştin.
Vorbitorul a subliniat că formaţia corului bisericii «Domniţa Bălaşa»
are o vechime neîntreruptă de 120 de ani şi că aceasta a participat per
manent la evenimentele importante ale Bisericii şi Patriei noastre.
P. C. Sa a anunţat fiecare piesă în parte, iar formaţia a interpretat-o cu
aleasă măiestrie.
Partea întîi : O, ce v este minunată, d6 D. G. Kiriac ; V estea Naşterii,
de Ilarion Cocişiu ; N ouă azi n e-a răsărit ; Domnul Sfint, de Tiberiu Brediceanu ; Pe plaiu-întloritu-colinda vtnătorilor, de Sabin Drăgii; Mare
minune, de Gheorghe Cucu ; Linu-i lin, de Ioan D. Chirescu ? Pogorît-a
pogorîtu, de Tiberiu Brediceanu.
Partea a doua a cuprins : Colindiţa, de Emil Monţia ; Veniţi creştini
(Noel) de A. Adam şi S o rco v a veselă.
în acordurile Imnului patriarhal, coriştii au primit binecuvîntarea
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi daruri din partea lui Moş
Crăciun.
A doua formaţie corală a constituit-o Corul bisericii «Sfîntul Spiridon-Nou». Acest cor, cu frumoase realizări şi apreciat pretutindeni, îşi
desfăşoară activitatea în prezent la biserica «Parcul Domeniilor»—Caşin
şi este condus de experimentatul dirijor Leonida Simulescu.
'Formaţia respectivă s-a prezentat cu un buchet de colinde bine
pregătit şi frumos interpretat cu alese nuanţe şi necesare accente, din
formaţie făcînd parte şi copii. în plus, pentru crearea unui cadru de
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datini, unii coreşti şi->au adus tălăngi şi zurgălăi, biJoe şi castaniete,
punctînd momentele specifice.
Programul a fost anunţat de un membru al formaţiei şi a prezen
tat următoarele colinde : Colind cu «Bună dimineaţa», de Victor Giuleanu ; La V itleem colo-n jo s , de Nicolae Lungu ,• Cîntec d e stea, de
Pr. Constantin Drăguşin ; Cei trei crai din Răsărit, de Valentin Teodorian ,* Seara d e Crăciun, de Gheorghe Danga; Cintec d e Crăciun, de
Gh. Budiş.
Concertul a luat sfîrşit cu intonarea Pluguşorului, de Radu Zamfirescu şi Urare, de Teofil Coste.
S-a intonat Imnul patriarhal şi fiecare corist a primit binecuvîn- •
tare şi mîngîiere de la «Gazda bună...».
A treia formaţie corală, care s-a prezentat cu* un bogat concert
de colinde, cîntece de stea, urări şi piese clasice legate de strălucitul
praznic al Naşterii Domnului şi Crăciunului străbun, a fost Corala
Patriarhiei Rom âne care, luîndu-şi locul pe scenă, a impresionat prin
mulţimea coriştilor (80 de persoane) şi prin disciplina lor personală şi
artistică.
Concertul a fost prefaţat cu un scurt cuvînt, rostit de P.C; Diac.
Conf. Dr. Petre I. David, care mai întîi a exprimat Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist deosebita recunoştinţă pentru cadrul nou mult
mai corespunzător în care a dispus să se desfăşoare tradiţionalul C on
cert d e colin de de Crăciun, din seara de Ajun, aici la Institut. în con
tinuare, a subliniat cîteva idei majore care au călăuzit pe conducătorii
Coralei la alcătuirea buchetului de colinde pregătit pentru aceasta, idei
care sînt de fapt sugerate de îndemnurile Prea Fericirii Sale către di
rijorii Coralei Patriarhiei Române, de a promova necontenit cîntarea
noastră bisericească tradiţională, veche, dar permanent actuală, pe tot
cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române.
«Una din ideile călăuzitoare — a spus vorbitorul — se referă la
păstrarea şi cultivarea colindelor tradiţionale, acele melodii străbune,
cu text evanghelic-creştin create odată cu poporul român şi în care
se vorbeşte de naşterea Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Ca pro
ducţie anonimă, colindele îşi fixează locul printre cele mai vechi me
lodii de cîntec popular. Ele s-au cristalizat sub influenţa muzicii bise
riceşti, care la noi n-a fost alta decît cea bizantină înromânită definitiv
şi prin contribuţia ier om. Macairie, la începutul veacului trecut... A
doua idee sau al doilea îndemn pe -care «colindătorii» din faţa Prea
Fericirii Voastre l-au luat în seamă a fost acela privind stăruinţa de a
pregăti cît mal- bine acest buchet reprezentativ de colinde... Colindele
pe care le oferă Corala Patriarhiei sperăm să reflecte — măcar în parte
— strădania tuturor membrilor ei de a demonstra dragostea permanentă
faţă de aceste nestemate ale credincioşilor ortodocşi români, de pe tot
întinsul Patriei noastre, pe oare doresc -să le prezinte — din -ce an ce
mai apropiate de spiritul şi stilul acestui gen muzical atît de dorit şi de
gustat de ascultători şi tot pe atît de bmecuvîntat şi apreciat de Prea
Fericirea Voastră». '
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In continuare, vorbitorul a prezentat fiecare piesă a concertului.
Partea întîi a programului, a subliniat prezentatorul, o constituie
un 'buchet de colinde (binecunoscute şi armonizate de autori iHuştri.
Mai întîi, s-a executat tripticul : Veniţi cu toţii dinpreună — o
melodie psaltică culeasă de Anton Pann, care cuprinde pe scurt dreapta
învăţătură transmisă şi prin acest mijloc misionar ,- O, ce v este minu
nată şi P lecarea m agilor, prelucrări măiestrit armonizate de compozi
torul D.G. Kiriac, fost multă vreme şi dirijor la biserica «Domniţa
Bălaşa».
A urmat un diptic : Tu eşti Lumina c e a sfîntă, melos bizantin, ce
se cîntă în Ardeal şi Banat, cules de cunoscutul compozitor Sabin
Drăgoi ; Ia, sculaţi, gazde, sculaţi, din folclorul orăşenesc, de D. G.
Kiriac. Tot un diptic l-a constituit : F loricica, creaţie corală din Bihor,
de compozitorul local Francis Hubik. Colinda, interpretată de copii
gingaşi cu voci cristaline şi avînd ca refren «Mica floare a răsărit...»,
se referă la cea’ mai aleasă Floaire a pămîntului în care s-a întrupat
Fiul lui Dumnezeu : Sfîntă Fecioară Maria ,• Săltaţi cîmpuri şi livezi,
colind legat de cel dinainte, prelucrare în stil clasic de Alexandru
Paşcanu, pe o melodie culeasă din Oltenia de G. Breazu ; V elerim şi
v eler Doamne, melodie culeasă din Moldova de răsărit şi armonizată
pe voci egale în ritm eterogen de Vasile Popovici ; Dipticul : Sus la
poarta raiului şi Colindiţa, de Emil Monţia, colinde cu mare încărcă
tură emoţională şi curată învăţătură ortodoxă referitoare la cinstirea
şi mijlocirea Sfintei Fecioare, a îngerilor şi a sfinţilor ,•*Sfîntul Domn
Iisus, lucrare corală aparţinînd compozitorului belgian Fran^ois Auguste
Gevaert.
Partea I a concertului de colinde a fost dirijată de P. C. Pr. C on
stantin Drăguşin.
Partea a Il-a a cuprins trei grupe de piese : colin de, urări şi lucrări
clasice şi a fost dirijată de P.C. Pir. Iulian Cârstoiu,
Grupul de colinde a fost alcătuit din : Triptic d e Crăciun — me
lodii culese şi prelucrate coral cu aleasă măiestrie de Tiberiu Brediceanu ; Domnuleţ şi Domn din cer, colind-cateheză, de o profundă cu
getare creştină şi limpezime teologică ,* Legănelul lui Iisus — creaţie'
corală a lui Valentin Teodorian, artist emerit al Operei Române, mem
bru în Corala Patriarhiei,- Sub cer roşu răsăritu — melodie culeasă de
Sabin Drăgoi şi prelucrată de Gheorghe Bazavan. C îteva urări, cum
era de aşteptat, au fost interpretate cu precizie şi vervă de către co
rişti — şi anume : S o rcov a de la bătrîni şi Pluguşorul — melodii tra
diţionale din zona Buciumeni-Dîmboviţa, culese şi prelucrate coral de
P.C. Pr. Iulian Cârstoiu.
Programul s-a încheiat cu interpretarea a două lucrări clasice :
una psaltică : «Hrisios Se n aşte, măr iţi-L» — Irmosul cîntării întîi al
Catavasiilor Naşterii Domnului — din Oratoriul Bizantin, de Paul
Constantinescu. si cealaltă, apuseană : A leluia din Oratoriul Messias.
student
vator.
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, ca o gazdă primitoare, le-a
mulţumit tuturor, i-a felicitat pentru strădanii şi a urat tuturor Sărbători
fericite şi la Mulţi ani !
«Colindătorii» au primit, după datină, săculeţul cu «covrigi şi cu
nuci multe».
...şi Crăciunul a so sit!
în ziua de «Moş Ajun», slujitorii Catedralei Patriarhale au mers —
după datină — cu icoana Naşterii Domnului la Intîistătătorul Bisericii
noastre. După ce s-a cîntat Torparul Naşterii, Prea Fericirea Sa a bine
cuvântat pe vestitori şi purtători ai icoanei, sărutînd cu mare evlavie
imaginea Peşterii în care s-a născut Pruncul Sfînt.
In aceeaşi zi, Parohiile Arhiepiscopiei Bucureştilor au primit P asto
rala la N aşterea Domnului 1988 a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Pa
triarhul Bisericii Ortodoxe Române. Scrisoarea de vestire a Naşterii
Domnului a Prea Fericitului Patriarh, ca de fapt a fiecărui ierarh eparhiot, este un obicei vechi, îndătinat ca şi colindele. Pastorala aduce un
plus de îndemn, este îndreptătoare sau apărătoare a credinţei şi ex
primă evlavia creştină în acelaşi duh străbun. Pe lîngă adevărata învă
ţătură de credinţă, îndemnul ierarhului către credincioşi se referă şi la
îndeletnicirile lor în contextul timpului şi toate în firească legătură
neîntreruptă şi permanentă continuitate. Din acest lanţ nu lipsesc ora
ţiile, datinile, cîntecele de stea, obiceiurile străbune specifice fiecărei
zone şi mai ales colindele şi colindatul.
Pe coperta-color a Pastoralei Prea Fericirii Sale, cititorul simte
gustul artei străvechi, .redat prin V en irea m agilor la Naştere, frescă,
din 1535, din biserica Mînăstirii Humor. Pastorala, pe lîngă îndemnuri,
cuprinde alese cuvinte referitoare la cadrul specific sărbătorilor Cră
ciunului la poporul român. «Cu aceste valori în cugete şi fapte vred
nice de slava lui Dumnezeu au prăznuit, de-a lungul secolelor, feri
ciţii noştri strămoşi Sărbătoarea Naşterii Domnului, pe care au îm
podobit-o cu datini, colinde şi trăiri rupte din fiinţa şi înţelepciunea lor,
ca fii statornici ai Bisericii străbune şi ai Patriei scumpe. Aceleaşi ca
melodie şi conţinut curat ortodox, de la un capăt la altul al întinselor
ţinuturi româneşti, aceeaşi voioşie şi încredere, exprimate atît de fru
mos în veşnicia şi unitatea graiului românesc, colindele şi datinile
au exprimat acum, în luna decembrie şi în zorii Noului An, vechimea,
continuitatea, unitatea şi crezul lor, de atîtea ori mărturisit şi de atîtea
ori plătit cu jertfe, de a fi o ţară şi un popor liber şi independent...».
Duminică, 25 d e c e m b r ie 1988, s-a săvîrşit Sfîntă Liturghie, s-a citit
Cuvîntul mult-aşteptat şi s-a primit binecuvîntarea pentru' tot lucrul
bun făptuit. înainte şi după citirea Pastoralei s-au cîntat iarăşi colinde.
Prea Fericirea Sa a slujit Sfîntă Liturghie la Catedrala Patriarhiei,
a felicitat pe credincioşii de faţă şi i-a binecuvîntat.
A doua zi de Crăciun, Intîistătătorul Bisericii strămoşeşti a slujit
Sfîntă Liturghie la Mî-năstirea Sinaia, unde, din nou a subliniat impor
tanţa colindelor străbune şi rolul lor în păstrarea dreptei credinţe.
Diac. Conf. PETRU 1. DAVID
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Patriarhia Alexandriei
Mitropolitul Irineu de Accra a adus la cunoştinţa Sfîntului Sinod al
Patriarhiei Alexandriei condiţiile foarte grele în care această mitro
polie îşi desfăşoară misiunea. In legătură cu misiunea externă a mi
tropoliei, I.P.S. Sa a conchis : «Am deschis o poartă foarte mare fără
să fim pregătiţi pentru aceasta. Trebuie să facem tot ce ne stă în pu
tinţă. Nu cu cuvinte, simpatie şi bunăvoinţă, ci cu misionari şi cu
fapte. Ortodoxia este iubită în Africa şi va progresa. Trebuie cumva
ca ea să devină grijă a tuturor Bisericilor ortodoxe ? Totuşi, noi singuri
nu vom mai putea face faţă» (Pantainos, nr. 7—9/1988).
Biserica Ortodoxă a Greciei
Noi mitropoiiţi ai Bisericii Greciei. — Sub preşedinţia P. F. Arhi
episcop Serafim al Atenei şi al întregii Grecii, la 15 noiembrie a.c. s-a
reunit în şedinţă extraordinară Adunarea generală a Bisericii Greciei.
Şaptezeci şi unu de episcopi au procedat la numirea noilor mitropoiiţi
de Didymotichon, Arta, Mitilene şi Lemnos.
Pentru scaunul de Didymotichon a fost ales Arhim. Nichifor Arcanghelidis, pentru Mitilene a fost numit Arhim. Iakobos Franzis, pen
tru Arta a fost desemnat Arhim. Ignatie Alexiu, iar pentru mitropolia
de Lemnos, Arhim. Ierotei Garyfallos. Toţi noii aleşi sînt bine cunos
cuţi pentru experienţa l o r . pastorală. (Episkepsis, nr. 409/1988).
§

C rearea unui centru m isionar ortod ox la Atena. — La îndemnul şi
sub oblăduirea Patriarhului Partenios al Alexandriei s-a înfiinţat la Atena
o societate misionară intitulată : «Centrul mondial de misiune orto
doxă». P.F. Sa a fost declarat preşedinte de onoare al acestei societăţi.
Printre scopurile acestei asociaţii se numără : intensificarea lucră
rii preoţilor misionari şi trimiterea de obiecte liturgice bisericilor nou
înfiinţate, grija construirii de noi biserici, încurajarea tinerilor orto
docşi din alte ţări pentru a veni să studieze în seminariile şi instituţiile
fie învăţămînt superior greceşti.
Centrul misionar va publica neîntrerupt o revistă de informare.
Totodată a fost pregătit un loc de găzduire a tinerilor ortodocşi veniţi
din străinătate (Episkepsis, nr. 410/1988).
Congres dedicat Sf. Eustachie al Tesalonicuîui. — Intre 7—9 noiem
brie a.c. s-au desfăşurat la Tesalonic lucrările celui de-al IX-lea Con
gres teologic al Mitropoliei acestui oraş. Prezidat de I.P.S. Mitropolit
Pantelimon, congresul a fost dedicat comemorării Sf. Eustachie, arhi
episcop de Tesalonic, teolog, filolog şi bărbat de seamă al Bisericii din
sec. XII (Episkepsis, nr. 409/1988).
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Biserica Ortodoxă din Polonia
In preajm a inaugurării Muzeului mitropolitan. — Mitropolitul Vasilie
al Varşoviei şi al întregii Polonii a acordat săptămînalului «Kieranki»
(nr. il 9 din 1988), adiiltat de Asociaţia >PAX, un interviu,. apărat sub
titlul : «Muzeul va fi cartea noastră de vizită». I.P.S. Sa arată că proiectul
construirii unui muzeu ortodox în Polonia datează de aproximativ 15 ani.
Clădirea care va adăposti viitorul muzeu este de-abia la început.
La parterul acestuia sînt prevăzute două secţii, iar la primul şi al
doilea etaj, sălile de expoziţii. Dintre obiectele care vor intra în fondul
muzeului fac parte vechi tipărituri, manuscrise, veşminte bisericeşti,
icoane, crucifixe. Organizatorii au în vedere şi un proiect de miniexpoziţie dedicată mai multor religii necreştine, cu o prezentare a is
toricului şi expunerea cîtorva obiecte specifice acestora. Se presu
pune că secţia de pictură a muzeului va fi cea mai bogată. Aici vor
putea fi văzute portretele conducătorilor Bisericii Ortodoxe din Polonia,
cum ar fi cel al Mitropolitului Dionisie Waldeynski, precum ş i'a l re
gelui protector al Ortodoxiei, Stanislav August Poniatovski (1766— 1775).
Ferestrele muzeului vor avea vitralii. Secţia de arhitectură va con
ţine machete, precum aceea a mînăstirii fortificate de la Suprasl şi a noii
biserici ortodoxe din Hajnowka. Vor mai fi expuse şi tapiserii murale.
Tezaurul va mai conţine vechi evangheliare, potire şi alte obiecte
liturgice.
Muzeul avînd un caracter strict bisericesc va fi supravegheat de
ghizi, restauratori de artă şi'de specialişti în arhitectura de interioare. I

DIN VIAŢA COMUNITĂŢILOR ORTODOXE ROMANE
DE PESTE HOTARE
In ultima parte a anului 1988 viaţa religioasă la comunităţile or
todoxe române de peste hotare a fost marcată, cum este şi firesc, de
marile sărbători creştine din această perioadă : Naşterea Domnului
nostru Iisus Hristos, Anul Nou şi Boboteaza.
^ Frumoasele noastre obiceiuri româneşti legate de aceste sărbători,
venirea lui Moş Crăciun cu daruri pentru cei mici, cîntarea colinde
lor, comemorarea unor personalităţi şi aniversarea evenimentelor deo
sebite din istoria patriei noastre — Marea Unire de la 1 Decembrie
1918 şi Unirea Principatelor de la 24 ianuarie 1859 — , dar mai ales par
ticiparea tuturor, într-un gînd şi o simţire românească, la săvîrşirea
Sfintei Liturghii şi la celelalte slujbe ce se oficiază la aceste mari praz
nice, au constituit prilejuri deosebite de alese bucurii duhovniceşti şi’
înălţare sufletească pentru toţi fiii Bisericii noastre strămoşeşti din
diaspora.
Unele parohii şi-au sărbătorit hramurile, altele au primit vizita
pastorală a Chiriarhului lor de la Paris sau vizitele altor ierarhi din
ţară, preoţii au participat la diferite întruniri ecumenice pe plan local
sau cu caracter internaţional, şi-au continuat activităţile gospodăreşti
şi administrative, au răspuns tuturor nevoilor sufleteşti ale enoriaşilor.
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In atenţia multor preoţi şi a comitetelor de redacţie a stat editarea
buletinelor parohiale. Aceste publicaţii, făclii nestinse de spiritualitate
românească, au darul şi menirea să strîaigă tot mai mult pe români în
jurul altarului străbun. Multe parohii, prin strădaniile neobosite ale
preoţilor şi ajutorul colaboratorilor lor, au reuşit să editeze cu regula
ritate publicaţiile parohiale în condiţii grafice îngrijite şi conţinut di
vers şi interesant.
In continuare menţionăm cîteva momente mai deosebite din viaţa
unor parohii ortodoxe române din Italia.
La Torino. Preotul Gheorghe Vasilescu oficiază cu regularitate
Sfîntă Liturghie, în fiecare duminică, la ora 10,30 şi Acatistul Maicii
Domnului sau al altor sfinţi şi slujba Litiei în fiecare vineri seara, în
biserica din str. Cottolengo nr. 26. De fiecare dată slujba de seară este
urmată de o meditaţie sau un cuvînt catehetic, dar după Sfîntă Litur
ghie se rosteşte predica zilei cu explicarea pericopei evanghelice. Au
fost oficiate botezuri, cununii, înmormîntări, parastase şi alte slujbe
la cererea credincioşilor.
Activitatea ecumenică susţinută de preotul paroh în cursul anu
lui 1988 prezintă, de asemeni, un deosebit interes. Astfel, la 16 ianua
rie 1988 a prezentat la Susa prelegerea «Ortodoxia — tezaur de învă
ţătură şi spiritualitate — specificul ortodoxiei româneşti». La 18 ianua
rie, invitat la Genova de grupul ecumenic regional Secretariatul de
Activităţi Ecumenice (S.A.E.), a dezvoltat tema «Duhul Sfînt — o prezenţă
familiară îm Biserică». La 25 aprilie, invitat de acelaşi grup S.A.E. la
Messina — Sicilia, a participat la masa rotundă pe tema «Spaţiu de
responsabilitate ecumenică». In perioada 1— 8 august a participat la
Mendola la sesiunea naţională a S.A.E. pe tema «Ecumenism şi dialo
gul între culturi». In documentul final al acestei întruniri s-a menţio
nat specificul misiunii ortodoxe, ca şi capacitatea ei* de dialog cu di
verse culturi* şi tradiţii.
Sub aspect cultural şi de menţinere a simţămintelor româneşti
putem aminti entuziastul cuvînt prezentat de Pr. Gheorghe Vasilescu
cu prilejul aniversării Marii Uniiri de la 1 Decembrie 1918. Preotul
Gheorghe Vasilescu a vorbit enoriaşilor despre preotul poet Alexandru
Mateevici, prelegere care a apărut şi în revista «Biserica Românească»
nr. 48, apriiie-iunie 1988, iar profesorul Roberto Scaqno a ilustrat, cu
multă competenţă, personalitatea marelui nostru istoric al religiilor,
Mircea Eliade.
Pe plan administrativ şi gospodăresc se pot aminti recondiţionarea tencuielii externe a bisericii, procurarea unor obiecte necesare
cultului şi activităţilor culturale, montarea grilajelor protectoare la
ferestre. Cununa acestor Împliniri o constituie însă instalarea şi sfin
ţirea frumosului iconostas, dăruit acestei Parohii de către Patriarhia
Română. La montarea catapetesmei şi-au adus contribuţia Prea Cu
viosul Arhimandrit Simion Tatu de la mînastirea Plumbuita din Bucu
reşti şi Dl. pictor arhitect Cristian Samoilă care, pe lîngă pictarea icoa
nelor catapetesmei, a pictat şi bolta Sfîntului Altar, icoana Maicii
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Domnului cu Pruncul în braţe. Aşa cum arată acum, locaşul de închi
nare al Parohiei oitodoxe române «Cuvioasa Parascheva» din Torino
a devenit un adevărat punct de atracţie şi pelerinaj pentru italieni şi
alţi vizitatori străini. Darul Bisericii Mame, cu frumuseţea şi expresia
icoanelor catapetesmei, este un exemplu grăitor al priceperii, talentu
lui şi sufletului românesc, al valorilor spirituale, culturale şi artistice
. ale poporului şi neamului nostru.
Sărbătorirea hramului a fost cinstită de prezenţa înalt Prea Sfin
ţitului A rh iep iscop A drian de la Paris. Ca de obicei, în ajunul prăznuirii
s-a oficiat slujba Privegherii cu Acatistul şi Litia, iar a doua zi, Dumi:
nică 16 octombrie 1988, alături de I.P.S. Arhiepiscop Adrian au coliturghisit Pr. paroh Gheorghe Vasilescu şi Pr. Traian Valdman de la Milano.
Pe lîngă enoriaşii parohiei, la Sf. Slujba au participat numeroşi invitaţi,
printre care şi reprezentantul Arhiepiscopului de Torino. După Sf. Litur
ghie I.P.S. Arhiepiscop Adrian a sfinţit, prin ungerea cu Sf. Mir şi stropi
rea cu apă sfinţită, noua catapeteasmă a bisericii', consacrînd astfel stră
daniile şi bucuria preotului şi a enoriaşilor săi de a avea de acum perma
nent în faţă încă o dovadă a purtării de grijă şi a dragostei Bisericii
Mame faţă de fiii săi de acasă şi de pretutindeni. Luînd cuvîntul, Pr.
paroh Gheorghe Vaisilescu a rostit predica zilei şi a făcut o dare de
seamă asupra activităţii parohiale din ultimul timp, adresînd mulţumiri
lui Dumnezeu pentru darurile Sale cele bogate, revărsate din belşug asu
pra credincioşilor Săi. în ţiumele credincioşilor şi al său personal a adre
sat Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist prinos de recunoştinţă pen
tru permanenta purtare de grijă şi părinteasca dragoste ce o arată faţă
de toţii fiii Bisericii noastre. A mulţumit de asemeni înalt Prea Sfinţi
tului Arhiepiscop Adrian pentru bunăvoinţa cu care a luat parte la
acest hram, cînd Parohia ortodoxă română «Cuvioasa Parascheva» din
Torino îşi aniversează un cinstit jubileu — zece ani d e existenţă.
In cuvîntul său de răspuns, I.P.S. Arhiepiscop Adrian a adresat
preotului şi credincioşilor calde felicitări pentru rezultatele obţinute
pînă acum şi le-a urat în continuare spor şi bucurii duhovniceşti în
activitatea spirituală pe care o desfăşoară, îndemnîndu-i să păstreze
nestinsă flacăra credinţei noastre strămoşeşti, dragostea de limbă şi
de neam, unitatea de cuget şi simţire românească.
In încheiere s-a oficiat parastasul tradiţional pentru ctitori, după
care toţi participanţii s-au bucurat împreună la o agapă frăţească.
Sărbătoarea Naşterii Domnului a fost un alt prilej de mare înăl
ţare sufleitească atît pentru adulţi, cît şi pentru membrii mai mici ai
parohiei. Continuînd frumoasele noastre obiceiuri de Crăciun, după
Sf. Liturghie şi rostirea Pastoralei Arhipăstorului Adrian de la Paris,
toţi cei prezenţi, gazde şi invitaţi, oficialităţi din Torino şi membri ai
grupului ecumenic S.A.E., s-au alăturat micilor colindători şi în sala
de festivităţi au aşteptat cu emoţie sosirea lui Moş Crăciun cu sacul
plin de daruri. Bucuria copiilor (dar şi a părinţilor lor) a fost de nedescris. Bătrînul Moş Crăciun cu barba albă, străbătînd neobosit prin
troienele timpului, nu i-a uitat nici de astădată, oferindu-le tuturor daruri
după măsura aşteptărilor, speranţelor şi emoţiilor lor. In această atmo-
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sferă de aleasă emoţie duhovnicească, vechile noastre colinde s-au ară
tat a fi un balsam de mîngîiere sufletească fără seamăn, altarul Bisericii
continuînd să însemne atît flacăra de credinţă şi spiritualitate orto
doxă, cît şi vatră de trăire şi simţire românească autentică.
La Florenţa, Italia, Preotul Petre Coman conduce cu acelaşi sîrg şi
pricepere destinele Parohiei ortodoxe române «înălţarea Domnului». Şi
aici, ca şi la Torino, se săvîrşeşte cu regularitate Sf. Liturghie în fiecare
duminică, şi sărbătoare, la ora 10,30, în biserica din str. Costa di S.
Giorgio nr. 27, iar vineri seara se oficiază slujba Acatistului şi Vecer
nia cu Litie. Atît vinerea cît şi duminica sau sărbătoarea, fiecare ser
viciu divin se încheie cu un scurt cuvînt de învăţătură, o meditaţie
sau predica zilei rostită de preotul paroh. S-au oficiat în această pe
rioadă sfeştanii, cununii, parastase, înmormîntări, după cerinţele şi ne
voile spirituale ale credincioşilor. Afară de serviciile pe care le săvîr
şeşte cu regularitate în Florenţa, Pr. Petre Coman s-a deplasat în re
petate rînduri prin oraşele din jur, Pistoia, Bologna, Livorno ş.a. pen
tru a răspunde solicitărilor credincioşilor români stabiliţi în aceste lo
calităţi.
în cadrul activităţii ecumenice pe care Pr. Petre Coman a desfăşurat-o în ultimul timp, putem semnala următoarele : la 9 iulie 1988 a
vorbit despre «Ecumenismul astăzi» la aşezămîntul «Madona del Sasso»
din localitatea Fiesole ; între 30 iulie şi 7 august a participat la luarările celei de a X X V I-a sesiuni a Secretariatului pentru Activi
tăţi Ecumenice de la Mendola, împreună cu preoţii Gheorghe Vasi
lescu de la Torino şi Traian Valdmatn de la Milano. La 22 septembrie
a participat la întîlnirea cu «Amiciţia Ebraico-Creştină», iar pe data
de 19 noiembrie 1988, la parohia «Şapte Sfinţi» din oraşulu Livorno a
vorbit despre «Spiritualitatea şi cultul Maicii Domnului în Biserica Or
todoxă».
Pe plan cultural menţionăm prelegerea susţinută de Pr. Petre Co
man în duminica din 4 decembrie 1988 cu prilejul aniversării a 70 de
ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. De asemeni, în acelaşi
cadru, semnalăm apariţia publicaţiei «Fădie Românească», anuil III,
nr. 11— 12/-1988, editată de Parohia ortodoxă română din Florenţa. Pe
o întindere de 44 pagini, format mare, acest număr cuprinde mai multe
articole cu caracter teologic, istoric, de spiritualitate ortodoxă şi ro
mânească, ştiri din viaţa Parohiei şi din viaţa Bisericii Mame, versuri.
Spicuim din cuprins : «Sfîntă Scriptură şi rugăciunea» de P. S. Vasile
Coman, Episcopul Oradiei ,• «Icoanele pe sticlă : forme ale evlaviei or
todoxe şi ale continuităţii româneşti în Transilvania» şi «Mateevici —
100», de I.P.S. Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului ;
«Transilvania», de iVn:a Blandiana ; «La Colonna Trai an a. 1875 anni
dalia suo inaugurazione» şi «Constantin Brîncoveanu — 300 de ani de la
urcarea pe tronul Ţării Româneşti» de Pr. Petre C om an; «Octavian
Goga», de Lucia Coman.
*

La Milano, părintele Traian Valdman, cu sporite energii şi neîm
puţinate forţe, continuă de aproape 14 ani (din februarie 1975) să con-
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ducă destinele duhovniceşti ale credincioşilor ortodocşi români -stabiliţi în acest oraş şi în împrejurimi. Şi în ultima perioadă slujbele re
ligioase au fost săvîrşite cu regularitate, după rinduiala noastră orto
doxă, în duminici şi sărbători, laora 10,30, în biserica din str. GiuliniMilano. Au fost săvîrşite numeroase sfinţiri de case, botezuri, cununii,
înmormîntări, parastase şi alte sfinte Taine şi Ierurgii, după nevoile
spirituale ale credincioşilor.' Pentru românii -stabiliţi în Elveţia itali
ană Pr. Traian Valdman s-a depilasat la Lugano ori de cîte ori a fost
nevoie, aici comunitatea românească fiinţînd, deocamdată, ca filie a
Parohiei din Milano.
Hramul de la Milano s-a sărbătorit la 29 mai, Pogorîrea Sfîntului
Duh, iar la Lugano, la 2 iunie 1988, ziua Sfîntului loan cel Nou de la
Suceava.
Dintre activităţile ecumenice la care Pr. Traian Valdman a parti
cipat în ultima perioadă a anului 1988 menţionăm : 13 aprilie, la Semi
narul San Zeno din Verona se dezbate tema «Răspunsuri ortodoxe la
B.E.M.» ; 16 aprilie, participă împreună cu profesorii Institutului Ecume
nic din Verona la întîlnirea cu Sanctitatea Sa Papa loan Paul al IIlea ; 23 aprilie, la rugăciunea ecumenică în vechiul dom din Brescia ;
18 mai, încheierea cursului despre Sfîntul Duh la S.A.E. din Milano ;
19 mai, rugăciune ecumenică cu meditaţie la Veneţia ; 3 iunie, comuni
care la Congresul Asociaţiei bibliciştilor italieni cu
tema «Biblia,
carte sfîntă şi interpretarea ei în Ortodoxie» ; 14 iulie, comunicare
ilustrată cu diapozitive pe tema «Maria în iconografia ortodoxă», la
Brato-Bargamo ; 30 iulie — 6 august, participă la sesiunea ecumenică
S.A.E. de la Mendola cu o comunicare, o meditaţie şi luări de cuvînt
într-un grup de studii.
Pe plan cultural, Pr. Traian Valdman a susţinut prelegeri în faţa
credincioşilor privind Independenţa României din 1877, la 8 mai, şi
personalitatea celui mai mare poet din literatura română. Mihai Eminescu, l-a 28 august. In cadrul activităţii culturale se înscrie şi edita
rea, în acest an, a patru numere din revista «Biserica Românească»,
anul XIII, 47, 48, 49, 50, ,cu un total de 160 pagini. Afară de ştirile din
viaţa parohială şi din viaţa Bisericii Mame, diverse anunţuri, comu
nicări, informaţii, poezii, reproduceri din Sfinţii Părinţi sau unii mari
teologi români contemporani, această revistă publică multe articole
documentate şi scrise cu deosebit talent referitoare la istoria patriei
noastre, teologia şi rolul ei în mişcarea ecumenică contemporană, po
ziţia Bisericii noastre faţă de problemele ce se pun astăzi în lumea
creştină etc. «Rapporto tra Ortodossi e Ecumenismo», Pr. Traian
Valdman, nr. 47. p. 16 ; «A plecat şi Constantin Noica», dr. Antonie
Plămădeală, Mitropolitul Ardealului (exftras din Telegraful Român),
nr. 47, p. 18 ; «Cele 44 de zile ale lui Bălcescu la Palermo», Horia Nestorescu-Bălceşti, nr. 47, p. 25 ; «Agape e Risurrezione», Pr. Dr. Con
stantin Galeriu, nr. 48, p. 1 (traducere din «Glasul Bisericii» iy»6) ;
V
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«Popolo di Dio nei Vangeli» ; Pr. Gheorghe Vasilescu, 48, p. 4 ; «Monachesimo e religiosita ,pop oi are in Romania», Tom-ais Spitd'l'ik S. I., 48,
p. 13; «Ecumenismul se află pe calea cea bună», interviu cu I.P.S. Dr.
Antonie Plămădeală, Mitropolitul Transilvaniei, 48, p. 2 2 ; «Ecumenism antiecumenic», Pr. Traian Valdman, 48, p. 28 ; «Preotul Alexandru
Mateevici, 100 de ani de la naştere», Pr. Gh. Vasilescu, 48, p. 37 ; «Mis
tificarea istoriei», T. V. Bădescu, 48, p. 39 ; «Maica Domnului in spi
ritualitatea ortodoxă», Pr. Traian Valdman, 49, p. 1 ; «La pittura mur ale e 1' i c on ogr a fi a neobizantina nella Chiesa Romena», Arhim. Sofian
Boghiu, 49, p. 10 ; «Karoly Toth şi intransigenta maghiară», Anasta
sie Poenaru, 49, p. 23 ; «Pe marginea unei expuneri tendenţioase, ne
întemeiate şi lipsite de bunăcuviinţă», Pr. Dr. Viorel Mehedinţu, 50,
p. 15; «Epopeea Unirii», Niculina Neagu-Contel, 50, p. 19; «Alte noi
pagini din istoria Marii Uniri. Documente din Vatican», I. Dumitru
Snagov, 50, p. 20 (extras din Revista Arhivelor, Bucureşti, 1988) ;
«Trianonul a răscumpărat veacuri .întregi de suferinţe», Prof. Ioachim
Stan, 50, p. 30.
La Bctri a luat fiinţă o Parohie ortodoxă română în urma demersu
rilor făcute la Patriarhia Română, în primăvara anului 1984, de către
un grup de credincioşi din această localitate. Cu începere de la 1 ia
nuarie 1987 destinele spirituale ale acestei Parohii .sînt conduse de
către preotul Mihai Drigă, licenţiat al Institutului teologic din Bucu
reşti şi absolvent al Cursurilor de doctorat la speciailitatea Bizantino
logie. La 9 octombrie 1981 a fost hirotonit preot pe seama Parohiei
Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena din satul Poganu, jud. Olt. în pe
rioada 11 septembrie 1982 — 1 martie 1983 a urmat cursurile Insti
tutului Ecumenic de la Bossey, Elveţia, iar după această dată a studiat
la Institutul Ecumenic «Sfîntul Nicolae» din Bari, Italia. I«n ziua de 2
mai 1988 şi-a susţinut teza de doctorat intitulată «Dobrogea bizantină
şi raporturile sale cu Occidentul în perioada sfîrşitului secolului XII
— .începutul secolului XV», urmînd ca Institutul Ecumenic «Sf. Nico
lae» din Bari să-i confere titlul de Doctor in momentul publicării to
tale sau parţiale a tezei.
Pe lingă studiile şi activitatea gospodărească pe care o desfă
şoară, Pr. Mihai Drigă satisface cerinţele spirituale ale credincioşilor
români din Bari şi Roma oferind asistenţă religioasă tuturor celor care
au nevoie. Slujbele bisericeşti au fost oficiate la început în mai multe
locaşuri de cult, dar, după sărbătorile Sfintelor Paşti din anul 1988,
Parohia a dobîndit un locaş propriu de închinare, biserica Sf. Lucia,
monument istoric din sec. XIV. Această biserică necesită acum lucrări
de restaurare şi îngrijire, dar, prin strădaniile preotului şi evlavia şi
dărnicia enoriaşilor, nădăjduim că şi credincioşii acestei Parohii vor
trăi în curînd bucuria înfrumuseţării şi sfinţirii propriului lor locaş de
rugăciune, aşa cum au trăit-o nu de mult fraţii lor de la Torino.
Diacon TOADER DOROFTEI
B.O.R. — 6

CRONICA

V ineri, 4 n oiem brie a.c. — Sub preşedinţia Prea Fericitu-lui Pă
rinte Patriarh Teoctist, la Palatul Patriarhal a avut loc şedinţa Perma
nentei Consiliului National Bisericesc, care a rezolvat probleme curente
ale Sectoarelor Administraţiei Patriarhale.
Simbătă, 5 n oiem brie a.c. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dil. Remus Tzincoca, compozitor şi dirijor de origine
română, de la Montreal, Canada, care a vizitat ţara noastră cu prilejul
susţinerii unor concerte pe marile scene ale Capitalei.

Duminică, 6 n oiem brie a.c. — La Catedrala Patriarhală Prea Ferici
tul Părinte Patriarh Teoctist a săvîrşit Sf. Liturghie, predica zilei fiind ţi
nută de P. Cuv. Arhim. Glichentie Damian.
»

Marţi, 8 n oiem brie a.c. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvîrşit Sf. Liturghie la biserica «Radu Vodă», paraclisul Seminarului
teologic din Bucureşti, cu care prilej a hirotonit întru diacon pe docto
randul Băbuş Emanoil, profesor la acel Seminar, iar la sfîirşitui slujbei
a adresat părintesc cuvînt de învăţătură şi îndrumare teologică cadre
lor didactice şi elevilor Seminarului.
*

«

Jo i, 10 n oiem brie a.c. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe cunoscutul jurist de origine română John Vintilă, cu soţia,
din Cleveland-S.U.A.
Duminică, 13 n oiem brie a.c. — Prea Fericitul 'Părinte Patriarh
Teoctist a săvîrşit Sf. Liturghie la Catedrala Patriarhală, binecuvîntînd
mulţimile de credincioşi care au luat parte la slujbă, hirotonind întru
diacon pe monahul Vartolomeu Matei.
Marţi, 15 n oiem brie a.c. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Dl. prof. univ. Paul Miron de la Universitatea din Freiburg —
R. F. Germania. A fost de fată P. C. Pr. Sabin Verzan, Consilier patriar
hal.
Miercuri, 16 n oiem brie a.c. — Aniversarea împlinirii a doi ani de
patriarhat al întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române. La Paraclisul
Palatului Patriarhal s-a săvîrşit Te-Deum de mulţumire, în prezenţa
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Prea Fericirii Sale, după care I.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei a ros
tit, în numele celor de faţă — ierarhi, consilieri şi alţi salariaţi biseri
ceşti — , un cald cuvînt de felicitare şi. urări de noi împliniri la cirma Bi
sericii Ortodoxe Române, la care a răspuns Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist.
*

Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe Dl. dr. Sava
Aguridis, profesor onorar la Facultatea de teologie din cadrul Universi
tăţii de la Atena (Preşedinte al Centrului de studii biblice «Arthos
Zois»), din Capitala Greciei, căruia i-a acordat înalta distincţie biseri
cească «Crucea patria/rhală pentru mireni». Au fost de faţa P. S. Episcop
Vicar Damaschin Severineanul şi P. C. Pr. Asist. Constantin Coman.
J o i , 17 n oiem brie a.c. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lucrările Simpozionului care s-a ţinut la Institutul teologic uni
versitar din Bucureşti, consacrat apariţiei ediţiei jubiliare a «Bibliei de
la Bucureşti» (1688), recent ieşită de sub tipar. La simpozion au partici
pat distinşi oaspeţi din ţară şi de peste hotare, precum tşi personalităţi
ale vieţii culturale din Capitală.
Duminică, 20 n oiem b rie a.c. — Prea Fericitu l, Părinte Patriarh
Teoctist a participat la Sf. Liturghie care a fost săvîrşită de P. S. EpiscopVicar Roman Ialomiţeanul, la Catedrala Patriarhală.
Miercuri, 23 n oiem b rie a.c. .— Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a prezidat lucrările şedinţei Consiliului eparhial al Arhiepisco
piei Iaşilor, în care au fost dezbătute rapoartele anuale, care urmau a fi
prezentate în faţa Adunării eparhiale.
J o i , 24 n oiem brie a.c. — Sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist s-au desfăşurat la Iaşi lucrările şedinţei anuale a Adu
nării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor.
$

%

V ineri, 25 n oiem brie a.c. — La sediul Arhiepiscopiei Iaşilor Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prezidat şedinţa Permanenţei Con
siliului Eparhial.
Duminică, 27 n oiem brie a.c. — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a săvîrşit slujba tîrnosâirii bisericii cu hramul «Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel» (Bărboi) din Iaşi, cunoscut monument istoric şi de artă,
la sfîrşitul Sfintei Liturghii ţinînd un ales cuvînt de învăţătură şi povăţuire părintească.
Vineri, 16 d e c e m b r ie a.c. — După amiază, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a participat la serbarea tradiţională de colinde dată
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de studenţii Institutului teologic din Bucureşti. Cu acest prilej a ţinut
un cuvînt de povăţuire şi îndrumare părintească.
Duminică, 18 d ec em b rie a.c. — Prea Fericitul Părinte
Teoctist a săvîrşit Sf. Liturghie la Catedrala Patriarhală.

Patriarh

#

Jo i, 22 d ecem b rie a.c. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvîrşit Sf. Liturghie la Catedrala Patriarhală, înconjurat de P. S. Episcopi Vicar Roman Ialomiţeanul şi P. S. Episcop pemisionasr Valerian
Zaharia, în prezenţa consilierilor Administraţiei Patriarhale şi Arhiepis
copiei Bucureştilor, cu care prilej a oficiat slujba de sfinţire a antimi
selor, rînduite a fi dăruite tuturor parohiilor, filiilor şi mînăstirilor din
Arhiepiscopiei Bucureştilor, iîn calitatea Sa de Mitropolit şi Arhi
episcop rostind cuvîntul de învăţătură.
Vineri, 23 d ecem b rie a.c. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe P. S. Episcop loan Robu, conducătorul Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucureşti, cu care s-a întreţinut într-o atmosferă de
frăţietate şi dragoste creştină.
—
Potrivit tradiţiei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a luat
parte la îndătinatul concert de colinde de Crăciun şi Anul Nou, susţi
nut de Corala Patriarhiei şi corurile bisericilor «Domniţa Bălaşa» şi
«Sf. Spiridon-Nou» din Bucureşti în sala festivă a Institutului teologic
din Bucureşti.
Duminică, 25 d ecem b rie a.c. — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctiist a săvîrşit Sf. Liturghie Ia Catedrala Patriarhală, în ziua marelui
praznic al Naşterii Domnului (Crăciunul), înconjurat de PP.SS. Episcopi
Vicari Patriarhali Vasile Tîrgovişteanul şi Niifon Ploieşteanul. Pastorala
de Crăciun a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist a fost citită în
faţa credincioşilor de P. S. Episcop Vicar Nifon Ploieşteanul.
Luni, 26 d ecem b rie a.c. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvîrşit Sf. Liturghie în biserica mînăstirii Sinaia din judeţul Prahova,
rostind predica zilei.
Marţi, 27 d ecem b rie a.c. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a făcut o vizită de lucru la Protoieria Cîmpina din judeţul Prahova, avînd
o consfătuire cu protopopul şi cu ceilalţi salariaţi ai protoieriei.
Vineri,
a primit pe
triarhală şi
sănătate şi
Române.

30 d ecem b rie a.c. — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
P. S. Episcopi-Vicari şi colaboratori de la Administraţia Pa
Arhiepiscopia Bucureştilor, oare au adresat bune urări de
îndelungată înzilire întîistătătorului Bisericii Ortodoxe
4

IN M E M O R I A M
Prot. iconom stavrofor
TRAIAN BEL AŞ CU

în ziua de 29 octombrie a.c. a trecut la cele
veşnice Prot. iconom stavrofor Traian Belaşcu, per
sonalitate de frunte a vieţii noastre bisericeşti, fost
ani îndelungaţi vicar arhiepiscopesc al Arhiepisco
piei Sibiului, membru al Consiliului Naţional Bise
ricesc şi al Adunării Naţionale Bisericeşti.
Biserica Ortodoxă Română pierde în persoana
sa, un bărbat care, înţelegînd marea însemnătate a
unităţii bisericeşti a poporului nostru pentru păs
trarea valorilor sale moral-spirituale şi naţionale*,
şi-a dăruit viaţa în slujirea acestei nobile cauze. Ca
un bun chivernisitor al darurilor cu care a fost binecuvîntat de Dumnezeu, el a trecut din viaţa pămîntească la viaţa veşnică, după împlinirea unei
îndelungate şi exemplare slujiri a Bisericii şi po
porului său.
La acest trist eveniment, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a trimis Arhiepiscopiei Sibiului,
respectiv I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, o
telegramă de condoleanţe, al cărei text îl redăm mai jos :

«Am aflat cu întristare de trecerea la c e le v eşn ice a mult
preţuitului P rotoiereu T r a i a n B e l a ş c u , fost vicar al Sfintei
A rhiepiscopii a Sibiului. Prezent cu cuvîntul şi cu fapta, cu entu
ziasmul şi devotam en tu l său în viaţa şi slujirea nu numai a M itro
poliei Ardealului, ci şi a întregii sfintei noastre Biserici străm o
şeşti, Părintele Traian Belaşcu şi-a adus aportul preţios şi în ca li
tate d e m em bru al Consiliului şi Adunării N aţion ale Bisericeşti.
Decenii d e-a rîndul intervenţiile sale în a c e s te foruri statutare şi
canonice a le Bisericii O rtodoxe Rom âne tălm ăceau înţelepciunea,
ataşam entul şi d rag ostea credincioşilor şi cierului faţă de hotărîrile
şi îndrumările Sfîntului Sinod privitoare la buna desfăşurare a a c 
tivităţii bisericeşti, pastorale şi m isionare. Din inima şi sim ţirea sa
de fiu al altarului străbun şi al poporului rom ân se revărsa din
belşug conştiinţa lum inoasă a slujirii unităţii d e credinţă şi de
muncă, d e năzuinţă şi idealuri a tuturor fiilor plaiurilor noastre
strămoşeşti.
• Preţuindu-i chipul şi vredniciile, îm preună cu toţi cei ce l-au
cunoscut, ierarhi şi m em bri ai Consiliului şi Adunării N aţionale
#
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Bisericeşti înălţăm rugăciuni către Bunul Dumnezeu ca sufletul
Părintelui P rotopop Traian Belaşcu să fie aşezat în ceata b in eplăcuţilor Săi, iar pom en irea, veşnică. In a c e s te clipe d e doliu, V ă
rog să primiţi, I.P.S. Antonie, con d olean ţe sin cere şi să bin evoiţi
a transmite distinsei sa le familii, fii şi nepoţi, cuvinte d e îm b ărb ă
tare şi d e m îngîiere părintească».

t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
De asemenea, apreciind în mod deosebit activitatea regretatului Părinte Traian
Belaşcu, Prea Fericirea Sa a ţinut să elogieze personalitatea acestuia şi în cadrul
lucrărilor Adunării Naţionale Bisericeşti — în sesiunea anuală de lucru diin 11 de
cembrie a.c. —, spunînd :

«Astăzi a lipsit dintre noi unul dintre cei mai distinşi m em bri ai
Adunării, reprezentantul M itropoliei Ardealului, părintele Traian
Belaşcu, m em bru al Adunării N aţionale Bisericeşti încă din anul 1948
şi m em bru al Consiliului N aţional Bisericesc. In acest an, viaţa lui, care
d o v e d e a pînă cu puţin timp în urmă o deplină sănătate şi vigoare, a
fost curmată, iar el a trecut la c e le veşnice. Lipseşte dintre noi un om
care se fă c e a cunoscut, înainte d e toate, prin profunda lui simţire r o 
m â n ea scă-ard elen ească — aşa cum îi p lăcea să spună de multe ori —,
prin deplina sa d esch id ere su fletea scă , prin larga sa recep tiv itate faţă
d e fe n o m en ele bisericeşti şi naţionale şi prin cap acitatea lui d eo seb ită
d e a atrage simpatii şi prietenii.
Părintele Traian Belaşcu, vicar al M itropoliei A rdealului, a fost o
figură de frunte a clerului Bisericii noastre străm oşeşti, d ov ed in d o m are
simţire patriotică mai a les atunci cînd îm preună cu întreaga suflare
rom ân ească din Transilvania — după descătu şarea unor legături artifi
ciale im puse poporului nostru şi după denunţarea Concordatului — el,
aflat în fruntea celorlalţi preoţi, confraţi ai săi, a sprijinit actul cel m are
d e unitate rom ân ească şi ortodoxă, împlinit prin întregirea Bisericii
O rtodoxe strămoşeşti. Atunci cînd, în fruntea d eleg a ţiei fruntaşilor fo s 
tei Biserici G reco-C atolice din Transilvania, s-a prezentat în această
sală a Sfîntului Sinod şi patriarhului Justinian — aşa cum îi v ed em
chipul în acest tablou din stînga —, el purta con v in g erea necesităţii d e
a desăvîrşi unitatea b is er ic ea s c ă şi spirituală a poporului român. A
fost, am putea spune — şi o spun cei care participau atunci la am in
titele ev en im en te —/ sufletul a cestei mişcări rom âneşti şi bisericeşti,
lucrînd p e potriva adevărului con form căruia poporul nostru s-a simţit
d e veacu ri una în credinţă şi una în simţire rom ân ească, deşi el a trăit
s e c o le d e-a rîndul sub cîtev a stăpîniri străine.
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Părintele Traian B elaşcu a iostf d e atunci şi pînă la p lec a rea lui
p e drumul vieţii v e ş n ic e , un adevărat izvor d e cald e şi statornice sim 
ţăminte bisericeşti şi naţionale. Cei prezenţi din a cea stă sală, cei din
M itropolia Transilvaniei, cei din alte părţi a le ţârii şi din Europa i-au
auzit a d esea glasul vibrînd de dragoste d e popor, de dragoste pentru
unitatea naţională, în toate îm prejurările pe ca re Biserica noastră le-a
străbătut în decursul a cesto r decenii, din 1948 pînă astăzi. Hotărît şi
dîrz în toate acţiunile sale, participînd activ cu sufletul şi cu graiul
său, cu gîndirea sa, cu tot c e e a c e putea da mai bun pentru con solid a
rea unităţii sufleteşti şi d e credinţă a neamului, a Bisericii O rtodoxe
Române, Părintele Traian Belaşcu a fost un n eob osit lucrător în sluji
rea acestor idealuri, pînă în ultima clipă a vieţii sale.
De a c eea , n-am pu tea trece p este m om entul de faţă fără să-i
aducem un cald omagiu, fără să-i închinăm un gînd pios de preţuire şi
fără să ne înălţăm gîndurile către Bunul şi Atotputernicul Dumnezeu,
rugîndu-L să-i a şez e sufletul în ceata drepţilor Lui, în rîndul sfinţilor
Lui, în rîndul tuturor a c e lo r a din neamul nostru care s-cu jertfit, au
luptat pentru întregirea neamului, pentru unitatea noastră su fletească şi
pentru apărarea credin ţei strămoşeşti. Dumnezeu să-l od ih n ească în rîn
dul aleşilor Săi.
«

Să păstrăm un m om ent d e reculegere».
Prot. iconom stavrofor Traian Belaşcu s-a născut la 29 iunie 1902, în satul Haşag
din jud. Sibiu. A urmat şcoala primară în satul natal, iar pe cea secundară în Sibiu.
După absolvirea şcolii superioare de comerţ şi-a îndreptat paşii spre Academia de
Teologie din Blaj al cărei licenţiat a devenit în 1926. A fost hirotonit la scurt timp
după absolvire, pe seama parohiei Alţîna din jud. Sibiu. Aici a desfăşurat o rodnică şi
pilduitoare activitate pastorală, înălţînd din temelie biserica acestei parohii. în anul
1943, apreciindu-se rîvna sa misionară a fost numit protopop al protopopiatului
Ţichindeal, cu sediul la Alţîna, activînd în' această funcţie timp de 5 ani.
în anul de răscruce 1948, cînd dezbinarea sufletească iniţiată prin funestul act
de la 1700 a -luat sfîrşit, Părintele Traian Belaşcu s-a numărat printre cei dintîi care a
înţeles urgenţa refacerii unităţii noastre bisericeşti. Astfel, în fruntea celor 36 de
protopopi care la 1 octombrie 1948 au hotărît, la Cluj, întoarcerea la sînul Bisericii
străbune, părintele Belaşcu a venit la Bucureşti, prezentînd Sfîntului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, în calitate de preşedinte al Adunării protopopilor şi preoţilor foşti
greco-catolici, hotărîrea lor de a reveni în sînul Bisericii mame. La 21 octombrie ace
laşi an va rosti în Catedrala reîntregirii din Alba-Iulia aceste memorabile cuvinte :
«Să ne rugăm Atotputernicului Dumnezeu ca să trimită harul Său şi binecuvîntarea
cerului peste lucrările acestei Mari Adunări Bisericeşti, ca să rămînă de-a pururi în
sufletul poporului român conştiinţa unităţii lui spirituale şi religioase».
Mitropolitul Nicolae Bălan, de asemenea neobosit luptător pentru refacerea uni
tăţii noastre bisericeşti, l-a ales pe părintele Traian Belaşcu vicar administrativ al
Arhiepiscopiei Sibiului, slujire pe care vrednicul păstor a îndeplinit-o cu adîncă abne
gaţie. A fost apoi colaborator apropiat al mitropoliţilor Iustin Moisescu, Nicolae Colan
şi Nicolae Mladin, care l-au preţuit în mod deosebit.

88

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

In cadrul eparhiei a prezidat peste 100 de conferinţe preoţeşti, îndemnînd preoţimea spre o tot mai temeinică slujire a Bisericii strămoşeşti şi a patriei.
Se cuvine să fie amintită de asemenea valoroasa contribuţie a părintelui Traian
Belaşcu pe planul dezvoltării ecumenismului practic local, lucrare pe care a susţinut-o
atît cu fapta concretă, cît şi prin publicarea a numeroase materiale în revistele noas
tre bisericeşti.
Părintele Traian Belaşcu a desfăşurat o rodnică activitate nu numai pe plan
eparhial, ci şi într-un cadru bisericesc mai larg, ca deputat în Adunarea Naţională
Bisericească şi în Consiliul Naţional Bisericesc.*
în anul 1953, a făcut parte din delegaţia Bisericii noastre, care, condusă de
Patriarhul Justinian, a vizitat Patriarhia Moscovei, iar în anul 1957 a fost desemnat
ca membru al delegaţiei care a vizitat Biserica Ortodoxă Sîrbă. A participat, de ase
menea, la o vizită bisericească întreprinsă la Budapesta.
Neobosita slujire a cauzei păcii şi a intereselor majore ale poporului nostru i-a
atras preţuirea conducerii de stat care l-a cinstit decorîndu-1 cu ordinele «Steaua
Republicii» cl. a IV-a şi «Tudor Vladimirescu» cl. a Il-a. A mai primit de asemenea
medaliile «A 25-a Aniversare a eliberării patriei» (1969) şi «A 30-a Aniversare a elibe
rării patriei» (1974).
Prohodirea rămăşiţelor pămînteşti ale adormitului în Domnul, Prot. iconom sta
vrofor Traian Belaşcu, a avut loc în ziua de 1 noiembrie 1988 în Catedrala Mitropo
litană din Sibiu. A slujit I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, înconjurat de I.P.S.
Arhiepiscop Teofil al Vadului, Feleacului şi Clujului, P.S. Episcop Emilian al AlbaIuliei, P.S. Episcop Vicar Justinian Maramureşeanul, preoţi şi diaconi dintre profesorii
Institutului Teologic din Sibiu, consilieri mitropolitani, protopopi din eparhie, slujitori
de la catedrală şi de la alte biserici din oraş şi eparhie.
Au omagiat personalitatea celui trecut la cele veşnice Pr. prof. Dumitru Abrudan,
prorectorul Institutului Teologic din Sibiu, Pr. Dănilă Luca, protoiereul Protopopiatului
Sibiu, Prof. Hermann Pitters, care a vorbit In numele Episcopiei evanghelice C.A. din
Sibiu, P.S. Episcop Emilian al Alba-Iuliei şi I.P.S. Arhiepiscop Teofil al Vadului, Fe
leacului şi Clujului.
Şirul cuvîntărilor l-a încheiat I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului.
Aducînd nu pios omagiu memoriei celui care a fost Prot. iconom stavrofor Traian
Belaşcu, ne alăturăm gîndurilor pe care I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului le-a
exprimat în încheierea cuvîntului rostit la înmormîntarea acestuia : «Avem încredin
ţarea că Dumnezeu îl va primi în locaşurile Sale şi îl va sălăşlui cu drepţii acolo unde
nu mai este nici durere, nici întristare, căci împotriva durerii şi a întristării s-a luptat
pe pămînt lupta cea bună şi dacă alături de noi îşi sfîrşeşte astăzi călătoria va avea
acolo parte de viaţa fără de sfîrşit».

• 3 \ H I V C R S Ă R I - 6 V O C fl R I *.

IMPORTANTA «BIBLIEI DE LA BUCUREŞTI»
PENTRU SPIRITUALITATEA, UNITATEA
ŞI CULTURA POPORULUI ROMÂN *
Acest moment de aniversare a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui
Şerban Cantacuzino (1688) şi de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a
marelui domnitor Constantin Brîncoveanu este un moment de înălţare
şi înflorire sufletească prin ce au însemnat şi înseamnă încă aceste eve
nimente, cu deosebit de importante răsfrîngeri în istoria şi cultura po. porului român.
începem prin a spune că mintea şi inventivitatea omului au realizat,
de-a lungul a multor milenii şi secole, lucruri de minune, în domeniul
culturii materiale şi spirituale, dovedite de diverse moşteniri şi diverse
cercetări ştiinţifice. în ce priveşte cultura spirituală sub form a litera
turii, sînt puţine scrierile vechi complexe (ele nu trec de 10— 15) care
să aibă în conţinutul lor adevărate tezaure de înţelepciune şi poezie, de
gîndire şi expresie, de genuri şi structuri literare, de mituri şi motive
universale, de epică şi lirism, de filozofie şi opere de previziune e tc .1
între aceste scrieri un loc de frunte îl ocupă B iblia.
Textele Bibliei au fost stabilite după cercetări şi exegeze de multe
secole 2. Odată stabilite, textele biblice au intrat în literatura a nenu*
Comunicare prezentată în cadrul Simpozionului dedicat aniversării a 300 de
ani de la apariţia «Bibliei de la Bucureşti», la Institutul Teologic din Bucureşti, 17
nov. 1988.
1. Pentru asemenea opere vechi, vezi Klebund (numele r e a l : Alfred Henschke),
Literaturgeschichte. Die deu tsch e und frem de Dichtung von den Antăngen bis zur
Gegenwart, Viena, 1929, p. 10 şi urm.
2. Vezi, de pildă, opera colosală a lui Origen, H exapla, în care pune în paralelă
pe 6 coloane textele V echiului T e s ta m e n t: o versiune ebraică în semne aramaice şi
în alfabet grecesc, plus 4 traduceri în limba greacă, realizate de Akvila, Symmah, de
cei 72 (Septuaginta) şi Teodoţian (unele exemple conţineau 9 coloane, cu încă alte
traduceri greceşti). Totul se închidea în 50 de «volume». Dar acelaşi Origen a alcătuit
şi o Tetrapla, conţinînd numai cele 4 transcrieri în greacă. Ţinînd seama şi de opera
sa filozofică Peri archon (Despre principiile creştinismului), Origen este socotit cel
mai ilustru teolog creştin din Orient (cca. 185— 225). Ulterior s-a ajuns la copierea
numai a coloanei Septuaginta, ale cărei manuscrise fuseseră distruse — se zice —
de către specialiştii ebraici în sec. II — Î.Hr. care normalizaseră originalul ebraic de
la care socoteau că Septuaginta, cea mai veche traducere grecească, apărută în mediul
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mărate popoare, chiar la începutul scrisului lor, în texte separate sau
în transpunere integrală. Studii filologice efectuate apoi pe parcurs de
savanţi în materie, ediţii monumentale însoţite de comentarii şi note
istorice 3 au luminat tot mai mult fondul textologic şi receptarea lui în
diverse literaturi. Din acest punct de vedere Biblia se pretează în cel
mai înalt grad la studii comparate, întîi pentru că este opera cu o mare
răspîndire (spre deosebire, de pildă, de operele istoriografice, de caracter
particular şi cu limite deci istorice şi geografice), în al doilea rînd (şi
mai ales) se pretează la studii comparate, pentru că Biblia sau textele
ei folosite separat au pătruns în fiecare literatură naţională în condiţii
istorice speciale şi pe un fond cultural local care s-au constituit într-o
tradiţie moştenită, in anumite linii s p e c ific e , din epocă în epocă, de-a
lungul veacurilor. Pe lîngă textele biblice în sine şi transpunerea lor
în sonorităţi şi culori de limbă naţională, suita acestora formată din
scrieri auxiliare, adică de serviciu religios, de iritual, de interpretare
evanghelică, sau hagiografică şi martirologică, de literatură omiletică,
cu oricîte modele şi izvoare, poartă în conţinut, acolo unde există ta
lent, melodia verbului şi limbii naţionale şi, împreună cu textele cano
nice, fac un tot naţional distinct.
Şi pentru că am vorbit de comparatism, iată cazul Cazaniei Mitro
politului Varlaam din 1643, căutată cu ardoare şi călătorită pe tot în
tinsul pămîntului românesc, din Moldova şi pînă în Banat, din Ţara
Românească pînă în marginile de vest ale Bihorului şi ale Crişanei. S-au
descoperit peste 360 de exemplare, unele ajunse în părţile transilvă
nene chiar în anul apariţiei, 1643. Cazania a fost atit d e căutată, încît a
fost copiată şi în numeroase manuscrise (cca. 5 0 )4. Comparativ cu
astfel de scrieri din alte literaturi se poate face însă observaţia că acolo
circulaţia acestui tip de scriere a avut loc mai mult în medii culte, pe
cînd în cultura românească, în chip izbitor cel mai des spiritualitatea
elenist ebraic din Alexandria egipteană (între anii 250— 130 î.Hr.) se abătea. Date im
portante se află în lucrarea lui Eusebiu de Cezareea (268—338), E k klesia stike historia.
Cf. şi M olo en cy k lo p ed ia kultury entycsnej, Varşovia, 1968, p. 642, dar mai ales Encyklop ed ia w iedzy o ksiazce, Wroclaw 1971, col. 132.
La stabilirea textelor biblice a contribuit enorm Fericitul Ieronim (348—420). Ori
ginar din Dalmaţia, cu pregătire la Roma, foar.te bun cunoscător al limbilor ebraică,
greacă şi latină, s-a stabilit la Betleem, unde a desfăşurat o activitaite ştiinţifică im
punătoare. Pînă la începutul sec. al V-lea a tradus din ebraică cărţile V echiului T esta
ment şi a reredactat traducerile existente din Noul Testament, încît Vulgata latină este
în mare măsură opera sa.
3. Cf. bibliografia esenţială în The G reek New T estam ent, ediţia a IlI-a, de Kurt
Aland (şi colectiv), Stuttgart, 1984, p. LV—LXII.
4. Pentru răspîndirea cărţii în Transilvania a stăruit în mod special Florian
Dudaş, Cazania lui V arlaam în vestul Transilvaniei, Timişoara, 1980, dar mai ales
Cazania lui Varlaam în Transilvania, Cluj-Napoca, 1983, în care, pe lîngă studiul cu
date amănunţite de însemnătate deosebită, se publică un preţios catalog, cu ştiri şi
multiple însemnări manuscrise pentru fiecare exemplar. De altfel, Florian Dudaş a
publicat mereu cărţi privind difuzarea şi funcţia tipăriturilor româneşti vechi în
Ardeal, precum : Carte v e c h e rom ân ească în Bihor, Oradea, 1977 ; V ech ile tipărituri
româneşti din Bisericile Bihorului, Oradea 1979 j M anuscrisele rom âneşti din B ise
ricile Bihorului, 2 voi. Oradea, 1985 şi 1986, M anuscrisele rom âneşti m ed iev ale din
Crişana, Timişoara 1986; V ech i cărţi rom âneşti călătoare, voi. 1 Bucureşti 1987 (se
referă la circulaţia cărţilor numai în Transilvania).
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şi lum ea satului au procurat cartea cu preţuri mari, în bani grei sau
prin schimbul în natură în vite mari, ori, mici în număr mare, în aso
ciaţie uneori de săteni, pentru biserica satului sau pentru folosinţă
proprie. Cazania lui Varlaam este doar un exemplu. Se pune întreba
rea : de unde a venit această înclinare la poporul român ? Se poate răs
punde : dim faptul că pentru poporul român creştinismul nu este de botez
oficial tîrziu, ca la multe alte popoare, ci s-a născut odată cu poporul
şi cu limba lui, după cum o dovedeşte terminologia de bază şi cea din
practica obiceiurilor creştine a maselor, în limba vie, deci a întregului
popor : b iserică , creştin, cru ce, păgîn, înger, apoi păresimi, cirnelegi,
Sîmpetru, Sîmedru, Sînicolau, Sinvăsîi, şi Sinziene etc. Un creştinism
adică intrat din naştere în sînge, nu impus oficial de statul organizat,
însuşi termenul b iserică a fost receptat şi păstrat viu în limbă numai de
poporul român din celebra instituţie antică bazilica, care a dat linia ar
hitectonică tuturor catedralelor şi bisericilor creştine, pe cînd alte po
poare au adoptat numele altei instituţii antice cu rol civic, e c c l e s i a :
fr. eglise, sp- iglesia, it. ch iesa etc., pentru a nu mai vorbi de sl. ţerkov ,
împrumutat tîrziu (sec, VII) de slavi prin sloveni din v. germ. Kiricha
(nu direct din gr. kirykon) şi înlocuit artificial şi mai tîrziu (sec. XV)
de cehi prin k o s te l şi de poloni prin K osciol din lat. castellum. Recep
tarea cuvîntului Domnului la aromâni s-a făcut, prin urmare, viu şi în
masele largi ale poporului român, ceea ce s-a tradus şi printr-o nestinsă
înnoire a scrisului în mers cu limba vie, de la o protoromână cu resturi
de lexic străvechi, neviabil, dar semnificativ, în traduceri româneşti din
limba latină, înainte de adoptarea sorisului slavon la n o i : m esereare,
pănătare (părătare), pâraţ, ven ce, prevan ce, rost, sicarei, agru, vinea
etc. ; mai departe s-a ajuns la actualizarea limbii vii în perioada Coresi,
iar pe urmă la modernizare în ilustra Biblie d e la 1688 şi în alte texte.
Aceasta este o primă caracteristică a împământenirii cărţii vechi biblistice — ca să ne exprimăm aşa — în literatura română.
A doua caracteristică de subliniat, cu toată hotărîrea, este patro
najul continuu v o ie v o d a l al cărţii religioase, în frecvenţa care nu există
în nici un caz în alte literaturi pentru capii de s t a t 5. Şi aceasta începînd chiar cu primele noastre cărţi, dintre cele mai vechi în sud-estul
Europei. Astfel, Liturghierul din 1508 s-a început — se spune în epilog
— «din porunca Domnului Io Radu voievod» (Radu cel Mare, 1495—
1508) şi «,s-a săvîrşit» — se precizează — sub grija lui Mihnea (1508—
1509), «marele voievod a toată ţara Ungrovlahiei şi a Podunaviei, în
anul 1508, luna n oiem brie 10 zile» 6. S-a instituit de acum o tradiţie
voievodală, căci Octoihul (1510) apare din munificenţa lui Vlad cel
Tînar (1510— 1512), iar Evangheliarul (1512) este girat de domnitorul
Neagoe Basarab, în continuare alţi voievozi sîn-t părtaşi la tipăriturile lui
5. Voievozii români au dat întru totul egală atenţie faptelor politice, militare şi
culturale.
6. Prin simplă coincidenţă sau poate în mod deliberat, Biblia de la 1688 s-a în
cheiat în aceeaşi lună şi zi («şi s-au săvîrşit în noiembrie 10, anul 7197»), după două
veacuri de tipar românesc.
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Coresi, iar Vasile Lupu şi Matei Basarab fundează tipografii şi susţin
apariţia de cărţi, încît ceea ce realizează strălucitor Şerban Cantacuzino
şi Constantin Brîncoveanu, în ţairă şi peste graniţă, este urmarea fi
rească a acestei frumoase şi specifice tradiţii româneşti. De fapt această
linie constantă a fost moştenită de cartea tipărită din exemplul manu
scriselor anterioare. Este de ajuns să amintim, între altele, de renumitul
Evangheliar din 1473, apărut din iniţiativa lui Ştefan cel Mare şi dăruit
mînăstirii Humor, ajuns apoi la Ciceu în Ardeal, călătorit de acolo cu
Petru Rareş la Constantinopol, readus de acesta în ţară şi depus din
nou la Humor 7, pentru a fi păstrată şi cinstită memoria voievodului.
In acest Evangheliar se păstrează singurul portret veridic al lui Ştefan
cel Mare, în culori, îngenunchiat în faţa Maicii Domnului, ţinînd de un
colţ al Evangheliarului, de celălalt colţ avînd să ţină altcineva, ceea ce
pictorul ilustrator n-a mai apucat să împlinească.
A treia linie specifică a izvorît din conştiinţa unităţii naţionale şi a
constituit-o trimiterea sau procurarea intensă de carte românească în
Transilvania, aflată sub dominaţie străină. însăşi Biblia d e la Bucureşti
s-a descoperit în multe zeci de exemplare 8. Unul a fost donat de Cons
tantin Brîmcoveanu aşezămintelor din Scheii Braşovului, altul Sîmbetei
de Sus din Făgăraş, întărit cu pecete în ceară roşie şi dedicaţie. Alte
exemplare au fost dăruite cu autograf de Şerban Cantacuzino 9, care a
făcut acelaşi gest cu multe din cărţile puse la cale de el personal.
După cum se vede, toate liniile specific româneşti se adună po
tenţat spre Biblia d e la Bucureşti, care devine un far de absorbţii de
lumină din trecut, pe care o proiectează puternic spre viitor. Intradevăr, Biblia d e la Bucureşti este punctul central şi de înălţime din
epoca veche în privinţa literaturii religioase prin limba literară evo
luată chiar la forme moderne, spre deosebire de celelalte literaturi sudest europene, care au rămas la redacţii arhaice pînă la finele veacului
al XVlII-lea şi mai tîrziu. De fapt, literatura română a luat avans în
zonă şi în alte situaţii. Dosoftei a poetizat cel dintîi şi splendid Psalti
r e a (nu simplă versificare), în sud-estul Europei, dîndu-i în unii psalmi
(de exemplu ps. 78) a c c en te istorice româneşti. Expresia inovatoare,
proaspătă revine, în fond, ca moştenire, şi în traducerea Psaltirii din
Biblia d e la Bucureşti. Dacă, de pildă, la Dosoftei, în ps. 21, expresia
nudă devine poetică precum la Arghezi mai tîrziu : «Tu eşti, Doamne,
Ce m-ai tras din maţe / Şi maica-mea m-ai dat viu în braţe / Din m ătrice
şi din scăld ătoare / Şi din faşe m-ai pus pre picioare, / Şi din zgăul
mâinii, Doamne svincte, / Tu-m ieşti Dumnezeu, şi-Ţ ad-aminte»f tra
ducătorul Bibliei d e la 1688 este foarte aproape de Dosoftei cu verbul şi
cadenţa sa poetică : «Căci Tu eşti Cela ce m-ai smult den pîntece, /
Nedeajdea mea, / De la ţiţele m aică-m ea. Spre Tine mă aruncai den
zgâu. / Den pîntecele maicii meale, / Dumnezeu meu / Eşti Tu». Este
vizibilă deci o cadenţă rimată.
7. Azi în Muzeul R.S. România, inv. nr. 11341.
8. Cf. Florian Dudaş, V ech i cărţi româneşti călătoare, voi. 1, Bucureşţi, 1987,
p, 171— 173.
9. Cf. I. B. Mureşianu în «Mitropolia Olteniei», 1978, nr. 1—3, p. 28,
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Grija voievodală pentru carte a atins un apogeu în epoca lui Şerban
Cantacuzino şi Constantin Brîncoveanu, în frunte situîndu-se Biblia d e
la Bucureşti, pe lîngă numeroase alte cărţi, importante în funcţiunea
lor, apărute înainte şi după 1688. Şerban Cantacuzino este şi ctitorul
unei Biblii în limba greacă, apărută la V en eţia, cu un an înainte de cea
de la Bucureşti, fiind înălţat cu laude, el şi ţara lui, pentru această
operă în prefaţa scrisă de Nicolae G ly kis10. Sub Constantin Brînco
veanu s-a trimis în Georgia, material tipografic şi tipograf de mare
merit, în persoana lui Mihail Ştefanovici precum şi material tipografic
pentru Arabi
Cartea a creat astfel la poporul -român, în întregimea lui, nu nu
mai între intelectuali, o atmosferă de nezdruncinată încredere în uni
tatea poporului şi în ideea unirii tuturor românilor într-un stat politic
unitar, totul bazat şi pe o atavică psihologie populară a originilor, de
vreme ce în mase s-a vorbit mereu, în chip legendar, de «Bădica Traian» şi de Dochia, fiica lui Decebal urmărită de împăratul roman.
Aceasta a ridicat sentimentul patriotic pînă la limita supremului sacri
ficiu (fără ezitare), aşa cum au arătat în primul război mondial oameni
simpli, dar de o vitejie extraordinară. De cealaltă parte, în sferele
înalte, instituţiile de carte, şi între ele în primul rînd Academia Ro
mână, şi membrii lor au manifestat aceeaşi tărie morală şi nestrămu
tată credinţă în iminenţa Marii Uniri. Membrii Academiei au activat,
de exemplu, susţinut, unii sub ocupaţia germană la Bucureşti, alţii în
refugiu la Iaşi, cu gîndul la unire, ţinînd, la un moment dat, împreună
şedinţă publică, în mod simbolic, în capitala Moldovei, la sfîrşitul lunii
octombrie 1918, pentru sărbătorirea naşterii marelui Mihail Kogălniceanu l2. Peste o lună la 1 decembrie se realiza Marea Unire, pentru
care întreaga naţiune trăise, visase şi luptase multe secole. La aniver
sarea tricentenarului Bibliei de la Bucureşti şi la cinstirea memoriei lui
Constantin Brîncoveanu la 300 de ani de la urcarea sa pe .tron, ne sim
ţim Idatori să asociem şi aniversarea a 70 de ani a Marii Uniri de la
1 decembrie 1918, pentru că fac un tot, pe vecie, de spiritualitate şi
suflet aromânesc.
Şi pentru că aceste evenimente sînt percepute ca sfinte de întregul
nostru popor, să-mi permiteţi să închei cuvîntul meu cu o formulă
intrată de milenii în limba românească :
%

Aşa să ne ajute Dumnezeu !
Prof. dr. docent I.C. CHIŢIMLA
10. Vezi Virgil Cândea, Les Bibles grequ e et roumairxe d e 1687— 1688 et Ies v isees
im periales de Şerban Cant acuze ne, în «Balkan Studies» (Salonic), X, 1969, p. 359 şi
urm.; Ioan Dură, E logiile aduse de N icolae G lykis in prefaţa «Bibliei greceşti» d e la.
V eneţia din 1687, lui Şerban Cantacuzino şi Românilor, în «Mărturia ortodoxă», re
vista Comunităţii ortodoxe din Olanda, III, 1984, nr. 7, p. 172.
11. Cf. Dan Simonescu şi Emil Murakade, Tipar rom ânesc pentru Arabi, în «Cer
cetări literare», III, 1939, p. 1—32.
12. Cf. Al. Dobre, 1916— 1918. A cadem ia Română : Patria mai presus d e orice,
în «Magazin Istoric», XXII, 1988, nr. 11, noiembrie, p. 9— 12 .
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BIBLIA LUI ŞERBAN,
MONUMENT DE LIMBA TEOLOGICA
ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCA *
In cartea mea de amintiri literare am însemnat o conversaţie cu
Marin Preda, în cursul căreia el m-a întrebat: «Care este, la noi, cea
mai bună traducere a Bibliei ?» I-am răspuns : «După ,părerea mea, cea
mai bună traducere rămîne tot cea din 1688, Biblia lui Şerban» 1.
Aceasta se întîmpla în anul 1979, la vremea cînd, implicat în pro
iectul unei ediţii jubiliare a celebrului tom — ediţie pe care, iată, as
tăzi o 'întîmpinăm sărbătoreşte — , deschideam aproape zilnic această
veche Scriptură şi mă uimeam, o dată mai mult, de frumuseţea şi cu
prinderile ei. N-aş putea spune că pînă atunci o ignoram. In tinereţe
obişnuiam să citesc, mai mult la întîmplare, capitole sau numai pagini
dintr-un exemplar pe care îl aveam în biblioteca mea proprie şi pe
care, în 1954, i l-am dăruit lui Tudor Arghezi. O făceam însă numai cu
interesul de a iscodi izvoarele graiului, căutînd cuvinte, expresii şi
forme gramaticale menite să mă sustragă rutinei şi să-i adauge scri
sului meu cîte ceva din prospeţimea celor de demult.
Mai tîrziu, la vremea de care am pomenit, mi-am dat seama că
această frumoasă carte trebuie să-<l intereseze nu numai pe scriitor, ci
şi pe teolog că ea nu este doar limba românească, ci şi ortodoxie
militantă.
Este ceea ce a trebuit să înţeleg şi mai de curînd, cînd mi s-a în
credinţat nemeritata cinste de a vorbi? în acest cadru solemn, despre
«Biblia lui Şerban ca monument de limbă teologică şi literară româ
nească». Potrivit acestei formulări, la început am fost ispitit să-mi îm
part cuvîntul în două capitole principale, teologic şi literar, dar, după
cîteva zile de chibzuinţă şi îndoieli, m-am răzgîndit : cele două planuri
nu pot fi abordate separat fără a cădea în artificiu şi convenţionalism ;
în realitate, ele se întrepătrund atît de puternic şi de intim încît alcă
tuiesc un singur tot.
Biblia este, Intr-adevăr, un text literar de mare amploare, de la
universalitatea temelor la bogăţia lexicului şi varietatea stilului. Mai
presus de toate, însă ea este Cartea Sacră prin excelenţă, «Cartea Căr
ţilor», «Sfînta Scriptură», principalul vehicul al revelaţiei divine ; ea
este, dacă vreţi, modalitatea literară a încarnării Logosului, prelungirea
întrupării Lui prin pana inspirată a autorilor sacri. «Cerul şi pămintul
vor trece, dar cuvintele M ele nu vor trece» {Matei 24, 35). In Sfintele
Scripturi nu -există carte, capitol sau verset care să nu aibă o dimensiune
teologică, explicită sau implicită, după caz. Nici nu ar fi nevoie să.men
ţionez epistolele pauline, care sînt teologie pură. Să ne gîndim încă la
viaţa lui Moise, aşa cum este înfăţişată în patru din cele cinci cărţi ale
Pentateuhului. In aparenţă, ea nu ar fi altceva decît un capitol funda
*
Comunicare prezentată la Institutul Teologic din Bucureşti, în ziua
17 noiembrie 1988, In cadrul Simpozionului dedicat aniversării a 300 de ani de la
apariţia «Bibliei de la Bucureşti».
1. Rotonda plopilor aprinşi, Bucureşti, 1983, p. 231.
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mental din istoria poporului ev reu ; cu toate acestea, Sfîntul Grigorie de
Nyssa a descifrat în ea o vastă teologie a devenirii noastre duhovni
ceşti. Poate cineva să spună că splendidul poem Cîntarea Cîntărilor nu
este literatură în cel mai deplin înţeles al cuvîntului ? ; frumuseţea lui nu
a fost egalată de nici un scriitor profan. Cu toate acestea, sensurile lui
teologice i'-au preocupat stăruitor pe -gînditorii şi literaţii lumii, de-a
lungul a optsprezece secole, de la Origen la Paul Claudel. Dacă cele
două firi ale Mîntuitorului — dumnezeiască şi omenească — nu pot fi
gîndite, abordate sau tratate separat, ci numai în indisolubila unitate a
persoanei lui lisus Hristos, acelaşi lucru se poate afirma şi despre teo
logia şi literatura Sfintei Scripturi.
Este bine, «totuşi, să se ştie că în limba teologică a Bibliei nu tre
buie căutat limbajul teologiei sistematice. Spun aceasta pentru că, în
zilele noastre, o anumită intelectualitate a lumii creştine occidentale,
dezamăgită de simplitatea limbajului biblic, avansează ideea absurdă
că un popor >cu o limbă evoluată ar trebui să-şi aibă Sfînta Scriptură
în trei versiuni paralele : una în ©til tradiţional, pentru uzul liturgic,
una în limba populară, pentru masse, şi una in stil literar contemporan,
pentru nivelul — mai rafinat şi, deci, mai pretenţios — al oamenilor
cultivaţi 2. Acestora din urmă, dacă ar exista şi la noi, le-aş pune în
faţă un singur fragment din Prologul E van gheliei după Ioan, pe care
însă, într-adins, l-aş cita în limba noastră din 1688 : «De-nceput era
Cuvîntul şi Cuvîntul era cătră Dumnezău şi Dumnezâu era Cuvîntul.
A cesta era de-nceput cătră Dumnezău. T oate pren El s-au fă c u t ; şi
fără de El s-au făcut niceuna carea s-au făcu t. întru El viaţă era şi viaţa
era lumina oam enilor. Şi lumina intru întunearic lum inează şi întunearicul prea ea nu o apucă, (...). Şi Cuvîntul trup s-au făcut şi sălăşlui
întru noi şi am văzut m ărirea Lui, m ărire ca Unul Singur-Născut de la
Tatăl, plin d e dar şi d e adevăr» (Ioan 1, 1— 14). Dacă G. Călinescu îl ci
tează ca pe un exemplu de limbă literară încă vie, iată că textul poate
fi şi un model de rafinament al gîndirii teologice, într-o concentrare pe
care tratatele academice nu o pot atinge. Dacă teologia sistematică este
un limbaj al încrengăturilor, Biblia este o rostire a nucleelor. Teologia —
prin definiţie — este vorbire d esp re Dumnezeu, pe cînd Sfînta Scrip
tură este vorbirea lui Dumnezeu despre Sine însuşi.
Afirmînd că versiunea din 1688 rămîne cea mai bună traducere a
Bibliei în limba română nu am vrut să impietez asupra versiunilor care
i-au urmat, şi cu atî-t mai puţin să sugerez că acestea ar trebui anu
late, că adică Biblia lui Şerban s-ar cere restaurată ca bază exegetică
în învăţămîntul teologic sau ca instrument de catehizare pentru cre
dincioşii de astăzi. Admitem că ea va fi avînd unele erori de traducere şi că sintaxa ei este, în foarte mare măsură, tributară originalelor
greceşti, ceea ce face ca limba să ne apară greoaie pe alocuri, strînsă
pe un calapod care nu-i este propriu. Cartea este şi rămîne însă, un
unicat. Mitropolitul Andrei Şaguna avea dreptate să afirme că «Limba
Bibliei pentru un popor numai odată se poate face. Dacă s-au învins
2.
cf. Eugene A. Nida, Comment traduire la Bible, ed. Alliance biblique universelle, 1967.
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piedeoa cea mare a traducerii credincioase şi înţelese, şi dacă poporul
au primit limba aceia, aşa zicînd în însăşi fiinţa sa, atunci următorii
n-au de a mai face alta, ci numai a o rennoi şi îndrepta, aşa după cum
ar fi rennoit şi îndreptat traducătorul c£l dintîi al Bibliei, de ar fi trăit
pînă în veacurile lor» 3.
într-un studiu publicat, nu demult, în «Revista de istorie şi teorie
literară», profesorul Virgil Cândea a demonstrat, cu spirit critic şi ri
goare filologică, faptul că Biblia lui Şerban a devenit un textus receptus
de supremă autoritate în evoluţia tipăriturilor noastre isacre, că adică
toate — absolut toate — versiunile Bibliei în limba română, fie ele
«traduceri», fie revizuiri, se sprijină pe textul din 1688, un text pe care
autorii acestor versiuni l-au folosit din plin, chiar dacă rareori au şi
mărturisit-o — şi chiar dacă nu întotdeauna i-au urmat îndreptarul4.
Mi-aş îngădui să adaug şi un alt aspect. O incursiune cît de su
mară în istoria ortodoxă a Bibliei româneşti ne duce la concluzia că
nici o ediţie nu a fost considerată perfectă şi, în consecinţă, vrednică
de a fi retipărită ca atare. Fiecare nouă ediţie a fost supusă unei îm
bunătăţiri, fie în ce- priveşte exactitatea traducerii, fie în ce priveşte
limba. Ghiar cea mai bună dintre cele ale secolului nostru, Biblia din
1914 — a Sfîntului Sinod — încă mai putea fi amendată. In şedinţa
din 12 mai 1915 (deci, la un an după apariţie), în urma unor obser
vaţii de fond ale episcopului Nicodim Munteanu 6, Sfîntul Sinod amin
tea, în principiu, posibilitatea ca în noua ediţie să se fi strecurat unele
greşeli şi a apreciat că, în viitor, la o nouă ediţie, lucrurile se pot în
drepta.
Nici faimoasa traducere din 19367 nu a pornit sub semnul şi cu
idealul desăvîrşirii. La 3 decembrie 1932, Sfîntul Sinod aproba ca Bi
blia iniţiată şi propusă de patriarhul Miron să fie tipărită «într-o edi
ţie de probă», urmînd ca, în vederea unei a doua ediţii, persoanele de
specialitate să-şi facă observaţiile şi să le comunice Sfîntului Sinod.
Următoarea ediţie însă (lăsind la o parte pe cea «laică» din 1938) a
apărut de abia sub patriarhul Nicodim, în 1944. După 22 de ani, această
«a doua ediţie», cum o intitula însuşi patriarhul, era încă socotită
ca şi cea din 1936 — «de probă».
Tot ediţie «de probă» se declara şi cea din 1968, iniţiată de patri
arhul Justinian. Deşi prezenta un text revizuit — după ediţiile ante
rioare — f ea se considera, totuşi o versiune provizorie, «pînă la defi
nitivarea în limba română a textului Bibliei».
5

8

9

3. Prefaţă la Biblia de Sibiu, 1858.
4. Virgil Cândea, Paradisul şi grădina, în «Revista de istorie şi teorie literară»,
nr. 3—4/1987, pp. 20—30.
5. A fost iniţiată în 1895 de către mitropolitul Iosif Gheorghian. La revizuirea
ei au lucrat, în comisii succesive, 16 arhierei, episcopi şi mitropoiiţi.
6. Aceasta nu făcuse parte din nici o comisie de revizuire.
7. Traducere de Gala Galaction, Vasile Radu şi Nicodim Munteanu.
8 .'Apărută în Editura Fundaţiilor Regale.
9.
Revizuire făcută de preotul loan Gagiu, profesorul Teodor M. Popescu şi pro
fesorul Dumitru Radu.
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.Nici cea tipărită «acum pentru a doua oară» de acelaşi .patriarh
Justinian, In 1975, nu şi-a revendicat perfecţiunea ; ea o reproducea
pe cea din 1968, «cu unele îmbunătăţiri ale textului, constînd din revi
zuiri de traduceri pe alocuri şi din îndreptări de cuvinte» 10.
Cit despre ediţia din 1982, iniţiată de patriarhul Iustin, ea repro
duce Vechiul Testament din ediţia 1975, fără nici o schimbare, şi include
N'oul Testament din 1979, al cărui text fusese, iarăşi, revizuit11.
Nici aceasta însă nu a fost socotită drept ediţie definitivă, de vreme
ce Prea Fericitul Patriarh Teoctist, preluînd o scumpă moştenire de la
înaintaşul Său, patronează în momentul de faţă întocmirea unei ver
siuni stabile a Sfintei Scripturi, începînd deocamdată cu Noul Testa
ment, în speranţa că se va ajunge, în sfîrşit, la acea «definitivare în
limba română a textului Bibliei», visată de fericitul întru pomenire
patriarh Justinian.
Această «definitivare», însă, are — şi ea — un înţeles relativ. E
bine să reţinem adevărul că o traducere sau revizuire a Bibliei în ver
siune «definitivă» (cu sensul de «în veci neschimbabilă»), nu este posi
bilă niciunde, în nici o cultură şi în nici o -limbă, iar aceasta, pentru
două motive principale : mai întîi, textele originale apar în ediţii cri
tice tot mai bune şi mai complete ; în al doilea rînd, orice limbă evo
luează, Dacă mitropolitul Simion Ştefan era îndreptăţit să afirme — în
celebra sa prefaţă — că «cuvintele trebue să fie ca banii, că banii aceia
sînt buni carii -îmblă în toate ţările» 12, nu mai puţin realist era Şaguna
în a observa că «limba noastră e pom viu, (...) ramurile bătrîne şi fără
suc se usucă şi cad, mlădiţe tinere ies şi cresc ,• (...) toate ale lui se fac
şi se prefac, iar tulpina rămîne totdeauna aceeaşi» 13.
Aşadar, dacă nu se poate vorbi de o ediţie «definitivă» în înţelesul
exact al cuvîntului, ci numai de o versiune îmbunătăţită sau stabilă,
stabilitatea acesteia intr-o limbă evoluată trebuie să dureze — după
părerea specialiştilor — cel puţin o sută de ani. Or, ce constatăm în
istoria Bibliei româneşti ? Ediţiile revizuite s-au succedat la intervale
mult mai mici, .începînd cu —5 decenii şi ajungînd, în ultima vreme,
la 4—5 ani. Biblia lui Şerban este singura care a stat în picioare, ne
clintită, timp de un secol şi jumătate. Această neobişnuită performanţă
se datorează nu atît împrejurărilor istorice, cît calităţilor intrinsece ale
unui text bine gîndit şi scris într-o limbă românească solidă, menită
nu numai să consolideze o cultură c-i şi să menţină încrederea citito
rilor în propria lor ortodoxie.
Profesorul I. Chiţimia, subliniind prospeţimea limbii din Biblia de
la Bucureşti, notează că «elementul fundamental de reînnoire l-a con
stituit lexicul» 14. Acesta e un succes enorm, dacă ne gîndim că, în limba
literară clasică a unui popor, Biblia însumează cel mai bogat voca
bular, cu termeni din domenii extrem de variate : credinţe, evenimente
4

10. Revizuiri operate de preotul Ioan Gagiu.
1<1. De către preotul prof. Constantin Cornitescu, preotul Ioan Mircea, preotul
prof. Nicolae Petrescu şi preotul prof. Dumitru Radu.
12. In prefaţa la Noul Testam ent de la Bălgrad, 1648.
13. în aceeaşi prefaţă citată mai sus.
14. I. Chiţimia, Un monument de v aloare literară perenă : «Biblia lui Şerban Cantacuzino» (1688), în ediţia jubiliară din 1988, p. 931.
B.O.R.
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şi practici religioase, anatomia, psihologia şi patologia omului, mediu
înconjurător, faună, floră, fenomene ale naturii, hrană, îmbrăcăminte,
construcţii, meserii de tot felul, entităţi şi mecanisme sociale etc., etc.
Constatăm însă că înnoirea s-a dovedit reală nu numai pentru vremea
aceea, ci şi pentru îndelungate vremi de mai tîrziu. Să ne gîndim, de
pildă, că Budai-Deleanu, Dosoftei, Varlaam — şi chiar Creangă — nu
mai pot fi citiţi astăzi în întregime fără ajutorul unui glosar — acea
listă alfabetică a cuvintelor uzate, dispărute din limbă sau al căror în
ţeles a suferit schimbări. O asemenea listă are şi ediţia jubiliară a Bi
bliei lui Şerban. Să comparăm, foarte sumar, cîteva date (operînd în
cifre rotunde). Psaltirea în versuri — ediţia lui N. Ursu din 1978 — are
un glosar de 600 de cuvinte ; opera lui Ion Neculce — editată de Gabriel Ştrempel în 1982 — înscrie în glosar 700 de cuvinte ? ei bine, pen
tru întreaga Biblie din 1688, glosarul ediţiei jubiliare însumează — cu
generozitate —
de cuvinte.
Cînd spun «cu generozitate», mă gîndesc la aceea că intrări pre
cum «a semăna», «slăbănog», «a sîrgui», «tabără», «a tîlcui», «odraslă»,
«a odrăsli», «seminţie», «fierbinţeală», «genune» etc., etc., cuvinte încă
vii şi viguroase în limba noastră curentă, puteau lipsi fără nici o pa
gubă, aşa încît, după părerea mea, glosarul real al acestei ediţii însu
mează cel mult 1000 de intrări. Dar nu aceasta e important, ci altceva;
luîndu ca termen de calcul, rezultă că procentul cuvintelor uzate din
vocabularul Bibliei lui Şerban este de , % în trei secole, ceea ce
înseamnă o medie de % într-un secol.
Să admitem, totuşi, că statistica nu ar fi îndeajuns de convingă
toare. îngăduiţi-mi să prezint o dovadă «pe viu», anume un text care
este la îndemîna sau în memoria celor mai mulţi dintre noi, cunoscut
sub genericul de C ele 9 Fericiri. Citez din Biblia lui Şerban (apărută —
să nu uităm ! — în 1688) : «Fericiţi cei săraci cu duhul, că a celo ra iaste
îm părăţia ceriurilor 1 Fericiţi ceia ce plîngu, că a c eia să vor mîngîia I
Fericiţi cei blînzi, că a c eia vor moşteni p ăm în tu l! Fericiţi ceia ce flăm înzesc şi însetoşază direptatea, că aceia să v or s ă t u r a ! Fericiţi cei
milostivi, că a ceia să vor m ilu i! Fericiţi cei curaţi la inemă, că ei vor
v e d e a pre D u m n ezău ! Fericiţi cei de p ace făcători, că a c eia fiii lui
Dumnezău să vor c h e m a ! Fericiţi cei goniţi pentru direptate, că a c e 
lora iaste îm părăţia c e r iu r ilo r ! Fericiţi veţ fi cînd v or ocărî pre voi şi
vă vor goni şi vor zice tot răul graiu asupra voastră, minţind pentru
m i n e ! Bucuraţi-vă şi v ă veseliţi, că plata voastră multă e în ceriuri»
(Matei 5, 3— 12). Cine, în zilele noastre, ar putea pretinde că nu a în
ţeles măcar un singur cuvînt sau o singură propoziţie ?
Sînt cunoscute numeroasele şi enormele dificultăţi, uneori de ne
trecut,- pe care le întîmpină traducerea Bibliei. Specialiştii contempo
rani consideră că numai în textul grecesc al celor patru Evanghelii
există aproximativ 700 de ambiguităţi gramaticale şi lexicale — fie in
tenţionate de autorii sacri, fie datorate copiştilor — , probleme care nu
pot fi rezolvate decît cu ajutorul contextului15. A apela încă la con1
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15.
Charles T. Taber et Eugene A. Nida, La traduction : T h eorie et m ethode,
Londra, 1971, p. 6.
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text înseamnă a gîndi nu numai filologic, ci şi — neapărat — teologic.
Cu aceste dificultăţi s-au confruntat, desigur, şi cărturarii lui Şerban
Cantacuzi-no, a căror cultura umanistă era dublată de o solidă — şi
uneori foarte subţire — pregătire teologică. în opera lor există biru
inţe pe care traducerile moderne încă nu le-au întregistrat, nici în ro
mâneşte şi nici chiar în principalele limbi europene. Vă pun înainte,
spre exemplificare, versetul
al capitolului 3 din Cartea Facerii, deo
camdată în versiunea din 1914 : «Şi au auzit glasul Domnului Dumne
zeu umblînd prin Rai după am iazăzi, şi s-au ascuns A dam şi fe m e e a
lui...». Adverbul «după amiazăzi» — în greceşte to deilindn — e tradus
în versiunea firanceză Ostervald prin «au vent du jour», ceea ce nu
spune n im ic; versiunea ecumenică, din 1975, preferă sintagma «au
souffle du jour», cu explicaţia — în subsol — că e vorba de briza care
bate, în ţările calde, la apusul soarelui ? versiunea oficială engleză King
James, ediţia 1958, foloseşte expresia «in the cool of the day», dar nici
aceasta nu spune mare lucru, întrucît răcoare poate fi nu numai seara,
ci şi dimineaţa. Tălmăcitorii din 1688 merg însă de-a dreptul la ţintă:
«Şi auziră glasul Domnului Dumnezeu umblînd în grădină în de sară...».
Traducătorii din 1936, probabil sub influenţa versiunii engleze, adoptă
expresia «în răcoarea serii», ceea ce nu e deloc rău, numai că ei au
căzut într-o capcană de care Milescu şi Grecenii au ştiut să se ferească.
Verbul «a umbla», ca predicat, poate avea drept subiect pe oricare din
cele două substantive care îl preced, «glasul» (Domnului) sau «Dom
nul» (însuşi). Versiunea King James păstrează ambiguitatea; traducerea
ecumenică sugerează că Domnul este cel ce «se plimba» prin paradis,
dar Galaotion şi Radu nu vor să lase nici o îndoială asupra acestui fa p t:
«Iar cînd au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin rai, în
răcoarea serii...». Această formulare s-a păstrat pînă în zilele noastre ;
mai mult, spre o mai mare certitudine, pronumele relativ «Care» (desemnîndu-1 pe Domnul Dumnezeu) e majusculat. Cum procedează tăl
măcitorii din 1688? Păstrînd .verbul în gerunziu (iar nu activîndu-1, cum
au făcut modernii noştri) şi separîndu-l prin virgulă de imediata veci
nătate a dublului substantiv «Domnul Dumnezeu» care îl precede, ei
aşază predicatul în relaţie cu substantivul «glasul», care devine astfel
subiect. Cu alte cuvinte, nu Domnul este cel ce umblă prin grădină
«înde sară», ci glasul Său. Aceasta înseamnă însă a gîndi teologic •,
după cădere, primii oameni nu mai au şansa de a-L percepe pe Dum
nezeu deeît indirect şi parţial, prin simţul auzului ? vîntul serii — su
gerat de verbul «umblînd» — e vehiculul material prin care Dumnezeu
se face sensibil. Tot în felul acesta i se va descoperi proorocului Hi© :
‘ prin «adiere de vînt lin» (în versiune 1688: «glas de abur subţire»)
(III Regi 19, 12). E probabil ca o viitoare versiune îmbunătăţită a aces
tui text să-l formuleze : «glasul Domnului Dumnezeu purtîndu-se prin
rai în boarea amurgului», dar aceasta, cu certitudine, nu în spiritul
versiunilor noastre curente, ci în acela al tălmăcitorilor din 1688.
Unii dintre contemporanii noştri se grăbesc să-i învinuiască pe cei
vechi că traduceau literal, cuvînt cu cuvînt, aproape mecanic, de und®
şi obscuritatea multora din textele lor. Nu întotdeauna este adevărat,
în I Ioan 3, 17, de pildă, se vorbeşte despre omul bogat care rămîne
8
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nesimţitor faţă de nevoile altuia. Tradusă literal, această nesimţire este
exprimată prin sintagma «a-şi închide splanhnele» (folosesc anume, de
ocamdată, neologismul). Grecescul splâghnon înseamnă «măruntaie»,
«viscere». (Termenul este folosit şi în anatomia topografică spre a de
semna, laolaltă, organele din cavităţile abdominală şi toracică). în lim
bajul curent, prin «măruntaie» se înţeleg în special stomacul şi intes
tinele. Unele versiuni franceze traduc literal: «fermer ses entrai'lles»
versiunea King James, la f e l : «to shut up his bowels» ; evident efectul
poate fi catastrofal. Ca să evite impasul, traducerea ecumenică recurge
la ceea ce, mai nou, se cheamă «echivalenţa dinamică» : «se fermer â
toute compassion». Ce fac cărturarii lui Şerban ? Ei nu se împiedică de
literalitatea cuvîntului splăghna ci aleg din el numai organul de tre
buinţă şi care, de fapt, întrupează metafora : inima. Aşadar, nu «a-şi
închide măruntaiele», ci «a-şi închide inima». Şi acum, textul : «Iară
ca rele ar a v ea avuţia lumii şi va v e d e a pre fratele lui lipsit şi-ş v a în
chide inima lui de cătră el...». Ce comentariu s-ar mai putea face ? E
0 biruinţă pe care au preluat-o toate ediţiile următoare, pînă în zilele
noastre.
Uneori tălmăcitorii recurg la sinonimie, dar o fac în virtutea unor
cerinţe ale muzicalităţii liturgice. Prin cult, textele biblice sînt mai mult
ascultate decît citite, iar limba cultului este mult mai conservatoare decît cea literară sau vorbită. în finalul Psalmului 23, cuvîntul grecesc
doxa se repetă de cinci ori. Biblia lui Şerban îl traduce de patru ori
prin «mărire» şi o dată prin «slavă». Să -ascultăm te x tu l: «Rădicaţi
porţile, boiari, ale v oastre şi v ă rădicaţi porţi v eacin ice, şi va întră
Împăratul mărirei. Cine e acesta, Împăratul m ărirei ? Domnul tare şi
putearnic, Domnul tare e în războiu. Rădicaţi porţile, boiari, ale voastre
şi v ă rădicaţi porţi v ea cin ice, şi va întră îm păratul mărirei. Cine iaşte
acesta, împăratul m ărirei ? Domnul p u te r ii: A cesta e îm păratul s la v e i»
(Ps. 23, 7— 10). Nu vom nega intenţia cărturarilor de a impune în
limbă o mai mare pondere a cuvintelor de origine la>tină (fapt pe care
îl remarcă şi profesorul Chiţimia). Dar de ce cuvîntul slav este aşezat
tocmai la urmă? în Biblia din 1688, Psaltirea este împărţită în catisme
(grupe de psalmi care se citesc, ciclic, la slujbele din biserică). Potri
vit tipicului, finalul fiecărei catisme este marcat prin închinarea cite
ţului, cu formula sacrosanctă : «Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh...».
Or, Psalmul 23 este sfîrşitul catismei a 3-a. Aşadar, traducînd, tălmă
citorul avea în auz rostirea rituală, căreia i se acordă un accent special
prin învecinarea ultimului cuvînt al psalmului cu primul cuvînt al în
chinării : «Cine iaşte acesta, îm păratul mărirei ? Domnul p u t e r ii: A cesta
e împăratul s la v e i»: «Slavă Tatălui şi Fiului...». După Biblia lui Şerban,
numai diortositorii din 1914 (toţi arhierei) au mai ţinut seama de eufonia
liturgică a textelor biblice.
Alteori simţul muzical al tălmăcitorilor angajează probleme de
fond. E destul de cunoscut preludiul celebrului capitol 13 din Epistola
1 către Corinteni. în versiunile cuirente îil citim -astfel: «de aş grăi
în lim bile oam enilor şi a le îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am
aram ă sunătoare şi chim val răsunător». Opoziţia dintre cele două
ipostaze este, desigur, evidentă, dar nu şi foarte puternică întrucît «ara-
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mă sunătoare» poate fi o metaforă pentru •«•trîmbiţă», iar «chimval»
desemnează de-a dreptul un instrument muzical. Tălmăcitorii din 1688
apasă greu pe fin a l: «De voiu grăi cu lim bile oam enilor şi cu a le în g e
rilor, şi dragoste nu am, făcutu-m-am aram ă răsunind au tîmpănă b ă căind». Verbul «a băcăi» — desigur, onomatopeic — (care însă lipseşte
din glosar) vrea să sugereze zgomotul haotic, asurzitor, făcut de ci- neva care bate într-o tinichea («tîmpănă» = «timpan»), aşa cum fac
uneori copiii răi. Ei îl traduc pe grecescul alalăzo care înseamnă, într-adevăr, «a răsuna» (un instrument muzical), dar al cărui înţeles pri
mar este acela de «a striga tare», «a răcni» (pornind la atac = haidu
cescul nostru «alelei»), a scoate urlete din gîtlej. Să mai observăm că
nu se spune «aramă... şi tîmpănă...», ci — mult mai aproape de origi
nal — «aramă răsunătoare au (sau) tîmpănă băcăind» ; aşadar, al doi
lea termen nu are rolul de a alterna pe cel dintîi, ci de a întări prin
hiperbolizare. Putem vedea aici nu numai radicalizarea opoziţiei, dar
şi o notă de sarcasm la adresa golului lăuntric al celui lipsit de virtutea
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Să mai pomenesc de armoniile cultivate pentru ele însele, în ver
suri şi versete din Cîntarea Cîntărilor ? «Şi mirosul mirurilor tale, mai
mult decit toate mir oasele» ( , ) ; «căci capul m ieu se umplu de rouă
şi părul mieu, d e răurări de n o a p te» (5, 2). Aş putea să citez îndelung
dacă nu mi-ar fi gîndul să fac un ultim popas în ceea ce spuneam că
reprezintă unitatea indisolubilă a limbii teologice şi literare din Biblia
lui Şerban.
Capitolele
şi 7 din Cartea Facerii sînt consacrate potopului. Eve
nimentul central îl constituie construirea şi rolul ambarcaţiei cunos
cute, în deobşte, sub numele de «corabia lui Noe». Septuaginta desem
nează această ambarcaţie prin termenul kivotds, care înseamnă «sicriu»,
«cosciug», ladă de lemn acoperită eu capac. Nimic n-ar fi fost mai la
îndemîna tălmăcitorilor din 1688 decît să-l traducă prin «corabie», aşa
cum au făcut-o cei de mai tîrziu. Ei însă iau în seamă intenţia auto
rului sacru, că adică nu e vorba de o navă obişnuită, cu punte dreaptă,
ci de una total deosebită, cu pereţii înalţi şi acoperiş în două clinuri.
Ei se hotărăsc astfel pentru o altă echivalenţă verbală, dar — şi aici
e miezul problemei — pentru unul şi acelaşi termen grecesc ei folo
sesc nu unul, ci două cuvinte : românescul «sicriu» şi neologismul «chi
vot». Aceasta însă nu se face la întîmplare, nici din greşeală, şi nici
1

2

6

rii teologice. Atîta vreme cît Noe primeşte instrucţiuni asupra constru
irii vasului, acesta este desemnat prin «sicriu»; accentul cade nu pe
sensul denotativ al cuvîntului — cel din intenţia lui Dumnezeu — , ci
pe sensul său conotativ — rezonanţa pe care o are el în conştiinţa lui
Noe : în condiţiile unui cataclism de proporţiile potopului, nava ar pu
tea să devină un uriaş sicriu care-i poartă pe cei ce au murit de foame
sau devoraţi între ei. De îndată însă ce Noe ia cunoştinţă de rolul sal
vator al navei, aceasta începe să fie numită «chivot». Prin transferul
lexical se operează, de fapt, transferul în simbol. Cuvîntul «sicriu» (pur
tător de moarte) este înlocuit prin opusul său, «chivot» (purtător de
viaţă), cu trimitere la chivotul legămîntului din vremea lui Moise, la
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nava mîntuitoare a Bisericii, la chivotul în care se păstrează Sfintele
Taine. Gîndire teologică de cea mai rafinată nuanţă.
Dar literatura ? Să ascultăm un extras din capitolul 7 şi să ne în
dulcim de frumuseţea limbii române de la sfîrşitul secolului al 17-lea,
urmărind vigoarea substantivelor, dinamica verbelor, plasticitatea ad
jectivelor şi adverbelor, alternanţa timpurilor narative, ritmul şi muzi
calitatea frazei :
«Şi zice Domnul Dumnezău cătră N oe : «Intră tu şi toată casa ta în
chivot, pentru că pre tine te-am văzut dirept înaintea M ea întru n e a 
mul acesta. Şi den d o b ito a c e le c e a le curate adu înlăuntru cătră tine,
cîte şapte, cîte şapte, parte b ă rb ă tea scă şi parte făm eiască, iară den d o 
b ito a c e le c e a le ce nu-s curate, cîte doao, cîte d oao, bărbat şi fâm eaie»
(...) Şi făcu N o e toate cîte-i porunci lui Domnul Dumneazău. (...) întru
ani 6 sute şi 1 în viaţa lui N oe, într-o d o a o lună, în 27 ale lunii întraceastă zi să desfăcu ră toate izvoarăle fără-fundului şi jghiabu rile c e 
riului s-au deşchis. Şi fu p lo a ie pre pămînt 40 d e zile şi 40 d e nopţi. (...)
Şi să întăriia apa şi să înmulţia foarte pre pămînt, şi plutea chivotul d e a 
supra apei. Iară apa să întăriia foarte-foarte pre pămînt, şi acop eri toţi
munţii cei nalţi, care era supt ceriu. (...) Şi muri tot trupul ce să m işca
pre pămînt, al pasărilor şi al dobitoacelor, şi al hiarălor, şi tot tîrîtoriul
c e să m işca pre pămînt. Şi tot omul, şi toate cîte au suflare d e viaţă...
Şi să stinse toată răd icarea ca rea era asupra feaţii a tot pămîntul, den
om pînă în dobitoc, şi tîrîtoarele, şi pasările ceriului de pre pămînt să
stinseră. Şi râm ase sîngur N o e şi cei ce era cu dlnsul în chivot» (Fac.
7, 1—24).
Asemenea virtuţi de stil nu le vom mai întîlni decît peste două se
cole, în tabloul viu al bătăliei de la Rovine, din S crisoarea I I I ; şi nu e
deloc exagerat să credem că vasta sinteză de limbă literară a Bibliei lui
Şerban este aluatul în care s-a dospit şi din care a crescut pîinea noas
tră cea de astăzi şi de totdeauna, Eminescu.
De cîte ori m-am referit la cărturarii din a căror pană s-a ivit Bi
blia d e la Bucureşti i-am numit, într-adins, tălmăcitori, nu traducători.
A tălmăci e mai mult decît a traduce, (adică a transpune un text dintr-o
limbă în alta) ; înseamnă — după Dicţionar — a interpreta, a tîlcui, a
explica, a lămuri, a dezlega, a desluşi, a ghici o problemă- sau o între
bare. Le spunem astfel nu pentru că aşa s-au numit ei, ci pentru că o
merită. Opera lor stă mărturie. Alegînd cuvintele, gînd-ul lor a iscodit
veşnic pe dedesubt, să se lovească cu gîndul celui ce a scris în tîi; potrivindu-le, grija lor a fost la cei ce le vor citi. Nu întotdeauna şi peste
tot au izbutit, dar biruinţele lor, iată, străbat veacurile unei culturi care
le datorează enorm.
întreaga noastră recunoştinţă faţă de voievodul Şerban Cantacuzino, patronul şi chivernisitorul acestei uriaşe opere, ca şi faţă de ma
rele şi sfîntul Constantin Brîncoveanu, urmaşul şi continuatorul său ;
întreaga noastră veneraţie pentru Dositei al Ierusalimului şi Teodosie al
Ungrovlahiei, cei ce au binecuvîntat-o ; toată admiraţia noastră pentru
Constantin Stolnicul Caritacuzino, care va fi avut adevărata iniţiativă ?
întreaga noastră cinstire lui Mitrofan, episcopul tipograf şi cărturar !
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Dacă însă trebuie să aducem astăzi cuiva un omagiu profund şi cuprin
zător, acesta trebuie aşternut întru amintire, la picioarele celor ce ne-au
tălmăcit Scripturile, pentru întîia oară şi pentru totdeauna, în limba
părinţilor şi a urmaşilor noştri. Iar omagiul nostru este cu atît mai
emoţionant cu cît nici măcar nu le ştim, tuturor, numele ,* şi nici numă
rul. încercăm să-i descoperim pe cei necunoscuţi, ne străduim — noi —
să-i reabilităm pe cei (năpăstuiţi; care mai de care — filologi, critici,
istorici literari sau simpli scriitori — emitem ipoteze, deschidem con
troverse, stîrnim pasiuni, încrucişăm spade numai câ să ştim, de pildă,
dacă Spătarul Nicolae Milescu a,avut sau nu o contribuţie în făurirea
acestei opere — şi dacă da, de ce numele său nu este scris în carte, de
ce a fost omis de fraţii Greceanu, de ce l-a ignorat voievodul Şerban,
de ce nu l-a repus în circulaţie prietenul Constantin Brîncoveanu, de ce
el nu a protestat, de ce nu i se face odată dreptate..., ca să nu mai vor
bim de acei «oameni ai locului» — cîţi vor fi fost — , cărturarii pe ale
căror pagini au lucrat, în final, Grecenii. Toate acestea sînt bune şi fo
lositoare ; o cultură este obligată să-şi consolideze conştiinţa de sine
prin luminarea unghiurilor ei obscure. Dar, privind lucrurile pe dinlăun
tru şi de departe, e probabil că Spătarul ar zîmbi cu îngăduinţă. Noi
îi judecăm pe cei vechi prin optica noastră de oameni ai secolului
, cu
aplombul celui ce iscăleşte o carte cu gîndul la originalitate, priorităţi,
drepturi de autor, ediţii de lux şi tiraje de massă, publicitate, glorie, asi
gurarea posterităţii... Orgoliile noastte însă nu erau şi ale lor. Dacă
chiar în vremea noastră se afirmă că principala însuşire morală a tradu
cătorului biblic trebuie să fie umilinţa, bătrînii noştri de demult o
aveau în sînge. Cînd se hotărau să-şi pună numele pe o carte, ei o fă
ceau nu pentru a-şi revendica merite, ci pentru a-şi asuma responsabili
tăţi. «Eu am a da seamă de toate cîte scriu» exclama, îngrijorat, croni
carul Miron Costin. Iertarea pe care tipografii obişnuiau s-o ceară ci
titorului nu era o simplă formulă ceremonială, ci un act de smerenie
sinceră. Însuşi Şerban Cantacuzino, poate singurul îndreptăţit la orgo
liu, ca principe ce se afla, îşi prezintă opera nu ca pe o premieră, ci cu
conştiinţa că absenţa ei însemnase o rămînere în urmă, că ea este me
nită să umple un gol. Cu atît mai smerit era cărturarul pe care îl oma
giem astăzi, omul datoriei, rob al gîndului muncitor, singuraticul nop
ţii de taină, frămîntat de nelinişti şi îndoieli, înfricoşat că stă faţă-n
faţă cu graiul însuşi al lui Dumnezeu, de a cărui dreaptă tălmăcire va
trebui să dea seama la Judecata de Apoi. «Unde voi găsi cuvîntul ce
exprimă adevărul ?» va striga, din adîncul disperării, Eminescu. Este,
desigur, şi strigătul şerbului lui Şerban, chinuitul slovei nesupuse, cel
ce caută zadarnic cuvîntul adevărului şi care, în cele din urmă, oste
nit, deznădăjduit, aproape învins, se ridică de sub opaiţ, se duce la fe
reastră, îşi lipeşte fruntea de geam şi aşteaptă să-i vină cuvîntul pe o
rază de lună..., el, ştiutul sau neştiutul de astăzi, în veci pomenitul de
graiuri îngereşti. Deschidem cartea şi nu-1 aflăm în carte, închidem car
tea şi el se află într-însa.
Cartea lui, în socotinţele noastre, se mai cheamă şi monument.
Da, dar nu prin colosala imobilitate a unui sfinx, ci întru monumen
talitatea Muntelui Sinai.
2
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CULTURA TEOLOGICA IN EPOCA BRÂNCOVENEASCA *
Avînd să înfrunte, încă din primii ani de domnie, primejdiile unei
agresiuni politice şi militare, urmată îndeaproape de o ofensivă con
fesională dinspre aceleaşi hotare de nord ale ţării, aflîndu-se, în tot
cursul stăpînirii sale, implicat în jocul iprimejdios de interese a trei
imperii rivale, Constantin Brâncoveanu nu şi-a găsit întotdeauna nici
în ţară, nici chiar în mijlocul apropiaţilor săi, ajutorul şi liniştea de
care avea atîta nevoie. Zorile unui veac mult mai puţin luminos decît
cel în care se născuse se iveau necruţătoare la orizont.
Biblia de la Bucureşti, acest magnific monument de cultură, ieşit
de sub teascuri aproape o dată cu înscăunarea sa ca Domn al Ţării
Româneşti, venea parcă să-l încredinţeze că valorile spiritului sînt şi
mai preţioase decît biruinţele ce se pot cîştiga pe alte tărîmuri, şi că
voievodul atît de încercat, care şi-a sfîrşit viaţa ca un mucenic, avea
să fie ctitorul unei culturi, ba chiar al unei renaşteri culturale, cum
puţine cunoscuse pînă atunci ţara sa. O cultură care, datorită neobiş
nuitului prestigiu de care se bucura Voievodul, s-a putut extinde şi
dincolo de hotarele Ţării Româneşti.
Din locul de unde vo-rbesc şi în timpul care îmi este acordat, nu
pot' aborda —■ şi încă în puţine din aspectele sale — decît ceea ce
putem numi cultura teologică din epoca brâncovenea/scă. Pentru cine
cunoaşte preocupările veacului al şaptesprezecelea românesc, pe care
l-am numit cîndva veacul nostru teologic prin excelenţă, cultura epo
cii lui Brâncoveanu este o strălucită şi firească încununare a unui
secol de intense şi uneori aprinse dezbateri legate de învăţătura Bi
sericii noastre. Sub acest aspect sarcina ne este într-un chip uşurată
de caracterul de continuitate pe care îl înfăţişează două din formele
de manifestare ale acestei culturi, pe care dorim să le evocăm : lupta
împotriva prozelitismului catolic şi a încercărilor de infiltrări heterodoxe în doctrina Bisericii Răsăritene şi, pe de altă parte, progresul în
introducerea limbii naţionale în cărţile de cult, cu care vom şi începe
prezentarea noastră. Problema introducerii limbii române în Biserică
a fost pe larg dezbătută în istoriografia românească şi se poate afirma
că — măcar în ceea ce priveşte cărţile de cult — s-a ajuns la rezultate
care pot fi socotite defintive. Epoca lui Constantin Brâncoveanu nu
a pus capăt acestui îndelung proces, dar a cunoscut progresele semni
ficative. Pe scurt, se poate afirma că — deşi asistăm la apusul a ceea
ce s-a numit perioada slavonismului cultural — limba slavă pierde
doar treptat terenul, chiar în epoca domniei lui Brâncoveanu. Cance
laria domnească şi cea eclesiastiică o părăsiseră, deşi cărţile biseri
ceşti se hotărăsc cu greu să o înlocuiască cu cea română. Aceasta din
urmă — se ştie — se introduce la început în aşa numitele indicaţii tipiconale, care îl îndrumă pe oficiant, mai totdeauna necunoscător al
limbii slavone, să mînuiască, după cuviinţă, un .text sau altul, care se
menţineau îmtr-una din limbile sacre, cum fusese mai demult socotită
*
Comunicare prezentată în cadrul Simpozionului dedicat aniversării a 300 de
ani de la apariţia «Bibiliei de la Bucureşti», la Institutul Teologic din Bucureşti în
ziua de 17 noiembrie 1988.
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vechea slavă bisericească, al cărei rol în străvechea noastră cultură
teologică este de prisos să mai fie amintit. Şi totuşi, această limbă,
tot mai străină preoţimii româneşti, se mai învăţa în şcoli de un rang
mai modest. O dificultate de a .renunţa la textul slav al unor cărţi de
cult — şi vom vedea că se ridicau şi alte obiecţii mai grave — consta
şi în faptul că poezia liturgică era însoţită de cîntări structurate pe
prosodia-limbii slavone şi nu se găsise încă posibilitatea de a adapta
aceste cîntări şi unor eventuale traduceri româneşti. Să nu ne mirăm,
deci, dacă descoperim, între tipăriturile de la Snagov ale lui Antim
Ivireanul, în 1697, şi o Gramatică slav on ească, însoţită de o precuvîntare a învăţatului ieromonah, din care reiese că manualul era destinat
unei şcoli «întru învăţarea limbii slavoneşti pentru copii de vîrstă
fragedă».
Dacă limba slavă era sortită 'unei apropiate dispariţii, ea nu pu
tea fi înlocuită cu cea greacă, cu tot prestigiul de care aceasta se
bucura într-un veac cînd influenţa greacă sporise simţitor în viaţa
politică şi culturală a Moldovei şi Ţării Româneşti. Deşi timide în
cercări de a se cînta greceşte la una din stranele cîtorva biserici se
făcuseră, acestea nu puteau avea sorţi de izbîndă, pentru pricini uşor
de înţeles.
Limba română în Biserică nu putea fi, deci, împiedicată în progresul
firesc în care se afirma. S-au ivit totuşi, în chiar această epocă, unele
dificultăţi. Traducerea, mai ales a liturghiei, a evangheliarului şi a
altor cîteva cărţi de cult, cerea o adecvare perfectă a formei româ
neşti la original, în speţă la cel grecesc. Orice alunecare putea aduce
grave urmări, de care, de pildă, marele patriarh Dositei al Ierusali
mului îl avertizase, pe un ton aspru, pe viitorul vlădică ardelean, Atanasie Anghel, în 1698. Pricina era — i s-a spus — puţinătatea şi «în
gustimea» limbii române, căreia îi lipsea vocabularul şi excepţionalele
mijloace de expresie ale limbii greceşti. Un ris#c mai mic era încă
păstrarea vechilor tipărituri slavone. A fost meritul marilor vlădici
Teodosie şi Antim, precedaţi de Varlaam şi — în Moldova — de
Dosoftei, că nu s-au oprit din drum şi — cu sprijinul neprecupeţit al
lui Şerban Cantacuzino şi, mai ales, a lui Brâncoveanu, ajutaţi şi de
cîţiva învăţaţi şi harnici cărturari, au continuat să lupte pentru cît mai
multe şi mai izbutite tălmăciri în limba ţării. Nu avem intenţia să ur
mărim şirul tipăriturilor care au dat la lumină aceste tălmăciri. Vom
reaminti doar unul sau două momente care ni se par semnificative.
Cel dintîi a fost soluţia unor texte bilingve, care — mai tîrziu
s-a aplicat mai consecvent tipăriturilor greco-arabe. Textul Evangheliei
greco-române din 1693, imprimat de Antim Ivireanul în tiparniţa Mi
tropoliei din Bucureşti, îşi datoreşte traducerea românească lui Şerban
Greceanu, vtori logofăt, care, în precuvîntarea sa ne arată :
«Luat-am învăţătură vrednicile neamuri ale creştinilor, precum au
fost Evanghelia în limba a tuturor neamurilor să o scrie şi să o tipă
rească, după asemănarea limbii elen eşti; ca, de s-ar întîmpla ceva
greşală sau îndoire la Evanghelia care iaste tălmăcită în limbile lor,
să se dezlege îndoirea şi să se îndrepteze greşala de pre cea elinească...».
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Soluţia, deşi ingenioasă, nu putea fi folosită pe o scară largă, din
evidente motive, mai ales de ordin tehnic. S-a continuat, aşadar, cu un
număr tot mai sporit de traduceri în singură limba ţării.
Un avertisment avea însă să se producă, cinci ani mai tîrziu, în 1698,
cum am amintit, în treacăt, mai sus. Cu prilejul examinării canonice
a celui ce urma să urce în Scaunul Mitropoliei Ardealului, tînărul Atanasie Anghel, Dositei al Ierusalimului, avînd alături pe Teodosie al
Ungrovlahiei, îngrijoraţi neîndoios de situaţia care se pregătea, peste
munţi, Ortodoxiei, au întocmit, în
de puncte, un «îndreptar, dogma
tic, liturgic şi canonic», o adevărată Mărturisire de credinţă de o ne
abătută rigoare. Într-însul se arată că preoţii «vor ceti Evanghelia, vor
face cazanie, vor spune rugăciunile «atîta la biserici, cît şi la pogribanii în limba poporiîlui», adică la români «pre limba rumăniască». In
schimb, cîntările şi liturghia «slujba Bisearicii, adecăte Ohtaiul, Miniaele şi alalte cărţi ce se cîntă Duminicile şi sărbătorile şi slujba de
toate zilele» se vor face neapărat slavoneşte, «iar nu rumăniaşte sau
într-alt chip». Şi mai urmează cîteva indicaţii, arătînd o oarecare în
găduinţă pentru limba grecească. Ca să se imprime liturghia în româ
neşte, după atîtea oprelişti, va fi nevoie de toată iscusinţa lui Antim
Ivireanul, care — cum s-a dovedit în ultimii ani — strecoară, putem
spune, Liturghierul în cuprinsul Evhologhiului tipărit la Rîmnic, în 1706,
probabil cu îngăduinţa bătrînului mitropolit Teodosie. Acesta se stinge
din viaţă la începutul lui 1708, precedat cu un an de marele şi neîn
duplecatul său sfătuitor, Dositei al Ierusalimului. Se poalte afirma căf
sub noua păstorire a lui Antim Ivireanul, un suflu nou se simte în Bi
serica Ţării Româneşti, inclusiv în relaţiile ei cu noul patriarh al
Ierusalimului.
Traducerile în româneşte continuau dar, încă înainte de începutul
noului veac, ele nu încetau să solicite eforturi considerabile din par
tea tălmăcitorilor, care nu o dată se plîng de greutăţile întîmpinate. Am
ales ca exemplu un citat din Mineiul pe Septembrie, tipărit de Mitrofan al Buzăului, fost episcop de Huşi şi ucenic al marelui Dosoftei al
Moldovei, în 1698.
în Precuvîntarea Mitropolitului Teodosie către Brâncoveanu, înal
tul’ chiriarh, vorbind de lipsa mult resimţită a unei asemenea cărţi de
cult, scria :
«Iată ascuţita socoteală a Mării tale nu numai lipsa acestora ci şi
turburarea ceea ce era mai înainte în besfereci au potolit, pentru că
era învăţăturile tipicului şi ale orînduialelor la Minei scrise cu mîna
pre limba slavonească, iară preoţii noştri de pre la sate nicidecum
întelegînd limba aceia, orînduialele besericii nu să făcea deplin, nici
vieţile sfinţilor să citia, ascultătorii neînţelegînd...».
Şi, în sfîrşit, unul dintre traducători, Radu logofătul Greceanu,
într-o însemnare, către sfîrşitul volumului, făcea această tulburătoare
mărturisire :
«Rugînd pre tot pravoslavnicul cititoriu, care pedepsit va fi în
ştiinţa elineasca, de va şi cunoaşte niscare greşale, să nu defaime că
cu greu iaste a tălmăci neştine singur, ales despre limba elinească
spre cea rumânească. Că sînt cuvinte elineşti şi vorbe despre locuri,
2
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care unele nici la lexicoane nu să a f lă ; altele de să află şi să înţeleg,
iară pentru îngustarea limbii irumâneşti nu pot veni la tălmăcit. Iară
eu am iscodit şi în tot chipul m-am nevoit a nu lăsa nici un cuvînt
ca să nu dea întru înţelegerea limbii noastre cei rumâneşti».
Cred că nu mă înşel cînd socotesc mărturisirea lud Radu Greceanu
ca pe o dovadă strălucită de existenţă, în epoca brîncovenească, a
unui mănunchi de cărturari români, care au unit priceperea, hărnicia
şi pietatea lor, întru făurirea unei limbi literare româneşti mai bogate,
mai precise şi — pe cît era cu putinţă — mai limpezi, spre mai marele
folos al culturii naţionale.
In epoca următoare prăbuşirii Imperiului bizantin, nicicînd Teo
logia Simbolică ortodoxă nu a cunoscut, ca în veacul al şaptesprezecelea, un număr mai mare de Mărturisiri de credinţă, dintre care —
fără îndoială — cea mai importantă este cea pusă sub numele lui Petru
Movilă, mitropolitul ortodox al Kievului, a cărei primă traducere ro
mânească, săvîrşită de acelaşi Radu Greceanu, a apărut din tiparniţa
Episcopiei de la Buzău, în 1691, sub titlu l: «Pravoslavnica Mărturisire
a săborniceştii şi apostoleştii bisericii Răsăritului, întoarsă dupre gre
cească în limba românească den porunca prea luminatului Domn
Constantin Brâncoveanu, de Radul logofăt Greceanul». Traducătorul
nu uită să amintească ajutorul pe care l-a căpătat, la îndreptarea «mai
grelelor cuvinte şi noime», de la stolnicul Constantin Cantacuzino,
care-i sprijinise pe fraţii Greceni, cu luminile şi cunoştinţele sale, şi
la tălmăcirea din acelaşi an, a M ărgăritarelor Sfîntului Ioan Gură
de Aur.
Nu vom schiţa aci istoricul — de altfel bine cunoscut — al alcătui
rii acestei cărţi de învăţătură a lui Movilă, examinată şi pe alocuri în
dreptată la Iaşi, în 1642, tradusă în greceşte de iscusitul teolog Meletie Sirigul şi care a dobîndit, un an mai tîrziu, recunoaşterea oficială
a celei mai înalte instanţe de atunci a Ortodoxiei, prin hotărîrea sino
dală din 1643, semnată de toţi cei patru patriarhi ai Bisericii Răsăritene.
Nenumărate traduceri româneşti au urmat tălmăcirii lui Radu Gre
ceanu pînă în zilele noastre. Iar în 1699, a apărut în forma sa grecească,
la Snagov, sub îngrijirea lui Antim Ivireanul, însoţită, între altele, de
o importantă prefaţă a lui Dositei al Ierusalimului.
Apariţia, la distanţă de cîţiva ani, a Pravoslavnicei Mărturisiri, în
limba română şi apod în greacă, şi anume amîndouă în tipografii din
Ţara Românească, nu este întîmplătoare. Lupta pentru apărarea orto
doxiei, în special împotriva înteţirii propagandei romano-catolice, pur
tată îndeosebi de energicul patriarh al Ierusalimului, Dositei, se depla
sează acum de la Iaşi în Bucureştii epocii brâncoveneşti.
In importanta precuvîntare- către cititorii drept-credincioşi, din
fruntea ediţiei greceşti amintite a Mărturisirii Ortodoxe, Dositei soco
teşte că veacul al XVI-lea a văzut ridicîndu-se «patru mari fiare, protivnice şi duşmane Sfintei lui Dumnezeu Biserici». Acestea s în t : ere
ziile luterană şi calvină, ordinul iezuiţilor şi «schimbarea calendarului,
adică a sărbătorii SfinteloT Paşti», datorită Papei Grigorie XIII. Cea
mai primejdioasă dintre toate pare să fie, după Dositei, ofensiva pur
tată de iezuiţi, mai ales în Polonia şi Rusia Mică, rămasă multă vreme
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sub stăpînire polonă. Aceştia învinuiau pe ortodocşi că primiseră înrîuriri de la amintitele «erezii» şi cultivau, în rîndurile pravoslavni
cilor din regiunile menţionate, o primejdioasă acţiune de prozelitism.
Biserica Răsăriteană respinsese mai de mult şi mai uşor învinui
rile de apropiere de luteranism. Mai dificilă a fost lupta de înlăturare
a suspiciunii de aderare la un număr de principii calvine. «Piatra de
poticnire», după expresia biblică, fusese catehismul publicat în 1631
la Geneva, pe numele patriarhului ecumenic Chirii Lucaris, care cu
prindea în chip vădit învăţături calvine. Discuţiile asupra paternităţii
reale a catehismului nu au contenit nici pînă azi. Dositei, în orice caz,
a crezut fără şovăială că a fost vorba de o plăsmuire a reformaţilor,
pe care Lucaris, ucis de otomani în 1638, nu a cutezat să o tăgăduiască.
Majoritatea cercetătorilor cred azi că e vorba totuşi de o operă a lui
Lucaris, care a dorit să-şi cîştige sprijinul Genevei împotriva uneltiri
lor catolice tot mai violente. Oricum, caitehismul din 1631 a stîrnit
dispute înverşunate în sînul lumii ortodoxe pentru tot restul veacului.
In acest chip is-a ajuns la Mărturisirea Ortodoxă, elaborată în forma
sa definitivă la Iaşi în 1642, la Mărturisirea Patriarhului Dositei, întă
rită de Sinodul de la Ierusalim, din 1672, şi la un număr de hotărîri
luate de Sinodul permanent din Constantinopol etc. Lupta trebuia dusă,
deci, pe două fronturi. Dositei a simţit că pericolul major venea din
partea acţiunii romano-catolice, purtată la hotarele apusene ale orto
doxiei ruse, alături de care el a luptat în chip consecvent. Trebuiau să
se tipărească lucrări de teologie polemică, mai ales din cele ce aparţi
neau teologiei bizantine tîrzii sau celei post-bizantine, spre a stăvili
urmările unei abile propagande heterodoxe, purtate între alţii de foştii
elevi — bine pregătiţi — ai Colegiului grecesc al Sfîntului Atanasie
din Roma, instruiţi special pentru cîştigarea la uniatism a grecilor din
Imperiul otoman.
Dositei a pornit întemeindu-şi o tipografie grecească .la Iaşi, la
mînăstirea Cetăţuia, dînd la lumină, după Intîm pinarea în contra pri
matului Papei a răposatului patriarh Nectarie al Ierusalimului (1682),
două lucrări aparţinînd unor «clasici» ai teologiei polemice bizantine:
Simeon al Thesalonicului, în contra eresiilor (1683) şi Cuvîntul lui
Ioan Eugenikos împotriva hotărîrilor Conciliului din Florenţa (1694).
Două din vestitele sale Tomuri împotriva romano-catolicilor : Tomul
îm păcării (1694) şi Tomul iubirii îm potriva latinilor (1698) se tipăresc
ia Iaşi. Abia al treilea volum : Tomul bucuriei (1705) va apărea în Ţara
Românească, la Rîmnic.
Nu cunoaştem toate motivele care l-au făcut pe Dositei să-şi stră
mute activitatea de neobosit luptător pentru pravoslavie în Ţara
Românească. In 1688 însă el alcătuieşte o importantă iprecuvîntare la
Biblia lui Şerban. Iar în 1690 tipăreşte la Bucureşti Manualul său
contra rătăcirii calvine, împreună eu vestita întîm pinare a lui Meletie
Sirigul, acum răposat, împotriva lui Chirii Lucaris şi a catehismului
său, scrisa de învăţatul teolog, încă înainte de 1642, la îndemnul în
suşi al lui Vasile Lupu. Pînă la moartea sa, la începutul lui 1707, ne
obositul patriarh şi-a găsit răgazuri pentru a alcătui o uriaşă Istorie a
celo r c e au fost patriarhi în Ierusalim, operă de un covîrşitor interes
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pentru istoria Bisericii Răsăritene, care, însă, a fost dată la lumină
abia în 1715, dar tot la Bucureşti, de nepotul şi urmaşul său în Scaun,
Hrisant.
*
Am crezut că, în această succintă evocare, am avut dreptul să ală
turăm activitatea desfăşurată de Dositei în Moldova, de cea dusă de el
şi de cea — cum vom vedea — a unor învăţăcei ai săi, în Ţara Româ
nească, integrînd roadele lor în aceeaşi cultură teologică a epocii brâncoveneşti. Unitatea de cultură a celor două ţări româneşti în această
epocă este bine cunoscută şi prestigiul, ca şi influenţa lui Brâncoveanu
dincolo de Milcov ne îndrituiesc să integrăm lupta de apărare a orto
doxiei, dusă sub auspiciile mai ales ale lui Dositei, în aceeaşi mare
cultură brâncovenească. Dar şi după moartea lui Dositei, cursul trasat
de el continuă. Să amintim numai de străvechea Panoplie dogm atică a
lui Eftimie Zigabenos, scrisă la îndemnul basileului bizantin Alexios I
Comnenul, care îşi vede ediţia sa princeps apărînd la Tîrgovişte, în
1710, prin îngrijirea cunoscutului ieromonah şi cronicar Mitrofan
Gregoras.
O scurtă caracterizare a direcţiilor în care s-a îndreptat publicis
tica lui Dositei ni se pare necesară. Combătînd pe latini, Dositei ape
lează în vastele sale culegeri la scrieri şi acte îndreptate împotriva
Schismei, înoepînd cu epoca lui Fotie şi stăruind mai mult asupra dez
baterilor Conciliului de la Florenţa şi mai ales a primatului papal, aprig
contestat de opoziţia ortodoxă din Conciliu, sau de mari teologi con
temporani, ca un Ghenadie Scholarios, din opera căruia se publică, pen
tru prima oară, importante fragmente. în acest caz, Dositei îşi găsea
adversarii într-o tabără bine delimitată şi situată — de la sine înţeles
— in afara Bisericii pravoslavnice.
Altfel stau lucrurile ou atacurile sale împotriva calvinilor. E drept
că patriarhul publicase, în 1690, Manualul său contra rătăcirii calvine.
Mai interesat s-a arătat însă Dositei de infiltraţiile învăţăturilor refor
mate, de data aceasta înlăuntrul Bisericii ortodoxe. Am amintit de ca
tehismul genevez al lui Chirii Lucaris şi de lupta dusă împotriva cîtorva
dintre învăţăturile acestuia, în întreg secolul XVII. Numai că perso
nalitatea impunătoare a lui Chirii a lăsat urme la ciraci ai săi. Cel mai
însemnat pare să fi fost Teofil Coridaleu, ierarh al Bisericii ortodoxe,
care unise influenţele primite de la Lucaris cu larga sa erudiţie în filosofia neo-aristotelică, cultivată mai ales la Padova, de unde împru
mutase un anumit iraţionalism, care se împăca greu cu anume puncte
din dogmatica Bisericii Răsăritului. Discipolul acestuia, Ioan Cariofil,
fost mare logothet al Bisericii constantinopolitane şi conducător al Aca
demiei Teologice din Stambul, pare să fi urmat, măcar în chestiunea —
de o însemnătate capitală pentru ortodoxie — a prefacerii darurilor în
euharistia liturgică, o poziţie foarte apropiată de a reformaţilor, sprijinindu-se şi de unele teze aristotelice, inadmisibile în abordarea unui
atare punct de doctrină.
Cariofil, personalitate de înaltă distincţie, cu vechi şi excelente ra
porturi cu Cantacuzinii munteni şi, de altminteri, vechi şi cald preţuitor
al vieţii din Ţara Românească, unde — izgonit din Constantinopol — s-a
refugiat şi a şi încetat din viaţă în 1692, a fost, şi după moarte, ţinta unor

110

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

atacuri necruţătoare din partea lui Dositei, care a publicat, la Iaşi, în
1694, Manualul său îm potriva lui C ariofil.
Nu este greu de înţeles de ce această intensă acţiune de apărare
a ortodoxiei s-a purtat, în epoca respectivă, mai degrabă în Ţara Ro
mânească decît în Moldova. Aci, deşi se aflau cîţiva erudiţi cu largă
cultură teologică, ca bunăoară un Ieremia Cacavelas, starea politică şi
economică a ţării erau precare la acest sfîrşit de veac al şaptesprezecelea, ca şi în primii ani ai secolului următor, cînd, de altfel, maii de
grabă decît în Muntenia, se instalează domniile fanariote.
In Ţara Românească, în schimb, pe lîngă prestigiul necontestat al
unui Şerban Cantacuzino sau Constantin Brâncoveanu, pe lîngă munificenţa neegalată a acestuia din urmă, trebuie ţinute în seamă şi alte
împrejurări. Acţiunea teologilor de care ne ocupăm trebuia dusă, mai
cil seamă, prin tipărituri, şi acestea nu se puteau executa nici pe cu
prinsul Imperiului otoman .şi — în cazul special al unor polemici antilatine — , nici la Veneţia. Acolo existau cîteva vestite tipografii gre
ceşti, care alimentaseră cu publicaţii religioase sau de «zidire sufle
tească», de aproape două veac'uri, pe grecii din Orient. Pentru motive
uşor de înţeles, lucrări ca cele trei Tomuri ale lui Dositei nu puteau fi
date la lumină în Italia şi nici chiar în alte centre europene. Rusia nu
poseda încă mijloacele tehnice şi specialişti care să asigure funcţio
narea unor atari tiparniţe. Rămîneau deci Ţările româneşti şi mai ales
Muntenia, unde — sub Brâncoveanu — numărul tiparniţelor s-a în
mulţit spectaculos, şi unele — ca cea de la Snagov bunăoară — puteau
imprima lucrări nu numai în limba greacă, dar şi în cea arabă. In al
doilea rînd, circulaţia oamenilor de cultură, mai ales înalţi ierarhi, dar
şi clerici mai mărunţi, se putea face mult mai lesnicios spre Bucureşti
decît spre regiuni aflate dincolo de hotarele împărăţiei sau în regiuni
mai expuse ale acesteia, cum a fost multă vreme Moldova.
Să adăugăm că, datorită dragostei pentru Biserică a cîrmuitorilor
noştri, mulţi înalţi ierarhi din Răsărit, deseori strîmtoraţi sau chiar
prigoniţi în eparhiile lor, găseau adăpost şi ajutoare cu prisosinţă, pe
lîngă curţile domneşti. Numărul acestor chiriarhi — patriarhi sau aşa
numiţii mitropoliţi «titulari» din Orient — a fost deosebit de mare la
răscrucea veacurilor XVII şi XVIII. La înmormîntări — ca a lui Constan
tin Cantemir în 1693 — unde au slujit nu mai puţin de patru patriarhi,
dar mai ales la Bucureşti, la nunţi domneşti sau la tîrnosirea vreunei
mari biserici, patriarhii şi alţi înalţi ierarhi sînt nelipsiţi.
Toţi aceşti învăţaţi teologi aflau la noi nu numai sprijin material
şi moral, dar şi un mediu în care se integrau în mod firesc. La Curtea
brâncovenească se afla un om excepţional prin darurile spiritului, prin
învăţături căpătate la înalte şcoli ale Apusului, dar şi prin profunde
cunoştinţe din cîmpul teologiei, istoriei sau filologiei. La el apelau
traducătorii noştri cînd întîmpinau greutăţi în interpretarea unor «loca
obscura», nu numai în probleme de limbă sau cultură clasică, dar şi
de exegeză a textelor sacre. Stolnicul Constantin Cantacuzino, bun
prieten al nefericitului Ioan Cariofil, a fost multă vreme în centrul
acestei societăţi de înaltă cultură şi spiritualitate, avînd în preajmă
şi pe viitorul mitropolit Antim Ivireanul, mare cunoscător de limbi şi
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de învăţătură creştină, dar şi una dintre cele mai strălucite figuri ale
vechii noastre literaturi.
In asemenea împrejurări, dacă se poate vorbi în aceste vremi de
un spirit panortodox, care să lumineze şi să îmbărbăteze Biserica atît
de încercată a Răsăritului, acesta s-a aflat în Ţara Românească, pe
cînd era cîrmuită de -un voievod care avea să sfîrşească precum un
mucenic de cea mai curată tradiţie. Căci nu numai Biserica ţării lui
avea să folosească ,de pe urma politicii bisericeşti şi culturale a Voie
vodului, nu numai teologia cultivată în limba greacă avea să cunoască
o strălucire nemaiîntîlnită de la căderea Bizanţului încoace, ci şi tipar
niţele de la Snagov şi Bucureşti vor da la lumină cărţi de cult în lim
bile greacă şi arabă, iar la Alep sau Tiflis se vor imprima, cu sprijin
brîncovenesc, cărţi în limbile băştinaşilor, arabi sau georgieni.
Cultura teologică şi viaţa bisericească, în genere, avea să cu
noască şi în veacul domniilor fanariote, care urmează îndată după că
derea marelui voievod, biruinţe remarcabile, figuri de ierarhi de înalt
prestigiu, tipărituri preţioase, dar totul se va desfăşura într-un cadru
mult mai strîmt, sub apăsarea unui regim politic mult îngustat în ini
ţiativele şi capacităţile sale.
Rămîne să vedem în ce măsură învăţămîntul superior — în speţă
Academia domnească — a contribuit, în această epocă, la promovarea
culturii teologice şi îndeosebi la acţiunea de apărare a ortodoxiei îm
potriva atacurilor sau infiltrărilor heterodoxe.
Ceea ce cunoaştem mai bine din programul de învăţămînt din pri
mele decenii după întemeierea Academiei este consemnat în proiectul
de reorganizare a ei, alcătuit, în august 1707, de noul patriarh al Ie
rusalimului, Hrisant Notaras, la cererea lui Constantin* Brâncoveanu.
Cursurile, predate în limba greacă, erau încredinţate la trei profesori
şi se ţineau pe lîngă mînăstirea Sfîntul Sava din Bucureşti, închinată
Ierusalimului. Elevii erau puţin numeroşi, români, dar şi cîţiva sosiţi
de peste hotare. Lucru remarcabil în ceea ce am numi programa ana
litică a cursurilor este interesul, aproape exclusiv, pentru literatura
clasică elină, pentru comentarea cîtorva tratate ale lui Aristotel, după
parafraze datorate mai ales filosofului grec amintit, Teofil Coridaleu,
şi pentru studiul ştiinţelor naturii. Inspiratorul programei, noul patriarh
Hrisant, făcuse studii în Occident, avea solide cunoştinţe în domeniul
matematicii, astronomiei şi al ştiinţelor pozitive, precum şi o apre
ciere vădită pentru studiile asupra filosofiei peripatetice, promovate cu
succes mai ales, cum ştim, de universitatea din Padova. Interesul se
îndrepta spre cultura laică, clasică, dar şi contemporană, fără vreo re
ferire la realităţile româneşti şi fără o semnificativă apropiere de pro
blemele culturii teologice.
Nu întîmplător această schimbare de orizont cultural se manifesta
aproape nemijlocit după dispariţia patriarhului Dositei,, a cărui orien
tare conservatoare sub acest aspect am putut-o aprecia în cele mai
sus arătate.
Academia domnească se reforma doar în 1707. întemeierea sa era
mai veche, datînd probabil de la sfîrşitul penultimului deceniu al vea
cului precedent. Şi astăzi se mai poartă discuţii asupra adevăratului

112

BISERICA ORTODOXĂ ROMĂNĂ

întemeietor al A cadem iei: Şerban Cantacuzino sau Constantin Brâncoveanu ? Personal sînt încredinţat că iniţiativa a aparţinut celui dintîi,
care nu şi-a putut realiza pe deplin proiectul, din pricina unei morţi
neaşteptate. Adevăratul îndemn socotesc însă că a venit din partea lui
Dositei al Ierusalimului. Acesta fusese solicitat încă din 1680 de pa
triarhul Ioachim al Moscovei să trimită teologi greci învăţaţi în Rusia,
pentru a combate ideile catolicizante ale lui Simeon Polotsky ,• şi
Dositei le va trimite, într-adevăr, pe cei doi fraţi Lihudis — Ioanichie
şi Sofronie — , care luptă cu succes pentru revenirea la stricta dogmă
ortodoxă privind prefacerea darurilor şi epicleza în euharistia liturgică,
doctrină consfinţită prin Sinodul moscovit din 1690. Fraţilor Lihudis,
prin scrierile şi acţiunile lor, li se datoreşte şi îmbunătăţirea activităţii
Academiei teologice moscovite.
Ni se pare firesc ca acelaşi Dositei, conştient de primejdiile ce
pîndeau ortodoxia din ţările române, să fi sugerat lui Şerban Cantacu
zino sau fratelui său, Stolnicul, ideea întemeierii unei Academii cu
rosturi asemănătoare la Bucureşti, unde să cheme de asemenea iscusiţi
teologi ortodocşi, care să propage în învăţămînt şi în scrierile lor ideile
sale privind rezistenţa împotriva ofensivei heterodoxe. Astfel, a sosit,
probabil chiar în primul an de domnie al Brâncoveanului, marele teo
log din Trapezunt, . Sevastos Kimenites, numit director al Academiei,
iar apoi Marcu Porfiropulos din Cipru. Celui dintîi îi datorăm două ti
părituri scrise vădit pe linia preocupărilor lui Dositei : cea dintîi, tipă
rită la Snagov, în 1701, de Antim Ivireanul este un Eontologiu, în care
se înfăţişează sărbătorile bisericeşti, data Paştilor etc., potrivit calen
darului liturgic al Bisericii răsăritene. Cea de a doua : învăţătură d o g m atică a prea sfintei Biserici răsăritene şi soborn iceşti, imprimată la
Bucureşti, în 1703, după moartea lui Sevastos, tratează, în prima sa parte,
problema prefacerii darurilor în Taina Euharistiei. Un număr de exem
plare, purtînd o dedicaţie schimbată, s-au trimis în Rusia lui Petru cel
Mare. In anume împrejurări, directorilor Academiei domneşti li se
încredinţa şi sarcina de cenzori ai unor lucrări teologice. Astfel, cînd
în 1697 se tipăreşte la Snagov Manualul d esp re cîtev a nedum eriri al
defunctului loan Cariofil, alcătuit, cum ne arată titlul volumului, la ce
rerea Stolnicului Constantin Cantacuzino, Antim Ivireanul, care sem
nează prefaţa omagială către Constantin Brâncoveanu, nu uită să su
blinieze ajutorul primit de la Sevastos Kimenitul, care a adăugat textu
lui originar elemente trecute cu vederea de Cariofil şi a clarificat unele
locuri obscure, pentru mai buna înţelegere a aşa-ziselor «nedumeriri».
Linia trasată de Dositei era cum nu se poate mai vădită.
Cît priveşte pe Marcu din Cipru, acesta a avut de cercetat — cîţiva
ani mai tîrziu — un manuscris pe care patriarhul Alexandriei Gherasim
Paladas, un oaspete obişnuit şi preţuit al Curţii de la Bucureşti, inten
ţiona să-l tipărească la noi. Marcu se împotriveşte, întîi, declarînd că
lucrarea — de retorică teologică — cuprinde opinii greşite, «alăturea
cu dogma Bisericii noastre»._Cartea nu se va mai tipări, spre mîhnirea
şi chiar indignarea patriarhului.
Este de înţeles că numărul lucrărilor care ar fi meritat să fie amin
tite, pentru o mai potrivită înţelegere a dimensiunilor culturii teolo
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gice în epoca brâncovenească este mult mai mare. S-ar fi putut men
ţiona predicile şi panegiricile predicatorului Curţii domneşti, Gheorghe
Maiota, ale fiilor lui Constantin Brâncoveanu sau Cuvîntul de laudă
despre p reo ţie al lui Hrisant, viitorul patriarh al Ierusalimului. De ase
menea, Proschinitariul Muntelui Athos, datorat lui Ierotei Comnenul,
viitorul mitropolit al Dîrstei, imprimat la Snagov, în 1701. Dacă am fi
luat în considerare nu numai tipăriturile, aşa cum am procedat, dar şi
bunăoară traducerile rămase în manuscris (şi să pomenesc doar de
cele datorate aceluiaşi Ierotei al Dîrstei), este limpede că imaginea cul
turii teologice, care s-a afirmat în Ţara Românească la răscrucea seco
lelor XVII şi XVIII, ar fi cîştigat în claritate şi adîncime. Cum am anun
ţat însă, am dat precădere acelor lucrări teologice care au contribuit în
chip vădit la apărarea ortodoxiei de atacurile sau infiltrările venite din
partea altor confesiuni.

Cultura teologică, care cunoscuse o înflorire neobişnuită în epoca
brâncovenească, nu putea rămîne însă — după cuvîntul Evangheliei —
făclie sub obroc. De ea trebuia să se folosească, după puterile lor, şi
pături mai largi şi mai smerite ale turmei cuvîntătoare. O comunicare a
unora măcar din înfăptuirile .sale, cu reducţiile şi îngustările necesare,
trebuia să ajungă şi pînă la poporenii bucuroşi, negreşit, să se împărtă
şească din admirabila trudă a atîtor tălmăcitori şi mînuitori ai teascu
rilor tipografice. Mai ales, însă, ei aveau dreptul să se pregătească, po
trivit unor străvechi şi neclintite rînduieli, la primirea Sfintelor Taine,
şi să se integreze, astfel, după cuviinţă, în viaţa harică a Bisericii. Dar
mijlocitorii unei asemenea împărtăşiri nu puteau fi, în primul rînd, decît
preoţii de mir. Aci, însă ni se dezvăluie o dureroasă stare de lucruri.
Aproape întregul veac al şaptesprezecelea — şi mă gîndesc acum, în
primul rînd, la Ţara Românească — răsună de plîngerile străinilor, dar
şi ale localnicilor luminaţi, cu privire la ignoranţa şi la deplorabilul
nivel moral al slujitorilor din bisericile de enorie. Şi nu este vorba de
străini, eventuali potrivnici ortodoxiei, ci de ierarhi sau clerici dreptcredincioşi, ca un Matei al Mirelor, cronicar şi fost egumen la Dealul,
în primul sfert al veacului-, sau de un Paul de Alep, către sfîrşitul dom
niei lui Matei Basarab. Pe cît de slăvite erau mînăstirile româneşti, cu
rînduiala, strălucirea slujbelor şi cucernicia monahilor lor, pe atît de
desconsideraţi erau preoţii de mir. Este drept că, în lumina revelaţiilor
istoriei, osîndirea lor se dovedeşte prea aspră, cînd ne gîndim la dările
şi poverile de tot soiul care apăsau asupra preoţilor, mai ales a celor de
la sate, şi-i cufundau, nu o dată, în precaritatea materială şi morală în
care trăiau.
Este meritul epocii brâncoveneşti că a înţeles că o cultură, inclu
siv cea teologică, trebuie promovată la toate nivelurile societăţii, mai
ales atunci cînd progresele limbii naţionale pe de o parte şi ale tiparu
lui pe de alta înlesneau acest indispensabil proces de înnoire şi ridicare
a societăţii.
Astfel, la Buzău, în 1702 — ultimul an de păstorire a lui Mitrofan —
apărea învăţătură preoţilor pe scurt de şapte Taini ale B esereB.O.R. — 8
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cii, cu o prefaţă a Mitropolitului Teodosie. Era un început, continuat
cu vigoare de Antim Ivireanul, care, dacă în didahiile sale nu-i cruţa
pe mireni, nu se sfia să-şi arate asprimea şi faţă de preoţi. în învăţătura
b isericea scă din 1710, îri C ap ete de poruncă, din 1714, Antim se adre
sează deseori cu severitate acestor slujitori ai altarelor, cu porunci mai
mult decît cu sfaturi, pentru a curma răul. în învăţătura bisericească,
după ce îşi ceartă preoţii, în cuvinte pe care cu greu le-am putea repro
duce acum, încheie îndemnîndu-i: «să vă luminaţi şi voi şi să învăţaţi
şi pre alţii».
Cine urmăreşte şirul tipăriturilor româneşti din secolul XVIII este
izbit de numărul cărţilor destinate cultivării preoţimii, începînd cu
învăţături pentru c e le şap te Taine, din 1724, date la lumină de Damaschin Dascălul, sau cu Preoţia, imprimată tot la Rîmnic de Grigorie Socoteanul, în 1749, şi sfîrşind cu Stătuire către duhovnic, a Cuviosului
Nicodim Aghioritul, tradusă în 1799 de Gherontie şi Grigorie la
Bucureşti. La începutul acestui lung şi rodnic drum stau, însă, pentru
Ţara Românească, strădaniile luminaţilor ierarhi din epoca brâncovenească.
Cu regretul de a nu fi putut prinde, în cîteva pagini, decît o palidă
icoană a culturii teologice din Ţara Românească a epocii brâncoveneşti,
cer îngăduinţă să închei cu cîteva cuvinte rostite de Nicolae Iorga, în
memorabila sa conferinţă din august 1914, rostită la comemorarea a
două sute de ani de la martiriul marelui voievod muntean :
«...Prin acea largă operă de cultură răsăriteană, de cultură în toate
limbile Răsăritului (...), prin găzduirea fruntaşilor bisericeşti ai Orien
tului, Patriarhi, Mitropoliţi, dascăli; prin operile lui- de ctitorie la
toate «locurile sfinte», el a ştiut, faţă de regiunile siriene, arabe, caucasiene, supuse ori vasale Turcilor, ca şi faţă de grecitatea europeană,
să înlocuiască pe împăraţii bizantini de odinioară, ca un urmaş legitim
al cărora era privit. Domn autonom în ţara lui, înconjurat de presti
giul superior al Cesarilor constantinopolitani, al lui Constantin cel
Mare,' în întreaga lume a Orientului, aceasta a fost situaţia lui* Constan
tin Vodă Brâncoveanu».
Şi Iorga termina prin aceste cuvinte care trebuie să ne îmbărbă
teze pururi :
«Pe cînd legăturile politice sînt astăzi şi se pot sfărîma mîine, pe
cînd succesele dobîndite printr-o hotărîre a întîmplării, printr-o altă
hotărîre a întîmplării se pierd, lucrurile agonisite prin cultura adînc
coborîtă în suflete fac parte din moştenirea veşnică a unui popor».
Prof. Dr. ALEXANDRU ELI AN
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DOUĂ ANIVERSĂRI EDIFICATOARE *
începută încă din secolele X V şi XVI, traducerea în româneşte a
Sfintei Scripturi şi-a găsit încununarea în noiembrie 1688, cînd la
Bucureşti s-a tipărit pentru prima dată în întregime B ib lia .românească.
Au trecut de atunci 300 de ani şi Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist personal, au socotit
potrivit ca evenimentul să fie marcat sărbătoreşte atît în ţară, cît şi
peste hotare, dată fiind importanţa lui nu numai pentru ortodocşii ro
mâni, ci în general pentru întreaga comunitate creştină.
Era vremea cînd majoritatea neamurilor, odată cu apariţia tipa
rului, s-au străduit să dea pe limba proprie Sfînta Scriptură astfel încît
aceasta să ajungă la îndemîna fiecărui credincios. E adevărat însă că
pentru români aniversarea la care mă refer dobîndeşte o semnificaţie
aparte, dat fiind că în aceeaşi perioadă de timp se plasează altă ani
versare : unirea cea «mare» într-un singur stat naţional a tuturor pro
vinciilor româneşti, dintre care unele s-au aflat pînă atunci sub stăpîniri străine, eveniment petrecut la 1 decembrie 1918.
Ceea ce apropie aceste două aniversări este ideea de unitate : aşa
cum Biblia din 1688 este rodul străduinţelor unor traducători din toate
provinciile româneşti şi cum destinatarii ei erau credincioşii «munteni,
*
Cuvîntare rostită la Simpozionul dedicat prezentării ediţiei jubiliare a «Bibliei
de la Bucureşti», Viena, 27 noiembrie 1988.
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moldoveni şi transilvăneni», întreg «neamul românesc» de pretutin
deni, tot astfel Unirea din 1918 constituie expresia dorinţei românilor
din totdeauna şi de pretutindeni de a fi una.
Pentru moment însă aş dori să insist asupra semnificaţiei tipăririi Bi
bliei numită «de la Bucureşti» din anul 1688.
★

Din punct de vedere istoric, creştinismul românesc îşi are începutu
rile în primele propovăduiri ale învăţăturii evanghelice de către Sf.
Apostol Andrei, care s-a ostenit întru împlinirea poruncii Mîntuitorului
de a învăţa «toate neamurile» (Luca 24, 47), «pînă la marginea pămîntului» (Faptele Apostolilor , ) şi care a ajuns şi în părţile Dobrogei
de astăzi, Sciţia Mică de odinioară. Viaţa bisericească şi spiritualitatea
creştină s-au conturat şi adîncit în epocile postapostolică şi patristică,
mai ales în Dacia Pontică, .prin predica şi scrierile unor loan Casian,
Dionisie Exiguul, loan Maxenţiu etc., prin întreaga activitate a episcopilor Tomisului (Constanţa de astăzi) şi a slujitorilor bisericeşti care
păstoreau pe aceste meleaguri. Urmele unei autentice şi închegate vieţi
creştine pe teritoriul românesc sînt date astăzi la iveală de aprofun
date şi numeroase cercetări arheologice. Epoca de formare a poporului
român prin simbioza geto-dacă şi romană corespunde adoptării reli
giei creştine şi unei profunde trăiri spirituale care va iradia în toate
provinciile româneşti şi va marca întreaga istorie a poporului român.
In epoca imediat următoare (secolele VII— XIII), spiritualitatea creş
tină este continuată şi menţinută cu scumpătate în condiţiile grele ale
trecerii populaţiilor migratoare pe teritoriul României. Pe acest fond se
grefează şi impunerea ca limbă sacră a slavonei, căreia mult mai tîrziu
îi va face concurenţă greaca, atît una cît şi cealaltă ignorate însă nu
numai de popor, ba chiar şi de cler.
Creştinismul din Ţările Române îşi căuta, cu trecerea vremii, un
făgaş propriu, majoritatea strădaniilor concentrîndu-se în jurul luptei
pentru păstrarea identităţii româneşti în Biserică. Astfel apar primele
traduceri de cărţi biblice în limba română, şi anume Noul Testament
păstrat fragmentar în C o d ic ele numit V o ro n eţea n al cărui original nu
se păstrează decît într-o transcriere din secolul XVI, Psaltirea numită
sch eian ă tot din secolul XVI şi Evangheliarul din Londra scris de mînă
în Muntenia la anul 1574, apoi traducerile celebrului diacon Coresi din
Braşov, cu care încep deja tipăriturile dintre care cităm între altele aşa
numitul T etraev an g h el din anul 1560 şi cîteva Psaltiri din 1560— 1562,
1570 şi 1577. Tot în secolul al XVI-lea apare Palia d e la Orăştie, o tradu
cere a primelor două cărţi din Vechiul Testament. Din secolul XVII, şi
anume din 1648, avem N oul Testament întreg, tipărit de mitropolitul Simeon Ştefan la Alba Iulia, Psaltirea tipărită la Iaşi în 1669 de mitropo
litul Dosoftei şi încă o dată Psaltirea aceluiaşi, dar în versuri, din 1673,
Evanghelia din 1682 tipărită la Bucureşti.
Lucrarea acesta de transpunere în limba proprie a textului sacru,
foarte importantă pentru destinul Ortodoxiei de expresie românească,
este încheiată spre sfîrşitul secolului al XVII-lea, culminînd cu tipărirea
1
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Bibliei de la Bucureşti în 1688, prima traducere integrală a Sfintei Scrip
turi în limba română şi prima traducere a Bibliei în sud-estul european.
Biblia de care ne ocupăm, numită şi «Biblia lui Şerban Cantacuzino»
pentru motive ce vor fi arătate îndată, a fost tipărită — după cum se
precizează într-o însemnare aşezată la sfîrşitul textului Apocalipsei şi
într-o postfaţă separată — cu osteneala fraţilor Şerban şi Radu Greceanu
şi a episcopului Mitrofan al Huşilor, eparhie de pe teritoriul Moldovei.
Traducerea este făcută de aceiaşi Şerban şi Radu Greceanu, de epis
copul Mitrofan, cum şi de un alt episcop, Gherman al Nişei, fost direc
tor al Academiei greceşti din Constantinopol de unde a trebuit să plece
şi a venit la Bucureşti tot ca director al Academiei greceşti existentă
aici. Pentru cărţile Vechiului Testament fraţii Greceanu au luat ca bază
de lucru traducerea făcută cu cîţiva. ani înainte de renumitul cărturar
moldovean Nicolae Milescu Spătarul.
Textul original după care s-a făcut traducerea a fost cel din
Septuaginta, dar s-au luat în considerare şi traducerea latină Vulgata,
precum şi o traducere slavonă. S-a ţinut apoi seama de traducerile ro
mâneşti de mai înainte : cele ale lui Coresi, Palia de la Orăştie, Noul
Testament al Mitropolitului Simeon Ştefan şi cărţile biblice utilizate în
cadrul slujbelor bisericeşti, adică : Psaltirea, Evanghelia şi Apostolul.
Tipărirea lucrării, sarcină de mari proporţii pentru tehnica tipografică
de atunci, s-a început în 1688, ultimul an al domniei lui Şerban Canta
cuzino (1678— 1688) — acelaşi domn al Ţării Româneşti care a parti
cipat la despresurarea Vienei din încercuirea otomană în 1683 — şi de
la care Biblia noastră îşi trage numele, şi s-a terminat în septembrie
1689 sub Constantin Brîncoveanu, urmaşul său la domnie (1688— 1714),
cel care a suferit moarte de martir împreună cu cei patru copii ai săi
neacceptînd să-şi părăsească credinţa ortodoxă.
Traducerea Bibliei este precedată de o precuvîntare a domnitorului
Şerban Cantacuzino către cititori şi de o'altă precuvîntare a patriarhu
lui Ierusalimului Dositei către domnitor.
Observînd că «pînă în ziua de azi... n-a rămas nici un neam... ca
să nu citească în limba lui dumnezeiasca Scriptură», domnitorul Şerban
Cantacuzino arată că a hotărît ca Biblia să (se tălmăcească în întregime
în limba poporului, tălmăcire pe care o oferă românilor din toate pro
vinciile româneşti. Domnitorul mai arată că pentru înfăptuirea acestei
importante opere a pus la lucru «dascăli foarte pricepuţi în limba
elină», precum şi pe «oameni ai locului instruiţi nu numai în limba pro
prie, ci şi în limba elină».
La rîndul său patriarhul Dositei elogiază pe Şerban Cantacuzino
făcîndu-1 descendent din împăratul bizantin Ioan VI Cantacuzenos
(1347— 1354), iar pe mama sa Elena, descendentă a domnitorului muntean
Matei Basarab. în sfîrşit, Şerban Cantacuzino e comparat cu episcopul
Ulfila, încreştinătorul goţilor, şi ou Ptolomeu, împăratul Egiptului, «care
a tălmăcit Sfînta Scriptură din limba evreilor lîn -limba elină».
Biblia de la 1688 cuprinde, pe lîngă cărţile din canonul palesti
nian, şi pe cele adăugate în canonul alexandrin. Aceste din urmă cărţi,
4

BISERICA ORTODOXĂ ROMĂNĂ

118

pe care traducătorii le numesc în mod greşit «apocrife», s î n t : Tovit,
Iudita, Baruh, Epistola lui Ieremia, Cîntarea celor trei tineri, a IlI-a
Esdra, înţelepciunea lui Solomon, înţelepciunea lui Isus Sirah, Istoria
Suzanei, Istoria idolului Bel şi a balaurului, I, II şi III Macabei. Lipseşte
Rugăciunea lui Manase. A fost introdusă în schimb, deşi nu face parte
din canonul biblic, cartea a IV-a a Macabeilor, atribuită istoricului evreu
Iosif Flaviu şi care de fapt este un tratat filosofic despre «primatul ra
ţiunii asupra sentimentelor».
Imprimarea Bibliei s-a făcut cu literele alfabetului slav, cu verse
tele numerotate pe margine şi cu spaţii libere între ele. Capitolele nu
sînt precedate de titluri care să indice cuprinsul pericopelor. Cărţile
* III şi IV Macabei sînt împărţite numai în capitole, iar III Esdra este îm
părţit atît în capitole şi versete, cît şi în 109 pericope. Sub raportul artei
tipografice, această primă Biblie românească — de proporţii considera
bile : 944 pagini mari cu cîte 59 rînduri fiecare — este o adevărată ca
podoperă pentru epoca în care a apărut.
Cu toate că în multe locuri traducerea este prea literală, iar con
strucţia frazelor urmează uneori mersul limbii greceşti, Biblia lui Şerban
dovedeşte nu numai multă sîrguinţă şi deosebită luare aminte, ci şi o
adîncă cunoaştere a limbilor elină şi română. Limba traducerii este atît
o sinteză a scrisului românesc de pînă atunci, cît şi un important pas
înainte pe calea dezvoltării limbii literare româneşti. Faţă de traduce
rile mai vechi utilizate ca izvoare auxiliare, Biblia de la 1688 reprezintă
deci, din toate punctele de vedere, o realizare dintre cele mai valoroase.
Pe lîngă nepreţuitul aport teologic adus Bisericii, ea a pus în circulaţie,
în toate ţinuturile locuite de români, o limbă curată, vie, înţeleasă de
toţi, cu vocabular bogat şi cu frumoase cadenţe ritmice, care o apropie
de frumuseţea şi expresivitatea graiului popular. Răspîndindu-se în
toate provinciile locuite de români, Biblia de la 1688 a contribuit esen
ţial la unificarea cugetului şi a graiului, a convingerilor, credinţelor şi
vrerilor poporului român. Serv,ind ca temelie la dezvoltarea limbii lite
rare româneşti în cursul secolelor următoare, a dat tuturor credincioşi
lor români, participanţi la serviciile religioase publice, prilej să-şi în
suşească anumite cuvinte şi locuţiuni din cuprinsul ei, introducîndu-le
în tezaurul lexical al graiului românesc.
*
.
Domnitorului român Şerban Cantacuzino i se datoresc la drept
vorbind două Biblii : una este cea românească imprimată la 1688 ; alta
este ediţia greacă de la Veneţia din anul 1687 pe care a patronat-o
şi finanţat-o în acelaşi timp. în prefaţa tipografului Nikolaos Glykys
se afirmă cu hotărîre vocaţia domnitorului român de a restaura Bi
zanţul. El destina Biblia grecească întregului Orient, ca şi cărturarilor
elenofoni de pretutindeni. Cu toată însemnătatea acesteia, Biblia ro
mânească rămîne pe departe cea mai importantă. Pentru români, Biblia
lui Şerban are valoare de textus receptus, precum Septuaginta pentru
greci, Vulgata pentru latini, traducerea lui Martin Luther pentru ger1
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mani şi King J a m e s V ersion din 1611 pentru englezi. Absolut toate edi
ţiile româneşti de mai tîrziu urmează celei din 1688, fără a i se putea
sustrage, chiar cînd ar fi vrut s-o părăsească. In prefaţa tot a unei
Biblii care îi poartă numele şi care datează din anii 1856— 1858, mitro
politul Transilvaniei Andrei Şaguna spunea : «Limba Bibliei pentru un
popor numai o dată se poate face. Dacă s-a învins piedica cea mare a
traducerii credincioase şi înţelese şi dacă poporul a primit acea limbă,
aşa zicînd în însăşi fiinţa sa, atunci urmaşii nu mai au de făcut altceva
decît s-o reînnoiască şi îndrepte pe aceasta, după cum ar fi reînnoit-o
şi îndreptat traducătorul cel dintîi al Bibliei dacă ar fi trăit pînă în
veacurile lor». Bibliei lui Şerban i se potrivesc întocmai aceste remarci,
căci ea a fost alcătuită odată pentru totdeauna, rămînînd pînă azi în
conştiinţa românilor, «în însăşi fiinţa lor».
2. Traducerea Bibliei din 1688 ca şi toate traducerile care au pre
cedat-o şi au urmat-o n-au fost determinate de influenţe externe. Cau
zele care au dus la apariţia tuturor au fost mereu de ordin intern. Unele
ipoteze menite a pune în circulaţie influenţe husite, în general pro
testante, trebuie abandonate. Dacă Reforma a contribuit într-un fel la
stimularea celor care s-au nevoit să traducă Sfînta Scriptură în limba
română, totuşi ea nicidecum n-a dat întîiul impuls.
In ce o priveşte, Biblia lui Şerban a apărut ca o necesitate de ordin
religios şi cultural în acelaşi timp, ca un document de maturitate. Tre
buia s-o avem şi noi, aş-a >cum o aveau deja alte neamuri. Trebuia să
arătăm că o putem avea în limba noastră, că limba română e la fel de
sacră ca şi celelalte, că şi ea a fost făcută să fie o limbă a lui Dumne
zeu, că Dumnezeu vorbeşte şi prin ea. Şi astfel Dumnezeu a început
dacă este permis să ne exprimăm astfel — să vorbească româneşte cu
românii. Aşa gîndea şi patriarhul Dositei, precum rezultă din deja citata
precuvîntare către domnitorul Şerban Cantacuzino : «Cînd Dumnezeu
s-a adresat românilor cu glas străin, aceştia nu L-au ascultat, acum
însă că prin osteneala Măriei Tale Sfînta Scriptură a fost tradusă, ea
poate fi citită şi cunoscută atît de cei mari, cît şi de cei mici».
3. Biblia lui Şerban constituie un act de cultură întrucît demon
strează stadiul avansat de cunoştinţe pe care l-au atins românii în' acele
vremuri. Traducătorii au pornit de la textul grec al Septuagintei, considerînd că Septuaginta reprezintă Scriptura Bisericii Ortodoxe. în plus
este important faptul că ei au controlat acest text cu ediţiile critice
cunoscute atunci, cu Biblia latină şi cu versiunea slavonă din Ostrog
(1581). Cum arătam deja, traducătorii au folosit în plus tălmăcirile ro
mâneşti existente pînă la ei. în felul acesta ei au dovedit un pronunţat
spirit critic.
Ce au mai dovedit ei a fost un orizont intelectual deosebit de larg.
Astfel Biblia lui Şerban adaugă după cartea III Macabei şi ca o înche
iere a Vechiului Testament tratatul filosific atribuit lui Iosif Flaviu,
numit «Despre raţiunea dominantă», considerat a fi un comentariu la
cartea Macabeilor. Traducerea are destule părţi contestabile, dar repre
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zintă o dovadă a capacităţii limbii române de a exprima subtilităţile
filosofice.
Nimeni n-a obligat pe traducători şi nici pe cei care au patronat
tipărirea Bibliei să preia o carte laică, filosofică, în care se preamăreşte
raţiunea. Dacă s-a ajuns totuşi aici, e o dovadă a cooperării între laici
şi clerici în Biserica Ortodoxă Română din trecut, între umanism şi
creştinism.
In fine utilizarea de către traducători a unor texte greceşti editate
de protestanţi, nu mai puţin a Vulgatei latine, arată că traducătorii şi
patronii lor nu erau închişi într-un confesionalism îngust, ci erau .per
meabili la ceea ce astăzi numim ecumenism.
4.
Evenimentul apariţiei Bibliei lui Şerban Cantacuzino a fost im
portant pentru români şi dintr-un alt punct de vedere : el confirma, fără
putinţă de tăgadă, că actul epocal de la 1600 al domnitorului Mihai
Viteazul, al unităţii politice a tuturor teritoriilor locuite de români, avea
prin Biblia dăruită la 1688 întregului neam românesc un temei unic izvorît din adîncul *veacurilor şi de nesurpat. Se arată prin aceasta în
faţa tuturor contestatarilor că românii au avut dintotdeauna aceeaşi
credinţă, aceeaşi limbă, aceeaşi fiinţă etnică.
Începînd cu anul 1688 acelaşi text al Psaltirii, al Apostolului şi al
Sfintei Evanghelii putea fi ascultat la slujbele divine din toate sfintele
lăcaşuri din toate teritoriile locuite de români. Românii de pretutindeni
se simţeau uniţi acum în duh şi la rugăciunea lor obştească.
Pătrunzînd în toate laturile româneşti, cuvîntul Sfintei Scripturi în
limba poporului va hrăni sufletul românilor de pretutindeni. El le va
ţine trează conştiinţa şi nădejdea unirii într-o singură ţară, îi va mîngîia şi întări în momentele de încercare şi suferinţi reamintindu-le în
demnul Mîntuitorului Hristos : «în lume necazuri veţi avea ; dar îndrăz
niţi. Eu am biruit lumea» (Ioan 16, 33).
Scurt zis, Biblia lui Şerban Cantacuzino este un atestat de unitate
a românilor de pretutindeni, din cele trei ţări româneşti despărţite politic şi administrativ, dar unite sufleteşte de convingerea că sînt una,
cum una fusese Dacia odinioară şi după aceea pînă la formarea prime
lor state româneşti- şi cum va fi din 1918 România Mare.
9

*

Aşa cum ni se prezintă în întregul ei, Biblia lui Şerban Cantacu
zino reprezintă o anticipare strălucită a unirii tuturor românilor într-un
stat unitar şi naţional în anul 1918, eveniment de la înfăptuirea căruia
se împlinesc 70 de ani.
Prin împlinirea străvechii şi arzătoarei năzuinţe a românilor de pe
ambele versante ale Carpaţilor, prin rolul deosebit pe care l-a jucat în
dinamizarea procesului de dezvoltare a societăţii româneşti, actul de
la 1 decembrie 1918 s-a înscris în istoria patriei noastre ca unul din
momentele cele mai de seamă, intrînd definitiv în conştiinţa poporu
lui, în patrimoniul celor mai scumpe tradiţii ale sale.
*
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Sînt cunoscute premisele actului istoric de la 1 decembrie 1918. Pe
temelia omogenităţii structurii economice, sociale, culturale şi spirituale
a întregului teritoriu locuit din timpuri străvechi -de români, a limbii
unitare şi a aceleiaşi credinţe ortodoxe, între ţările române s-au dez
voltat de-a lungul veacurilor, în pofida fărîmiţării feudale, legături
multilaterale intense care au alimentat şi întărit mereu conştiinţa uni
tăţii de neam şi de limbă. Exprimată explicit de cei mai de seamă căr
turari români încă din secolele X V —XVI, această conştiinţă s-a ma
nifestat 'tot mai viguros cu scurgerea vremii, aprinzînd in inima poporu
lui şi «înteţind hotărîrea sa de a înlătura vremelnicele graniţe dintre
fiii aceluiaşi neam.
Dacă premisele unităţii statale se întîlnesc în vremurile îndepăr
tate ale istoriei noastre, înfăptuirea ei a devenit stringentă în special
începînd din secolul trecut, cînd făurirea statului naţional unitar s-a
impus ca o necesitate obiectivă, ca o condiţie indispensabilă de care
depindea înscrierea poporului român pe orbita progresului, alături de
ţările avansate ale Europei. Tocmai de aceea, ideea Unirii s-a afirmat
cu putere în conştiinţa epocii, figurînd alături de revendicările sociale
pe frontispiciul revoluţiei din 1848, devenind cauza scumpă a tuturor
claselor şi categoriilor sociale, a întregului nostru popor.
Primul şi hotărîtorul pas spre unificarea statală l-a constituit uni
rea Moldovei cu Ţara Românească, în ianuarie 1859. Acel mare moment
al istoriei naţionale a prilejuit o puternică manifestare a voinţei de a se
uni într-un singur stat al românilor dintr-o parte şi dintr-alta a Carpaţilor. Numai împrejurările istorice vitrege au împiedicat atunci reali
zarea acestui deziderat. în conştiinţa poporului a rămas însă clară ideea
că unirea din 1859 era doar parţială, incompletă, că ea trebuia încu
nunată prin unirea Transilvaniei cu România. Solidaritatea şi năzuinţele
comune ale întregii populaţii româneşti aveau să-şi găsească o puternică
ilustrare în timpul războiului de independenţă din 1877, cînd numeroşi
români din Transilvania au trecut graniţa spre a se înrola ca volun
tari în armata română, animaţi de speranţa că o dată cucerită indepen
denţa vor putea porni împreună cu fraţii lor spre împlinirea idealului
naţional.
Clipa unirii celei mari şi totale a sosit la sfîrşitul primului război'
mondial, cînd poporul român a reuşit să-şi impună voinţa.
Caracteristica fundamentală a luptei pentru eliberarea Transilva
niei şi înfăptuirea unităţii statale a fost largul ei caracter de masă,
faptul că a antrenat principalele clase şi pături ale societăţii. Crearea
consiliilor şi gărzilor -naţionale în toate judeţele, oraşele şi comunele
Transilvaniei, sutele de mii de semnături care au întărit mandatul în
credinţat celor 1.228 de delegaţi la Marea Adunare de la Alba Iulia,
prezenţa la această adunare a peste
de oameni veniţi din toate
ţinuturile transilvănene, manifestările de solidaritate organizate de ma
sele populare din celelalte provincii româneşti atestă că unirea Tran
silvaniei cu România n-a fost actul cîtorva persoane sau grupuri izo
late, ci opera întregului nostru popor, a întregii noastre naţiuni.
1
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În felul acesta a triumfat, în urmă cu 70 de ani, dreptatea istoriei.
Căci s-au şters atunci de pe hărţi nefireşti graniţe, ce despărţeau fraţii
de fraţi, Carpaţii devenind şi sub raport politic ceea ce fuseseră mereu
— nu un semeţ perete de stîncă despărţitor, ci o punte de legătură, o
mîndră coloană vertebrală a unui unic popor. Căci de-o parte şi de alta
a Carpaţilor trăiau fiii unuia şi aceluiaşi popor, ce se ştie aici din
adîncuri de vreme, muncind, doinind şi luptînd înfrăţit cu munţii şi
rîurile, cu codrii falnici şi cîmpiile mănoase. Căci cei ce se uneau în
acea zi de lumină erau fii ai aceluiaşi popor, vorbind aceeaşi limbă ce a
păstrat prin secole neschimbat sigiliul Daciei şi Romei, avînd -aceleaşi
obiceiuri şi tradiţii, aceeaşi istorie zbuciumată, dar demnă, aceleaşi spe
ranţe, aceleaşi trebuinţe de împlinit şi interese de apărat, aceeaşi «lege».
A fost’ un act de dreptate istorică Unirea de la 1 Decembrie 1918,
fiindcă ea trăia de mult în inimi şi se înstăpînise în cugete ,• fiindcă
gîndul Unirii era la fel de vechi ca şi împrejurările care, aici, «la poarta
furtunilor», îi siliseră pe români să vieţuiască despărţiţi. Idealul vechii
Dacii, aceea clădită de geniul lui Burebista şi înnobilată în etern de sa
crificiul regelui-erou Decebal, nu se pierduse nici o clipă ; pentru el lu
craseră, mai spectaculos ori mai tainic, generaţie după generaţie şi
secol după secol. Unirea fusese, aşa cum a spus scriitorul Nicolae
Bălcescu, visarea iubită a voievozilor noştri cei mari, acei mulţi şi vred
nici ctitori de ţară şi datatori' de legi şi datini, în ale căror fapte s-au în
trupat cele mai alese calităţi ale oamenilor cuprinsului românesc. Pen
tru Unire au lucrat şi au trudit cărturarii aplecaţi asupra paginii de
carte, cei care creînd şi lucrînd într-o anumită parte a ţării au scris şi
s-au adresat de fapt tuturor românilor, ca unii care «dintr-o fîntînă au
izvorît şi cură», cei care au ostenit pentru Biblia de la 1688. Unirea a
trăit mai ales în cugetul oamenilor simpli, cei mulţi «precum cucuruzul
brazilor», şi tocmai pentru că stăpînea inima mulţimilor ea a devenit de
nebiruit.
Consecinţă firească a unui îndelungat proces istoric şi împlinind
o aspiraţie fierbinte a poporului român, unirea Transilvaniei cu România
a înrîurit pozitiv întreaga evoluţie ulterioară a ţării. Principala impor
tanţă a acestui act rezidă în faptul că el a lichidat unul din marile
obstacole în calea progresului poporului român, a creat cadrul propice
pentru înmănuncherea şi afirmarea tuturor energiilor naţiunii.
Ca rezultat al tuturor transformărilor economice, sociale, politice
petrecute în societatea noastră, unitatea statală, făurită acum 70 de
ani, s-a ridicat' pe o treaptă superioară, aceea a comunităţii reale de
interese a tuturor claselor şi păturilor sociale. Această unitate repre
zintă o uriaşă forţă motrice a progresului material şi spiritual al
României, oare dă posibilitatea poporului nostru să înainteze spre îm
plinirea ţelurilor şi aspiraţiilor lui, să-şi apere şi să-şi dezvolte marile
lui cuceriri.
O caracterizare atotcuprinzătoare a luptei de veacuri a poporului
român, a procesului de făurire a statului naţional unitar român o face
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Preşedintele României, Domnul Nicolae Ceauşescu, atunci cînd arată
că «desfăşurarea evenimentelor istorice demonstrează în modul cel mai
categoric că Unirea nu a fost efectul unei întîmplări, rodul unei simple
conjuncturi favorabile sau al înţelegerilor intervenite la masa trata
tivelor, ci rezultatul luptei hotărîtoare a celor mai largi mase ale popo
rului, un act de profundă dreptate naţională, realizarea unei concor
danţe legice între realitatea* obiectivă şi drepturile inalienabile ale
poporului pe de o parte, şi cadrul naţional cerut cu stringenţă de aceste
realităţi pe de altă parte».
La 70 de ani de la făurirea statului naţional unitar, toţi factorii de
progres pulsează viguros în ţara noastră a ridica România pe trepte tot
mai înalte ale progresului şi civilizaţiei. Acestor strădanii se cuvine să
se alăture toţi fiii neamului românesc, indiferent pe ce meridiane ar
trăi. Lor nădăjduim să le stea aproape toţi cei care au cunoscut şi iubesc
România, care au aflat despre străduinţele noastre de mai bine.
Sărbătorind împlinirea a 300 de ani de la apariţia Bibliei lui Şerban
Cantacuzimo şi a 70 de ani de la înfăptuirea statului naţional unitar
român la 1 Decembrie 1918, găsim potrivit să ne alăturăm cuvîntul
celui al mitropolitului Andrei Şaguna care, omagiind memoria realiza
torilor Bibliei de ila Bucureşti şi — am adăuga noi — nu mai puţin ai*
Marii Uniri din 1918, spunea : «Mare în adevăr şi adîncă trebuie să fie
recunoştinţa noastră către pomeniţii bărbaţi mari ai poporului şi ai
Bisericii lui, care în vremuri atît de grele şi cu mijloace şi puteri aşa
de smerite au făcut lucruri atît de măreţe. înaltă trebuie să fi fost cuge
tarea, adîncă mintea, fierbinte credinţa, adevărată iubirea lor către
Dumnezeu şi naţiune, cînd au dăruit ei naţiei lor un astfel de odor».
Se cuvine în fine ca omagiul nostru să se îndrepte la acest popas
aniversar şi către Intîistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Prea
Fericitul Patriarh Teoctist, către Sfîntul Sinod al Bisericii noastre stră
bune, prin grija cărora s-a realizat în acest an, de către specialişti, oa
meni de cultură şi teologie, ediţia jubiliară cu transliterarea textului,
atît a Bibliei de la 1688 cît şi a Noului Testament de la 1648, precum şi
o seamă de studii care le însoţesc. Omagiu tuturor ostenitorilor acestei
lucrări binecuvîntate !
1

t NICOLAE
MITROPOLITUL BANATULUI

DIN TReCKTKL BISERICII SI
PATRICI
NOASTRC
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MAREA UNIRE DE LA 1 DECEMBRIE 1918
70 de ani de la făurirea statului naţional unitar român
>

Idealul unirii a însoţit poporul român de-a lungul întregii sale is
torii şi el nu poate fi cu nici un chip despărţit de existenţa sa, aşa cum
nu pot fi despărţite de aceasta nici dragostea sa de glie, nici setea de
libertate şi dreptate şi nici vocaţia de pace. Pentru români conştiinţa
apartenenţei lor la acelaşi izvor etnic a fost suportul trainic a puterii
lor de a se ridica deasupra vitregiei veacurilor, fundamentul încrederii
că trebuia să vină timpul în care va putea să trăiască unit, liber şi singur stăpîn pe destinele sale, în care să-şi poată pune plenar în valoare
întreg geniul său creator, întreaga sa energie constructivă. Idealul uni
rii nu a fost doar visul frumos nutrit multe sute de ani, ci şi ţelul sta
tornic al luptei şi al faptelor poporului nostru românesc.
Lupta pentru realizarea idealului unităţii statale se regăseşte în
mod constant în întreaga viaţă — sub toate aspectele — a locuitorilor
dintre Carpaţi şi Mare şi îşi are temeiul în vieţuirea neîntreruptă pe
acelaşi teritoriu, în conştiinţa unităţii de origine şi neam, de limbă şi
obiceiuri, de structură psihică, în numeroasele şi neîntreruptele legă
turi ce au existat de-a lungul secolelor între toate provinciile româneşti,
între toţi românii. Aceasta este şi motivarea temeinică a împlinirii
unei aspiraţii multiseculare şi care a constituit o permanenţă în gîndirea, simţirea şi acţiunile poporului român din străbuna vatră a Da
ciei x.
Moment crucial, unul din cele multe pe care poporul român le-a
trăit în lupta sa pentru păstrarea fiinţei naţionale, pentru libertate şi
-1

1 . * * * Românii Ia 1859. Unirea Principatelor Române in conştiinţa europeană. Do
cum ente externe, voi. I, Bucureşti, 1984, p. IX. Pentru toate acestea a se vedea : Con
tribuţia clerului român la luptele poporului român pentru libertate naţională şi uni
tate, în «Biserica Ortodoxă Română», LXXXVI (1968), nr. 11— 12, p. 1284— 1342 ţ Prof.
Dumitru Gh. Radu, 1 D ecem brie 1918 — tem ei al împlinirii unităţii politice a p o p o 
rului român, în «Mitropolii Olteniei», X X (1968), nr. 11— 12, p. 905—917; ,f Nestor,
Mitropolitul Olteniei, Form area statului naţional unitar român, în ibidem , X X X (1978),
nr. 9— 10, p. 748—759 ; Alexandru M. Ioniţă, Unirea : id eal şi realizare, în «Biserica
Ortodoxă Română» CIII (1985), nr. 1—2, p. 131— 142.
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independenţă, Decembrie 1918 a devenit în crugul istoriei noastre so
roc de pioasă aducere aminte şi de pilduitoare evocare.
Fost-a ziua de
Decembrie 1918 data convocării şi ţinerii Marii
Adunări Naţionale de la Alba Iulia, ale cărei istorice hotărîri stau la
baza făuririi statului naţional unitar român — visul unei legitime şi
multiseculare dorinţi.
Ultima dintr-o serie de mai multe adunări asemănătoare, care hotărîseră, prin folosirea dreptului la autodeterminare, unirea tuturor ro
mânilor într-un stat naţional unitar, Adunarea de la Alba Iulia din 1
Decembrie 1918 a rămas în conştiinţa poporului nostru ca o mare adu
nare populară cu valoare de referendum, căci nicăieri în Europa nu s-a
reunit în cadrul unei adunări reprezentative, de tpe un teritoriu atît de
întins, un număr atît de mare de d eleg aţi: peste
.
.
împrejurările istorice au silit poporul nostru ca secole de-â rîndul
să vieţuiască în unităţi politice separate, sub stăpîniri străine, ceea ce
a frînat propăşirea sa. în aspra confruntare cu vicisitudinile, el şi-a con
servat însă atributele personalităţii sale, şi-a afirmat permanent voinţa
de a trăi liber, într-o ţară aşezată în drepturile ei fireşti. împotriva tu
turor opreliştilor, idealurile de unitate şi independenţă statal-naţională
au împurpurat permanent steagurile lui de luptă, făcîndu să înscrie
pagini de adevărată epopee în lupta pentru păstrarea fiinţei naţionale,
a unităţii teritoriale şi de stat. Independenţa şi unitatea sînt cele două
mari şi fundamentale aspiraţii ale neamului românesc, strîns legate una
de alta şi într-o perfectă condiţionare reciprocă. «Unitatea naţională
— scria marele patriot şi revoluţionar Nicolae Bălcescu — fu visarea
iubită a voievozilor noştri cei viteji, a tuturor bărbaţilor noştri cei mari
care întrupară în sine individualitatea şi cugetarea poporului spre a o
manifesta lumii. Pentru dînsa ei trăiră, munciră şi suferiră» 2.
De-a lungul timpului, peste hotarele artificiale, românii din Ţara
Românească, Moldova şi Transilvania s-au simţit continuu solidari, pe
temeiul comunităţii de origine, de credinţă, de limbă şi de cultură, realizînd între ei o permanentă circulaţie de valori materiale şi spirituale.
Ei au avut întotdeauna conştiinţa că sînt unul şi acelaşi popor, că au
aceeaşi origine, că vorbesc aceeaşi limbă, că mărturisesc aceeaşi cre
dinţă ortodoxă. Nu o dată, la vreme de cumpănă, ei şi-au înmănuncheat
forţele împotriva ameninţării duşmane, pentru apărarea pămîntului stră
bun. A devenit un simbol nepieritor acea clipă înscrisă în cronica isto
riei de Mihai Vodă Viteazul, prin unirea celor trei Ţări Româneşti sub
o singură conducere politică. Deşi opera lui Mihai Viteazul nu a putut
dura, ea a constituit, vreme de peste trei veacuri, aspiraţia fierbinte a
tuturor românilor, deoarece ideea unirii nu a murit ci, dimpotrivă, a
trăit în fiecare inimă românească. «De la, 1600 — scria marele istoric
şi savant Nicolae Iorga — , nici un român nu a mai putut gîndi Unirea
fără uriaşa lui personalitate, fără paloşul sau securea lui ridicată spre
■■■■ ■..... ■ ^
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2. Apud Pr. prof. Mircea Păcurariu, Unirea c e a M are, în «Biserica Ortodoxă Ro
mână», CI (1983), nr. 11 —>12, p. 848.
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cerul dreptăţii, fără chipul lui, de o curată şi desăvîrşită poezie tra
gică» 3.
în epoca modernă s-au creat premisele pentru transformarea soli
darităţii, întemeiată pe originea, limba şi viaţa spirituală comună, în
înţelegerea raţională a unităţii politice într-un singur stat. Numeroase
documente atestă preocuparea pentru făurirea statului naţional unitar
român. Iată ce se scria într-un articol apărut în revista Dacia viitoare
din anul 1883 : «Voim Dacia aşa cum ea fu, fiindcă istoria şi dreptul,
tradiţiunea şi plebiscitul, trecutul şi prezentul ne dau dreptul de a
aspira la o Dacie română. Acest pămînt, udat de sîngele şi sudoarea
străbunilor noştri, înmulţit cu ţărîna lor de douăzeci de ori seculară, e
a<l nostru. Voim dar ca ceea ce este al românilor, lor să aparţină... ca
românii să fie liberi şi să formeze un stat, iar nu să geamă sub nişte
dominaţiuni străine şi vitrege» 4.
Cînd militanţii paşoptişti din Ţara Românească şi Moldova cereau
Unirea Principatelor, cînd ardelenii, la Blaj, lansau chemarea «Vrem
să ne unim cu ţara !», nu mai era vorba de o manifestare de natură sen
timentală ci de o conştiinţă a necesităţii unirii statale, determinată de
mersul obiectiv al istoriei, de imperativele progresului ţării în toate
sectoarele de activitate. Tocmai de aceea evenimentele care au jalonat
evoluţia României moderne — unirea Moldovei cu Ţara Românească —
1859, cucerirea independenţei de istat — 1877, revenirea Transilva
niei la ţara mamă România — 1918, au întrunit adeziunea întregii na
ţiuni, care şi-a mobilizat eforturile pentru a susţine aceste acte şi pen
tru a le întări.
Asupra desfăşurării luptei de eliberare naţională a poporului ro
mân, ca şi a altor popoare aflate sub asuprire străină, şi-a pus o puter
nică amprentă şi primul război mondial (1914— 1918). Războiul a avut,
în ansamblu, un caracter imperialist, deoarece marile puteri grupate în
Antanta şi Puterile Centrale urmăreau fiecare să cîştige preponderenţa,
ceea ce presupunea reîmpărţirea -sferelor de influenţă şi a coloniilor.
Dar pentru naţiunile mici participarea la război a avut un caracter cu
totul diferit. Ele — este şi cazul României — au luat armele .pentru eli
berarea de sub dominaţia străină, .pentru constituirea sau reconstituirea
în state naţionale unitare. Din punctul nostru de vedere, izbucnirea
acestuia a dat noi impulsuri' viitorului act al unificării statale, care re
prezenta primul obiectiv. al românilor de pretutindeni. Cauza rea'lă a
intrării României în acest război era sintetizată în proclamaţia adresată
poporului: «După vremuri îndelungate de nenorociri şi grele încercări,
înaintaşii noştri au reuşit să întemeieze statul român prin Unirea Prin
cipatelor, prin războiul independenţei, prin munca lor neobosită pentru
renaşterea naţională. Astăzi ne este dat nouă să întregim opera lor închegînd pentru totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pen
5

3 *** P roblem e fundam entale a le istoriei României, ediţia a Il-a, Bucureşti, 1987,

p. 95.

4. Ibidem , p. 97.
5. Ibidem, p. 98. Vezi şi Augustin Deac, Caracterul participării Rom âniei Ia; pri
mul război mondial, 1973, p. 38 ; Aug. Deac şi Ioan Toacă, Lupta poporului român îm 
potriva cotropitorilor (1916— 1918). Bucureşti, 1978. p. XX IV — XXVI.
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tru o clipă : Unirea românilor de pe cele două părţi ale Carpaţilor» 6.
Cuvinte semnificative şi cu adevărat profetice rostea la hramul bătrînei ctitorii muşatine de la Neamtu încercatul tălmăcitor de opere teolo
gice, patriar-hul Nicodim Munteanu (1939— 1948), pe atunci episcop,
care, adresîndu-se credincioşilor ardeleni şi bucovineni prezenţi, spu
nea : «De sute de ani veniţi la această mînăstire ca să vă întăriţi în cre
dinţa creştină ortodoxă şi în dragostea de neam. Dar ca să pătrundeţi
pînă aici, acei din provinciile subjugate, a trebuit să treceţi graniţele
cu multă frică şi cu mari greutăţi. Ţineţi minte însă un lucru. Nu va
trece mult şi aceste blăstemate hotare care ne frîng trupul nostru na
ţional vor cădea şi atunci vom alcătui o apă şi un pămînt... Duceţi ves
tea aceasta în părţile voastre şi vestiţi tuturor că se apropie ziua mîntuirii şi unirii întregului nostru neam !» (La praznicul înălţării Domnu
lui, anul 1914) 7.
Merită amintite aici şi cuvintele ministrului Taohe Ionescu rostite,
la 15 decembrie 1915, în Camera deputaţilor : «Scopul final a fost tot
deauna a c e la ş i: unitatea naţională, nu numai culturală, dar şi politică,
întregirea noastră a tuturor în graniţele în care ne-a pus Traian» 8.
Intensificarea luptelor de eliberare naţională, în condiţiile înfrîngerilor militare suferite în război de Puterile Centrale, a constituit un
puternic factor de accelerare a destrămării Imperiului austro-ungar, 'a
pregătit condiţiile de înfăptuire a năzuinţelor de desăvîirşire a unităţii
statale a poporului român. După destrămarea fostei monarhii dualiste şi
după prăbuşirea Imperiului habsburgic, toate popoarele cuprinse în
conglomeratul naţional al Austro-Ungariei de atunci şi-au recucerit li
bertatea şi independenţa lor, constituindu-se, pe baza dreptului de auto
determinare, în state noi, cum au făcut-o polonezii şi cehoslovacii,
sau revenind la patria lor mamă, cum a fost cazul românilor, iugoslavi
lor şi italienilor.
Nimicirea forţelor Imperiului habsburgic, care încătuşaseră veacuri
în şir pămîntul străbun al Transilvaniei, impunea cu necesitate reveni
rea acesteia la patria mamă, şi, prin aceasta, desăvîrşirea unităţii sta
tale a poporului român. D eclaraţia din
octombrie 1918 a reprezen
tanţilor românilor din Transilvania întruniţi la Oradea, declaraţie ci
tită la 18 octombrie acelaşi an şi în parlamentul din Budapesta, este
primul act oficial de după încheierea celei dintîi conflagraţii mondiale
prin care naţiunea română cerea «după multe suferinţe de veacuri, afir
marea şi valorificarea drepturilor ei nestrămutate şi inalienabile, la de
plina viaţă naţională» 9. Publicarea acestei Declaraţii a provocat un en
tuziasm fără margini şi a condus la numeroase întruniri şi manifestări
în favoarea unirii tuturor fiilor neamului românesc într-un organism
statal unitar. între' acestea un loc principal îl ocupă consultările dintre
delegaţii Partidului Social Democrat şi ai Comitetului executiv al Parti
dului Naţional Român, care au avut ca efect înfiinţarea Consiliului Na
1
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6. *** P roblem e fundamentale..., p. 98.
7. Pr. prof. Mircea Păcurariu, art. cit., p. 855.
8 . Ibidem .
9. Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar român — 1918 — , voi. II, Bucu
reşti, 1983, p. 54.
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ţional Român Central, format din cîte şase delegaţi ai Partidelor mai
sus amintite, care avea ca atribuţie principală transpunerea în viaţa a
principiilor enunţate în Declaraţia de la Oradea. Ca unic reprezentant
al poporului român din Transilvania, Consiliul Naţional Român Central
s-a declarat pentru preluarea efectivă a puterii depline de guvernare
asupra teritoriilor locuite de români şi a lansat convocarea unei Adu
nări Naţionale a naţiunii române la Alba Iulia, în ziua de
decembrie
1918. în vederea acestui eveniment ,s-a desfăşurat o febrilă activitate.
In comitate, în plăşi, în comune s-au constituit consilii naţionale, for
mate din reprezentanţi ai tuturor categoriilor sociale, care au preluat
puterea locală administrativă, judecătorească, de asigurare a ;ordinii
publice şi de apărare a persoanei. Peste tot s-au format gărzi naţionale.
Numeroase manifestaţii şi acţiuni de adeziune au avut loc pretutindeni,
la oraşe şi sate, ale ţăranilor, muncitorilor, intelectualilor, meseriaşi
lor, negustorilor români, adeziuni întărite de zeci, sute şi mii de sem
nături, aparţinînd unor bărbaţi şi femei, vîrstnici şi tineri, însoţite de
jurămîntul obştii poporului român care «din îndemn propriu şi fără nici
o silă sau ademenire din partea cuiva» îşi declară voinţa şi dorinţa de
a reveni la ţara mamă, România 10. în adunări entuziaste, mulţimile au
ales, prin vot, pe delegaţii care urmau să le poarte doleanţele. şi cuvîntul la Marea Adunare Naţională convocată la Alba Iulia. Alegerea
locului era deplin justificată. Alba Iulia a fost unul dintre cele mai im
portante centre aile Daciei romane, a fost centrul statului unificat la
1600 de Mihai Viteazul, a fost locul martiriului lui Horea, Cloşca şi
Crişan, a fost oraşul întemniţării şi maltratării lui Avram Ianou. Cu
alte cuvinte, Alba Iulia reprezenta în ochii tuturor oraşul cu cele mai
numeroase şi mai adinei semnificaţii în istoria românilor transilvăneni.
Printre deputaţii aleşi erau ierarhi şi protopopi, profesori, medici,
ingineri, avocaţi, numeroşi ţărani, meseriaşi, muncitori, comercianţi şi
mici proprietari, delegaţi ai corporaţiilor de meşteşugari, ai societăţi
lor economice, financiare, culturale şi sportive, ai reuniunilor de femei,
de învăţători, ai institutelor didactice şi de învăţămînt de toate gra
dele, ai societăţilor universitare şi studenţeşti, delegaţi trimişi de co
mandamentele sau unităţile teritoriale ale gărzilor naţionale româneşti.
Dar, pe lîngă delegaţii aleşi, consiliile naţionale au chemat poporul să
participe în număr cît mai mare la Adunarea Naţională. Propagarea
convocării Adunării Naţionale de la Alba Iulia au făcut-o şi episcopii
ortodocşi prin adeziunea lor la acţiunile Marelui Sfat din
noiem
brie şi prin circulara din 23 noiembrie adresată clerului11. O dată cu
alegerea delegaţilor pentru Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
era chemat întregul popor român ca să consfinţească măreţul act al
unirii. In Apelul adresat de Consiliul Naţional Român din Blaj, 24 no
iembrie 1918, se spunea : «Veniţi cu toţii la Marea Adunare Naţională,
care se va ţine la
decembrie a.c., la orele
a.m. în Bălgradul lui
Mihai Viteazul. Veniţi cu miile, cu zecile de mii ! Lăsaţi pe o zi grijile
voastre acasă, căci în această zi vom pune temelia unui viitor bun şi
fericit pentru întreg neamul românesc... Veniţi în bună rînduială, fie1
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10. Pentru toate acestea vezi Ibidem , p. 100— 114.
11. Ibidem, p. 138.
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care comună grupată în jurul steagului propriu. Păstraţi ordinea, ca şi
în chipul acesta să dovedim lumii că sîntem vrednici de soarta ce ne
vom croi... Veniţi să juraţi că nedespărţiţi vom fi şi uniţi de aci înainte
cu fraţii noştri de pe întreg cuprinsul pămîntului românesc...» 12.
«Istoria ne cheamă la fapte, — citim în convocarea Adunării. Po
porul român vrea să trăiască, alături de celelalte naţiuni ale lumii, liber
şi independent. Naţiunea română din Transilvania are să-şi spună cu
vîntul său hotărîtor asupra soartei sale şi acest cuvînt va fi respectat
de lumea întreagă» 13.
Odată efectuate alegerile, mulţimile pornesc la drum, unele cu o
săptămînă înainte, pentru a nu întîrzia şi lipsi astfel de la marea
sărbătoare.
Semnalul plecării spre Alba Iulia a d elegaţiile şi invitaţilor din
sate şi comune a fost vestit prin tragerea clopotelor de la biserici. Tre
nurile, carele sau căruţele cu coviltir aduceau la Alba Iulia mulţimea
nesfîrşită de oameni îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, împodobiţi cu
ramură de brad, cu panglici tricolore şi cu steaguri. Pe porţile cetăţii,
pe unde în urmă cu 319 ani, la 1 noiembrie 1599, intrase triumfător voie
vodul cu nume de arhanghel, se revărsa nestăvilit poporul. «Alba Iulia
şi împrejurimile s-au transformat într-un cîmp al marii sărbători na
ţionale nemaivăzut pînă atunci. Cîntecele naţionale răsunau în toate
părţile, miile de tricolore româneşti fîlfîiau în vînt, grupuri de tineri
dansau. Acordurile cîntecului «Deşteaptă-te, române», asemănător cu
ritmul însufleţitor al Marşeillezei, răsuna din toate părţile» — scria
ziarul maghiar Az Ujsăg, care apărea la C lu j14. Era manifestarea sufle
tului naţional, cum sublinia acelaşi ziar, care bătea cu putere m acele
zile în toate păturile societăţii româneşti. Peste o sută de mii de oa
meni au grăbit ,să se adune, răspunzînd chemării, pentru marea săr
bătoare a libertăţii.
Iată ce scria un martor ocular, într-o minunată poezie ocazională
şi omagială în acelaşi timp, Jn legătură cu aceasta :
La Alba Iulia, cetatea:
Viteazului Mihai priviţi,
Curg valuri, valuri azi românii
Cu acelaşi gind la drum porniţi
Tot curg mereu, din patru unghiuri
Din Maramureş, din Banat
Şi din Crişana cea frumoasă
Şi din Ardealul minunat...

Veni«t-au cită frunză-n codru
alţii tot mai vin cu zor
Ei au venit să spună lumii
c& sîm sătui de. atîta chjn
* că 9 rumf JU
mal Pleaca
De-acuma jugului străin
Că li s-a dat şi lor s-ajungă

Această zi de praznic sfînt
Cînd nu mai e român în lanţuri
Cînd slobozi toţi şi una s în t15.
•

*

12. Mircea Muşat şi Ion Ardeleanu* De Ia statul geto-dac la statul român uni
tar, Bucureşti, 1983, p. 626
13. Ştefan Pascu, op. cit., p. 136— 137.
14t *** p rob lem e fundamentale..., ?p. '103 ; Ştefan Pascu, op, cit., p. 171.
15. Ştefan Pascu, op. cit., p. 204.
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Drumul care ducea în cetatea lui Mihai era păzit de moţii lui
Avram Iancu. Alba Iulia, îmbrăcată in haine de sărbătoare, fluturînd
spre cer mii de steaguri tricolore, intra — pentru a cîta oară ? — în
istoria poporului român. \n ziua de
Decembrie 1918, oraşul era ticsit
de lume. Ca într-o procesiune solemnă, coloanele fără sfîrşit ale popo
rului se îndreptau spre Cîmpul lui Horea, în Jinută demnă şi dîrză, Ga
să înfăptuiască visul tuturor generaţiilor care au luptat şi s-au stins cu
acest dor neîmplinit. Prevestirile ziarului german Schăsburger Zeitung
că Alba Iulia va fi martorul ridicării impunătoare a unui popor viguros,
adunat pentru a sărbători împlinirea visului unui puternic viitor de
mărire naţională, visul unirii tuturor românilor pînă unde ajunge graiul
românesc, într-o singură patrie comună»
avea să se împlinească în
tocmai. Răpiţi de vraja idealului său măreţ, fii ai poporului român de
pe întreg teritoriul străvechii Dacii s-au îndreptat spre cetatea viteazu
lui Mihai, simbolul sfărîmării graniţelor vitrege care despărţeau pe fraţi
de fraţi s-au sfărîmat pentru totdeauna 17. In imensa mulţime adunată
ca să participe la marele eveniment se aflau grupurile de deputaţi care
aveau nobilul mandat de a hotărî pentru totdeauna soarta românilor
de curînd eliberaţi de sub crunta stăpînire a unei împărăţii absolutiste.
Din oraşele şi satele transilvănene au sosit ^trimişii la Marea Adunare,
fiecare aşezare fiind reprezentată de cîte
— 12 delegaţi. Fiecare grup
purta drapele tricolore şi pancarde cu numele localităţii de unde venea.
Vom nota aici că Adunarea a fost alcătuită din 1228 delegaţi oficiali,
dintre care 680 deputaţi aleşi în cele 130 de circumscripţii electorale
ale comitatelor locuite de români, iar restul de 548 fiind aşa-zişii parla
mentari de drept, titlu pe care îl confereau funcţiile ce le deţineau.
Aceştia din urmă erau reprezentanţii Bisericii — episcopi, vicari, pro
topopi şi delegaţi ai consistoriilor, ai Institutelor de teologie, de peda
gogie, ai societăţilor universitare româneşti, ai reuniunilor de* învăţă
tori şi de meseriaşi, ai ^societăţilor financiare şi economice, ai presei,
ai societăţilor sportive, .ai gărzilor naţionale, precum şi delegatele re
uniunilor de femei e t c .18. Delegaţii aleşi erau investiţi cu mandate,
multe dintre ele purtînd mii de semnături. O însufleţire generală cu
prinsese, toate aşezările Transilvaniei. «La Alba Iulia! La Alba Iulia!»,
era chemarea care răsuna pretutindeni, pentru că acum, aici, în marea
cetate transilvăneană, bătea inima întregii ţări. Documentele timpului
nu găsesc cuvinte potrivite — mărturisea un martor ocular — , pentru
a descrie entuziasmul celor sosiţi la această mare sărbătoare a Unirii.
«Nu cred că zorii vreunei zile să mai fi văzut atîta lume în Alba Iulia
ca cea din 1 decembrie 1918, dar hotărît, niciodată n-a văzut pînă atunci
atîta fîlfîire de .tricolor românesc, niciodată n-a auzit atîta cînt şi ve
selie, nici n-a fost martoră la atîta ordine şi demnitate în scurgerea
fluviilor de oameni de toate vîrstele spre cîmpul lui Horea. Fluvii fără
zăgazuri, suflete libere, paşi siguri, frunţi descreţite, senine, ochi stră
1
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16. *** Problem e lundamentale..., p. 103 şi nota 101.
17. Ibidem , p. 183— 184.
18. Dr. Aurel Cosma jr., Amintiri şi mărturii de la Unirea din Alba Iulia, în «Mi
tropolia Banatului», XXVIII (1978), nr. 11— 12, p. 648.
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lucitori îndreptaţi spre culmile unui viitor mai fericit» 19. Desăvîrşita
ordine în care s-au perindat cei veniţi la Alba Iulia din toate direcţiile
şi aceea care a domnit în oraşul copleşit de atîta mulţime, era şi ea o
dovadă mult grăitoare a gradului de maturitate şi de demnitate politică
a umy- popor conştient de clipele istorice pe care le trăia şi de destinul
nou pe care şi-l făurea.
Ordinea şi disciplina au fost aşa de impunătoare, încît şi foştii şefi
ai oficialităţilor maghiare, ca de pildă căpitanul de poliţie Molnar şi
viceprimarul şi căpitanul asistenţei militare maghiare Bartha, au avut
cuvinte de laudă şi au venit să-şi exprime comandanţilor gărzilor
noastre naţionale mărturia admiraţiei lor 20.
Duminică decembrie 1918, dimineaţa, potrivit programului, clopo
tele bisericilor româneşti au sunat pentru slujbă. La sfîrşitul acesteia,
episcopul Miron Cristea al Caransebeşului, viitorul şi primul* patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române (1925— 1939) a introdus în textul rugăciunii
amvonului cuvinte de mulţumire pentru învrednicirea acelei zile mă
reţe 21, iasr locţiitorul de miltiropolit al Transilvaniei, episcopul Ioan
Papp al Aradului, făcînd otpustul, a adăugat cu glasul vibrînd de emo
ţie şi cu ochii scăldaţi în lacrim i: «Cel ce a înviat din morţi, Hristos,
adevăratul Dumnezeul nostru, a înviat şi Neamul Românesc şi ne-a
dat să avem măreaţa zi de azi a Unirii Neamului. Ajută, Doamne, ţara
noastră, România Maire, să înflorească şi să întărească pentru a prea
mări în veci numele Tău» 22. Cutremuraţi de acest moment sublim, cei
de faţă au intonat imnul D eşteaptă-te, rom âne I La cuvintele «Murim
mai bine-n luptă», toţi au ridicat mîna în semn de jurămînt.
Apoi, cei 1228 de delegaţi oficiali s-au îndreptat către sala mare
a Casinei militare din cetate, de atunci numită a Unirii. Fundalul sălii
era decorat cu tricolorul românesc, sub care străluceau figura impu
nătoare a lui Mihai Vodă Viteazul şi chipurile luminoase ale celor trei
martiri din 1785 : Horea, Cloşca şi Crişan. A vorbit mai întîi preşedin
tele Adunării — venerabilul tribun memorandist George Pop de Băseşti,
în vîrstă de peste 80 ,de ani, care a rostit un vibrant cuvînt, al cărui
final — înserat în rîndurile imediat următoare — , a ridicat asistenţa
în p icioare:
«Duşmanii seculari care ne-au ţinut veacuri de-a rîndul în lanţuri
fizice, ne-au ţinut pînă ieri înlănţuiţi sufleteşte, au înăbuşit cu bruta
litate toate manifestaţiile sufletului românesc, dornic de libertate şi
cultură naţională. Lanţurile acestei robii sîntem chemaţi să le zdrobim
astăzi în această mare adunare naţională a tuturor românilor, aici pe
pămîntul stropit cu sîngele martirilor Horea, Cloşca şi Crişan. Vrem
să zdrobim lanţurile robiei noastre sufleteşti prin realizarea marelui
vis al lui Mihai V iteazu l: unirea tuturor celor de o limbă şi de o lege,
într-un singur şi nedespărţit stat românesc. Lăsaţi-vă pătrunşi, fraţi
lor, de fiorii sfinţi ai acestui strălucit praznic naţional şi în cea mai de1
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19. Pr. prof. Ştefan Alexe, M area Adunare Naţională d e la A lba Iulia — 1 D ecem 
brie 1918, în «Biserica Orotdoxă Română»', CI (1983), nr. 11— 12, p. 863.
20. Dr. Aurel Cosma jr., art. cit., p. 645. •
21. Pr. prof. Ştefan Alexe, art. cit., p. 863.
22. Dr. Coriolan Baran, Am fost la Alba Iulia, în «Mitropolia Banatului», XXVIII
(1978), nr. 11— 12, p. 640.
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plină şi frăţească armonie să clădim temeliile fericirii noastre
naţionale» 23.
Declarînd Marea Adunare Naţională deschisă, venerabilul octoge
nar a dat cuvîntul lui Vasile Goldiş, «un mare talent oratoric, vechi şi
erudit profesor de istorie, care a rostit un înălţător discurs, con^parabil cu acela al lui Bărnuţiu, ţinut la Blaj, în 1848».
Spre deosebire de Simion Bărnuţiu, care se referea numai la tre
cutul Transilvaniei, profesorul Goldiş îmbrăţişa, în cuvîntul său, in
teresele întregului neam românesc. In finalul amplului său expozeu
privind lupta de veacuri a românilor pentru unitate şi independenţă
a supus acestui adevărat parlament, spre aprobare, textul rezoluţiei
de revenire a Transilvaniei la patria mamă, România, al cărui prim
articol glăsuia : «Adunarea Naţională a /tuturor românilor din Tran
silvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor în-'
dreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie/decembrie 1, decre
tează unirea acestor români şi a teritoriilor locuite de dînşii cu
România».24. Adunarea a erupt în aprobări unanime. Fereastra fiind
deschisă, lumea de afară a auzit hotărîrea pronunţată şi a izbucnit în
chiote de bucurie care s-a transmis departe, pînă la ultimul om care
aştepta cu sufletul la gură marea hotărîre. Iată ce consemnează un
martor ocular : «In fine, după atîtea veacuri de lacrimi îndurate, azi
a pornit izvorul lacrimilor de bucurie, a bucuriei tuturor. O lume cu
prinsă de delirul bucuriei meritate. Mulţi plîngeau, alţii îngenuncheau
şi, înălţîndu-şi privirile şi mîinile spre ceruri, rosteau rugăciuni atît de
fierbinţi, că trebuiau să s e audă pînă în al şaptelea cer. Am înnebunit cu
toţii, năzăirindu-ni-se că vedem în văzduh pe însuşi Mihai, Mircea, Ştefan,
Avram Iancu. Credeam că in acea zi şi sfinţii din ceruri poartă costume
naţionale româneşti, iar Dumnezeu haina albă a dreptăţii pentru toţi» 25.
După minute în şir, în timpul cărora însufleţirea tuturor se manifesta
prin aclamaţii frenetice, preşedintele a anunţat în mod solemn că «Adu
narea Naţională a poporului român din Transilvania, Banat şi părţile ungurene a primit rezoluţia prezentată prin Vasile Goldiş, în întregimea ei,
şi astfel reunirea acestor provincii româneşti cu ţara mamă este pentru
toate veacurile decisă» 26. Hotărîrea a fost apoi adusă la cunoştinţa ze
cilor de mii de români prezenţi în cea dintîi zi de făurar a anului de gra
ţie 1918 la Alba Iulia. Pe Cîmpul lui Horea, pe platoul situat sub Dealul
Furcilor, cele peste o sută de mii de glasuri româneşti au rupt, în această
măreaţă zi, lanţurile robiei, hotărînd reîntregirea într-un stat român uni
tar. Glasul înăbuşit secole de-a rîndul se deşteptase şi inima poporului
a răspuns fără ezitare.
23. Vasile Netea, O zi dirt' istoria Transilvaniei — 1D ecem brie 1918, Bucureşti
1970, p. 165— 166; Vezi şi I. D. Lăudat, Unirea românilor d e p este munţi cu Patria
Mamă (1 D ecem brie 1918). în amintirea contem poranilor şi a p resei vrem ii, în «Mitro
polia Moldovei şi Sucevei», LIV (1978) nr. 9— 12, p. 679— 680.
^
24. *** Istoria Rom âniei in date, Bucureşti, ‘1972, p. 311.
25. I. D. Lăudat, art. cit., p. 681.
26. *** Problem e f u n d a m e n t a l e p. 104; Ştefan Pascu* op. cit., p. 195; Vasile
Netea, op. cit., p. 188— 189.
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înainte de încheierea mandatului, Adunarea a ales ,pe cei 250 membri •
ai «Marelui Sfat Naţional Român», 200 aleşi de Adunarea Naţională
şi 50 cooptaţi de' Marele Sfat Naţional Român27, printre care şi cinai
episcopi ortodocşi, precum şi numeroşi clerici. La sfîrşitul lucrărilor a
luat cuvîntul locţiitorul de mitropolit al Ardealului, episcopul Ioan
Papp al Aradului care evidenţia şi cu acest prilej rolul şi poziţia Bise
ricii noastre Ortodoxe în viaţa poporului român : «Ne-am prezentat
. acum in corpore, la această mare sărbătoare naţională, ca să dăm probe
învederate că de cîte ori se tractează despre soarta neamului românesc,
clerul şi poporul credincios, ca fii adevăraţi, sînt una în cugete şi
simţiri, sînt una în dorinţele şi aspiraţiile naţionale» 28.
După terminarea şedinţei mulţi dintre delegaţii Adunării au luat
cuvîntul, explicînd ascultătorilor măreţia şi însemnătatea hotăTirilor
luate. Printre aceştia şi episcopul Caransebeşului, Dr. Miron Cristea,
ales vicepreşedinte al prezidium-ului Consiliului Dirigent: «Nu putem
şi nici nu este nevoie să retezăm Carpaţii, căci ei sînt şi trebuie să rămînă şi în viitor inima românismului, dar simt că astăzi, prin glasul
unanim al mulţimii celei mari, vom deschide larg şi pentru totdeauna
porţile Carpaţilor, ca să poată pulsa prin arterele lor cea mai caldă
viaţă românească şi ca prin aceasta să ni se înfăptuiască acel vis ne
împlinit, copil al suferinţei, de-al cărui dor au adormit şi moşii şi pă
rinţii» 29.
Poporul era ca beat de bucurie. Se vedea că toţi simţeau ca unul.
Jucau, strigau, se îmbrăţişau. Mulţimile, cifrate la peste o sută de mii
de oameni, cîntau cu hotărîre :
Murim mai bine-n luptă, cu gloria deplină.
Decît să fim sclavi iarăşi în vechiul nost pămînt» 30.
Peste două săptămâni, la 14 decembrie, o delegaţie a Marelui Sfat
Naţional Român, alcătuită din Vasile Goldiş, Alexandru Vaida-Voievod, episcopii Miron Cristea şi Iuliu Hossu, la care s-au adăugat şi bă
năţenii Caius Brediceanu şi Mihai Popovici, prezenta actul Unirii la
Bucureşti. Peste alte zece zile conducătorul statului promulga De
cretul prin care se consfinţea revenirea Transilvaniei la patria mamă,
precedat de alte două asemenea prin care se ratifica hotărîrea de re
venire a celorlalte provincii româneşti, Basarabia şi Bucovina, la 27
noiembrie şi, respectiv, 18 decembrie 31.
Nedreptele întocmiri ale trecutului luau astfel sfîrşit, lupta de
veacuri a poporului nostru pentru libertate şi unitate fiind încoronată
de izbîndă. De acum nu mai existau hotare între Jfraţi, căci voinţa una
nimă care a biruit la Alba Iulia a desfiinţat ultima rămăşiţă a grani
ţelor ce despărţeau pe români de români.
27 *** istoria României în date, p. 311—312; Mircea Muşat şi Ion Ardeleanu,
op. cit., p. 633.
28. Pr. prof. Ştefan Alexe, art, cit., p. 865 j Vezi şi Ştefan Pascu, op .cit., p. 196—
197 care aminteşte şi de cuvîntul episcopului D. Radu.
29. Apud Pr. prof. Ştefan Alexe, art. cit., p. 865.
30. Ştefan Pascu, op. cit., p. 200.
31. Ibidem , p. 227.

BISERICA ORTODOXĂ ROMANĂ

134

In timp ce la Alba Iulia se săvirşea măreţul act al revenirii Tran
silvaniei la patria mamă, «mici Albe Iulii» au avut loc pe tot cuprin
sul românesc, de la Tisa pînă la Nistru şi de la Car,păţi'la Mare şi la
gurile Dunării. Oradea, Timişoara, Craiova, Mediaş, Sibiu, Braşov, Cer
năuţi, Chişinău, Bacău, Galaţi, Constanţa sînt numai cîteva din cen
trele unde s-au desfăşurat entuziaste şi impresionante manifestaţii de
adeziune la istoricele hotărâri şi de luminat paitiriotism 32. întreg nea
mul românesc, prin delegaţii săi la aceste adunări reprezentative, şi-a
exprimat voinţa sa hotărîtă toţi românii laolaltă, în graniţele aceleiaşi
ţări, România Mare. Cu deplină îndreptăţire afirma acelaşi Vasile Goldiş, amintit mai sus : «România Mare nu este creaţia partidelor poli
tice sau a armatei ci a evoluţiei istorice, care nu poate fi oprită de nici
o forţă umană» 33.
Dacă este adevărat că «sînt în viaţa unui neam clipe de fericire
atît de mari, încît ele răscumpără veacuri întregi de suferinţă» atunci
pe drept cuvint ziua de
Decembrie 1918 poate fi caracterizată ca fi
ind «cea mai mare zi din istoria României».
Convinse de ireversibilitatea acestui act .legitim şi firesc, naţio
nalităţile conlocuitoare şi-au manifestat, rînd pe rînd, adeziunea şi
simpatia. Mai întîi polonezii şi germanii din Bucovina — ‘la 28 noiem
brie. Apoi saşii din Transilvania, care au îmbrăţişat încă de la început
cauza românească. «Comitetul Central Săsesc» şi «Consiliul Naţional
Săsesc», întrunite la Mediaş în
ianuarie 1919, au recunoscut reveni
rea Transilvaniei la trunchiul românesc. Un manifest al acestei adu
nări făcea cunoscut şi cercurilor politice din afara României această
hotărîre precum şi «urările cordiale adresate poporului român spre
împlinirea idealurilor sale naţionale».
Urrnînd exemplul lor, şvabii din Banat au trimis şi ei un memo
riu Conferinţei de la Paris «deoarece ei doresc să trăiască împreună
cu naţiunea română, care le garantează împlinirea aspiraţiilor lor».
Adeziuni şi recunoaşteri vis-â-viis de actul de acum şapte decenii
au fost exprimate şi de cercurile evreieşti de la noi, care «aderau din
inimi şi cu multă satisfacţie», de slovacii din Banat şi din alte părţi ale
Transilvaniei, care socotindu-se uniţi cu România adresau şi ei, prin
ministrul de externe cehoslovac, un memoriu aceleiaşi Conferinţe de
la Paris, precum şi de populaţia maghiară şi secuiască din Transilvania
care — prin reprezentantul ei în Camera deputaţilor din Bucureşti, Ioszef Fay —, recunoştea valabilitatea hotărîriior de la
Decembrie 1918
şi «asigura statul român de loialitatea lor, pe baza legăturilor istorice
dintre secui şi români» 34.
1
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Privită în perspectiva vremii, se poate afirma că Marea Adunare
de la Alba îulia rămîne piatra de hotar în devenirea istorică a poporu
lui român,
Decembrie 1918 marcînd desăvîrşirea statului naţional
unitar român. Depănat pe caierul unei istorii de două ori milenară, ac
tul de nespusă măreţie şi deosebită importanţă de la Alba Iulia a fost
1
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32. Penrtru toate acestea, prezentate pe larg, vezi Ibidem, p. 214— 220.
33. Ibidem, p. 222.
34. Vezi în acest sens *** Problem e fundamentale..., p. 107— 108
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o necesitate istorică, o împlinire a celui mai scump ideal : unirea tu
turor românilor sub un singur stindard — tricolorul românesc. El re
face statuii românilor fn cadrul fruntariilor strămoşilor lor geto-dad,
care avuseseră pe timpul marelui Burebista unul dintre cele mai pu
ternice state centralizate şi independente ale antichităţii.
Fără îndoială, unitatea naţional-statală înfăptuită de către popo
rul român şi afirmată în solemnitatea Adunării de la Alba Iulia, are
profunde şi neclintite temeiuri. Alcătuirea geografică a pămîntului
strămoşesc, originea etnică, precum şi legăturile lui sufleteşti întărite
prin unitatea aceluiaşi grai, aceleiaşi credinţe, aceloraşi datini şi obi
ceiuri — din care a generat conştiinţa de neam, permanent prezentă In
inimi — , sînt pilonii care au susţinut şi vor susţine edificiul unităţii
înfăptuite la 1 Decembrie, acum şaptezeci de ani.
Reîntregirea României în hotarele sale fireşti, consacrată şi' pe
plan extern prin diferite tratate de pace (Saint-Germain şi Versailles
— 1919, Trianon şi Paris — 1920) este rezultatul luptei eroice şi jert
felnice în acelaşi timp a întregului nostru popor, însufleţit de năzuinţa
multiseculară a unităţii. Proces legic, obiectiv şi ireversibil, unirea tu
turor teritoriilor locuite de români într-un stat unitar, naţional şi in
dependent, încheiat prin voinţa nestrămutată a întregului popor ro
mân, a fost consfinţit de tratatele mai sus amintite pe baza principii
lor recunoscute pe plan internaţional: dreptul de autodeterminare al
popoarelor, voinţa liber declarată cu privire la viitorul acestora, şi
respectarea realităţilor etnice şi a legilor în vigoare.
Desăvîrşirea statului naţional unitar român ,a marcat un moment
cardinal, şi pe planul spiritualităţii româneşti, ziua de 1 Decembrie
purtînd cu sine mărturia unui eveniment unic în felul său pentru Bi
serica Ortodoxă Română.
Biruinţa repurtată de neamul românesc acum şaptezeci de ani era
şi biruinţa Bisericii noastre strămoşeşti <şi aceasta din două motive :
a) Ortodoxia românească nu a fost numai martoră a istoriei po
porului românesc ci, prin ierarhi, clerici, monahi şi credincioşi, ea a
fost întotdeauna o participantă activă şi hotărîtâ. la actele fundamen
tale ale destinului nostru naţional, şi
b) Grelele şi numeroasele pătimiri îndurate de credincioşii tran
silvăneni pe parcursul mai multor veacuri, pătimiri care au fost o ne
întreruptă jertfă pentru păstrarea credinţei ortodoxe străbune, au fost
acum răsplătite.
Pr clamarea solemnă a unirii, la 1 Decembrie 1918, a fost privită
de Biserica Ortodoxă Română drept «ziua învierii» obştii româneşti în
România Mare. Făurirea statului naţional unitar român a avut o răsirîngere firească şi pe plan spiritual bisericesc, ea impunînd uniformi
zarea şi organizarea sinodal-unitară a Bisericii Ortodoxe Române din
toate provinciile româneşti sub conducerea Sfîntului Sinod. în acelaşi
timp, ea a creat, în spiritul canoanelor 34 apostolic şi 17 Calcedon —
care vorbesc despre Biserica unei naţiuni, despre organizarea acesteia
în strînsă legătură cu organizarea statală — , şi premisele ridicării Bi
sericii Ortodoxe Române Autocefale la rangul de Patriarhie (1925).
Peste ceva mai mult de două decenii unirea politică a fost urmată şi
x
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întărită de unirea sufletească, ruptă cu peste două veacuri în urmă de
silniciile şi vitregiile vremii. Deşi înfăptuită cu oarecare întîrziere —
la 21 octombrie 1948 — , unitatea religioasă a neamului românesc a ci
mentat pentru veşnicie hotărîrea de la Al'ba Iulia.
Actul refacerii unităţii religioase s-a înfăptuit în mod spontan, ca
o încununare firească a unei fierbinţi şi îndelungate năzuinţe. Nici o
persecuţie religioasă ori de altă natură nu i-a pătat frumuseţea şi pu
ritatea, nici o silnicie nu a fost necesară pentru ca el să fie înfăptuit.
Căci sila este necesară numai cînd un pîrîiaş este despărţit de matca
lui, nu şi cînd el revine la pîrîul de la care a fost despărţit, afirma pa
triarhul Justinian Marina (1948— 1977) cu prilejul festivităţilor orga
nizate la Alba Iulia în anul 1968 35.
Unic în istoria poporului român, prin amploarea şi semnificaţiile
sale, evenimentul de la a cărui împlinire aniversăm în acest curgător
an şapte decenii, nu a fost efectul unei întîmiplări, al unei conjuncturi
favorabile sau al unor înţelegeri la masa tratativelor ci rezultatul fi
resc al luptei întregului neam românesc şi un act de profundă dreptate
istorică.
HotărÎTea poporului român, pronunţată fără echivoc la 1 Decem
brie 1918, încheia procesul înmănuncherii într-un organism statal uni
tar a tuturor românilor, a tuturor energiilor creatoare de valori ma
teriale şi spirituale. Dacă Mihail Kogălniceanu putea afirma, cu de
plină îndreptăţire, referindu-se la Unirea Principa/teloj din ianuarie
1859, că «Unirea naţiunea a făcut-o», cu tot atîta îndreptăţire se poate
spune despre Marea Unire de la
Decembrie 1918 că eiste opera în
tregului popor român, din România şi deopotrivă din teritoriile româ
neşti aflate atunci sub dominaţie străină. «Foarte frumos s-a făcut ce
s-a făcut la Alba Iulia — spune Nicolae Iorga — , foarte frumos au fă
cut-o cărturarii înlăuntru, foarte frumos, mai frumos ce au strigat ţă
ranii afară... Se întîmplă uneori să înceapă intelectualii şi să conti
nue ţăranii, dar slnt şi foarte multe cazuri .cînd ţăranii fac atîta zgomot
afară, încît înţelege şi intelectualul dinlăuntru». «Acolo la Alba Iulia,
în sală şi ,pe oîmp, poporul român din Transilvania a proclamat veşniea-i alipire, fără condiţii, de regatul gloriilor şi tuturor sacrificiilor...» 36.
«Autorul marii fapte rămîne totalitatea unui popor ,• autorul adevărat
va rămîne mereu anonim, fiind însuşi poporul român în totalitatea lui,,
ou toate energiile lui din trecut, cu toţi semănătorii de prin veacuri,
cu toţi dascălii de ieri, cu întreaga jertfă a uneia din generaţiile sale»,
afirma Ion Agîrbiceanu în Mareie a n o n im 37. Iar Alexandru Vlahuţă
scria : «îndărătul strălucitei biruinţe pe care o' sărbătorim au stat le
giunile de mucenici, toată oastea nevăzută a trecutului nostru (...), căci
pentru orice izbîndă mare, morţii unui neam se scoală şi luptă umăr
1

35. Festivităţile d e la A lba Iulia, cu prilejul a dou ăzeci d e ani de Ia reîntregirea
Bisericii O rtodoxe Rom âne din Transilvania, In «Biserica Ortodoxă Română», LXXXVI
(1968), nr. 9— 10, p. 1018.
36. N. Iorga, C om em orarea Unirii Ardealului şi Rolul istoric al Unirii. Două cuvintări, Bucureşti, 1933, p. 6—7 ; Idem, Conierinţe, Bucureşti, 1987, p. 275, ediţie îngri
jită de Ştefan Lemny şi Rodica Rotaru, Postfaţă, note şi bibiografie de Ştefan Lemny.
37. Ion Agîrbiceanu, M arele anonim, în rev. «Ceie trei Crişuri», 1928, nr. 11— 12,
p. 176.

DIN TRECUTUL BISERICII $1 PATRIEI NOASTRE

137

ia umăr cu cei vii» 38. Şif desigur, că între aceştia, la loc de frunte, se
vor fi aflat şi oamenii Bisericii. Scriind acestea gîndul ne poartă la
spusele marelui cărturar şi istipric Nicolae Iorga care, referindu-se la
con/tribuţia s/lujitorilor Altarului strămoşesc privind evenlimentul de
acum şaptezeci de ani, afirma : «Călugăraşii de odinioară, bieţi purtă
tori de cărţi din sat în sat, aceia caTe stăteau în strană şi se închinau
lui Dumiţezeu, aceia care, înaintea copiilor, îi învăţau evanghelia nea
mului, săracii şi desculţii intelectualităţii româneşti, aceia au pregă
tit Unirea de astăzi 39.
Că Unirea a fost opera .întregului popor român, fără deosebire de
partide politice şi de apartenenţă de clasă ne-o dovedeşte şi forma în
care s-a desăvîrşit statul unitar. Celelalte naţiuni oprimate din monar
hia austro-ungară şi-iau proclamat unitatea şi independenţa într-un ca
dru politic restrîns, în conferinţe ale partidelor politice existente sau
prin declaraţii în Parlament. Poporul român şi-a hotărît viitorul într-o mare adunare naţională, reprezentativă, care prin ,participarea
mulţimilor investeşte cu caracter plebiscitar. Sutele de mii de adeziuni,
numeroasele adunări întrunite în mai toate localităţile ţării, populate
de cei care nu au putut participa la Alba Iulia, întăresc şi mai mult ca
racterul plebiscitar al hotărîrilor de unitate naţional-statală a poporu
lui român. «Trăsătura distinctivă fundamentală a luptei pentru desăvîrşirea unităţii naţionale a fost largul caracter de masă, — afirma pre
şedintele Nicolae .Ceauşescu — , faptul că a antrenat muncitorimea, ţă
rănimea, intelectualitatea, cercurile înaintate ale burgheziei, principa
lele clase şi pături ale societăţii, că reunirea Transilvaniei cu România
nu a fost actul cîtorva persoane sau grupuri izolate, ci opera întregu
lui popor, a întregii noastre naţiuni» 40.
Evocată astăzi, din perspectiva celor şapte decenii aniversare,
Marea Unire de la 4 Decembrie 1918 relevă legăturte trainică între tre
cutul de luptă pentru dreptate socială şi libertate naţională şi prezen
tai! care ne înfăţişează o Românie înfloritoare, responsabilă şi stăpînă
pe destinele sale.
Prilejuite de împlinirea celor 70 de ani de la făurirea stratului na
ţional unitar român, aceste rînduri se doresc nu numai o reîmprospă
tare a celor înfăptuite atunci ci şi un omagiu sincer adus gîndirii şi
lucrării înaintaşilor noştri, tuturor acelora oare s-au jertfit pentru păs
trarea unităţii de neam, de limbă şi de credinţă.
Incercînd o concluzie asupra celor de mai sus socotim că nu am
putea încheia altfel decît înserînd aici cuvintele aceluiaşi m&re patriot
şi savant care a fost Nicolae Iorga : «Fără a uita pe aiimeni... omagiul
recunoştinţei noastre să se îndrepte azi către poporul,acesta întreg, de
oriunde şi din toate veacurile, martir ,şi erou» 41.
Preot asis-tent ALEXANDRU M. IONIŢĂ
4
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38. Ştefan Pascu, op. cit., p. 221.
39. N. Iorga, Documente în Senat, Bucureşti, 1918, p. 52.
40. Nicolae Ceauşescu, Expunere la şedinţa jubiliară a Marii Adunări N aţionale
consacrată sărbătoririi sem icentenarului Unirii Transilvaniei cu Rom ânia, 29 noiembrie
1968, în voi. România pe drumul desăvîrşirii construcţiei socialiste, Bucureşti, 1969,
voi. III, p. 715—716.
41. Nicolae Iorga C om em orarea Unirii..., op. cit., p. 6—7.
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O RELATARE MAI PUŢIN CUNOSCUTA
DESPRE MAREA ADUNARE NAŢIONALA
DE LA ALBA IULIA
1 Decembrie 1918
Epocalul eveniment care a fost Marea Adunare de la Alba Iulia,
din 1918, în cadrul căreia s-a hotărît unirea Transilvaniei şi Banatului
cu România, nu a rămas fără ecou nici în rîndurile populaţiei germane
din Ţara noastră. Dimpotrivă, studii şi cărţi publicate de către cerce
tători români şi germani, au evidenţiat în amănunt aportul pe care
populaţia germană l-a adus la realizarea uriirii Transilvaniei şi Bana
tului cu România. Este însă curios că a scăpat acestor cercetători un
fapt deosebit petrecut în acest timp ,şi anume, participarea unui jurna
list sas la lucrările Adunării de la Alba Iulia, care va descrie cu multă
competenţă cele î-ntîmplate în acea zi de cotitură în istoria poporului
român.
Semnatarul articolului, Dr. W(ilhelm) K (lein)1, era trimisul spe
cial al ziarului sibian «Siebenbiirgisch-Deutsches Tageblatt». întors de
la Alba Iulia, el a întocmit un raport asupra lucrărilor Adunării şi l-a
publicat pe întreaga pagină întîi a numărului din 3 decembrie 1918 al
acestui ziar. Articolul, intitula*: «Die rumăniBche Nationalversammlung in Karlsburg», nu a fost isemnalat nici de studiile speciale, nici de
cărţile mai întinse dedicate acestui eveniment2. Relatarea obiectivă,
spiritul fin de observaţie şi redarea autentică a atmosferei ce domnea
la Alba Iulia ne-au determinat să facem mai cunoscut acest articol ce
se înscrie pe linia bogatelor tradiţii ale convieţuirii românilor cu saşii
pe pămîntu'l Transilvaniei. In cele ce urmează vom reda traducerea
textului german, cu unele note pe care am socotit necesar să le adău
găm.
1. Dr. Wilhelm Klein (1888— 1975) a studiat dreptul în timpul primului război
mondial, după care a ajuns jurisconsult al Asociaţiei Germano-Săseşti din Transilvania.
A participat la Marea Adunare Naţională de la Alba iulia ca delegat al acestei aso
ciaţii. Ulterior a fost avocat liber. Mulţumesc Familiei Klein şi Domnului Vasile
Ciobanu pentru informaţiile pe care, cu amabilitate, mi le-au pus la dispoziţie.
2. V e z i: C. Gollner, Die Steîlurignahme cler Siebenbiirger Sachsen zur Veteinigung Transsilvaniens mit Rumănien, în «Forschungen zur Volks-und Landeskunde», voL 9, (1966), nr. 2 , p, 29—38; Idem, Muncă şi năzuinţe comune. Din tre
cutul populaţiei germ ane din România, Bucureşti, 1972; C. Gollner şi J. Wittstock,
Die Literatur der siebenbiirgischen Sachsen in den Ja h ren 1848— 1918, Bukarest, 1979 ;
Ed. Eisenburger, Sie erkannten die Zeichen der Zeit, Dacia Verlag, Cluj-Napoca,
1979; Ed. Eisenburger şi M. Kroner, Die Zeit in der Zeitung. Zur rumăniendeutschen
politischen Publizistik, Dacia Verlag, Cluj-Napoca, 1977; St. Pascu şi M. Constantinescu (red.), D esăvîrşirea unificării statului naţional român. Unirea Transilvaniei cu
v e c h e a Românie, Bucureşti, 1968; St. Pascu, Die V erw irklichung
des rumânischen
N ationalstaates, în «Zeitschrift fur siebenbiirgische Landeskunde», Bohlau Verlag,
Koln—Wien, anul 1 (72), nr. 2/1978, p. 179— 180 ; V. Liveanu, 1918. Din istoria lupte
lor revoluţionare din România, Bucureşti, 1960 ; Ion Popescu-Puţuri şi Augustin Deac,
1918. Unirea Transilvaniei cu Rom ânia, Ed. a IlI-a, Bucureşti, 1978. Amintit doar, în
nota 31 de Arnold Ungureanu, Atitudinea presei săseşti faţă de unirea Transilvaniei
cu România, «Cumidava», 1979/80, p. 305/16.

i

DIN TRECUTUL BISERICII ŞI PATRIEI NOASTRE

139

«Un eveniment însemnat s-a petrecut la
decembrie' 1918, la Alba
Iulia : Adunarea Naţională Română a proclamat, în mod solemn, ali
pirea la regatul României a ţinuturilor din Ungaria, locuite de români
— adică a cunoscutelor 26 de comitate — precum şi apartenenţa sta
tală a acestor părţi.
Intrucît, în cele ce urmează, doresc să prezint un raport cu privire
la desfăşurarea acestei Adunări Naţionale, trebuie să mărturisesc din ca
pul locului că nu mi-a fost accesibil originalul M an ifestu lu i4 pentru
că, din cauza timpului scurt, el nu a putut fi scris decît în puţine exem
plare. De aceea, trebuie să mă mărginesc la redarea din memorie a
esenţei conţinutului Manifestului.
Trenul special cu care am plecat spre Alba Iulia, la 30 noiembrie,
a întîlnit în toate gările mase fericite ale populaţiei, nerăbdătoare şi
împodobite cu cocarde, care salutau trenul cu frenezie. Toate clădirile
staţiilor pe lîngă care am trecut erau împodobite sărbătoreşte, iar pe
clădirea de la Sălişte chiar şi indicatorul cu numele maghiar al locali
tăţii a fost schimbat cu unul românesc. Comitetul de organizare a
transportului şi-a îndeplinit bine sarcina sa. Toţi călătorii şi-au găsit
locurile lor. In gări, legionarii români păstrau bine ordinea şi nimic
nu tulbura bucuria anticipată a sărbătorii atît de însemnate a româ
nilor.
Ca raportor al ziarului «Tageblatt», m-am alăturat ziariştilor ro
mâni Damian şi asesorului consistorial Regman 7f care s-au dovedit
amabili în .toate privinţele.
Aşa cum era şi de aşteptat; Alba Iulia s-a dovedit prea mică pentru
a putea găzdui bine pe toţi oaspeţii. Restaurantele şi hotelurile au ră
mas toată noaptea ocupate de către oaspeţii care nu şi-au putut găsi
nici o găzduire. In această situaţie, unii au preferat să-şi caute gazdă
într-un sat apropiat. Cu ajutorul redactorului Damian, eu mi-am găsit
adăpost în casa unui ţăran înstărit, unde m-am bucurat de întreaga
ospitalitate.
In după amiaza tîrzie a zilei' de duminică s-a ţinut, într-una din
camerele hotelului «Hungaria», o şedinţă a Comitetului Naţional Român
Provizoriu, în care s-a discutat redactarea definitivă a Manifestului.
In cadrul acesteia, Comitetul a invitat şi reprezentanţi ai tineretului
1
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3. Este vorba despre comitatele : Timiş, Caraş-Severin, Arad, Bihor, Sătmar, Ma
ramureş, Bistriţa-Năsăud, Solnoc-Dobîca, Sălaj, Cluj, Mureş, Turda, Turda-Arieş, AlbaInferioară, Tîrnava Mică, Tîrnava Mare, Hunedoara, Sibiu, Braşov, Făgăraş, Trei Scaune,
Odorhei, Ciuc etc. şi de părţi din comitatele Bichiş, Cianad şi Ugocea, care făcuseră
şi obiectul tratativelor de la Arad cu ministrul Iatzi. Cf. I. Popescu-Puţuri şi A.
Deac, op. cit., p. 557.
4. Acest Manifest este, de fapt, Rezoluţia Marii Adunări Naţionale.
5. Aşa erau denumiţi membrii Gărzilor Naţionale pe atunci. Vezi «Telegraful
Român» din anul 1918; Z. Sandu (Nicolae Regman), M ăreaţa Adunare d e la Alba
Iulia, Sălişte, f.a., p. 7—8 ; I. Popescu-Puţuri şi A. Deac, op. cit., p. 550—557.
6. Romulus Damian, autorul lucrării «De ce trebuie să ne unim ?», Sibiu, 1918,
fost Director al Agenţiei Telegrafice Dacia din Sibiu. Cf. «Telegraful Român», nr.
135 din 29 noiembrie/12 decembrie 1918, p. 512.
7. Dr. Nicolae Regman, fost asesor consistorial, redactor al «Telegrafului Român»,
şi profesor la Institutul Teologic Universitar din Sibiu. Cf. M. Păcurariu, Doua suie
de ani de învăţămînt teologic la Sibiu. 1786— 1986, Sibiu, 1986, p. 309—310.
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şi ai socialiştilor. Cu oarecare dificultate am reuşit şi noi să parti
cipăm, pentru un moment, la această şedinţă.
O deosebire de vederi mai mare s-a născut abia la discutarea pro
blemei autonomiei Transilvaniei. Reprezentanţii tineretului73 au
pledat cu însufleţire pentru unirea fără condiţii şi fără reticenţe a
tuturor ţinuturilor româneşti, pe cînd socialiştii, conduşi de (reprezen
tantul lor Flu eraş8 cereau totala autonomie a Transilvaniei pînă la
realizarea democratizării Regatului mtrudîit, pentru- socialişti, nurnaii
această autonomie ar oferi garanţia necesară cu privire la realizarea
şi în Regat, cît mai curînd, a reformei agrare, atît de necesară.
După ce Alexandru Vaida-Voievod a atras atenţia că ţările care
se vor uni acum cu Regatul, în noul stat ce se creează vor constitui ne
apărat o mare majoritate şi că temerile socialiştilor cu privire la eco
nomia boierească sînt neîntemeiate, în cele din urmă s-a ajuns la de
plina unita/te a tuturor partidelor în sensul linei inteligente propuneri
de mijlocire făcută de Dr. Iuliu Maniu şi, la ceas tîrziu din noapte, a
fost redactat şi Manifestul.
Noaptea s-a scurs în linişte totală. Vîntul şi ploaia au alungat în
case pe toţi oamenii! de pe stradă. Pentru această noapte ora închiderii
a fost anulată, misă interzicerea alcoolului s-a păstrat. Cîţiva socialldemocraţi budapestani 9 au încercat să semene vrajbă în rîndul oaspe
ţilor prin mii de foi volante care aveau menirea de a face atmosferă în
favoarea! cunoscutei propuneri a lui Jatzi. Insă nu li s-a dat nici o
importanţă şi încercarea s-a sfîrşit cu un total insucces.
Duminică dimineaţa, devreme, a început demonstraţia poporului.
Ore în şir, s-au pus în mişcare mereu noi mulţimi, în deplină ordine,
cu steaguri ce fîlfîiau şi cu placarde ce aveau înscrise numele localită
ţilor şi lozinca : «Trăiască România Mare», îndreptîndu-se, în sunetul
muzicii .şăteşti, spre Cîmpul de instrucţie 10, într-o bucurie nesfîrşită
şi cîntînd. Pe feţele tuturor se oglindea emoţia bucuriei şi atmosfera
sărbătorească.
In acest timp, delegaţii Consiliului s-au adunat — în număr de
peste 1200 — în sala Casinei militare, unde Adunarea a fost deschisă
de către preşedintele Ştefan C. Pop u . Întrerupt adeseori prin aplauze,
el a făcut o privire generală asupra destinului poporului român în
ultimii ani şif în aprobarea generală, a tras concluzia tocmai din eve
nimentele ultimei săptămîni, că poporul român din Transilvania nu
mai poate rămîne în nici un caz şi sub nici o formă într-un stat îm
preună cu poporul maghiar12 şi, de aceea, alipirea la popoarele fră
■
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7 a. Alipirea fără condiţii o susţineau mai ales Silviu Dragomir, Ioan Broşu,
Vasile Saftu, Zenovie Pîclişeanu ş.a. Cf. St. Pascu şi M. Constantinescu, op. cil.,
p. 400—402.
8. V e z i: Ioan Flueraş, Amintiri din tinereţe şi revoluţie, în voi. «Marea Unire n
românilor în izvoare narative», edit. de Stelian Neagoe, Bucureşti, 1984, p. 341—344.
9. Aceştia erau, în realitate, «agenţi plătiţi» ai cercurilor şovine maghiare. Cf.
Z. Sandu, op. cit., p. 10 şi «Ziua învierii obştei româneşti. Proclam area României Mari»,
în «Telegraful Român», nr. 131 şi 132/1918.
10. Denumit de români «Cîmpul lui Horea». Cf. Z. Sandu, op. cit., p. 9.
11. Cuvîntarea sa la Ibidem , p. 14—23 şi St. Neagoe, op. cit., p. 246—247.
12. Adică să aparţină Ungariei, cum ar fi dorit cercurile budapestane.

DIN TRECUTUL BISERICII ŞI PATRIEI NOASTRE

.

141

ţeşti române ale României, Basarabiei şi Bucovinei constituie o nece
sitate existenţială.
După aceasta, Vasile Goldiş 13, într-o neîncetată furtună de aplau
ze, a citit M anifestul şi a cerut aprobarea lui de către Adunarea Naţio
nală. Manifestul constă dintr-o introducere mai lungă în care sînt ex
puse motivele care au determinat Adunarea Naţională la unirea Tran
silvaniei cu România, şi din M anifestul propriu-zis, care conţine urmă
toarele trei puncte : 1. Prin aceasta Adunarea Naţională se declară
pentru -unirea într-un Stat a tuturor ţărilor locuite de români, de la
Prut pînă la Tisa, sub sceptrul regelui Ferdinand al României; 2. Po
porul român ar fi foarte bucuros dacă şi partea românească a Banatu
lui, inclusiv partea dintre Tisa şi Dunăre, s-ar alipi marelui stat româ
nesc ; 3. Pînă la întrunirea Constituantei, Adunarea Naţională îşi rezer
vă provizoriu dreptul deplinei autonomii şi declară următoarele princi
pii ca obligatorii pentru Constituţia viitorului Stat, în concordanţă cu
ideile wilsoniene : a. Dreptul general, egal şi secret de a alege în co
mune, districte şi parlament al tuturor cetăţenilor, femei şi bărbaţi care
au vîrsta de 21 de a n i; b. Folosirea liberă a limbii materne pentru toate
naţionalităţile, în şcoală şi biserică şi în viaţa publică ,* c. Reforma
agrară radicală prin împărţirea marii proprietăţi, desfiinţarea fideicomiselor ,• d. Profesarea liberă a religiei. Sprijinirea Bisericilor de
către Stat, în raport cu numărul credincioşilor ; e. Deplină libertate a
presei14.
După citirea M anifestului şi aprobarea unanimă a acestuia prin
aplauze furtunoase, Iuliu Maniu a explicat, într-o lungă cuvîntare, că
poporul iromân este pătruns de sentimente de prietenie faţă de Polonia,
faţă de slavii de sud, faţă de Austria, faţă de statul cehoslovac şi că
vrea să trăiască în relaţii de vecini prieteni cu acestea, că vrea să con
lucreze în urnire cu toate statele civilizate ale lumii pentru idealurile
democratice de astăzi. De aceea, poporul român este departe de a voi
să se răzbune pentru crimele comise împotriva sa şi de a asupri po
poarele neromâneşti din noul Stat. Dimpotrivă, el vrea să le acorde
deplină libertate culturală şi, împreună cu acestea, să organizeze
Statul cel nou 15.
După Maniu, purtătorul de cuvînt al socialiştilor, Jumsics 16 a ex
primat adeziunea entuziastă a partidului său la M an ifest. Intr-o-cuvîntare de mare efect, el a declarat că se situează pe bazele naţionalis
mului ,• de vreme ce M anifestul prezintă deplina garanţie pentru înfăp
tuirea tuturor treformelor dorite de către socialişti, el acordă noului
•
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13. St. Neagoe, op. cit., p. 249—253.'
14. Rezoluţia completă la : I. Popescu-Puţuri, op. cit., p. 618—619. Ea a
fost
publicată şi în «Siebenbiirgisch-Deutsches Tageblatt» nr. 13727 din 8 decembrie 1918r
însă fără articolul VIII.
15. S t Neagoe, op. cit., p. 255—259.
16. Este vorba de Iosif Jumanca. Vezi cuvîntarea lui la : Z. Sandu, op. cit., p.
41—43 şi St. Neagoe, op. cit., p. 259—260. Cuvintele lui Jumanca erau : «Social-democraţia nu-i identică cu lipsa simţului naţional. Noi nu zicem că : Ubi b en e ibi patria,
dimpotrivă zicem că unde ţi-e patria, acolo trebuie să-ţi cauţi de ea». Cf. Ibidem , p.
42, respectiv 260.
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Stat încredere deplină şi promite să conlucreze cu toate forţele în
slujba acestui Stait.
După ce Dr. Alexandru Vaida-Voievod a citit lista celor ce urmau
să fie aleşi în noul Consiliu Naţional şi aceasta a fost aprobată prin
aclamaţii — (peste 200 de membrii din toate comitatele şi din toate
straturile poporului, între care personalităţile Comitetului Central an
terior) — şi după ce doi episcopi au vorbit în numele B isericii17, Adu
narea s-a împrăştiat cîntînd imnul «Deşteaptă-te Române!».
In timp ce această Adunare îşi ţinea lucrările, alţi conducători au
vorbit poporului de pe tribunele ridicate pe Cîmpul de instrucţie şi au
citit M anifestul18 caire a fost aprobat şi aici cu o bucurie nesfîrşită. La
ora 1,30 după masă, Adunarea s-a sfîrşit, iar mulţimile s-au îndreptat
spre casă. A nins dim nou, din belşug, şi era un sentiment ciudat care
m-a cuprins pe mine, singurul călător neromân, atunci cînd trenul cel
întunecat înainta prin cîmpul înzăpezit către vechiul nostru Sibiu
dinspre care, în timpul nopţii se îndreptau, spre Apus, vagoane lungi
de marfă cu materialul armatei lui Makensen l9».
Asistent IOAN LEB
«
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«

17. Adică episcopii Ioan Popp de la Arad şi Demetriu Radu de la Oradea. Cf.
Z. Sandu, op. c it, p. 43— 44.
18. Aceştia au fo s t: Dr. A. Vlad, Dr. P. Groza, Dr. S. Dragomir şi episcopii Dr.
Miron Cristea al Caransebeşului şi Iuliu Hossu de la Blaj. Cf. Ibidem , p. 45—50;
St. Neagoe, op. c it , p. 260—265; Antonie Plămădeală, Românii din Transilvania sub
teroarea regimului dualist austro-ungar (1867— 1918), Sibiu, 1986, p. 169.
19. Consiliul National Român a permis retragerea în ordine a armatei genera
lului german Mackensen, ale cărui trupe au urmat calea indicată de gărzile şi con
siliile naţionale româneşti. Cf. I. Popescu-Puţuri şi A. Deac, op. cit., p. 553—554;
M. Muşat şi I. Ardeleanu, De la statul geto-dac la statul unitar român, Bucureşti, 1983,
p. 664 ş.u.
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LUCRĂRILE SFÎNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
t

Sumarul şedinţei de lucru din 12— 13 decembrie 1988
In ziua de 12 decembrie 1988 a avut loc la Palatul Patriarhal
şedinţa de lucru a Sfîntului Sinod.

din

Bucureşti

La orele 10,00 Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t intră în sala sinodală,
împreună cu Domnul Ion Cumpă'naşu, Preşedintele Departamentului Cultelor.
Se rosteşte rugăciunea «împărate Ceresc».
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t , invită apoi pe P. S. Episcop Nifon
Ploieşteanul, Vicar Patriarh ad, Secretarul Sfîntului Sinod să dea citire apelului nominal.
Sînt prezenţi : P. F. Părinte T e o c t i s t, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, I.P.S. Mitropolit N estor al Olteniei, I.P.S. Mi
tropolit N icolae al Banatului, I.P.S. Arhiepiscop Antim al Tomisului şi Dunării de Jos,
I.P.S. Arhiepiscop T eofil al Clujului, P.S. Episcop Gherasim al Rîmnicului şi Argeşului,
P.S. Episcop Epifanie al Buzăului, P.S. Episcop Eftimie al Romanului şi Huşilor, P.S.
Episcop Tim otei al Aradului, P.S. Episcop V asile al Oradiei,
P.S. Episcop Niîon
Ploieşteanul, Vicar Patriarhal, P.S. Episcop V asile Tîrgovişteanul, Vicar Patriarhal,
P.S. Episcop Vicar Roman lalom iţeanul, P.S. Episcop Vicar Pimen Suceveanul, P.S.
Episcop Vicar Damaschin Severineanul, P.S. Episcop Vicar Lucian
Tomitanul, P.S.
Episcop Vicar >Justinian Mar amur e şanul, P.S. Arhiereu Vicar Calinic
Argeşanul, P.S.
Arhiereu Vicar Gherasim Hunedoreanul, P.S. Arhiereu Vicar Ioachim Vasluianul.
Absentează motivat P.S. Episcop Emilian al Alba Iuliei.
Constatîndu-se prezenţa la şedinţă a majorităţii membrilor Sfîntului Sinod, P.F.
Patriarh T e o c t i s t declară deschisă şedinţa Sfîntului Sinod şi dispune să se dea citire
componenţei Comisiilor de lucru ale Sfîntului Sinod, după cum urmează :
%
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1. COMISIA AFACERILOR EXTERNE BISERICEŞTI
Preşedinte :
Membri:
Raportor :

I.P.S. Mitropolit N icolae al Banatului
I.P.S. Arhiepiscop T eofil al Clujului
P.S. Episcop Vicar Lucian Tomitanul
P.S. Episcop Vicar Damaschin Severineanul
P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul — Vicar Patriarhal

II. COMISIA PENTRU DOCTRINA, VIAŢĂ RELIGIOASĂ Şl MlNĂSTJRl
Preşedinte :
Membri :

Rapertor :

I.P.S. Arhiepiscop Antim al Tomisului şi Dunării de Jos
P.S. Episcop Eftimie al Romanului şi Huşilor
P.S. Episcop Tim otei al Aradului
P.S. Episcop V asile âl Oradiei
P.S. Arhiereu Vicar Gherasim Hunedoreanul
P.S. Episcop Vicar Roman lalom iţeanul

**
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III. COMISIA CANONICĂ, JURIDICĂ ŞI PENTRU 'DISCIPLINĂ
Preşedinte :
Membri:
Raportor :

I.P.S. Mitropolit N estor al Olteniei
P.S. Episcop Gherasim al Rîmnicului şi Argeşului
P.S. Episcop Vicar Justinian Maramureşanul
« P.S. Arhiereu Vicar Calinic Argeşanul
P.S. Episcop Epiianie al Buzăului
IV. COMISIA 1NVĂŢĂM1NTULUI PENTRU PREGĂTIREA
PERSONALULUI BISERICESC

Preşedinte :
Membri: #
Raportor :

I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului
P.S. Episcop Emilian al Alba Iuliei '
P.S. Episcop Vicar Pimen Suceveanul
P.S. Arhiereu Vicar Ioachim Vasluianul
P.S. Episcop V asile Tîrgovişteanul — Vicar Patriarhal

Se procedează apoi la repartizarea pe Comisii a lucrărilor înscrise pe ordinea
de zi.
Prea Fericitul Părinte Preşedinte suspendă şedinţa, în vederea studierii dosarelor
şi întocmirii referatelor de către Comisiile Sinodale.
Şedinţa se redeschide la orele 12,00 sub preşedinţia P. F. Patriarh T e o c t i s t ,
trecîndu-se la discutarea problemelor înscrise pe ordinea de zi.
Prea Fericitul Patriarh T e o c t i s t dă cuvîntul Prea Sfinţitului Episcop Niion
Ploieşteanul, vicar patriarhal, raportorul Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, care
prezintă referatele asupra următoarelor probleme înscrise în ordinea de zi :
%
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RELAŢII CU BISERICILE ORTODOXE SURORI

Tem. nr. 8596/1988 — Participarea
Prea Fericitului Patriarh T e o c t i s t , in
fruntea unei delegaţii a Bisericii O rtodoxe Române, la festivităţile prilejuite d e ani
versarea a 900 d e ani d e la În tem eierea mînăstirii cS/. Ioan Evanghelistul* din Patmos,
Grecia, (22—29 septembrie 1988).
Comisia Afacerilor Externe Bisericeşti, examinînd darea de seamă, constată că
participarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la festivităţile din Patmos a
constituit o mărturie vie privind adîncirea relaţiilor frăţeşti cu Patriarhia Ecumenică
şi cu Biserica Greciei, un prilej de contacte şi convorbiri fructuoase cu întîistătătorii de Biserici Ortodoxe şi personalităţi de seamă reprezentînd alte Biserici creştine
şi organizaţii creştine internaţionale, precum şi un simbol al preţuirii de care se
bucură Biserica Ortodoxă Română şi un semn al prieteniei dintre poporul român şi
poporul grec.
...La dorinţa exprimată de membrii Sfîntului Sinod şi la invitaţia Prea Fericitului
Patriarh Teoctist, I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului face o expunere mai largă
asupra momentelor mai de seamă şi a rezultatelor acestei vizite. în legătură cu
expunerea făcută, au luat cuvîntul: I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, I.P.S.
Mitropolit Nestor al Olteniei şi alţi membri ai Sfîntului Sinod.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist face în final o sinteză asupra discuţiilor
care s-au pontat şi aduce precizări în legătură cu vizita pe care Prea Fericitul Arhi
episcop Seraifdtm al Atenei şi a toată Grecia, urmează s-o facă la Patriarhia Română,
în anul 1989.
In urma amplelor discuţii care au avut loc şi în acord cu propunerile Comisiei
Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— S e ia act cu mulţumire de participarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
T e o c t i s t , însoţit d e I.P.S. Mitropolit N icolae al Banatului şi d e P.S. Roman
Ialomiţeanul, ep isco p vicar al A rhiepiscopiei Bucureştilor, la festivităţile
prilejuite d e an iversarea a 900 d e ani de la în tem eierea mlnăstirii «Sf. Ioan
Evanghelistul* din Patmos, G recia, precum şi d e rezultatele fructuoase ale
*
a cestei vizite.
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— Să se continue participarea şi în viitor a Bisericii O rtodoxe Române şi la
alte manifestări d e înalt nivel bisericesc, m enite adîncirii şi întăririi r e la 
ţiilor interortodoxe.
— A probă ca vizita la Patriarhia Română a Prea Fericitului A rhiepiscop
Serafim al A tenei şi întregii Grecii să aibă loc în luna mai sau iunie 1989,
lăcîndu-se dem ersurile cuvenite.
— Se v a continua schim bul d e burse de studii practicat între Patriarhia
Română şi Biserica Greciei, potrivit în ţelegerii care a avut loc între cei doi
Intîistătători ai Bisericilor respective.
Tem. nr. 8766/1988 — Participări ale unor ierarhi şi teo lo g i ai Bisericii O rtodoxe
Rom âne la festivităţi, con grese, sim pozioane şi con ferin ţe organizate d e Bisericile
O rtodoxe surori.
a) Participarea I.P„S. Arhiepiscop Adrian al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
pentru Europa Centrală şi Occidentală la festivităţile dedicate centenarului Mitropoliei
de Ieros şi Kalimnos a Patriarhiei Ecumenice, între 10— 17 iulie a.c.
b) Participarea P.S. Episcop Vicar Damaschin Severineanul împreună cu P.C.
Pr. Prof. V asile M ihoc de la Institutul teologic din Sibiu şi P.C. Pr. Asist. Constantin
Com an de la Institutul teologic din Bucureşti la cel de al V-lea Congres al teologilor
biblicişti ortodocşi care a avut loc la Frangavilla, Grecia, între 26—30 octombrie 1988.
c) Participările P. Cuv. Protos. Daniel C iobotea, consilier patriarhal, la urmă
toarele acţiuni:
— Simpozionul organizat cu ocazia semicentenarului Institutului Sf. Vladimir
din New York, S.U.A., care a avut loc între 25 septembrie — 10 octombrie a.c.
— Conferinţa dedicată spiritualităţii ortodoxe şi participării ortodocşilor în M iş
carea ecumenică.
— Congresul «Fraternităţii ortodoxe», care a avut loc la Saint Baume, Franţa,
între 11— 13 noiembrie a.c.
d) Participarea P.C. Pr. Prof. Constantin Galeriu de la Institutul teologic din
Bucureşti şi P. Cuv. Maică Nazaria Niţă, stareţa mînăstirii Văratec, la Conferinţa
teologică interortodoxă de la Rhodos, 30 octombrie -— 7 noiembrie.
e) Participarea {P.C. Diac. Eugen Moraru, doctorand la Facultatea de teologie
din Atena, la cea de a Il-a reuniune a membrilor asociaţi ai Academiei locale din
Chania — Creta.
Comisia Afacerilor Externe Bisericeşti, analizînd dările de seamă privind acţiu
nile enumerate mai sus, constată că ierarhii şi ceilalţi reprezentanţi români la aceste
festivităţi, congrese, simpozioane şi conferinţe organizate de Bisericile Ortodoxe
surori şi-au adus o contribuţie deosebită în desfăşurarea lucrărilor respective, prezentînd punctele de vedere ale Bisericii Ortodoxe Române în problemele aduse în dis
cuţiile acestor întîlniri şi au contribuit totodată la promovarea relaţiilor frăţeşti
dintre Bisericile Ortodoxe surori.
Ca urmare, potrivit discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei Afa
cerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte:
— Se ia act cu mulţumire d e participările d eleg aţilor Bisericii O rtodoxe Române
la diferite con grese, sim pozioane şi conferinţe organizate în cadrul Biseri
cilor O rtodoxe surori şi d e contribuţia lor adusă în num ele Bisericii noastre
la a ceste întîlniri.
— Se aduc resp ectu oase mulţumiri Prea Fericitului Patriarh T e o c t i 1 1, pentru
grija d eo seb ită acordată dezvoltării şi adîncirii relaţiilor Bisericii O rtodoxe
Române cu B isericile O rtodoxe surori.
— Se aduc mulţumiri II.PP.SS., şi PP.SS. Ierarhi, m em bri ai Sfîntului Sinod,
precum şi celorlalţi d eleg aţi ai Bisericii O rtodoxe Rom âne pentru modul
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în care au reprezentat Biserica noastră la diferitele Întruniri organizate de
Bisericile O rtodoxe surori.
— Să se continue reprezen tarea Bisericii O rtodoxe Rom âne la întrunirile org anizate d e Bisericile O rtodoxe Surori în scopul adîncirii şi întăririi relaţiilor
inter ortodoxe.
— Sectorul Relaţiilor Externe Bisericeşti se v a îngriji ca rev istele centrale
bisericeşti să reflecte activitatea d elegaţilor Bisericii O rtodoxe Rom âne în
cadrul întîlnirilor inter ortodoxe.
%

RELAŢII CU ORGANIZAŢIILE CREŞTINE INTERNAŢIONALE
Relaţii cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor

Tem. nr. 5825/1988 — Participări ale reprezentanţilor Bisericii O rtodoxe Române
la diferite reuniuni ale organelor d e con du cere şi ale unor com isii ale C.E.B., precum
şi la diferite sim pozioane şi conferinţe organizate d e forul creştin mondial amintit.
a) Participarea I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului la Sesiunea Comitetului
Executiv şi apoi la întrunirea Comitetului Central al C.E.B., împreună cu P.S. Episcop
Vicar Patriarhal Vasile Tîrgovişteanul, în perioada 6— 20 august a.c. la Loccum, lîngă
Hanovra, R.F.G.
b) Participările P.S. Episcop Tim otei al Aradului la : Consultaţia organizată de
Comisia «Credinţă şi Constituţie» a C.E.B., care a avut loc între 2—9 iulie a.c., la
Turku, Finlanda (Tem. nr. 702/1988) şi la Sesiunea Comisiei permanente a Secţiei
«Credinţă şi Constituţie» din cadrul C.E.B., care a avut loc între 2— 10 septembrie
a.c., la Seminarul teologic Holy Cross din S.U.A.
c) Prezenţa P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar patriarhal, la întrunirea Comi
siei CICARWS, care a avut loc la Bahia, Salvador, Brazilia, între 1— 8 septembrie a.c.
d) Participarea P.C. Diac. Asist. Ioan Sauca de la Institutul teologic din Sibiu
la Conferinţa organizată de, Comisia «Credinţă şi Constituţie» a C.E.B., între 21—28
septembrie a.c., Porto Novo-Benin.
f

Relaţii cu Conferinţa Bisericilor Europene

Tem. nr. 10032/1988 — Participări ale reprezentanţilor Bisericii O rtodoxe Române
la diferite întruniri ale organelor d e con ducere şi ale unor com isii ale C.E.B., precum
şi la diferite sim pozioane şi conferinţe organizate d e forul creştin internaţional
amintit.
a) Participările I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului la următoarele trei
acţiuni: întrunirea Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene, care s-a ţinut la
Leningrad, U.R.S.S., între 24—26 octombrie a .c.,; întrunirea Comitetului Financiar al
C.B.E., care s-a ţinut la Geneva, Elveţia j Cea de a 4-a întrunire ecumenică dintre
C.B.E. şi Consiliul Conferinţelor Episcopale Europene (CCEE) care a avut loc la
Erfurt, R.D.G., între 28 septembrie — 2 octombrie a.c., împreună cu P.C. Pr. Prof.
Dumitru Popescu, rectorul Institutului teologic din Bucureşti.
b) Participarea P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar patriarhal, la întrunirea
Comitetului Consultativ de studii al C.B.E. care a avut loc la Rheinfelden-Beugen,
R.F.G., între 1—3 decembrie euc.
Relaţii cu Conferinţa Creştină pentru Pace

Tem. nr. 588/1988 —- Participări a le reprezentanţilor Bisericii O rtodoxe Române
la diferite reuniuni a le organelor d e con du cere şi ale unor com isii ale C .C .P p r e c u m
şi la diferite sim pozioane şi conferinţe organizate de forul creştin internaţional amintit.
a)
Participarea I.P.S. Mitropolit N estor al Olteniei, împreună cu P.S. Episcop
Tim otei al Aradului, la întrunirea Comitetului de continuare a lucrărilor C.C.P., care
a avut loc la Gorlitz, R.D.G., între 18—21 octombrie a.c.
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b)
Prezenţa I.P.S. Mitropolit N estor al Olteniei la festivităţile jubiliare prilejuite
de cea de 30-a aniversare a C.C.P. (1958— 1988), care au avut loc la Praga, Cehoslo
vacia, între 23—24 octombrie a.c.
Comisia Afacerilor Externe Bisericeşti, examinînd dările de seamă, constată că
Biserica Ortodoxă Română, care are reprezentanţi de frunte în forurile ecumenice
mondiale şi înorganismele acestora, a desfăşurat prin delegaţii săi o susţinută acti
vitate potrivit
profilului fiecăruia din aceste foruri bisericeşti internaţionale, prezentînd poziţia ortodoxiei -româneşti în temele abordate.
In cadrul
discuţiilor care au avut loc, membrii Sfîntului Sinodau apreciat şi
evaluat contribuţia Bisericii Ortodoxe Române, propunînd să se continue şi în viitor
această activitate de reprezentare a Bisericii noastre în organizaţiile creştine
internaţionale.
Ca urmare, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act d e participările reprezentanţilor Bisericii O rtodoxe Rom âne şi de
activitatea desfăşurată d e către aceştia în cadrul întrunirilor organizate de
C.E.B., C.B.E. şi C.C.P.
— Se aduc resp ectu oase mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh T e o c t i s t
pentru grija d eo seb ită acordată prom ovării bunelor relaţii ecu m en ice ale
Bisericii noastre cu c e le trei mari organizaţii creştine internaţionale.
— Se aduc mulţumiri 1I.PP.SS. şi PP.SS. ierarhi ai ' Bisericii noastre, precum şi
celorlalţi d eleg aţi ortodocşi români, m em bri sau reprezentanţi în c e le trei
mari organizaţii creştine internaţionale, pentru modul în care au prezentat
poziţia Bisericiii O rtodoxe Române, privind tem ele tratate şi pentru c o n 
tribuţia adusă în timpul desfăşurării lucrărilor, precum şi la ela b o ra rea unor
docum ente finale.
— Să se continue activitatea de reprezentare a Bisericii O rtodoxe Române la
diferite întruniri organizate de C.E.B., C.B.E. şi C.C.P., în lumina hotărîrii
c e le i d e a lll-a Consfătuiri pan -ortodoxe precon ciliară d e la Cham besy,
pentru realizarea unei cunoaşteri dintre Biserici tot mai apropiată în v e d e r e a
refacerii unităţii creştine şi a contribuţiei lor la soluţionarea problem elor
m ajore ale om enirii contem porane.
— Presa noastră b isericea scă să reflecte activitatea reprezentanţilor Bisericii
O rtodoxe Rom âne în organizaţiile creştine internaţionale.
PREZENŢE ALE TEOLOGIEI ORTODOXE ROMÂNE
PESTE HOTAELE
Tem. nr. 9912/Î988 — Participări ale teologilor ortodocşi români la diferite în
truniri creştine internaţionale.
a) Participarea I.P.S. Mitropolit N estor al Olteniei la întrunirea mondială pen
tru pace, organizată de Asociaţia «Intîlnirile internaţionale : Oameni şi religie», care
s-a desfăşurat la Roma-Italia, între 25—30 octombrie a.c.
b) Participarea P,.S. Episcop Nifon Ploieşteanul, vicar patriarhal, la simpozi
oanele ecumenice organizate de către Fundaţia «Pro Oriente» la Viena şi Gratz, între
14— 19 noiembrie a.c.
c) Participarea P.C. Pr. Prof. Mircea Păcurariu de la Institutul geologic din
Sibiu la simpozionul care a avut loc la Paris, cu tema : «Importanţa introducerii creş
tinismului în vechea Rusie pentru dezvoltarea culturii şi a civilizaţiei europene şi
mondiale», între 28—30 iunie a.c.
d) Participările Prof. Emilian Popescu de la Institutul teologic din Bucureşti
la Simpozionul internaţional cu te m a : «Misiunea fraţilor Chirii şi Metodiu în lumea
slavă în legătură cu mileniul încreştinării ruşilor», care a avut loc la Tesalonic,
Grecia, între 26—28 noiembrie a.c. şi la reuniunea Asociaţiei de studii bizantine, care
a avut loc la Tesalonic, Grecia, între 29—30 noiembrie 1988.
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e) Participarea P. Cuv. Arhim. Casian Crăciun, inspector de învăţământ la Can
celaria Sf. Sinod, împreună cu P. Cuv. Arhim. Veniamin Tohăneanu, stareţul mînăstirii Brîncoveanu de la Sîmbăta de Sus, la Congresul abaţilor benedictini, care s-a
desfăşurat la Roma, Italia, între 16—28 septembrie a.c.
f) Participările P. Cuv. Arhim. Casian Crăciun la lucrările Comitetului pregătitor
al Conferinţei Capelanilor universitari din Europa, care a avut loc între 23—27 no
iembrie a.c., la Centrul ecumenic al Bisericii Valdense din Frali-Torino, Italia şi la
Conferinţa Consiliului Ecumenic al Tineretului din Europa, care a avut loc între 6— 14
iulie a.c. la Bath, Kelston Park, Anglia.
g) Participarea P. Cuv. Arhim. Casian Crăciun, împreună cu Dl. Ioan Chivu, asis
tent la Institutul teologic din Bucureşti, la a 20-a Adunare Generală a Consiliului
Ecumenic al Tineretului din Europa, care a avut loc între 9— 19 octombrie a.c., la
Hirschluch, R.D^G.
h) Participarea P.C. Diac. Asist. V asile Răducă şi a D-lui Asist. Ioan Chivu de la
Institutul teologic din Bucureşti, la cel de al 3-lea Festival al tineretului ortodox
(SYNDESMOS), care a avut loc la Spetsay, Grecia, între 22—28 august 1988.
i) Participarea monahiilor Nazaria Niţă, stareţa mînăstirii Văratec şi Eulrasia
Poiană, stareţa mînăstirii Dealu, la întrunirea grupului «Kaire», care a avut loc între
31 august — 6 septembrie 1988, la mînăstirea St. Jean de Basel, Strasbourg, Franţa.
]) Participarea monahiilor Eustochia Ciucanu, stareţa mînăstirii Agapia, şi Lucia
Dumbravă, stareţa mînăstirii Pasărea, la cea de a 18-a conferinţă internaţională şi
interconfesională a călugăriţelor, care a avut loc la Albi, Franţa, între 31 august —
6 septembrie a.c.
Comisia Afacerilor Externe, examinînd dările de seamă ale profesorilor de teo
logie, monahilor şi monahiilor care au reprezentat Biserica Ortodoxă la diferite în
truniri şi simpozioane, pe teme teologice sau de spiritualitate creştină relevă contri
buţia deosebită a acestora la promovarea relaţiilor dintre Biserici şi apreciază că
acestea trebuie continuate şi adîncite.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei Afacerilor Externe
Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act cu mulţumiri d e participările teologilor ortodocşi români la diferite
conferinţe, reuniuni, sim pozioane şi m anifestări teo lo g ice intercreştine şi
d e modul In care aceştia au reprezentat Biserica O rtodoxă Română la aceste
Întruniri.
— Se aduc resp ectu oase mulţumiri Prea Fericitului Patriarh T e o c t i s t pen 
tru grija d eo seb ită acordată reprezentării Bisericii O rtodoxe Rom âne la d i
ferite Întruniri intercreştine p este hotare.
— Să se continue şi In viitor activitatea d e reprezen tare a Bisericii O rtodoxe
Române la diferitele Întruniri teo lo g ice intercreştine peste hotare.
VIZITE ALE UNOR REPREZENTANŢI BISERICEŞTI
DE PESTE HOTARE
a) Vizita Episcopului John Satterthwaite de Gibraltar, între 8— 12 septembrie a.c.
b) Prezenţa prof. onorar Sava Agouridis de la Facultatea de teologie din Atena,
la simpozionul organizat de Institutul teologic universitar din Bucureşti #a 17 noiem
brie 1988, cu prilejul aniversării a 300 de ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti —
1688, şi vizita acestuia în cadrul Episcopiei Rîmnicului şi Argeşului şi Arhiepiscopiei
Craiovei.
c) Găzduirea P.C. Prot. Dr. Rostislav Koslowski, aparţinînd Bisericii Ortodoxe
din Polonia, împreună cu familia sa la Casa de odihnă a clerului din Techirghiol, în
perioada 19 iulie — 2 august 1988.
Comisia Afacerilor Externe Bisericeşti, cercetînd dările de seamă asupra acestor
vizite a relevat faptul că oaspeţii Patriarhiei Române au avut posibilitatea să cu
noască, la faţa locului, realităţile vieţii religioase din Biserica Ortodoxă Română şi
unele din realizările poporului român din ultima vreme.
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In urma discuţiilor la care au luat parte membrii Sfîntului Sinod şi la propunerea
Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de vizitele făcu te Bisericii O rtodoxe Rom âne d e reprezentanţii unor
Biserici d e p este h o ta re.
— Se aduc resp ectu oase mulţumiri Prea Fericitului Patriarh T e o c t i s t , pentru
d eo seb ita grijă p e care o poartă ca vizitele reprezentanţilor bisericeşti străini
in ţara noastră să se d esfă şo a re in condiţii prielnice, oferindu-le posibili
tatea să cunoască viaţa şi activitatea Bisericii noastre, frum oasele realizări
ale poporului român in cadrul noilor realităţi din patria noastră, deplina lib er
tate religioasă a tuturor cultelor din ţară şi, in a cela şi timp, modul e c u 
menic de colab orare intre e l e .
— Să se continue p rom ov area Bunelor relaţii cu personalităţi ecum enice, t e o 
lo g ic e şi bisericeşti d e peste hotare, care vizitează Biserica O rtodoxă R o
mână in scopul d e a cunoaşte realităţile vieţii relig ioase din Patria noastră.
Tem. nr. 12309/1988 — R eferat privind activitatea parohiilor ortodoxe rom âne
d e peste hotare in cursul anului 1988.
Comisia Afacerilor Externe Bisericeşti examinînd referatul respectiv constată
că preoţii din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi
Occidentală, sub îndrumarea I.P.S. Arhiepiscop Adrian, au desfăşurat o rodnică acti
vitate pastOral-misionară şi culturală, avînd ca rezultat strlngerea şi menţinerea cre
dincioşilor în jurul altarelor care constituie vetre de credinţă şi spiritualitate orto
doxă românească.
Aceeaşi activitate rodnică s-a desfăşurat şi în cadrul parohiilor ortodoxe române
din Australia şi Noua Zeelandă şi în cele din Vicariatele ortodoxe române din Vîrşeţ
— R.F.S. Iugoslavia şi Gyula — R. P. Ungaria, sub directa îndrumare a P.F. Patriarh
T e o c t i s t , ajutat de I.P.S. Mitropolit N icolae al Banatului şi de P.S. Episcop V asile
al Oradiei, care au în grijă cele două vicariate.
De asemenea, comisia a constatat că vizitele celor doi exarhi ai comunităţilor
ortodoxe române de peste hotare : I.P.S. Mitropolit Antonie pentru America şi I.P.S.
Mitropolit N icolae pentru Europa, precum şi ale altor membri aiSfîntului Sinod la
unele dintre parohii, s-au bucurat de un larg ecou în rîndul credincioşilor şi au con
tribuit la păstrarea legăturilor canonice cu Biserica Mamă şi la cultivarea conştiinţei
apartenenţei de neam în rîndurile românilor ortodocşi de peste hotare.
Comisia a relevat faptul că Biserica Mamă şi P.F. Patriarh T e o c t i s t au manifestat
o deosebită grijă pentru românii ortodocşi din parohiile de peste hotare, din Europa,
America şi Australia, care s-a concretizat în trimiterea de personal clerical, veşminte,
cărţi şi obiecte de cult, icoane, catapetesme, calendare, reviste bisericeşti, mobilier,
artizanat, cărţi de literatură şi istorie, pictori de biserici pentru care preoţii şi cre
dincioşii şi-au exprimat calda lor mulţumire şi recunoştinţă.
In urma discuţiilor care au
avut loc, a lămuririlor date de P.F. Patriarh
T e o c t i s t şi Ia profpunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, SfîntuU Sinod
hotărăşte :
— la act cu bucurie d e rodnica activitate pastoral-m isionară şi culturală d e s 
făşurată in cadrul comunităţilor ortod ox e rom âne de p este hotare in cursul
anului 1988.
— Se va continua a co rd a rea de ajutoare tuturor parohiilor ortodoxe române
d e peste hotare şi trim iterea d e veşm inte, cărţi şi o b ie c te d e cult, reviste
şi publicaţii bisericeşti, n ecesa re desfăşurării activităţii pastorale şi m isio
nare a parohiilor.
— Exprimă resp ectu oase mulţumiri P.F. Patriarh T e o c t i s t pentru Îndrumarea
permanentă a activităţii comunităţilor ortod ox e rom âne d e p este hotare şi
pentru grija d eo seb ită pe care o poartă acestora.
— A duce d e o se b ite mulţumiri I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, Exarh
al Patriarhiei Rom âne pentru comunităţile O rtodoxe Române din S.U.A. şi
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Canada, şi I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, Exarh al Patriarhiei Române
pentru com unităţile ortod ox e rom âne din Europa Centrală şi O ccidentală,
precum şi celorlalţi m em bri ai Sfîntului Sinod care au vizitat unele din comunităţile respective, pentru îndrumările date clerului şi credincioşilor şi
pentru păstrarea şi prom ovarea relaţiilor canonice cu chiriarhii eparhiilor
ortod ox e rom âne d e p este hotare.
— A duce mulţumiri preoţilor şi organelor parohiale din cadrul parohiilor orto
d o x e rom âne d e p este hotare pentru rodnica activitate m isionar-pastorală
şi culturală pe care o d esfăşoară în colab orare cu Chiriarhii lor şi pentru
conştiinţa v ie în păstrarea credinţei ortodoxe străbune şi a relaţiilor ca n o 
nice cu Biserica-M amă din ţară.
T em ei nr. 8264/1988 — Referat privind situaţia Episcopiei Ortodoxe Catolice din
Franţa, după discuţiile cu delegaţia eparhiei respective, la Bucureşti, în zilele de 14—
18 martie 1988.
*
'
Examinînd referatul în cauză, Comisia constată grija permanentă a Patriarhiei
Române şi a P.F. Patriarh T e o c t i s t pentru ca Episcopia Ortodoxă Catolică din Franţa,
aflată sub jurisdicţia sa, prin lucrarea ierarhului, clerului şi credincioşilor ei să se
integreze în duhul Ortodoxiei universale şi să stabilească relaţii cu Comitetul interepiscopal Ortodox din Franţa.
De asemenea, constată că P.S. Episcop Germain n-a comunicat Patriarhiei Române
modul în care au fost aduse la îndeplinire angajamentele P.S. Sale şi ale însoţitorilor,
luate cu prilejul discuţiilor purtate la Bucureşti în zilele de 14— 18 martie 1988, între
Comisia Sinodală a Patriarhiei Române şi între delegaţia Episcopiei Ortodoxe Cato
lice din Franţa, privind integrarea activităţii acestei eparhii în duhul Ortodoxiei
universale.
In legătură cu aceste constatări au luat cuvîntul: I.P.S. Mitropolit Antonie al
Ardealului, I.P.S. Mitropolit N icolae al Banatului şi alţi membri ai Sfîntului Sinod.
în urma discuţiilor care au avut loc, a lămuririlor date de P.F. Patriarh
7 e o c t i s t şi la propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bisericeşti, Sfîntul Sinod
hotărăşte :
— Patriarhia Română va v eg h ea, în continuare, ca E piscopia O rtodoxă Catolică
din Franţa, aflată sub Jurisdicţia sa prin lucrarea p e care o v a desfăşura
ierarhul, preoţii şi credincioşii eparhiei, să se integreze în duhul O rtodoxiei
universale şi să stabilească relaţii d e colaborare cu Com itetul inter episcopal
O rtodox din Franţa.
0

— P.S. Episcop Germain să fie îndatorat a com unica Patriarhiei Române, modul
în care a adus la îndeplinire angajam en tele reînnoite împreună cu însoţitorii
săi, cu prilejul discuţiilor purtate la Bucureşti, în luna martie, 1988.
v

T em ei nr. 11968/1988 — Dare de seamă a I.P.S'. Mitroipolit N icolae al Banatului,
privind activitatea desfăşurată în cursul anului 1988, în cadrul Vicariatului ortodox
român din Vîrşeţ — R.S.F. Iugoslavia.
Din cele consemnate în Darea de seamă, Comisia Afacerilor Externe Biseri
ceşti reţine faptul că activitatea pastoral-misionară din cele 38 de parohii ale Vica
riatului, în care slujesc 21 de preoţi activi şi 4 pensionari, s-a desfăşurat potrivit
rînduielilor canonice. Prin grija Vicariatului a fost tipărit şi în cursul anului 1988 un
«Anuar bisericesc» .şi a apărut o dată la două luni Buletinul intitulat: «Semănătorul».
în cadrul discuţiilor care au avut loc, LP.S. Mitropolit N icolae al Banatului
semnalează necesitatea unor contacte mai frecvente ale conducerii Vicariatului cu
Centrul eparhial de la Timişoara şi faptul că majoritatea parohiilor din Vicariat se
confruntă cu prozelitismul sectar.
P. S. Episcop V asile al Oradiei aduce în discuţia Sfîntului Sinod şi situaţia
•Vicariatului ortodox român din Gyula în cadrul căruia se resimte lipsa de preoţi.
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P.F. Patriarh T e o c t i s t informează pe membrii Sfîntului Sinod că această lipsă
se va împlini în parte cu cei doi candidaţi aflaţi la studiu în România şi care se
vor putea hirotoni la încheierea studiilor, în iulie 1989.
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea
Comisiei Afacerilor
Externe Bisericeşti Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Să se analizeze posibilitatea unor contacte p eriod ice ale conducerii V ic a 
riatului O rtodox Român din Vîrşeţ — R. S. F. Iugoslavia cu Centrul eparhial
din Tim işoara şi ale conducerii Vicariatului O rtodox Român din Gyula —
R. P. Ungară cu Centrul eparhial din Oradea.
— A dresează cald e mulţumiri I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului şi P.S.
Episcop Vasile al O radiei pentru grija pe care, în m od d eosebit o poartă
faţă de activitatea vicariatelor ortodoxe respective.
— A duce mulţumiri preoţilor şi organelor parohiale pentru activitatea pastoralmisionară, culturală şi gospodărească, desfăşurată în cadrul parohiilor din
vicariatele o rtod ox e rom âne din V îrşeţ — R.F.S. Iugoslavia şi Gyula — •
R. P. Ungară.
T em ei nr. 12193/1988 — Simpozioanele organizate de parohiile ortodoxe române
din Geneva (Elveţia) şi Viena (Austria) cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la tipă
rirea «Bibliei de la Bucureşti — 1688».
Examinînd' dările de seamă aflate la Sectorul Comunităţi Externe cu privire la
aceste acţiuni, comisia constată că iniţiativa P. F. Patriarh T e o c t i s t pentru organi
zarea de simpozioane peste hotare s-a şi îndeplinit.
Astfel, parohia ortodoxă română din Geneva—Elveţia, cu concursul Centrului
Patriarhiei Ecumenice din Chambesy şi cu sprijinul I.P.S. Mitropolit Damaschinos din
Geneva, a organizat un simpozion la 20 nov. 1988, la care au luat parte I.P.S. Mitro
polit Antonie al Ardealului şi P.C. Pr. Prof. Dumitru Popescu, rectorul institutului teo
logic universitar din Bucureşti, iar Parohia Ortodoxă Română din Viena a organizat la
sediul parohiei un simpozion similar la 27 noiembrie, la care au participat I.P.S. Mitro
polit N icolae al Banatului şi P.C. Diac. Prof. Constantin V oicu, rectorul Institutu
lui teologic universitar din Sibiu. La ambele simpozioane a fost de faţă, de ase
menea, I.P.S. Arhiepiscop Adrian, în calitate de chiriarh al acestor parohii depen
dente de Arhiepiscopia Ortodoxă Română pentru Europa Centrală şi Occidentală.
De asemenea, Comisia Afacerilor Externe Bisericeşti a reţinut faptul că Sim
pozioanele s-au desfăşurat cu participarea unor personalităţi marcante ale vieţii
bisericeşti şi vieţii culturale din ţările respective şi a unui numeros public. Tot
odată, a subliniat că în expunerile care s-au făcut şi în luările de cuvînt s-au
adus aprecieri deosebite la adresa Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, P.F.
Patriarh T e o c t i s t, şi a prestigiului de care se bucură Biserica Ortodoxă Română,
cultura şi teologia românească.
în cadrul acestor simpozioane a fost prezentată Ediţia jubiliară a Bibliei, rea
lizată sub îndrumarea şi grija P. F. Patriarh T e o c t i s t la Bucureşti, în 1988, şi
s-au organizat, expoziţii de carte teologică românească. Discuţiile care au avut
loc au subliniat faptul că ediţia jubiliară a «Bibliei de la Bucureşti» a fost prezen
tată şi la parohia ortodoxă română din Torino—Italia.
In finalul discuţiilor, P.F. Patriarh T e o c t i s t informează pe membrii Sfîntu
lui Sinod că simpozioane similare urmează a avea loc şi la Atena, Tesalonic şi în
alte Centre universitare din străinătate..
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Afacerilor Externe Bi
sericeşti, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act d e m odul acad em ic în care s-au desfăşurat sim pozioanele organizate
la parohiile o rtod ox e rom âne din G en eva şi V ien a cu prilejul aniversării a
300 d e ani d e la apariţia Bibliei d e la Bucureşti— 1688, mărturii ale prestigiu
lui d e care se bucură Biserica O rtodoxă Română, cultura şi teologia
rom ânească.
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— Se va studia posibilitatea organizării d e sim pozioane sim ilare şi la alte p a 
rohii o rtod ox e rom âne d e peste hotare şi la unele centre universitare din
străinătate, cu care Patriarhia Română are schim b d e profesori şi studenţi
in teologie.
4

— Exprimă resp ectu oase mulţumiri P.P. Patriarh T e o c t i s t pentru iniţiativa şi
grija d e o s e b ită privind organizarea d e sim pozioane in cadrul unor parohii
ortod ox e rom âne d e p este hotare şi în unele centre universitare din străină
tate, cu prilejul aniversării a 300 d e ani d e la apariţia Bibliei de la
Bucureşti— 1688.
$

— Ia act d e bunăvoinţa arătată' de I.P.S. Mitropolit Damaschinos din G en eva—
Elveţia, privind organizarea la Centrul Ecumenic d e la C ham besy a Sim pozio
nului pentru an iversarea a 300 d e ani d e la tipărirea Bibliei d e Bucureşti.
— A dresează d e o s e b ite mulţumiri I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, I.P.S.
Mitropolit Nicolae al Banatului şi I.P.S. A rhiepiscop Adrian pentru partici
parea la sim pozioanele d e la parohiile din G en eva şi V iena, precum şi p r e o 
ţilor şi credincioşilor pentru contribuţia adusă la buna lor reuşită.
— A duce mulţumiri P.C. Pr. Vergii Vîlcu d e la G en eva şi P.C. Pr. Marin
Branişte d e la V iena pentru organizarea sim pozioanelor din cadrul p a ro 
hiilor resp ectiv e, precum şi organelor parohiale şi credincioşilor care au
contribuit la sprijinirea acestor acţiuni culturale româneşti.
— Dările d e seam ă privind organizarea d e sim pozioane în legătură cu «Ani
v ersarea a 300 d e ani de la apariţia Bibliei de la Bucureşti — 1688», precum
şi luările d e cuvînt din cadrul acestor manifestări culturale să fie publicate
prin grija Editurii Institutului Biblic şi de Misiune O rtodoxă.
9

T em ei nr. 1226711988 — Itinerarul pastoral şi cultural-misionar al I.P.S.' Arhi
episcop Adrian al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occi
dentală în ultimul semestru al anului 1988.
Comisia Afacerilor Externe Bisericeşti, examinînd itinerarul respectiv, remarcă
rezultatele vizitelor efectuate de I.P.S. Arhiepiscop Adrian la parohiile din Milano,
Florenţa şi Torino—Italia, Viena şi Salzburg—Austria, Miinchen, Baden-Baden şi
Offenbach—R.F. Germania, semnalind faptul că la Torino a avut loc şi sfinţirea cata
petesmei trimisă în dar de către Patriarhia Română.
De asemenea, Comisia subliniază contactele stabilite de I.P.S. Arhiepiscop Adrian
cu diferite personalităţi bisericeşti şi laice din Franţa, Austria,- Italia, R.F. Germania,
în cadrul cărora s-a relevat rolul parohiilor ortodoxe române în promovarea relaţiilor
dintre Bisericile şi popoarele respective.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Afacerilor Externe Biseri
ceşti, Sfîntul Sinod a h o tă rît:
— Ia act cu ap reciere d e activitatea I.P.S. A rhiepiscop Adrian consem nată în
itinerarul pastoral pe sem estrul II al anului 1988, precum şi de ataşam entul
faţă d e Biserica Mamă, manifestat d e preoţii şi credincioşii din parohiile aflate
sub jurisdicţia I.P.S. Sale, vizitate în această p erioadă d e timp.
%

Lucrările se încheie la orele 14,00, urmînd a fi reluate la orele 18,00.
Şedinţa se redeschide la orele 18,00.
P.S. Episcop Vicar Roman lalom iţeanul, Raportorul Comisiei pentru doctrină, viaţă
religioasă şi pentru mînăstiri, prezintă referatele asupra următoarelor probleme :
Tem. nr. 10383/1988 — A dresa Sectorului II al Administraţiei Patriarhale, împreună
cu proiectul Pastoralei Sfîntului Sinod, privind co lecta pentru fondul Central M isio
nar din Duminica O rtodoxiei a anului 1989.
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In urma examinării proiectului şi a îmbunătăţilor aduse, la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mînăstiri, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— A probă textul pastoralei Sfîntului Sinod privind C olecta pentru Fondul C en 
tral Misionar din Duminica O rtodoxiei a anului 1989, in îorm a detinitivată
de către Sfîntul Sinod.
— Sectorul II al Administraţiei Patriarhale să fie Îndatorat cu măsurile de .
tipărire şi trimitere a a c estei pastorale către toate ep arh iile din cuprinsul
Patriarhiei Rom âne, Împreună cu instrucţiunile stabilite d e Sfîntul Sinod In
această privinţă In anii precedenţi. Instrucţiunile ad resa te preoţilor
vor
cuprinde explicaţii cu privire la utilizarea Fondului Central Misionar şi
pentru com unităţile O rtodoxe Române d e p este hotare.
Tem. nr. 11659/1988 —- R eferatul P.C. Pr. Constantin Pârvu, V icar Administrativ,
privind data serbării Sfintelor Paşti in anul 1990 şi schem a calendarului bisericesc
pe anul respectiv.
După exam inarea referatului, In cadrul discuţiilor ca re au avut loc s-a propus
ca în calendarul bisericesc pe anul 1990 să fie înscrişi şi sfinţii români ca şi cei cu
sfinte moaşte aflate în ţara noastră. De asemenea, s-a propus ca o duminică din
calendarul Bisericii noastre să fie închinată sfinţilor şi martirilor români.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă
religioasă şi pentru mînăstiri, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia . act că In anul 1990 Sfintele Paşti se vor prăznui duminică 15 aprilie.
— Datele cuprinse in referatul Întocmit d e P. C. Pr .Constantin Pârvu, Vicar
Administrativ, să fie com unicate, in timp util, tuturor C entrelor eparhiale
din Patriarhia Română, in v ed erea Întocmirii calendarului
bisericesc pe
anul 1990.
— I.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei este rugat ca plnă la prima şedinţă sin o
dală să studieze p roblem a Înscrierii in calen dar a unei duminici Închinată
sfinfilor şi martirilor români.
— Centrele eparhiale se vor îngriji ca în calendarul bisericesc pe anul 1990 să
fie Înscrişi şi sfinţii şi martirii români.
%

T em ei nr. 10382/1988 şi 11731/1988 — Dările de seamă ale Centrelor eparhiale
privind activitatea misionară desfăşurată în eparhii în semestrul II al anului 1988;
şi Dările de seamă privind activitatea de teren pastoral-misionară desfăşurată în
eparhii în semestrul II al anului 1988.
în urma examinăm dărilor de seamă de către Comisia specială misionară,
foim'ată ,d in : P. S. Episcop V asile al Oradiei, P. S. Episcop T im otei al Aradu
lui, şi P. S. Arhiereu Vicar G herasim Hunedoreanul, aceasta a propus o seamă de me
tode practice de îmbunătăţire a activităţii pastorale şi misionare a clerului, care au
fost însuşite şi de Comisia pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mînăstiri a
Sfîntului Sinod.
La propunerea P. F. Patriarh T e o c t i s t, raportorul Comisiei pentru doctrină, viaţă
religioasă şi mînăstiri, P. S. Episcop Vicar Roman Ialom iţeanul dă citire propuneri
lor respective pe care P. F. Patriarh T e o c t i s t le supune discuţiilor Plenului Sfîn
tului Sinod, punct cu punct.
In urma amplelor discuţii la care au luat parte toţi ierarhii, Sfîntul Sinod îşi
însuşeşte metodele practice sugerate de Comisia misionară sinodală, aceasta fiind de
acord cu Planul de măsuri misionare aprobat de Sfîntul Sinod în anul 1987 şi hotă
răşte :
— Ia act d e activitatea misionară şi pastorală desfăşurată In sem estrul II al
anului 1988 in cuprinsul eparhiilor din Patriarhia Română şi d e constatarea
unui spor d e eficien tă in lucrarea clerului, sub Îndrumarea ierarhilor Sfîn
tului Sinod.
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Planul de măsuri aprobat de Sfîntul Sinod în anul 1987 se v a aplica în co n 
tinuare la toate eparhiile.
A probă ca urm ătoarele m etode practice propuse d e Comisia m isionară s i
nodală să se ad au g e «Planului d e măsuri şi m etod e practice pentru prom o
v a rea activităţii pastoral-m isionare şi pentru păstrarea şi ap ărarea dreptei
cred in ţe» aprobat d e Sfîntul Sinod în anul 1987 :
a) Să se im pulsioneze activitatea practică a preotului în toate p roblem ele
pastoral-m isionare, patriotice şi obşteşti din parohie.
b) Să se acord e atenţie sporită vieţii personale a preotului şi vieţii sale
de fam ilie, punîndu-se accentul pe n ecesitatea prezenţei perm anente
a acestuia în parohie.
c) în dările d e seam ă ale C entrelor eparhiale să se oglindească, mai p re
cis şi cu date co n crete, cazurile de abateri constatate în rîndul c le 
rului, evidenţiindu-se totodată preoţii cu activităţi meritorii.
d) Să se analizeze periodic, în şedin ţele Consiliilor şi Perm anenţelor Con
siliilor ep arh iale prezidate d e Chiriarh, activitatea pastoral-m isionară
din eparhii şi să se ia măsurile n ecesare pentru preven irea şi îndrep
tarea abaterilor clerului d e la disciplina m orală şi financiară.
e) Să se organizeze, în continuare, în toate eparhiile consfătuiri de lucru
m isionar-pastorale cu protoiereii şi cu preoţii misionari, precum şi
consiătuiri d e scurtă durată cu preoţii din parohiile cu p roblem e mi
sionare.
f) Să se p rom ov eze dorinţa credincioşilor de a participa mai activ la Cul
tul Bisericii prin ex ecu tarea cîntării în com un, rostirea unor rugă
ciuni d e către toţi credincioşii şi im plicarea mai activă a cîntăreţilor
bisericeşti în a ceste acţiuni.
g) Să se resp ec te programul serviciilor relig ioase în conform itate cu în 
drumările Sfîntului Sinod şi, mai ales, săvîrşirea v ecern iei în sîm bete,
duminici şi sărbători, însoţite d e cuvîntul d e învăţătură sau d e l e c 
turi din Sfinţii Părinţi sau din V ieţile Sfinţilor.
h) Sd*'se a c o r d e , în continuare, o d eo seb ită grijă numirii d e preoţi cu p re
gătire corespunzătoare în parohiile vacan te sau numirii d e preoţi su
plinitori, trimişi d e Centrul eparhial sau d e protopopiat, pentru a asi
gura desiăşu rarea norm ală a serviciilor religioase, pînă la numirea
unor preoţi titulari.
i) Să se acord e o importanţă d eo seb ită slu jbelor c a r e se organizează de
C entrele ep arh iale şi de protopopiate, în parohiile cu problem e mi
sionare, iar activitatea
acestor parohii să fie analizată trimestrial,
luîndu-se măsuri ad ecv ate.
j) îndrum area preoţilor d e a-şi pregăti predicile şi c a te h ez e le şi a le
scrie în ca iete sp ecia le pentru eviden ţă cu ocazia conferinţelor sau a
inspecţiilor administrative.
k) Să se im pulsioneze activitatea bibliotecilor parohiale, punîndu-se la îndem îna credin cioşilor rev istele şi publicaţiile bisericeşti pentru le c 
tură şi zidirea lor du hovn icească şi pentru cu n oaşterea învăţăturii de
credinţă.
1) C entrele ep arh iale să poarte d e grijă ca la tipărirea cărţilor d e ru
găciune să s e adau ge cap itole cu conţinut pastoral şi - misionar, fo lo 
sitoare clerului şi credincioşilor.
«
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m) M embrii Consiliilor şi C om itetelor paroh iale să fie cei mai apropiaţi
colaboratori ai preoţilor în activitatea misionară din parohie,
n) Să se continue activitatea d e pregătire a cîntăreţilor bisericeşti prin
• organizarea unor cursuri d e perfecţion are, fie la C entrele ep a rh ia le.
fie la protopopiate, sau mînăstiri.
T em ei nr. 11732/1988 — Itinerariile pastorale ale membrilor Sfîntului ^Sinod pe
anul 1988.
In urma discuţiilor pe marginea itinerariilor pastorale şi la propunerea Comi
siei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mînăstiri, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Ia act cu bucurie d e rodnica activitate desfăşurată In anul 1988 de către
. II. PP. SS. M itropoliţi şi A rhiepiscopi, PP. SS. Episcopi, PP. SS. Episcopi V i
cari Patriarhali şi PP. SS. Episcopi şi A rhierei V icari In cadrul îndatoririlor
canonice şi statutare p e care le au pentru p rom ov area vieţii religioase In c a 
drul Eparhiilor Bisericii O rtodoxe Rom âne c a m em bri ai Sfîntului Sinod.
— Exprimă Prea Fericitului Părinte Patriarh a lese şi resp ectu oase mulţumiri p en 
tru bogata şi pilduitoarea activitate desfăşurată în calitate de A rhiepiscop aî
Bucureştilor, locţiitor de Mitropolit al M oldovei şi S u cev ei şi de Intîistătător al Bisericii O rtodoxe Române, pentru prestigiul cu ca re con du ce Biserica
străbună şi pentru n eobosita grijă părintească cu ca re călăuzeşte clerul şi
credincioşii Bisericii noastre pe ca lea mărturisirii d rep tei credinţe, a slujirii
păcii şi înfloririi patriei noastre.
$

%

T em ei nr. 12411/1988 — Referatul Casei de Pensii şi Ajutoare a personalului Bi
sericii Ortodoxe Române privind aspectele ivite în activitatea desfăşurată în anul 1988.
Din analiza referatului respectiv se constată că majoritatea unităţilor bisericeşti
îşi achită cu conştiinciozitate contribuţiile datorate Casei de Pensii, pentru a asigura
lunar cele 14 milioane lei, necesari acoperirii celor circa 9.000 de pensionari.
Pe baza discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi mînăstiri, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— Casa de Pensii şi A jutoare a personalului Bisericii O rtodoxe Române va în 
tocmi un plan d e măsuri concret care să conducă în m od eficient la în ca sa 
rea tuturor contribuţiilor financiare datorate ei d e unităţile bisericeşti, p re
cum şi la elim inarea înregistrării de d eb ite şi resianţe, pe care îl va p re
zenta P. F. Patriarh T e o c t i s t pentru ap robare şi com unicări către C entrele
eparhiale.
Epuizîndu-se examinarea problemelor înscrise pe ordinea de zi la Comisia pen
tru doctrină, viaţă religioasă şi mînăstiri, P. F. Patriarh T e o c t i s t ridică şedinţa la
orele 21,00 urmînd ca lucrările şedinţei sinodale să fie reluate a doua zi la orele
10,00.

. •

1 Marţi, 13 decembrie 1988, la orele 10,00 se reiau lucrările Sfîntului Sinod.
Se rosteşte rugăciunea «împărate ceresc».
La
Invitaţia P. F. Patriarh T e o c t i s t , P. S. Epifanie al Buzăului, ra
portorul Comisiei Canonică, juridică şi pentru disciplină, prezintă referatele Comisiei
asupra următoarelor probleme :
%

Tem. nr. 10664/1988 — R eferatul C an celariei Sfîntului Sinod privind analiza m o
dului d e soluţionare a sesizărilor şi reclam aţiilor primite în p erioad a 1 ianuarie
30 noiem brie 1988.
Examinîndu-se referatul respectiv, membrii Sfîntului Sinod au precizat că la
fiecare Centru eparhial se acordă atenţia cuvenită soluţionării sesizărilor şi recla
maţiilor primite.
4

\
\
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In urma -discuţiilor purtate şi Ia propunerea Comisiei canonică-juridică şi pen
tru disciplină, Sfîntul Sinod hotărăşte.:
— Ia act d e modul în care a p roced at Biroul sp ecial al Corpului d e inspecţie şi
Control d e p e Ungă C ancelaria Sfîntului Sinod, în rezolv area sesizărilor şi
reclam aţiilor primite în p erioada 1 ianuarie — 30 n oiem brie 1988.
— Ia act d e modul în care au soluţionat eparhiile cazurile de indisciplină sem 
nalate în sesizările şi reclam aţiile primite d e Ia acest Birou sp ecial în p e 
rioada respectivă.
— Recom andă, în continuare, exigenţă şi atenţie sporită în exam in area şi s o 
luţionarea cazurilor d e indisciplină care apar în rîndul clerului şi personalu
lui b isericesc, aplicîndu-se măsuri şi sancţiuni tcorespu nzătoare cînd este
cazul.
T em ei nr. 11681/1988 — Adresa nr. 3487/1988 a Sf. Arhiepiscopii a Clujului cu
propunerea de a se acorda P. Cuv. Protosinghel Ioan Horea, rangul de arhiman
drit.
Avînd în vedere că cel recomandat este licenţiat în teologie, are 12 ani de slu*
jire preoţească şi o deosebită activitate pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească ;
Ţinînd seama de recomandarea I. P. S. Arhiepiscop T eoiil al Clujului de pe te
meiul prevederilor art. 82, alin. 4 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bi
sericii Ortodoxe Române, ale art. 7, lit. «u» din Regulamentul Organelor Centrale din
Patriarhia Română j
La propunerea Comisiei canonică — juridică şi pentru disciplină, Sfîntul Sinod
hotărăşte :
— A cordă P. Cuv. Protosinghel Ioan Horea, parohul p aroh iei M oisei III —
iosta m înăstire Mojsei, jud. Maramureş, rangul de Arhimandrit.
In continuare, la invitaţia P. F. Patriarh T e o c t i s t , P. S. Episcop V asile
lîrg ov iştean u l, Vicar Patriarhal, raportorul Comisiei învăţămîntului pentru pregătirea
personalului bisericesc dă citire referatelor asupra următoarelor probleme :
Tem. nr. 10384/1988 — Referatul C ancelariei Siîntului Sinod privind organizarea
seriei a 75 -a a cursurilor d e îndrumare misionară şi pastorală a cierului din anul
1989.
In urma examinării situaţiei şi a discuţiilor care au avut loc, precum şi la pro
punerea Comisiei învăţămîntului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfîntul Si
nod hotărăşte :
— A probă organizarea, în anul 1989, a seriei a 75-a a cursurilor d e îndrumare
misionară şi pastorală a clerului din Patriarhia Română, în perioad a 3 iulie
— 3 august 1989, cu un efectiv d e 400 preoţi şi diacon i cursanţi, în două
grupe paralele, a cîte 200 cursanţi fiecare, la Institutele teo lo g ice universi
tare din Bucureşti şi Sibiu. In a m b ele grupe vor fi program aţi preoţi şi dia
coni din toate eparhiile Patriarhiei Române care întrunesc condiţiile regu
lam entare.
*

— A probă proiectul program ei analitice a acestor cursuri în form a propusă
d e c e le două Institute teo lo g ice universitare din Bucureşti şi Sibiu, urmînd
ca pentru seria a 75-a să fie predată d e cad rele d id actice a le c e lo r două In
stitute.
— Program area numărului preoţilor şi diaconilor cursanţi din cadrul fiecărei
eparhii v a fi făcută ulterior prin grija Serviciului d e Studii şi învăţăm înt de
pe lîngă C ancelaria Sfîntului Sinod, urmînd să fie com unicatăt prin circulară,,
tuturor eparhiilor.

i
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T em ei nr. 10381/1988 — Referatul C an celariei Sf. Sinod privind tem ele c o n fe 
rinţelor preoţeşti trim estriale şi conferinţelor adm inistrative a le clerului din anul
1989.
Avînd în vedere că temele sugerate de Centrele eparhiale se referă la eveni
mente ce se vor aniversa în cursul anului 1989 şi la problemele care interesează
clerul Bisericii noastre pentru promovarea vieţii religioase în parohii j
La propunerea
cesc, Sfîntul Sinod
— A probă ca
urm ătoarele

Comisiei învăţămîntului pentru pregătirea personalului biseri
hotărăşte:
în con ferin ţele preoţeşti trim estriale din anul 1989 să fie tratate
tem e :

PENTRU LUNA MARTIE
Id e e a de unitate naţională d e-a lungul veacurilor şi contribuţia Bisericii Or
tod ox e Rom âne la înfăptuirea ei (la an iversarea a 130 d e ani d e la Unirea
Principatelor).
^
PENTRU LUNA MAI
R espectarea legiuirilor noastre bisericeşti şi can on ice, factor d e întărire a
unităţii d e doctrină, cult şi organizare a Bisericii O rtodoxe Rom âne (la 40 d e
ani d e la apariţia Statutului ei).
PENTRU LUNA SEPTEMBRIE
l

•

Chipul Patriei noastre la împlinirea a 45 d e ani d e la eliberare.
PENTRU LUNA NOIEMBRIE
Personalităţi ale istoriei, culturii şi spiritualităţii rom âneşti aniversate în
anul 1989 (M. Eminescu şi I. Creangă — 100 d e ani d e la m o a r t e ; 275 de
ani d e la m oartea martirică a lui Constantin B rîn c o v ea n u ; mitropolitul Andrei >
Şaguna — 190 d e ani d e la moarte). Se v a întocm i cîte o ex p u n ere-m edqlion asupra fie c ă rei personalităţi an iversate şi s e v a prezenta fieca re de
cîte un preot.

%

. — A probă ca în con ferin ţele administrative din anul 1989 să se trateze urmă
toarele tem e :
PENTRU LUNA APRILIE
Tactul pastoral şi ţinuta clerului în relaţiile cu credincioşii.
PENTRU LUNA OCTOMBRIE
Rolul predicii şi c a te h ez e i ca m ijloc pastoral-m isionar.
— Cu acest prilej se v or prelucra cu preoţii îndrumările Sf. Sinod, com unicate
prin ad resele nr. 10328 şi 11731/1988.
Planul şi bibliografia conferinţelor preoţeşti trim estriale vor ii trimise Centrelor
eparhiale prin grija C an celariei Si. Sinod, pentru a fi adu se la cunoştinţa
clerului în timp util.
— Planul şi bibliografia conferin ţelor adm inistrative v o r fi ela b o ra te prin grija
Centrelor ep a rh ia le şi se vor trimite preoţilor în timp util.

T em ei nr. 9933/1988 — R eferatul C an celariei Sf. Sinod privind problem a m a
nualelor şi cursurilor pentru sem inariile şi pentru institutele teolog ice.
Comisia învăţămîntului pentru pregătirea personalului bisericesc, examinînd re
feratul respectiv, face următoarele constatări:
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Portivit hotărîrii Sfîntului Sinod nr. 5411/1988 Prea Fericitul Patriarh T e o c t i s t
a instituit o comisie prezidată de I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, formată din :
P.C. Pr. Constantin Pârvu, Vicar administrativ, P.C. Pr. Dumitru Soare, Directorul Edi
turii Institutului Biblic, P.C. Pr. Alexandru Armând Munteanu, Inspector general bi
sericesc şi P.C. Arhim. Casian Crăciun, inspector de învătămînt, care a procedat la
examinarea situaţiei fiecărui manual şi fiecărui curs de la disciplinele care se predau
în seminariile şi institutele teologice, şi care a făcut următoarele propuneri:
1. împărţirea manualelor pe trei categorii, după urgenţă :

a) Manuale şi cursuri care sînt gata de imprimare şi se află în tipografie
pentru tipar, dar care necesită mai întîi punerea de acord cu programele
analitice şi apoi publicare ; (anexa)
b) Manuale şi cursuri care au fost tipărite pînă acum, dar care s-au epuizat,
iar pentru a fi retipărite au nevoie să fie îmbunătăţite şi puse de acord
cu programa analitică în vigoare ; (anexa)
c) Manuale şi cursuri la unele discipline care n-au fost elaborate pînă în
prezent şi care vor trebui alcătuite de colective de cadre didactice, în
acord cu programele analitice în vigoare,
m

2.
Instituirea următoarelor colective de cadre didactice care să procedeze, după
caz, la îmbunătăţirea şi punerea de acord cu programa analitică în vigoare a cursuri
lor şi manualelor aflate deja în evidenţă, la îmbunătăţirea şi punerea de acord cu
programa în vigoare a cursurilor şi manualelor tipărite pînă acum, în vederea reti
păririi lor sau la elaborarea de noi manuale şi cursuri în acord cu programa analitică
aprobată de Sfîntul Sinod.

I. SEMINARIILE TEOLOGICE
A. Manuale aflate în prezent la Editura Institutului Biblic cu aprobare de publicare
dar care trebuie îmbunătăţite şi puse de acord cu programa analitică
aprobată de Sfîntul Sinod în vederea tipăririi l o r :
1. — ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMANE. ARTA ŞI ARHITECTURA
ROMANEASCA
♦

Autor : Pr. Prof. Mircea Păcurariu
Manualul este deja tipărit. Se va ţine seama ca, la o viitoare ediţie manualul
să fie revăzut şi îmbunătăţit integral, avîndu-se în vedere şi eventuala lui
publicare într-o limbă străină.
Colectivul de cadre didactice :
Pr. Prof. Mircea Păcurariu — Inst. teol. univ. Sibiu — coordonator
Pr. Prof. Al. Moraru — Semin* teol. Cluj
Prof. Nicu Octavian — Semin. teol. Bucureşti
2. — ISTORIA BISERICEASCA UNIVERSALA
A u tor: Pr. Prof. Ioan Rămureanu — decedat
Colectivul de îmbunătăţire şi punere de acord cu programa
v ig o are:
Pr. Prof. Viorel Ioniţă — Inst. teol. univ. Bucureşti — coordonator
Arhid. Prof. Aurel* Jivi — Inst. teol. univ. Sibiu
Prof. Nicu Octavian — Semin. teol. Bucureşti
3. — ISTORIA RELIGIILOR
A u to ri: Pr. Conf. Ai. I. Stan — Inst. teol. univ. Bucureşti
Conf. Rus .Remus — Inst. teol. univ. Bucureşti

analitică

în
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Se restituie manualul autorilor pentru a fi pus de acord cu programa analitică
în v igoare:
în colectivul de cadre didactice vor fi cooptaţi:
Pr. Prof. Ştefan Resceanu — Semin. teol. Craiova
Pr. Prof. Bel Vaier — Semin. teoL Cluj
4. — DOGMATICA
*

*

A utori: Pr. Prof. Isidor Todoran
Arhid. Prof. Ion Zăgrean
Colectivul de îmbunătăţire şi punere de acord cu programa analitică în vigoare :
Pr. Prof. Ioan Ică — Inst. teoL univ. Sibiu — coordonator
Pr. Prof. D. Radu — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Prof. D. Pintea — Semin. teol. Cluj
Arhim. Prof. Vasile Prescure — Semin. teol. Craiova
B. Manuale tipărite pînă în prezent şi epuizate care urmează a ii îmbunătăţite
şi puse de acord cu programa analitică în vigoare

1. — STUDIUL NOULUI TESTAMENT

A u tor: Pr. Prof. I. Constantinescu — decedat •
Colectivul de îmbunătăţire şi reeditare:
Pr. Prof. Vasile Mihoc — Inst. teol. univ. Sibiu — coordonator
Pr. Prof. Mihai Vizitiu — Semin. teol. Neamţ
Arhid. Prof. Constantin Bradea — Semin. teol. Cluj
2. — STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT
A u tor: Pr. Prof. Nicolae Ciudin — decedat
Colectivul de îmbunătăţire şi reeditare
Pr. Prof. Dumitru Abrudan — Inst. teol. univ. Sibiu — coordonator
Pr. Prof. Petru Semen — Semin. teol. Craiova
Arhid. Prof. Constantin Bradea — Semin. teol. Cluj
3. — EXPLICAREA APOSTOLULUI
A u tor: Pr. Prof. Nicolae Petrescu
Colectivul de reeditare:
Pr. Prof. N. Petrescu — autor — Semin. teol. Craiova — coordonator
Pr. Prof. Dionisie Stamatoiu — Semin. teol. Craiova
Prof. Adrian Popescu — Semin. teol. Bucureşti
4. — LITURGICA TEORETICA
A utori: Pr. Prof. Ene Branişte — decedat
Arhim. Prof. Ghenadie Niţoiu — decedat
Pr. Prof. Gheorghe Neda
Colectivul de îmbunătăţire şi reeditare :
Pr. Prof. Nicolae Necula — Insţ. teoL univ. Bucureşti — coordonator
Pr. Prof. Gheorghe Neda — coautor
Pr. Prof. Florin Boitan — Semin. teol. Bucureşti
5. — CATEHETICA
A u tor: Pr. Prof. Nicolae Petrescu — Craiova
Colectivul de îmbunătăţire şi reeditare:
Pr. Prof. Nicolae Petrescu, autor — coordonator
Pr. Prof. Constantin Mosor — Semin. teol. Neamţ
Pr. Prof. Sorin Cosma — Semin. teol. Caransebeş

*
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6. — MORALA CREŞTINA

Autor : Arhid. Prof. loan Zăgrean
Colectivul de îmbunătăţire şi reeditare :
Pr. Prof. (Ilie Moldovan — Inst. teol. univ. Sibiu — coordonator
Arhim. Prof. Vasile Prescure — Semin. teol. Craiova
Pr. Prof. Dumitru Pintea — Semin. teol. Cluj
7. — OMILETICA

.

*

A u tor: Pr. Prof. Nicolae Petrescu '
Colectivul de îmbunătăţire şi reeditare :
Pr. Prof. Nicolae Petrescu, autor — Craiova — coordonator
Pr. Prof. Sorin Cosma — Semin. teol. Caransebeş
Pr. Prof. Ion Popa — Semdn. teol. Buzău
C. Manuale needitate pînă în prezent şi care urmează a fi alcătuite potrivit programelor
analitice aprobate de Siîntul Sinod
4

1. — ADMINISTRAŢIA PAROHIALA

Colectivul de întocmire în cf. cu programa în vigoare :
Arhid. Prof. loan Floca — Inst. teol. univ. Sibiu — coordonator
Pr. Prof. Constantin Mosor — Semin. teol. Neamţ
Pr. Prof. Cristişor Manea — Semin. teol. Buzău
Pr. Prof. Trăilă Gherga — Semin. teol. Caransebeş
Pentru capitolele de strictă specialitate contabilă:
Dl. I. Constantinescu — Bucureşti — revizor contabil
Pr. Aurel Cişmaş — Sibiu — revizor contabil
2. — DREPT BISERICESC

'

Alcătuirea manualului este încredinţată d-lui Prof. univ. onorar Iorgu Ivan
Colaboratori: Pr. Prof. Constantin Mosor — Semin. teol. Neamţ
Prof. Mihai Plătică — Semin. teol. Bucureşti
După elaborare, în conformitate cu programa analitică va fi văzut şi de I.P.S.
. Mitropolit Antonie al Ardealului

3. — FILOSOFIA

I.P S Mitropolit Antonie al Ardealului va analiza posibilitatea de ’a întocmi
personal acest manual şi va informa la timp Cancelaria Sf.Sinod
despre
* hotărîrea definitivă a U .S . Sale
Colectivul de elaborare în alternativa că I.P.S. Mitropolit Antonie al* Ardealu
lui nu va avea timpul necesar : *
Conf. Rus Remus — Inst. teol. univ. Bucureşti — coordonator
Pr. Prof. Constantin Mosor — Semin. teol. Neamţ
„
Arhim. Prof. Vasile Prescure — Semin. teol. Craiova
Pr. Prof. Dumitru Pintea — Semin. teol. Cluj
4. — PEDAGOGIA CREŞTINA
Colectivul de elaborare:
Pr. Prof. C. Galeriu — Inst. teol. univ. Bucureşti — coordonator
Pr. Prof. Neculai Abaza — Semin. teol. Buzău
Pr. Prof. Constantin Mosor — Semin. teol. Neamţ
Pr. Prof. Dionisie Stainatoiu — Semin. teol. Craiova
5. — PASTORALA

Colectivul de elaborare :
Pr. Prof. Nicolae Necula — Inst. teol. univ. Bucureşti — coordonator
(Are şi aprobarea P.F. Patriarh de a elabora materialul).
Pr. Prof. C. Cojocaru — Semin. teol. Neamţ
Pr. Prof. Ion Buga — Semin. teol. Bucureşti
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6. — ÎNDRUMĂRI m i s i o n a r e
Colectivul de elaborare :
Diac. Prof. Petre David — Inst. teol. univ. Bucureşti — coordonator
Arhim. Prof. Vasile Prescure — Semin. teol. Craiova
Pr. Prof. Dumitru Pintea — Semin. teol. Cluj
Pr. Prof. Nicolae Achimescu — Semin. teol. Caransebeş
Se va avea în vedere ca manualul de îndrumări misionare să fie întocmit în
spirit irenic, corelat cu cel de Misiune şi ecumenism şi să aibă caracter
simbolic (interconfesdonal).
7. — EXPLICAREA EVANGHELIILOR
Colectivul de elaborare :
Pr. Prof. Mihai Vizitiu — Semin. teol* Neamţ — coordonator
Pr. Prof. Dionisie Stamatoiu — Semin. teol. Craiova
Dl. Prof. Adrian Popescu — Semin. teol. Bucureşti
8. — PATROLOGIA

Colectivul de elaborare :
Pr. Prof. Ştefan Alexe — Inst. teol. univ. Bucureşti — coordonator
Pr. Prof. Alexandru Moraru — Semin. teol. Cluj
Pr. Prof. Gheorghe Banu — Semin. teol. Buzău
f

9. — MUZICA BISERICEASCA

Profesorii care predau muzica bisericească în seminariile şi institutele teolo
gice formează Colectivul de elaborare a cărţilor de muzică bisericească
folosite în cult şi ca manuale:
Diac. Conf. Nicu Moldoveanu — Inst. teol. univ. Bucureşti
Diac. Ion Popescu — lector — Inst. teol. univ. Bucureşti
Diac. Prof. Marin Velea — Semin. teol. Bucureşti
Pr. Prof. Anibal Panţiru — Semin. teol. Neamţ
Diac. Alexie Buzerea — Semin. teol. Craiova
Pr. Prof. Vasile Stanciu — Semin. teol. Cluj
Pr. Prof. Nicolae Belean — Semin. teol. Caransebeş
Arhid. Prof. Tudor Mihalache — Semin. teol. Buzău
___

___
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II. INSTITUTELE TEOLOGICE UNIVERSITARE

A. Cursuri şi manuale aflate în prezent la Editura Institutului Biblic,
cu aprobare de publicare sau aflate în curs de tipărire
^

•

1. — LIMBA EBRAICA

A utori: Pr. Prof. Dumitru Abrudan — Inst. teol. univ. Sibiu
Diac. Prof. Em. Corniţescu — Inst. teol. univ. Bucureşti
2. — DREPT BISERICESC

%

(volumele I şi II), aflate în şpalt
Autor : P.C. Arhid. Prof. Ioan Floca — Inst. teol. univ. Sibiu
Va fi consultat şi P.C. Pr. Prof. Nicolae Dură de la Institutul teologic universitar din Bucureşti
3. — CÎNTARILE

s f i n t e i l it u r g h ii

P.S. Episcop Vicar Nifon Ploieşteanul — coordonator
Autor : Colectivul de cadre didactice şi specialişti format din :
Prof. Nicolae Lungu
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Diac. Conf. Nicu Moldoveanu
Diac. Prof. Marin Velea
Pr. Constantin Drăguşin
Prof. Sebastian Rarbu Bucur
Pr. Victor Frangulea
ISTORIA BISERICEASCA UNIVERSALĂ (volumul II)
(depus la Editură)

A utori: Pr. Prof. Ion Rămureanu - 7 decedat
Pr. Prof. Milan Şesan — decedat
Pr. Prof. Teodor Bodogae
Colectivul de reeditare şi punere de acord cu programa în v igoare:
Pr. Prof. Teodor Bodogae — Inst. teol. univ. Sibiu
Pr. Prof. Viorel Ioniţă — Inst. teol. univ. Bucureşti
Arhid. Prof. Aurel Jivi — Inst. teol. univ. Sibiu
B. Manuale tipărite dar epuizate şi care trebuie îmbunătăţite
potrivit programei analitice în vederea reeditării şi retipăririi
STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT

A utori: Pr. Prof. Mircea Chialda
Pr. Prof. Nicolae Neaga
Pr. Prof. Vladimir Prelipceanu
Colectivul de reeditare şi punere de acord cu programa în vigoare:
Pr. Prof. Dumitru Abrudan — Inst. teol. univ. Sibiu
Diac. Prof. Em. Corniţescu — Inst. teol. univ. Bucureşti
•

I

STUDIUL NOULUI TESTAMENT

A u tori: Diac. Prof. Nicolae Nicolaescu — decedat
Pr. Prof. Grigorie Marcu — decedat
Colectivul de reeditare şi punere de acord cu programa în vigoare :
Pr. Prof. Constantin Corniţescu — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Prof. Vasile Mihoc — Inst. teol. univ. Sabiu
ISTORIA BISERICII ROMÂNE (volumele I, II şi III)

Autor : Pr. Prof. Mircea Păcurariu, care îl va şi pregăti pentru o nouă ediţie
îmbunătăţită, potrivit programei, împreună cu suplinitorii catedrei respec
tive de la Inst. teol. univ. Bucureşti
TEOLOGIA DOGMATICA ŞI SIMBOLICA (voi. I şi II — 1958)

A u tori: Pr. Prof. Dumitru Stăniloae
Prof. Nicolae Chiţescu •
Pr. Prof. Isidor Todoran — decedat
Pr. Prof. I. Petreuţă — decedat
MORALA CREŞTINA (volumele I şi II)

A utori: I.P.S. Mitropolit Nicolae Mladin — decedat
Arhid. Prof. Ion Zăgrean
Prof. Constantin Pavel
Diac. Prof. Orest Bucevschi
Volumul III — Pr. Prof. Dumitru Stăniloae
Colectivul de reeditare:
Pr. Prof. Dumitru Radu — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Prof. Ilie Moldovan — Inst. teol. univ. Sibiu
(Cu consultarea autorilor în viaţă în caz de reeditare a cursului tipărit anterior)
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6 . — ISTORIA RELIGIILOR

Autor : Diac. Prof. Emilian Vasilescu — decedat
Colectivul de reeditare :
Pr. Conf. Al. I. Statn — Inst. teoL univ. Bucureşti
Conf. Remus Rus — Inst. teol. univ. Bucureşti
7. — CATEHETICA
Autor : Pr. Prof. Dumitru Călugăr — decedat
Colectivul de reed itare:
Pr. Prof. Constantin Galeriu — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Prof. Sebastian Şebu — Inst. teol. univ. Sibiu
8 . ISTORIA FILOSOFIEI ANTICE

Autor : Diac. Prof. Nicolae Balca — decedat
Colectivul de reeditare şi completare a materiei de predare :
Pr. Prof. Constantin Galeriu — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Prof. Sebastian Şebu — Inst. teol. univ. Sibiu

#

9. — LITURGICA (Volumele I şi II)
Autor : Pr. Prof. Ene Branişte — decedat
Colectivul de reed itare:
Pr. Prof. Nicolae Necula — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Prof. Liviu Streza — Inst. teol. univ. Sibiu
10. — MUZICA BISERICEASCA
Cadrele didactice care predau muzica bisericească în seminariile şi institutele
teologice universitare formează colectivul de elaborare a cărţii de muzică
folosită în cult şi ca manuale :
Diac. Conf. Nicu Moldoveanu — Inst. teol. univ. Bucureşti
Diac. Lector Ion Popescu — Inst. teol. uriiv. Sibiu
Diac. Prof. Marin Velea — Semin. teol. Bucureşti
Pr. Prof. Anibal Panţiru — Semin. teol. Neamţ
Diac. Prof. Alexie Buzerea — Semin. teol. Craiova*
Pr. Prof. Vasule Stanciu — Semin. teol. Cluj
Pr. Prof. Nicolae Belean — Semin. teol. Caransebeş
Arhid. Tudor Mihalache — Semin. teol. Buzău
C.
Manuale şi cursuri neelaborate pînă în prezent şi care urmează
a fi elaborate în concordanţă cu programa analitică aprobată de Sfîntul Sinod
1. _

PATROLOGIE (volumul IV)
Autor : Pr. Prof. Ioan G. Coman — decedat
Manualul se află în manuscris în custodia soţiei P. C. Pr. Prof. I. G. Coman.
PP.CC. Pr. Prof. Ştefan Alexe şi Arhid. Constantin Voicu se vor îngriji de
apariţia voi. IV, autor rămînînd P.C. Pr. Prof. I.G. Coman

2. — LITERATURA CREŞTINA POSTPATRISTICA

Colectivul de elaborare :
Pr. Prof. Ştefan Alexe — Inst. teol. univ. Bucureşti
Arhidiac. Prof. Constantin Voicu — Inst. teol. univ. Sibiu
3. — BIZANTINOLOGIE ŞI ARTA CREŞTINA
Cplectivul de elaborare :
Dl. Prof. Emilian Popescu — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Prof. Viorel Iowiţă — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Prof. Nicolae Necula — Inst. teol. univ. Bucureşti
Suplinitorul catedrei de la Inst. teol. univ. Sibiu
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4. — ECUMENISM ŞI MISIUNE CREŞTINA

Colectivul de elaborare :
Pr. Prof. Ion Bria — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Prof. Dumitru Popescu — Inst. teol. univ. Bucureşti
Protos. Daniel Clobotea — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Prof. Dumitru Radu — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Prof. Ioan Ică — Inst. teol. univ. Sibiu
Cursul va fi elaborat în spirit irenic, va fi corelat cu cel de îndrumări Misio
nare, iar expunerea va avea caracter simbolic (interconfesional)
5. — TEOLOGIE FUNDAMENTALA
Colectivul de elaborare :
Pr. Prof. Dumitru Popescu — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Prof. Ilie Moldovan — Inst. teol. univ. Sibiu
Dl. Conf. Remus Rus — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Conf. Alexandru Stan — Inst. teol. univ. Bucureşti
6. — OMIL ETICĂ

Colectivul de elaborare :
Pr. Prof. Constantin Galeriu — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Prof. Sebastian Şebu — Inst. teol. univ. Sibiu
7. — PASTORALA
Colectivul de elaborare :
Pr. Prof. Nicolae Necula — Inst. teol. univ. Bucureşti
Pr. Prof. Sebastian Şebu — Inst. teol. univ. Sibiu
Pr. Prof. Liviu Streza — Inst. teol. univ. Sibiu
In legătură cu munca pe care o vor desfăşura colectivele de cadre didactice,
Comisia prezidată de I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului face, de asemenea, ur
mătoarele propuneri:
— Termenul pentru depunerea manualelor şi cursurilor aflate deja în editură,
care au fost îmbunătăţite şi puse de acord cu programele analitice, să fie 1 mai 1989.
— Termenul 'pentru
depunerea manualelor şi cursurilor care au fost tipărite
pînă în prezent, dar urmează a fi îmbunătăţite şi puse de acord cu programele în
vigoare, în vederea retipăririi lor, să fie 1 septembrie 1989.
— Termenul pentru
depunerea manualelor şi cursurilor care să fie elaborate
pentru prima oară, conform programelor analitice aprobate de Sfîntul Sinod, să fie
31 decembrie 1989.
— Cursurile şi manualele se vor depune la Cancelaria Sf. Sinod — Serviciu
studii şi învăţămînt, la termenele indicate.
— Drepturile de autor, de colaborator sau de îngrijitor al noilor ediţii de ma
nuale şi cursuri, precum şi alte drepturi care decurg din%aceste activităţi, să fie re
glementate potrivit normelor legale în vigoare.
Comisia învăţămîntului pentru pregătirea personalului bisericesc, examinind şi
luînd act de lucrările Comisiei prezidată de I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, îşi în
suşeşte propunerile privind constituirea de colective de cadre didactice pentru îmbu
nătăţirea şi alcătuirea cursurilor şi manuscriselor potrivit programelor analitice în
vigoare, precum şi propunerile privind drepturile de autor şi termenele de predare
a cursurilor şi manualelor şi le propune Sfîntului Sinod pentru aprobare.
P.F. Patriarh T e o c t i s t propune ca plenul Sfîntului Sinod să examineze în
parte situaţia fiecărui manual şi curs şi să se cerceteze în amănunt componenţa co
lectivelor de cadre didactice care s-au propus.
In cadrul amplelor discuţii care au avut-loc, la care au luat parte toţi membrii
Sfîntului Sinod, s-au făcut unele precizări cu privire la manualele de : Istoria Bise
ricii Române; îndrumări Misionare şi Istoria filosofiei antice.
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In urma acestor discuţii, a lămuririlor date de P.F. Patriarh T e o c t i s t şi la
propunerea Comisiei învăţămîntului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfîn
tul Sinod hotărăşte :
— A probă constituirea colectiv elor d e cadre didactice pentru fieca re manual
.şi curs la disciplin ele care se predau în sem inariile şi institutele teo lo g ice
universitare, potrivit propunerilor înscrise în referatul C ancelariei Sf. Sinod
nr. 8833/1988, care se vor ocupa, după caz, cu îm bunătăţirea m anualelor şi
cursurilor existen te sau cu ela b o ra rea d e m anuale şi cursuri noi, în acord cu
program ele analitice aprobate de Sfîntul Sinod.
' — Se va acord a prioritate îmbunătăţirii şi punerii d e acord cu programa analitică în v ig oare a m anualelor şi cursurilor aflate d e ja în editura şi tipografia
noastră, cu ap robare d e imprimare.
— In Comisia prezidată d e I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului v or fi c o o p 
taţi : P.S. Episcop V icar Patriarhal Vasile Tîrgovişteanul, P. Cuv» Protos. Daniel
Ciobotea, Consilier Patriarhal, rectorii şi prorectorii Institutelor teo lo g ice
universitare din Bucureşti şi Sibiu.
— Lucrarea fiecăru i co lectiv d e cadre didactice pentru punerea d e acord a
m anualelor şi cursurilor de teolog ie cu program ele analitice ap robate de
Sfîntul Sinod sau pentru elab orarea noilor m anuale sau cursuri, va fi c o o r 
donată de către un m embru al Sfîntului Sinod, potrivit preferinţelor care s-au
exprimat în cadrul şedinţei sinodale, a s t f e l :
a I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului v a coordon a c o lec tiv ele d e cadre
didactice pentru' disciplinele S ecţiei Practice şi d e cultură generală,
ajutat d e P.S. Episcop V icar Patriarhal Vasile Tîrgovişteanul, şi P.S.
Episcop V icar Roman lalomiţeanul la disciplinele liturgice (Liturgica
T eoretică, Administraţia parohială, Drept bisericesc, Filosofia, Pedagogia
creştină, Pastorala, Cărţile d e cult folosite ca manuale pentru muzică
bisericească, m anuale de cultură gen erală — lim bi clasice şi moderne),
b I.P.S. A rhiepiscop Antim al Tomisului şi Dunării de J o s v a coordon a c o 
le c tiv ele d e cad re didactice pentru disciplinele Omiletică şi C atehetică
din cadrul S ecţiei Practice,
c I.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei, ajutat de P.S. Episcop Epifanie al
Buzăului, v a coord on a c o lec tiv ele de cad re didactice pentru cursuri şi
manuale din cadrul S ecţiei Istorice (Istoria Bisericii O rtodoxe Române,
Arta şi Arhitectura rom ânească, Istoria b isericească universală, P atrologia, Bizantinologia şi Arta creştină, Literatura creştină postpatristică).
d I.P.S. M itropolit Nicolae al Banatului, ajutat d e P.S. Episcop Vasile al
Oradiei, v a coordon a co lectiv ele d e cad re didactice pentru cursuri şi
manuale din cadrul Secţiei Sistem atice (Dogmatică, îndrumări misionare,
Istoria religiilor, M orală creştină, Ecumenism şi misiune c r e ş tin ă ,.T e o lo 
gie fundamentală).
e P.S. Episcop V icar Damaschin Severineanul cu P.S. Episcop V icar Lucian
Tomitanul vor coordon a co lectiv ele d e cadre didactice pentru Secţia
E xegetică (Studiul Noului Testament, Studiul V echiului Testam ent, Expli
carea Apostolului, Explicarea Evangheliilor, Disciplinele biblice adiacen te ;
Istoria Biblică a V echiului şi Noului Testament, A rheologie, Ermineutică).
— C olectiv ele de cad re didactice care v or îmbunătăţi, şi pune d e acord cu p ro
gram ele analitice ap robate d e Sfîntul Sinod m anualele şi cursurile aflate d eja
în editură îşi v or în cheia lucrările la data d e 1 mai 1989.
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— C olectiv ele de cadre didactice care vor îmbunătăţi şi pune d e acord p ro
gram ele analitice ap robate d e Sfîntul Sinod, cursurile şi m anualele tipărite
pînă în prezent, în v e d e r e a reeditării acestora, îşi v o r în cheia lucrările la
data d e 1 septem brie 1989.
— C olectiv ele de cadre didactice care vor alcătui, potrivit program elor anali
tice aprobate d e Sfîntul Sinod, cursurile şi m anualele care nu au fost e la 
borate pînă în * prezent, îşi vor în cheia lucrările la data d e 31 d e c e m 
brie 1989.
— Cursurile şi m anualele se vor depune la Cancelaria Sf. Sinod — Serviciul
d e studii şi învăţămînt, la term en ele indicate.
— Se va a v ea în v e d e r e ca manualul d e îndrumări M isionare să fie corelat
cu cel de Ecumenism şi Misiune creştină, iar prezen tarea problem elor să
aibă caracter sim bolic (interconfesional).
— Se v a ţine seam a ca, la o viitoare ediţie a manualului d e Istoria Bisericii
Române, acesta să fie revăzut şi îmbunătăţit integral, în v e d e r e a publi
cării lui într-o lim bă străină d e circulaţie.
— Se va a v ea în v e d e r e ca publicarea unor cursuri şi m anuale să fie inclusă
şi în planurile d e editură ale celorlalte Centre eparhiale.
— Priorităţile şi cazurile mai uşoare privind tipărirea unor manuale se vor
soluţiona fără întîrzieri.
— De asem en ea, se v a a v e a în v e d e r e obţin erea unui tiraj sporit, corespunzător
cerinţelor instituţiilor d e învăţămînt teologic şi pentru uzul clerului.
9

Tem. nr. 11363/1988 — Propunerile com une ale Institutelor teo lo g ice universitare
din Bucureşti şi Sibiu privind tem atica pentru pregătirea unitară şi obţin erea d octora
tului în teo lo g ie la c e le două institute teolog ice, pentru anul universitar 1988— 1989.
Sfîntul Sinod luînd în examinare temele programei pentru doctorat, face urmă
toarele recomandări:
— Să se adauge la programă tem e referitoare la reflecta rea preocupărilor te o 
logiei 'şi spiritualităţii rom âneşti în afară, precum şi tem e referitoare la
adevăru ri şi v alori ortod ox e rom âneşti într-o viziune com parativă.
în urma discuţiilor care au avut ioc, pe temeiul prevederilor art. 107, al. 2 şi 3
din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţămînt din
Biserica Ortodoxă Română şi la propunerea Comisiei învăţămîntului pentru pregătirea
personalului bisericesc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— A probă, în principiu, tem atica propusă pentru pregătirea candidaţilor la
doctorat în anul Î988— 1989, urmînd a fi com pletată şi cu alte tem e, potrivit
recom andărilor Sfîntului Sinod, care, după form ulare, v or fi supuse aprobării
P.F. Patriarh T e o c t i s t ca preşedinte al Sfîntului Sinod.
— C adrele didactice d e la c e le două institute teo lo g ice universitare vor indica
doctoranzilor bibliografia ad ecvată, în scopul studierii şi aprofundării te 
m elor din programa respectivă.
Tem. nr. 11841/1988 — A dresa nr. 3960/1988, cuprinzînd propunerile com une ale
celor două institute teolog ice universitare, pentru susţinerea exam enului d e licenţă
şi criteriile d e acordare a burselor şi sem iburselor.
în urma examinării propunerilor respective, însuşite de Comisia învăţămîntului
pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
,
— A probă ca exam enul pentru obţin erea titlului d e licenţiat în teo lo g ie să se
d esfăşoare in plenul Com isiei prezidată d e Chir iar h pentru studenţii fiecărei
eparhii şi să constea din :
%
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a) Susţinerea orală a proiectului tezei d e licen ţă.
b) Exam inarea orală din Studiul şi E xegeza Noului Testam ent (Secţia Exe
getică).
c) Exam inarea. orală din Istoria Bisericii Rom âne şi Istoria b isericească universală (Secţia Istorică).
d) Exam inarea orală din T eologia dogm atică şi îndrumări m isionare (Secţia
Sistematică).
e) Exam inarea orală din Practica liturgică, Drept bisericesc şi administraţie,
i) Probă orală din predică şi probă orală d e cateh eză (pe baza unui plan
scris).
Teza d e licenţă întocm ită şi susţinută de candidat v a fi însoţită d e un r e 
zumat d e 4—5 pagini (coală dactilografiată), în care se v a arăta şi contribuţia
personală a candidatului în legătură cu subiectul tratat.
Prezenta hotărîre v a fi pusă în aplicare începînd cu sesiunea de ex am en e d e
licenţă din iunie 1989 şi de e a se v a ţine seam a la o eventuală îm bunătăţire
a Regulamentului învăţămîntului teo lo g ic.
A probă urm ătoarele criterii pentru acord area bursei şi s e m ib u r s e i:
Pentru bursă : Media 10,00—8,00
Conduită : -«Excepţional» şi «Foarte bine».
Pentru semibursă: M edia 7,99—7,00
C o n d u ită : «Excepţional» şi «Foarte bine».
Pentru obţin erea bu rsei şi sem ibursei studenţii au obligaţia de a prom ova
integral ex a m en ele în sesiunea din luna febru arie şi minimum opt ex am en e
în sesiunea din luna iunie.
A probă ca noile criterii de acordare a burselor şi sem iburselor să fie puse
în aplicare în cepîn d cu sesiunea d e ex a m en e din luna febru arie 1989.

Tem. nr. 6983/1988 — C ererea P.C. Pr. Lazăr Remus, p rofesor la Seminarul t e o 
logic din CluJ-Napoca, prin care solicită ap robarea d e a susţine exam enul pentru
gradul II didactic.
Avînd în vedere recomandarea Chiriarhului locului şi la propunerea Comisiei
învăţămîntului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfîntul Sinod hotărăşte :
— A probă ca P.C. Pr. Lazăr Remus, profesor la Seminarul teolog ic din ClujN apoca să susţină, exam enul pentru gradul II didactic în cursul anului 1989
întocm indu-se dem ersurile leg a le în acest scop d e către Serviciul d e în v ăţămînt de p e lîngă C ancelaria Sfîntului Sinod.
%

Tem. nr. 12298/1988 — R eferat privind p erfecţion area pregătirii profesion ale ct
personalului din dom eniul financiar-contabil, controlului financiar şi al gestiunilor
din cadrul unităţilor d e cult şi învăţămînt teolog ic din cuprinsul Patriarhiei Române.
Avînd în vedere că perfecţionarea pregătirii profesionale în acest domeniu este
o prevedere a legii nr. 2/1971 ;
La propunerea Comisiei învăţămîntului pentru pregătirea personalului bisericesc,
Sfîntul Sinod hotărăşte :
— A probă organizarea instruirii p e baza «programului cadru», în trei e ta p e ,
după cum urm ează :
— Etapa I-a :
11—21 martie 1989
— Etapa a II-a : 10—20 iunie 1989
— Etapa a I l I - a : 10—20 octom brie 1989
— A probă ca personalul responsabil d e instruire să fie consilierul econ om ic
şi contabilul ş e i d e la fieca re Centru mitropolitan.
Epuizîndu-se examinarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, Prea Fericitul
Părinte Patriarh T e o c t i s t subliniază în cuvîntul de încheiere că lucrările Sfîntului
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Sinod, care s-au desfăşurat timp de două zile, au adus hotărîri foarte folositoare care
răspund preocupărilor şi activităţii Bisericii noastre pe plan intern şi extern.
In luarea acestor hotărîri s-a văzut prezenţa activă şi responsabilă a membrilor
Sfîntului Sinod, ele îmbrăţişînd toate laturile activităţii Bisericii Ortodoxe Române, la
care s-au referit şi lucrările din zilele precedente ale Consiliului Naţional Bisericesc
şi ale Adunării Naţionale Bisericeşti.
Prea Fericirea Sa aduce calde şi frăţeşti mulţumiri membrilor Sfîntului Sinod
pentru colaborare în problemele Bisericii noastre şi pentru contribuţia adusă la exa
minarea ?i soluţionarea problemelor înscrise pe ordinea de zi, relevînd comuniunea
care există în rîndurile membrilor Sfîntului Sinod şi responsabilitatea solidară şi uni
tară în toaite problemele vieţii bisericeşti. Relevă «apoi lucrările Comisiei conduse de
I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, care s-a preocupat de examinarea situaţiei
manualelor şi cursurilor de teologie, subliniind faptul că învăţămîntul teologic consti
tuie baza formării viitorilor slujitori şi că acest învăţămînt trebuie să fie pe măsura
culturii şi prestigiului de care se bucură Biserica Ortodoxă Română nu numai în ţară
ci şi în întreaga Ortodoxie.
Scoate apoi în evidenţă faptul că hotărîrile majore care privesc viaţa şi activi
tatea Bisericii noastre sînt rodul şi urmarea firească a consultărilor tradiţionale dintre
ierarhi, în sînul sinoadelor mitropolitane, al Sinodului Permanent şi al Sfîntului Sinod.
Prea Fericirea Sa aduce personal, în numele membrilor Sfîntului Sinod, vii şi
alese mulţumiri Domnului Ion Cumpănaşu, Preşedintele Departamentului Cultelor, pen
tru participarea! lai 'lucrările Sfîntului Sinod, pentru bunăvoinţa şi înţelegerea
manifestate întotdeauna, rugîndu-1 să asigure pe Domnul NICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii Socialiste România, că .întreaga lucrare a ierarhilor, clerului
şi credincioşilor este izvorîtă din patriotismul cald cu care Biserica Ortodoxă Română
sprijină de pe poziţiile sale uriaşa muncă şi marile realizări ale poporului român,
menite propăşirii Patriei noastre.
în acest context, P.F. Patriarh T e o c t i s t propune ca, în numele Sfîntului Sinod şi
al Adunării Naţionale Bisericeşti, să- se transmită Domnului NICOLAE CEAUŞESCU,
Preşedintele Republicii Socialiste România, o telegramă de mulţumire pentru climatul
de desăvîrşită libertate religioasă în care'cultele din ţara noastră îşi desfăşoară acti
vitatea şi de omagiere a personalităţii Domniei Sale.
Sfîntul Sinod aprobă textul telegramei şi expedierea ei.
Prea Fericirea Sa face apoi tuturor membrilor Sfîntului Sinod bune urări de
pace, prosperitate şi fericire pentru Noul an 1989.
'
*
I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, cerînd cuvîntul în numele membrilor
Sfîntului Sinod, adresează Prea Fericitului Părinte Patriarh T e o c t i s t mulţumirile
tuturor pentru modul frăţesc şi de înalt nivel, în care a condus lucrările forurilor cen
trale bisericeşti desfăşurate timp de aproape o săptămînă : Consiliul Naţional Biseri
cesc, Adunarea Naţională Bisericească şi Sfîntul Sinod, exprimînd, totodată, asigu
rarea şi în viitor pentru desăvîrşită colaborare şi unitate a ierarhilor Bisericii noastre
în jurul întîistătătorului ei, pentru o cît mai rodnică lucrare, şi făcînd urarea de ani
mulţi şi fericiţi cu sănătate şi aceeaşi lucrare pilduitoare. De asemenea, în numele
tuturor, adresează urări de noi realizări în Anul Nou 1989 Domnului Preşedinte al
Departamentului Cultelor, Ion Cumpănaşu, şi colaboratorilor Domniei Sale.
Lucrările iau sfîrşit la orele 21,00.
Se rosteşte rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».
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LUCRĂRILE ADUNĂRII NAŢIONALE BISERICEŞTI
— Spicuiri din procesai verbal al şedinţei din 11 decembrie 1988

Duminică, 11 decembrie 1988, în sala de şedinţe a palatului patriarhal din
Bucureşti, au avut loc lucrările sesiunii ordinare a Adunării Naţionale Bisericeşti,
convocată în conformitate cu prevederile art. 22 şi 30 din Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Rom âne şi ale art. 5, 59—71 din Regulamentul Or
gan elor Centrale din Patriarhia Română.
La orele 8,30, s-a oficiat slujba Te Deum-ului în paraclisul palatului patriarhal,
de faţă fiind Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t, membrii Sfîntului Sinod şi
membrii Adunării Naţionale Bisericeşti.
Membrii Adunării Naţionale
palatului patriarhal.

Bisericeşti au trecut apoi în sala de şedinţe

a

La orele 9,00, o delegaţie ia Adunării a invitat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh
T e o c t i s t să prezideze sesiunea de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti.
9

Dl.

Prea Fericitul Părinte Patriarh Te o c t i s t a intrat în sala de şedinţe, împreună cu
Ion Cumpănaşu, Preşedintele Departamentului Cultelor şi II.PP.SS. Mitropoliţi.

Ocupînd locul în scaunul prezidenţial, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
a procedat la constituirea Secretariatului, invitînd la biroul Secretariatului pe secre
tarii aleşi ai Adunării Naţionale Bisericeşti.
După constatarea prezenţei în majoritate a membrilor Adunării Naţionale Bise
riceşti, Prea Fericirea Sa a rugat pe Domnul Ion Cumpănaşu, Preşedintele Departamentului Cultelor, să dispună citirea Acordului Departamentului Cultelor pentru des
chiderea Sesiunii ordinare a Adunării Naţionale Bisericeşti.
După citirea Acordului, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a rostit un
substanţial cuvînt de deschidere a lucrărilor Adunării Naţionale Bisericeşti *.
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a invitat apoi pe secretarul general al
Adunării Naţionale Bisericeşti să dea citire componenţei Comisiilor permanente de
lucru, după care, la propunerea Prea Fericirii Sale, s-a aprobat suspendarea şedinţei
pentru o oră, spre a se da posibilitatea Comisiilor să studieze lucrările primite şi să
întocmească referatele necesare.
Şedinţa s-a redeschis la orele 11 , sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, care a rostit un cuvînt de evocare a regretatului Prot. iconom stavrofor
Traian Belaşcu, fost membru al Adunării Naţionale Bisericeşti.
La invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh T e o c t i s t , P.C. Pr. Ioan Jeler, rapor
torul Com isiei d e validare, citeşte referatul pentru propunerea validării alegerii D-lui
Ion Zamfirescu, de către Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Iaşilor, ca membru
mirean în Adunarea Naţională Bisericească, în locul vacant prin demisia D-lui Prof.
univ. Gheorghe Chipail. De asemenea Comisia de validare propune validarea alegerii P. C. Arhid. Prof. Constantin Voicu, rectorul Institutului1 teologic universitar
* Cuvîntarea se publică separat.
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din Sibiu, delegat cleric al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, ca membru
cleric în Adunarea Naţională Bisericească, în locul vacant prin decesul P.C. Pr.
Traian Belaşcu.
Constatîndu-se că alegerile au fost făcute în conformitate cu prevederile art. 94
din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii O rtodoxe Rom âne şi că nu
există nici o contestaţie, Adunarea Naţională Bisericească hotărăşte:
— Se validează a leg e r ea D-lui Ion Zamfirescu, c a m em bru mirean, şi a P.C.
Arhid. Prof. Dr. Constantin V oicu, ca membru cleric, în A dunarea Naţională Bise
ricească.
\

Prea Fericitul Părinte Preşedinte dă cuvîntul P.C. Pr. Luoian Augustin, rapor
torul C om isiei Bisericeşti, care citeşte referatele acestei Comisii cu privire l a :
a) Darea de seamă asupra activităţii Sectorului I al Administraţiei Patriarhale
— Cancelaria Sfîntului Sinod — pe anul 1988 ;
b) Darea de seamă asupra activităţii Sectorului III al Administraţiei Patriarhale
— Relaţiile Externe Bisericeşti — pe anul 1988 ;
c) Darea de seamă asupra activităţii Sectorului IV al Administraţiei Patriar
hale — Comunităţi ortodoxe române peste hotare — pe anul 1988.
In urma discuţiilor car.e au avut loc asupra referatelor, Adunarea Naţională
Bisericească hotărăşte :
— A probă Darea d e seam ă asupra activităţii Sectorului / a l Administraţiei Pa
triarhale — Cancelaria Sfîntului Sinod — pe anul 1988;
4

— A probă Darea d e seam ă asupra activităţii Sectorului III al Administraţiei
Patriarhale — Relaţii Externe B isericeşti — pe anul 1988 ;
— A probă Darea d e seam ă asupra activităţii Sectorului IV al Administraţiei
Patriarhale — Comunităţi ortod ox e rom âne peste hotare — pe anul 1988.
t

Prea Fericitul Părinte Patriarh dă cuvîntul P.C. Pr. loan Olariu, raportorul C o 
m isiei culturale, care citeşte referatele acestei Comisii cu privire la :
a) Darea de seamă a Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă ipe anul 1988?
b) Contul de execuţie bugetară şi bilanţul pe anul 1987 al Sectorului Biblic
Editură şi Tipografie ;
c) Rapoartele informative ale Editurii Institutului Biblic şi Tipografiei Institutului Biblic pe anul 1988, pe baza contului de execuţie al primelor trei trimestre;
%

d) Conţul de execuţie bugetară şi bilanţul pe anul 1987 al Sectorului Institu
tului Biblic A teliere;
e) Raportul informativ al Sectorului Institutului Biblic-Ateliere pe anul 1988,
pe baza contului de execuţie al primelor trei trimestre.
#

în urma discuţiilor ce au avut loc asupra referatelor, Adunarea Naţională Bi
sericească hotărăşte:
— A probă Darea d e seam ă a Institutului Biblic şi d e Misiune O rtodoxă pe
anul 1988 ;
— A probă Contul d e ex ecu ţie bugetară şi bilanţul pe anul 1987 al Sectorului
Biblic Editură şi Tipografie ;
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— A probă R apoartele inform ative ale Editurii Institutului Biblic şi T ipografiei
Institutului Biblic pe anul 1988, pe baza contului d e ex ecu ţie
al
prim elor
trei
trim es tre ;
— A probă Contul d e ex ecu ţie bugetară şi bilanţul p e anul 1987 al Sectorului
Institutului Biblic A teliere ;
— A probă Raportul inform ativ al Sectorului Institutului B iblic-A teliere pe anul
1Q88, pe baza contului d e ex ecu ţie al primelor trei trim estre.
Prea Fericitul Părinte Preşedinte dă cuvîntul P.C. Pr. Constantin Runcanu, ra
portorul Com isiei Econom ico-Financiare care citeşte referatele acestei Comisii cu
privire la :
a) Contul de execuţie bugetară şi bilanţul pe anul 1987 al Sectorului Economic
al Administraţiei Patriarhale;
b) Raportul informativ al Sectorului Economic al Administraţiei Patriarhale pe
anul 1988, ipe baza contului de execuţie a(l primelor trei trimestre ;
c) Contul de execuţie bugetară şi bilanţul pe anul 1987 al Casei de Pensii şi
Ajutoare a Bisericii Ortodoxe Române;
d) Raportul informativ al Casei de Pensii şi Ajutoare a Bisericii
Ortodoxe
Române pe anul 1988, pe baza contului de execuţie al primelor trei trimestre.
0

In urma discuţiilor ce au avut loc asupra referatelor, Adunarea Naţională Bi
sericească hotărăşte :
— A probă Contul d e ex ecu ţie bugetară şi bilanţul p e anul 1987 al Sectorului
Econom ic al Administraţiei Patriarhale ;
— A probă Raportul inform ativ al Sectorului Econom ic al Administraţiei Pa
triarhale pe anul 1988, p e baza contului d e ex ecu ţie al prim elor trei trim es tre ;
—A probă Contul d e ex ecu ţie bugetară şi bilanţul pe anul 1987 al C asei de
Pensii şi A jutoare a Bisericii O rtodoxe Române ;
0

— A probă Raportul inform ativ al C asei de Pensii şi A jutoare a Bisericii O rto
d o x e Române pe anul 1988, p e baza contului d e ex ecu ţie al prim elor trei trimestre.
Prea Fericitul Părinte Preşedinte dă cuvîntul P.C. Pr. Vitalie Pareteatcu, rapor
torul Com isiei Bugetare, care citeşte referatele acestei Comisii cu privire la :
•
a) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Patriarhale şi
instituţiilor anexe pe anul 1989 j
b)
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei de Pensii şi Ajutoare a
Bisericii Ortodoxe Române pe anul 1989.
♦

In urma discuţiilor care au avut loc asupra referatelor, Adunarea Naţională
Bisericească hotărăşte :
— A probă Proiectul bugetului de venituri şi cheltu ieli al Administraţiei Patr iar hale şi instituţiilor a n ex e pe anul 1989 ;
— A probă Proiectul bugetului de venituri şi cheltu ieli al C asei de Pensii şi
A jutoare a Bisericii O rtodoxe Rom âne pe anul 1989.
In cadrul discuţiilor generale pe marginea referatelor prezentate, au luat cu
vîntul următorii membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti:
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— P.C Pr. T eodor Bodnari îşi manifestă bucuria pentru importantele eveni
mente relevate în rapoartele citite, omagiind eroismul celor care s-au jertfit pentru
Marea Undre de la 1 Decembrie 1918. Subliniază grija
Prea Fericitului Părinte
Patriarh pentru comunităţile ortodoxe române de peste hotare şi rolul preoţilor care
activează la aceste parohii.
— P. C. Pr. Ioan Runcanu menţionează strădaniile depuse de Prea Fericitul
Părinte Patriarh T e o c t i s t în înfăptuirea multiplelor activităţi, pe toate planurile Bise
ricii Ortodoxe Române, şi omagiază marile momente aniversare din cursul anului 1988.
— Dl. Prof. Virgil C ân dea a subliniat rezonanţa internaţională
a activităţii
editorial-culturale şi patriotice desfăşurată de Biserica Ortodoxă Română, spunînd
între altele :
«{Anul 1988 este anul în care s-au împlinit 40 de ani de la întregirea spiri
tuală â poporului român prin actul istoric de la 1948 ; anul în care am sărbătorit
cu toţii 70 de ani de la desăvîrşirea unităţii naţionale, act în care Biserica a jucat un
rol pe care toţi îl cunoaştem; an în care ne-am întors cu pietate atenţia către 1688,
cînd a apărut monumentul limbii literare româneşti şi al spiritualităţii noastre —
Biblia lui Şerban Cantacuzino, dar şi cînd a venit la tron vrednicul său urmaş, cu
noscut în istoria noastră şi în' istoria întregului Orient, Constantin Brîncoveanu;
an în care am sărbătorit de asemenea 340 de ani de la apariţia primei traduceri
integrale a Noului Testam ent în limba română, carte intrată în cultura noastră. Iată
tot atîtea motive pentru ca cineva care este implicat în activitatea şi în relaţiile
externe ale ţării noastre, dar care în acelaşi timp — ca membru în frontul istoric
al ţării noastre — este preocupat cu iradierea culturii româneşti în lume, să poată
veni şi să mărturisească în faţa Dvs. care este recepţia unor asemenea momente
deosebite din viaţa poporului român peste hotare».
«

în continuare, vorbitorul js-a referit pe larg la lucrările Simpozionului de la
Geneva (21 noiembrie a.c.), dedicat prezentării ediţiei jubiliare a Bibliei d e la Î688,
apreciind că această reuniune ştiinţifică de prestigiu a constituit un moment de mare
mîndrie patriotică pentru poporul român, arătînd totodată marea autoritate a Bi
sericii Ortodoxe Române atît la 1688, cît şi în prezent.
In continuare, a luat cuvîntul Dl. Ion Cumpănaşu, Preşedintele Departamentului
Cultelor, care a analizat unele aspecte esenţiale ale activităţii interne şi externe a
Bisericii noastre, subliniind că lucrarea Bisericii Ortodoxe Române, ca Biserică na
ţională, slujeşte interesele poporului român căruia îi aparţine cu trup şi suflet. In
acest context, Domnia Sa a relevat activitatea Bisericii noastre în diferite organisme
şi foruri naţionale larg reprezentative — ca F.D.U.S. şi O.D.U.S. .— , precum şi în
cadrul Conferinţelor preoţeşti periodice, apreciind pozitiv contribuţia Prea Fericitu
lui Patriarh T e o c t i s t , a ierarhilor şi a clerului ortodox român la slujirea cu devotament a patriei noastre şi la promovarea vieţii noi a poporului român.
Dl. Preşedinte al Departamentului Cultelor s-a referit apoi la activitatea pe
■ plan extern a Bisericii noastre, evidenţiind responsabilitatea, patriotismul şi fermi
tatea manifestate de delegaţii Bisericii Ortodoxe Române în diferite foruri inter
naţionale creştine, precum şi contribuţia acestora la cunoaşterea corectă a realită
ţilor religioase din ţara noastră. De asemenea, cu privire la viaţa comunităţilor
ortodoxe române de peste hotare, Domnia Sa a remarcat apariţia .unor bogate şi

V
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consistente articole în publicaţiile parohiilor noastre din străinătate şi o serie de
manifestări bisericeşti şi patriotice ale acestora, între care se înscriu reuniunile dedicate aniversării a 70 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 şi simpozioanele de la Geneva şi Viena consacrate ediţiei jubiliare a Bibliei de la 1688.
în încheiere, Dl. Ion Cumpănaşu, Preşedintele Departamentului Cultelor, â fe
licitat pe Prea Fericitul Părinte Patriarh .pentru activitatea remarcabilă a Bisericii
Ortodoxe Române din acest an şi a exprimat convingerea că această activitate se va
desfăşura şi în viitor cu bune rezultate, contribuind la slujirea poporului român şi
la promovarea principiilor politicii interne şi externe a ţării noastre,
ur
mînd exemplul însufleţitor al conducătorului României socialiste, Domnul Preşedinte
NICOLAE CEAUŞESCU.
%

#

La sfîrşit, a luat cuvîntul Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t , care a înmă
nuncheat concluziile lucrărilor Adunării Naţionale Bisericeşti, printr-o largă privire de
ansamblu asupra problemelor dezbătute *.
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t a dispus apoi citirea unui proiect de te
legramă către domnul NICOLAE CEAUŞESCU — Conducătorul Statului —, care după au
diere s-a aprobat prin aplauze generale. **
La propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, se constituie apoi Comisia
pentru semnarea procesului-verbal al sesiunii, alcătuită din Preşedintele Adunării şi
cinci membri.
Se dă citire Acordului Departamentului Cultelor pentru încheierea sesiunii ordi
nare a Adunării Naţionale Bisericeşti pe anul 1988.
v

Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t declară închisă
Naţionale Bisericeşti pe anul 1988.

sesiunea

Se rosteşte rugăciunea.
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*) Cuvîntarea se publică separat.
**) Textul telegramei se publică separat.
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UN EVENIMENT EDITORIAL DE EXCEPŢIE :
REEDITAREA «BIBLIEI DE LA 1688»
Secolul al XVII-lea s-a înscris in istoria poporului român ca o etapă deosebit
de însemnată în lupta sa pentru unitate şi afirmarea fiinţei naţionale.
A debutat acest secol cu o mare biruinţă: înfăptuirea, fie şi numai pentru o
clipă, a unirii, sub un singur sceptru, a tuturor provinciilor româneşti: Muntenia,
Transilvania şi Moldova, făuritorul acestui nemuritor act politic trebuind să plătească
însă cu propria sa viaţă, pe Cîmpia Turzii, îndrăzneala de a fi transformat în fapt
un ideal de-a pururi viu în inimile tuturor românilor.
Pe plan bisericesc şicultural s-au petrecut în acest al XVII-lea secol două eve
nimente care pe drept cuvînt pot fi socotite cruciale întrucît au marcat profund dez
voltarea limbii, culturii şi spiritualităţii poporului nostru. Este vorba de tipărirea în
1648 la Bălgrad — Alba Iulia a Noului Testament al lui Simion Ştefan şi în 1688, la
Bucureşti, a Bibliei întregi, cunoscută sub numele de Biblia lui Şerban Cantacuzino
sau Biblia de la Bucureşti.
S-au împlinit recent tocmai 340 şi respectiv 300 de ani de cînd cele două moQumente de limbă şi cultură românească au văzut lumina tiparului.
După cum era de aşteptat, momentele respective au fost marcate după cuviinţă.
Prin^ purtarea de grijă a Prea Sfinţitului Episcop Emilian al Alba Iuliei a fost reeditat,
In 1988, Noul Testament de la Bălgrad, iar din iniţiativa vrednicului de pomenire
patriarhul Iustin şi cu veghea necontenită a actualului Intiistătător al Bisericii noastre
strămoşeşti, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t , a fost oferită, tot în acelaşi
an 1988, ca dar dreptmăritorilor creştini ortodocşi, în a doua ediţie, Biblia de la 1688,
in facsimil şi transcriere cu litere latine.
Omagiul adus în acest chip înaintaşilor, prin care au intrat triumfal în istoria
Bisericii şi culturii noastre aceste două documente «de consolidare a limbii literaro
româneşti», este pe măsura vredniciei şi a marii lor iubiri faţă de poporul român, a
cărui perpetuă înălţare au dorit-o cu tot sufletul.
Ambele noi apariţii editoriale ni se înfăţişează într-o splendidă ţinută exterioară,
pe măsura progresului pe care l-a înregistrat arta tipografică astăzi.
Ca dimensiuni, Biblia de la Bucureşti, în această a doua ediţie, despre care vom
vorbi în continuare, nu imită întru totul Biblia de la 1688. Diferenţa de cîţiva centivmetri {Biblia de la 1688 avea dimensiunile 38/25 cm., iar actuala ediţie are 30/21 cm.)
stă în legătură cu intenţia inspirată a editurii de auşura mînuirea ei.
*
Coperta, în imitaţie de piele şi în culori agreabile, are imprimate două chenare
aurii concentrice, iar în interiorul lor inscripţia, cu litere artistic execu tate: «Biblia
a d ecă Dumnezeiasca Scriptură, Bucureşti 1688— 1988».
Foaia de titlu este împodobită de asemenea cu un chenar bogat şi are urmă
torul cuprins : «Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament,
tipărită întîia oară la 1688, în timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, Domnul Ţării
Româneşti. Retipărită după 300 de ani în facsimil şi transcriere, cu aprobarea Sf. Sinod
şi cu binecuvîntarea Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti 1988».
Urmează «Cuvîntul înainte» al Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bise
ricii Ortodoxe Române, datat la Praznicul Adormirii Domnului din anul 1988.
%
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Intr-o limbă apropiată ca frumuseţe şi dulceaţă de aceea a vechilor cazanii, Prea
Fericirea Sa evidenţiază la începutul «Cuvîntului înainte» importanţa anului 1688 şi
In general a secolului al XVII-lea pentru limba şi cultura poporului român întrucît
în acest secol s-a înregistrat «cea mai bogată agonisită culturală», prin imprimarea
de cărţi în centrele tipografice din toate provinciile româneşti. Biblia de la Bucureşti,
arată Prea Fericirea Sa, reprezintă «o culme cu nimb de referinţă» a activităţii tipo
grafice de la Dealu, Sibiu/Braşov, Orăştie, Bălgrad (Alba-Iulia), Govora, Iaşi,.Tîrgovişte şi Bucureşti. Ea «pune pe fiinţa noastră etnică pecetea unităţii de grai, de neam
şi spiritualitate şi, împreună cu alte numeroase tipărituri bisericeşti în graiul străbun,
apărute mai dinainte, proclamă triumful limbii române în Biserica şi în cultura noastră
naţională» (p. V).
«A fost voia şi lucrarea lui Dumnezeu, arată în continuare P.F. Sa, ca în cetatea
de Scaun Bucureşti, capitala de mai apoi a României, în Tipografia Mitropoliei Ţării
Româneşti, să se înmănuncheze — în Biblia de la 1688 — ostenelile cărturăreşti ale
tuturor celor care din mai- bătrîne timpuri au trudit la înveşmîntarea Cuvîntului lui
Dumnezeu în graiul dulce al străbunilor noştri din Ţara Românească, Moldova şi
Transilvania» (p. V). Spre a ilustra afirmaţia de mai sus, P. F. Sa 7 într-o succintă dar
judicioasă sinteză, înfăţişează etapele principale ale propovăduirii orale şi prin scris
a cuvîntului lui Dumnezeu, pe teritoriul patriei noastre, începînd cu Sf. Apostol An
drei socotit pe bună dreptate «evanghelizator al neamului nostru», continuînd apoi
cu ierarhii tomitani, apărători ai Ortodoxiei: Vetranion, Gherontie, Teotim, Timotei, Ioan,
Paternus, Valentinian; cu martirii dobrogeni din secolul al IV-lea ; cu şeitanii (do
brogenii) Ioan Casian şi Dionisie cel Mic şi ajungînd apoi la diaconul Coresi, la mitropoliţii Simion Ştefan al Ardealului, Varlaam şi Dosoftei ai Moldovei, Teofi'l, Ştefan,
Varlaam, Teodosie şi Antim Ivireanul ai Ţării Româneşti.
Prin toţi aceşti factori ai credinţei creştine, «lucrarea şi înrîurirea Cuvîntului
întrupat ale Sfintei Scripturi au sporit şi rodit fără încetare, îmbogăţind profund spi
ritualitatea şi cultura noastră naţională, etosul românesc». Toţi aceşti vrednici înain
taşi «au slujit creşterea culturii şi luminarea minţii fiilor poporului românesc».
în continuare P.F. Sa prezintă lista completă a tuturor textelor manuscrise şi
tipăriturilor scripturistice care au premers apariţia Bibliei de la Bucureşti. Monu
mentul de cultură de la 1688, conchide P.F. Sa, se înalţă pe temelia măreaţă a acestor
traduceri anterioare. Ea reprezintă «punctul culminant al unui necurmat urcuş», este
«o elocventă, strălucită şi netrecătoare sinteză care uneşte într-un întreg — purtînd
însă pecetea îmbunătăţirii — tezaurul de grai, de simţire şi de cugetare al întregului
neam românesc» (p. VII). «I>acă pentru credincioşii din acea vreme — arată P. F. Sa —
ea era un «sfeşnic», pentru noi cei de azi ea este expresia grăitoare a dorinţei de
unitate a celor ce erau una prin obîrşie, limbă şi credinţă, mistuiţi fără încetare de
idealul păstrării şi slujirii unităţii bisericeşti şi româneşti».
După bogatul şi ziditorul cuvînt al Întîistătătorului Bisericii noastre urmează
textul, în facsimil şi, în paralelă, textul transcris cu litere latine al Bibliei..
In total, noua ediţie are 989 de pagini.
Hîrtia este de cea mai bună calitate, iar execuţia tipografică, ireproşabilă.
Ca anexă la textul scripturistic propriu-zis găsim cîteva piese impuse de o
lucrare de un asemenea înalt nivel critic cum este Biblia, în noua sa ediţie. Astfel,
de la pag. 934—948 avem «Glosarul», adică explicarea termenilor arhaici şi regionali,
precum şi unele conotaţii semantice.
Urmează «Notele», care conţin : glose, emendări şi comentarii filologice privind
probleme de traducere (p. 949—972).
De mare utilitate se vădeşte a fi «Nota asupra e d iţiei», cuprinsă între paginile
973— 977. Reţinem din bogatele informaţii ce ne sînt furnizate aici infirmarea opiniei
după care rolul determinant al Bibliei de la Bucureşti în procesul de unificare a limbii
române literare ar fi constat în impunerea graiului muntean ca bază a limbii noastre
literare. După cercetări mai noi, s-a constatat că sub aspect lingvistic textul în între
gimea sa conţine elemente de tip sudic (munteneşti şi sud-est transilvănene), cît şi
elemente de tip nordic (caracterizînd în primul rînd Moldova), ceea ce face din Biblia
de la Bucureşti o mărturie a stadiului de dezvoltare a limbii române de pe întreg
cuprinsul plaiurilor unde trăiau vorbitorii ei, ca şi a posibilităţilor sale de expresie
la sfîrşitul secolului al XVII-lea. De reţinut este şi constatarea potrivit căreia textul
Bibliei de la 1688, în ciuda celor trei secole care s-au scurs, a rămas perfect inteli
gibil şi pentru cititorii de azi.
Referitor la problema surselor de care s-au folosit traducătorii de la 1688, ac
tualii editori ţin să precizeze că timpul de mai puţin de doi ani pe care l-au avut
«
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la Indemînă pentru transcrierea şi tipărirea ediţiei de faţă nu le-a permis să între
prindă cercetări în această direcţie. Ei au primit de bune soluţiile cunoscute pînă la
actualul stadiu de cercetare. Eforturile au fost îndreptate, în special, în direcţia unei
cît mai corecte reproduceri a textului din 1688.
De la pagina 978 pînă la 983 se cuprinde un studiu extrem de dens şi de înaltă
ţinută ştiinţifică şi literară, semnat de prof. dr. docent I. C. Chiţimia, coordonatorul
echipei de specialişti care au efectuat transcrierea textului, studiu dedicat Bibliei de
la 1688 ca monument de valoare perenă.
Autorul evidenţiază faptul că aşa cum Luther s-a folosit critic la traducerea
Bibliei sale din 1522— 1534 de textele biblice tipărite anterior, începînd cu Biblia
latină a lui Gutenberg (1454— 1455), avînd la dispoziţie originalul ebraic şi pe cel
grecesc, ipuse în circuit de Johannes Reuchlin şi Erasmus, şi apoi numeroase traduceri
permanente (peste 15), tot astfel şi traducătorii Bibliei de la 1688 s-au folosit, pe lîngă
textul original al Septuagintei tipărită la Frankfurt în 1597, de tot ceea ce a apărut
anterior în limba română, atît manuscrise, cît şi tipărituri, ceea ce amplasează Biblia
tradusă de ei într-un context european mai larg, aşezînd-o între realizările culturalspirituale de mare valoare ale epocii respective. Comparînd-o însă cu traducerile
făcute în limba altor popoare, dl. prof. I. Chiţimia observă că Biblia de la 1688 este
«cea dintîi traducere integrală reînnoită lexical, stilistic şi literar, fiindcă toate cele
lalte din sud-estul Europei au rămas ca expresie la formele arhaice tradiţionale,
pînă în secolul al XVIII-lea, adică fără vreo infiltraţie de limbaj viu al vremii. Fraţii
Şerban şi Radu Greceanu, coordonatorii operei, împreună cu colaboratorii lor, plecînd
de la acumulările româneşti anterioare, au conceput două obiective : întîi să păstreze
cît mai autentic textele scrierii şi, în al doilea rînd, s-o îmbrace ca de sărbătoare,
în haină de limbă nouă. Şi lucrul le-a reuşit în cea mai mare măsură».
Scoţînd în evidenţă o serie de alte calităţi ale lucrului făcut de editorii de la
1688, autorul eruditului studiu apreciază că Biblia lui Şerban Cantacuzino este «cu
adevărat epocală». Răspîndită în provinciile ţării în zeci şi zeci de exemplare, «func
ţiunea ei a fost încununarea continuităţii spirituale româneşti, persistentă de foarte
multe secole, şi întărirea sentimentului de unitate continuă a poporului român».
în final, pe două pagini, sînt înşirate numele tuturor celor care au ostenit la
tipărirea ediţiei jubiliare 'a Bibliei, începînd ou specialiştii în filologie, istorie
şi teologie şi încheind cu persoanele din brigăzile de legătorie. Se face precizarea că
tipărirea acestei ediţii jubiliare s-a încheiat la împlinirea celui de al doilea an de la
alegerea şi întronizarea Prea Fericitului Părinte Teoctist ca Patriarh al Bisericii Orto
doxe Române.
Admirînd această monumentală realizare tipografică, inima slujitorilor şi credin
cioşilor Bisericii noastre strămoşeşti se umple de sinceră recunoştinţă faţă de pă
rintele şi proteguitorul nostru spiritual, Prea Fericitul Patriarh Teoctist, şi de mulţu
mire faţă de Bunul Dumnezeu, Care conduce destinele Bisericii Sale şi-i hărăzeşte
.oameni şi timpuri prielnice spre a-şi împlini rosturile ei fireşti de mîntuitoare a su
fletelor tuturor celor botezaţi în numele Prea Sfintei Treimi.
Pr. prof. DUMITRU ABRUDAN

Dr. N e s t o r V o r n i c e s c u , Arhiepiscop şi Mitropolit, D esăvirşirea unităţii n oastre n aţion ale — fundam ent al unităţii B isericii
străbune. Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 1988, 668 p., ou
XX I de planşe.
Pentru a putea arăta amănunţit şî pe mai multe planuri fundamentul istoric
consemnat în titlu, reputatul cercetător întrebuinţează în volumul de faţă ex
punerea cronologică. De aceea, în logica normei alese, s-a impus ca un capitol de
început al lucrării să-l constituie etapa străromână a culturii istoriei noastre. Studiul
Permanent în spaţiul carpato-danubiano-pontic expune tocmai coordonatele politicoadministrative ale continuităţii daco-romane pe aceste plaiuri. în scopul reliefării
dăinuirii noastre aici, cercetătorul adînceşte istoria dacilor liberi. Se ştie că popoarele
migratoare, în necontenită mişcare de jaf şi de ripostă antiromană, aveau nevoie de
pături ale unei populaţii sedentare, ocupate cu agricultura şi creşterea animalelor.
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Pe de altă parte, retragerea armatei şi a administraţiei lui Aurelian din anul 271 au
permis celor rămaşi în Dacia să se organizeze în obşti.
Dar în fenomenul persistenţei străromâne în spaţiul strămoşesc un rol de seamă
l-a avut şi încreştinarea noastră care — în lipsa statului protector de mai înainte —
a mers paralel şi a întărit romanizarea în statornică evoluţie. Pătrunderea -timpurie a
învăţăturii Evangheliei în spaţiul autohton a’ fost uşurată şi de un alt fenomen spe
cific istoriei noasstre. «Trăsături şi aspiraţii ale credinţei geto-dacilor şi -au aflat co
respondent şi împliniri în creştinism — cu deosebire prin credinţa puternică în ne
murirea sufletului, prin cultivarea virtuţilor morale, între care cumpătarea şi asce
tismul» (p. 17).
Arătînd în mod just că misionarismul creştin la noi s-a făcut din două surse.
Răsăritul microasiatic şi sudul dunărean roman, ierarhul cărturar slujeşte adevărul
istoric. Totodată el barează afirmaţiile unei anumite istoriografii de mai tîrziu. Aceasta
va accentua în chip unilateral romanitatea în care s-a perpetuat fenomenul religios
străromân. Dar ea va evita să observe întotdeauna că strămoşii noştri au ştiut să
opteze cînd vicisitudinea veacului i-a silit şi să aleagă dreapta-credinţă, iar nu numai
să păstreze ritul exterior.
Că, pînă în veacul al IV-lea, creştinismul daco-roman era foarte puternic o
dovedesc şi descoperirile arheologice recente. De cîteva decenii au fost scoase la
iveală temeliile bazilicii de la Slăveni (Gostavăţ — Olt), care a slujit unui puternic
centru creştin local. Devine astfel tot mai evident de ce noua religie nu a fost des
fiinţată de acţiunea popoarelor migratoare din epoca premedievală. Pătrunderea sla
vilor, de pildă, a influenţat viaţa poporului nostru, dar unitatea lui etno-culturală nu
i-a slăbit-o, sfîrşind prin a fi asimilaţi de ea. Cu privire la fidelitatea ortodoxă a
înaintaşilor noştri din alt mileniu, «A.D. Xenopol observa că pînă în secolul al IXlea se întipăriseră atît de adînc noţiunile fundamentale ale creştinismului oriental,
încît acestea n-au mai putut fi dezrădăcinate prin nici o înrîurire ulterioară» (p. 19).
Poporul nostru, «ca reprezentant unic al vechii romanităţi orientale în peisajul etnic
şi lingvistic al sud-estului european», a beneficiat de aportul creştin activ în toate
sectoarele vieţii, de la perpetuarea conştiinţei de origine pînă la structurarea dife
ritelor sfere ale culturii sale.
Referitor la etapa străveche a literaturii române, I.P.S. Mitropolit Nestor pre
zintă un capitol special în care susţine că «zorii literaturii noastre s-au ivit in seco
lele IV—VI» (p. 20). Aceşti reprezentanţi ai ei au scris toţi în limba latină. Un'prim
merit al acestei cercetări îl constituie stabilirea cronologică şi riguroasă a inventa
rului pieselor literare şi a acelora care le-au creat. De asemenea sînt recuperaţi
autori neglijaţi la noi pînă acum precum Laurenţiu de Novae (astăzi Şistov, R. P.
Bulgaria). Interesul lectorului este însă umbrit întrucîtva de faptul că lista nu cu
prinde şi numele scriitorilor bisericeşti eretici. O prezentare integrală a literaturii
noastre din acele veacuri nu poate omite numele lui Ulfila, oricîte resentimente ar
aminti credinţa lui.
Nici în cazul Cuviosului Dionisie Smeritul, corespondenta iui nu este Galla, ci
sora acesteia, Proba (vezi H. van Cranenburgh, O.S.B., La vie latine d e Saint Pachâm e,
traduite du grec par Denys le Pelit, Paris, 1969, p. 39). Căutările aghiografice şi în
tregul ei fel de viaţă, în urma şocului unui doliu, credem că îndreptăţesc părerea
cercetătorului amintit.
«Aceste scrieri străvechi — conchide autorul — au creat strămoşilor daco
români o nouă unitate spirituală şi un orizont european, ne-au integrat chiar în
lumea a trei contin.ente» (p. 38). De aceea faima unor scriitori străromâni a fost evi
dentă, lauda numelor lor aflîndu-se pe buzele marilor oameni de cultură ai acelei
epoci şi ai posterităţii. Este cazul cu Niceta de Remesiana, recomandat spre lectură
clară, concisă şi ortodoxă de către istoricul literar Ghenadie de Marsilia. Fericitul
Ioan Tomitanul este ales de către Marius Mercator drept model de operă didactică
dreptmăritoare. Mai înainte de aceştia, Teotim al Tomisului de pe la începutul veacu
lui al V-lea a meritat cinstea ca unele dintre sentinţele sale să fie selectate în Sacra
paralella, lucrare a Sfîntului Ioan Damaschinul. Autorul reliefează aceste aspecte.
Prin ele valoarea ecumenică a unor scriitori străromâni stîrneşte admiraţia citito
rului. Totuşi din caracterizarea de mai sus lipseşte personalitatea controversată a lui
Leontie de Bizanţ. Cu decenii în urmă, concluziile lui Berthold Altaner şi ale altora
stabileau că el nu ar fi unul din&re celebri Călugări sciţi. Dar noi minţi iscoditoare şi
sistematice au reluat problema. După ce i-au aprofundat opera, acestea înclină să
creadă acum că Leontie Bizantinul este în realitate de origine scită. O concluzie în
12 — B. O. R.
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acest sens este afirmată în zilele noastre de către exegeţi recunoscuţi precum Pr.
Viktor Schurr, Pr. Prof. D. Stăniloae, Pr. Dr. Vasile Sibiescu.
Spre impunerea adevărului şi spre cinstea culturii străromâne, astfel de rezul
tate în ştiinţa obiectivă trebuie afirmate pretutindeni cu curaj. în această direcţie
perseverează autorul însuşi, care constată în concluziile studiului : «Aceste scrieri
demonstrează faptul că istoria culturii noastre începe cu aproximativ un mileniu mai
devreme faţă de etapa ulterioară a culturii în haină slavonă» (p. 38). Pentru înte
meierea susţinerilor sale, învăţatul ierarh se referă la cele aproximativ 40 de scrieri
de întindere şi de valoare inegală. Se amintesc totodată genurile şi speciile literare
cultivate: genul eroic şi cel dramatic, tratatul, epistola, omilia, apologia, autobio
grafia, memorialistica. Ceea ce măreşte meritul cercetării pe care o avem sub priviri
este curajul unor ipoteze plauzibile, după părerea noastră. în acest sens se formu
lează următoarea întrebare : «Oare nu s-au scris şi pentru cei doi Pătimiri, în limba
latină, cum s-a scris pentru Dasius şi s-a păstrat în limba greacă ? Să amintim şi
faptul că dintre vesticii arhipăstori de la Tomis şi din diferitele cetăţi de pe Dunăre,
ori din zonele limitrofe, au putut fi şi alţii autorii unor scrieri, ai unor corespon
denţe edificatoare» (p. 37).
Despre Dionisie Exiguul se ştie sigur că a păstrat legături cu ţinuturile ponticedanubiene din care provenea. Cu intuiţia pe care i-o dă cercetarea de ani înde
lungaţi şi într-un complex interdisciplinar, I.P.S. Nestor îşi pune această întrebare şi
în legătură cu alţi scriitori daco-romani, precum Ioan Cassian, Niceta Remesianul
etc. De aceea crede că părţi din operele lor au circulat pe la noi «probabil în limba
protoromână a epocii — acea limbă română a evului mediu timpuriu care a repre
zentat o expresie a celei dintîi sinteze lingvistice daco-romane fără de care nu ar
fi putut exista nici continuitatea acestei limbi neolatine atît de viguroase, plină de
limpezimi şi de nuanţe semantice» (p. 39). Chiar dacă nu s-a făcut pînă acum dovada
documentului scris, noi credem că ea este valabilă. în opinia noastră, pînă la o even
tuală confirmare de acest gen, afirmaţia de mai sus îşi menţine dreptul de cetate
măcar din considerente de logică istorică şi de fidelitate doctrinară. Amintim că ar
gumentul Sfintei Tradiţii a fost foarte eficace în combaterea ereziei nestoriene la
Sinodul Ecumenic de la Efes. El aparţine Sfîntului Chirii al Alexandriei, care a impus
«moda» alcătuirii de florilegii cu texte la obiect din Sfinţii Părinţi. Marele teolog a
întocmit o astfel de antologie, după cum mai tîrziu vor face şi Papii Leon I, Ghelasie şi însuşi străromânul preaînvăţat, Dionisie Smeritul. Florilegiul acestuia ar fi
rămas cunoscut ca Exempla Sanctorum Patium. Părintele erei creştine s-a distins şi
ca un profund cunoscător al- operei amintitului patriarh alexandrin, pe care s-a stră
duit să o răspîndească printre romani. Asemenea lui trebuie că şi cei din Tomis erau
interesaţi să cunoască adevărata explicaţie a ipostazei Mîntuitorului şi, mai tîrziu, a
lucrării celor două naturi. Mai ales că era în joc numele patriarhului lor, «sciţii» vor
fi făcut apel la operele marilor teologi în materie şi în primul rînd la compatrioţi.
Dar I.P.S. Nestor nu este numai un mare cunoscător al epocii noastre stră
române, ci şi al celei medievale. O dovedeşte, în volumul de faţă, prin studiile de
spre Ştefan cel Mare, despre Daniil Sihastrul — cu care se crede că se înrudea dom
nitorul —, despre Mihai Viteazul. O dată cu consideraţiile asupra luptelor marelui
erou, asupra sensului zbaterii lui întregi, a premiselor autocefaliei pe care cîndva o
va dobîndi Biserica Moldovei, adîncirile autorului asupra semnificaţiei istorice a
unei tipărituri româneşti se dovedesc de mare interes. Este vorba de C heia în ţe le 
sului, imprimată la Bucureşti, la 1678 şi împodobită cu xilogravurile lui Ioan (Ioanichie) Bacov. Simpla menţiune a datei ne duce cu gîndul la Şerban Cantacuzino. în
confruntarea marilor imperii la care epoca l-a silit să participe, acesta a luat o ati
tudine de cruciat. Ca voievod antiotoman, el se aseamănă lui Ştefan cel Mare, lui
Mihai Viteazul, lui Dimitrie Cantemir. Mai ales după înfrîngerea turcilor la Viena,
nădejdile eliberării ţărilor româneşti au devenit viabile.
In ciuda aspectului de cercetare a unor realităţi locale, densul studiu Contribuţii
de pe m eleagurile oltene la spiritualitatea bisericească rom ânească reliefează fapte
exemplare, devenite permanenţe în istoria noastră. Sînt interpelate marile figuri şi
opere cu merite nepieritoare în teologia şi spiritualitatea acestor plaiuri, fie şi numai
din planul activităţii tipografice şi liturgice : Sfîntul Nicodim de la Tismana, Filotei
de la Cozia, Pravila de la G ovora (1640), mitropolitul Antim Ivireanul, episcopii Climent, Chesarie şi Filaret de la Rîmnic, Sfîntul Calinic Cernicanul. Prin bogăţia infor
maţiilor şi prin dreapta cîntărire a faptelor înaintaşilor, acest studiu completează în
mod fericit contribuţiile medieviste de mai înainte.
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A treia categorie de contribuţii ale volumului do fată priveşte ultimele veacuri
ale istoriei noastre. Sînt reamintite aici evenimentele de politică internă şi externă
care au dus la realizarea unirii de la 1859. Neobositul cercetător acordă însă mare
atenţie figurilor bisericeşti pe care le evocă în jertfelnicia lor patriotică, pe lîngă
premisele îndepărtate care au uşurat sentimental desăvîrşirea fenomenului. De aceea
el a rămas legat în conştiinţa noastră de fericita pomenire a mitropolitului Sofronie
Miclescu, a fraţilor arhierei Neofit şi Filaret Scriban, a episcopului Melchisedec al
Romanului.
Alte contribuţii consemnează aportul patriotic al clerului oltean la războiul
pentru independenţă din 1877. Din faptele pe care le adună autorul şi din întreaga sa
analiză reiese nu numai jertfelnicia donaţiilor, nu numai entuziasmul înrolărilor, ci şi
acea năzuinţă neobosită de înfăptuire a neatîrnării. De veacuri aşteptat, evenimentul
a fost trăit cu o intensitate unică şi unanimă la «plinirea vremii». în aceste capitole
se aminteşte cu laude numele episcopului Atanasie Stoenescu, patriot luminat şi
cinstit. Demnitatea sa de om integru s-a văzut şi cu prilejul demisiei de la scaunul
Romanului din pricina învălmăşelii spiritelor şi a luptelor necruţătoare dintre partidele
oolitice. După mai mulţi ani de sistematică ignorare şi de mari privaţiuni personale
a fost ales din nou episcop, de data aceasta, al Rimnicului-Noul Severin. Pentru as
pectul de însufleţire populară cu care a fost privit războiul din 1877 se relatează
zbuciumul şi peregrinările ciobanului Gheorghe din Săcelul Sibiului, i'nchinoviat o
vreme la mînăsfcirea Cocoş dim Dobrogea.
Cu evocarea răscoalei din 1907, istoricul are prilejul să vorbească despre «cauze
slujite şi nedreptăţi suferite» de către clericii olteni. Cele dintîi au fost dictate de
pravilnica îndatorire a oricărui slujitor, a iubirii lui Dumnezeu şi a semenilor. Cele
din a doua categorie de mai sus au avut ca motiv pretinse pagini de publicistică
duşmănoasă, vagi bănuieli de instigare la nesupunere sau inexistente legături cu or
ganizaţii subversive.
Distinsul autor însoţeşte aniversarea Făuririi Statului naţional unitar român la
1 D ecem brie 1918 cu gînduri entuziaste contemporane evenimentului despre înfiin
ţarea Patriarhatului la noi. în această privinţă, acţiunile lui Nica B. R. Locusteanu,
ca, mad tîrziu, ale viitorului Patriarh Miron — a ju ta t de consilierii s ă i : arhiereul Trt
Simedrea şi Dr. Petru Gîrboviceanu — sînt insuficient cunoscute publicului larg. Ele
Inspiră şi astăzi respect şi emoţii înalte.
în aceleaşi preocupări ale autorului de cunoaştere şi de cinstire se înscriu şi
ultimele capitole ale cărţii s a l e : Cazaniile noastre, Principiul sinoclalităţii în viata
Bisericii O rtodoxe R om ânek Statornicirea păcii în lume — năzuinţă perm anentă şi un
obiectiv prioritar în lucrarea noastră de slujire.
O notă de mare interes îi conferă volumului de faţă paginile” lui de restituire,
în acest sens ne gîndim la cazul arhimandritului Leon Asachi (cca 1750— 1825). I se
stabileşte originea etnică, îndelung controversată, se dau date inedite despre edu
caţia şi cultura clerului. O. dată cu unele moravuri protopopeşti reprobabile, aflăm
şi cazuri de jertfelnicie creştină ieşită din comun, lacob Stamati, pe cînd era episcop
al Huşilor, a răscumpărat cu banii săi un număr de 500 de prizonieri turci pe care i-a
trimis sultanului la 7 aprilie 1789. Scrisoarea de mulţumire pe care a primit-o de la
acesta nu a scutit pe evanghelicul ierarh de arestarea austriacă pe motivul că ar
avea legături cu turcii şi de ulterioare marginalizări necunoscute nouă îndeajuns.
Totuşi neînfricatul protopop român a parcurs, în alt sens decît monahul Gherontie amintit, un mare itinerar bisericesc şi românesc, impus de tălăzuirea stihiilor
politice ale epocii. De numele lui se leagă şi un renume de înzestrat vorbitor al am
vonului, cu omiliile respective, din care bine ar fi făcut autorul dacă ar fi reprodus
măcar un fragment.
în acelaşi spaţiu nordic al ţării noastre, tot un sens de restituire, deocamdată
ilustrativă, îl are figura lui Gurie Grosu, arhiereu-vicar al Mitropoliei Moldovei în
decembrie 1919.
Dar un adevărat gest de recunoaştere a unei îndelungi nedreptăţi din domeniul
istoriografiei noastre îl constituie capitolul închinat Arhiereului Narcis CretulescuBotoşăneanul (1835—rl913). Acesta este, în ierarhia românească, ultimul arhiereu a
cărui alegere se face cu binecuvîntarea Patriarhiei Ecumenice. De numele lui se leagă
în schimb faptul că a fost primul arhiereu cu însărcinarea de stareţ al Mănăstirii
Neamţu. Ascultarea aceasta nu l-a îndepărtat de interminabile cercetări istorice, ba
dimpotrivă ele au constituit o lume a lui şi a celor de el ştiuţi din alte veacuri. După
o oarecare notorietate în rîndurile protipendadei moldovene de la începutul veacului
r
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nostru, şi îndeosebi a lui Mihail Sadoveanu, eruditul arhiereu cade aproape total în
uitare. O parte a manuscriselor sale inedite au însă norocul să ajungă în tainiţele
Bibliotecii Academiei R. S. România. Cu toate acestea, destui cercetători s-au folosit
de o mare muncă anonimă, fără să întoarcă autorului întotdeauna cuvenitul prinos
;!e recunoştinţă şi mai ales de recunoaştere.
Ca vieţuitor în obştea de la Neamţu, I.P.S. Mitropolit Nestor trebuie că s-a
întîlnit cu anumite -tradiţii nescrise despre numele lui preţuit acolo, pe care a binevoit
să le facă un bun comun. Pe de altă parte, ca istoric, s-a străduit să cunoască oste
nelile unui înaintaş al său de toată lauda. Acestora le-a arătat preţuirea cuvenită,
creionînd profilul omului, podvigul nevăzut al călugărului şi vrednicia bibliografică
— o bănuim completă — a cercetătorului.
La capitolul «restituirilor» — ne îngăduim respectuos să o exprimăm — credem
că înaltul autor va trebui să includă cîndva şi un alt nume de pe meleagurile oltene.
Ne gîndim la figura proeminentă, sub multe aspecte, a Dr. Petre Gîrboviceanu. Oma
giul care i-a fost închinat atunci (1929) cu multă însufleţire vorbeşte de la sine despre
vredniciile sfetnicului bisericesc şi despre răsunetul lor în conştiinţele epocii.
Dintre contribuţiile de istorie locală incluse în acest volum amintim studiile
despre ctitorul Mănăstirii Bucovăţ, despre un cronicar necunoscut al războiului, al
cărui nume ar fi fost mai potrivit acela de Ştefan Tuţescu, despre legăturile Mănăs
tirii Neamţu cu Transilvania. Dacă cele dintîi au avut rezultatele evidente în studiile
cercetătorului itinerant, ultimul evidenţiază legăturile neîntrerupte dintre două pro
vincii româneşti şi o acţiune de asistenţă duhovnicească de asemenea neîntreruptă.
Calităţile acestea s-au dovedit de veacuri în rezistenţa pe care ardelenii, îndeosebi
cei din Feldru, au opus-o cu îndîrjire uniaţiei. Rezistenta lor s-a mărit mai ales în
urma binecuvîntatei înrîuriri a Sfîntului stareţ Paisie de la Neamţu. Pe lîngă date esen
ţiale despre activitatea stareţului Neonil, a lui Nifon Bălăşescu, a episcopului Dionisie
Romano, cercetarea asupra contactelor transilvănenilor cu Mănăstirea Neamţu face
cunoscute cazuri interesante de reveniri greco-catolice la credinţa ortodoxă a stră
moşilor.
*

*

*

După cum se poate vedea, avem sub priviri un volum masiv, cu peregrinări
prelungite în spaţiul istoriei naţionale şi cu decantările lor într-un spirit dornic de
cunoaşterea unor- noi orizonturi ştiinţifice. I.P.S. Mitropolit Nestor se dovedeşte un
neobosit cercetător. Au rezultat astfel liniile majore ale continuităţii româneşti în cli
matul unei neîntrerupte unităţi de gîndire naţională şi bisericească. Cînd nu eviden
ţiază onest rezultatele definitive care se impun să fie cît mai mult cunoscute, istoricul
descoperă aspecte necercetate pe care le abordează cu curaj pînă în cele mai mid
implicaţii ale lor. După un număr suficient de analize, urmează sinteza şi generali
zarea rezultatelor. La fel de curajos se dovedeşte I.P.S. Sa şi' prin ipotezele pe care
!e formulează.
Prin străbaterea unor spatii întinse, cu metodă riguroasă şi cu expunere sobră,
I.P.S. Nestor îşi trădează descendenţa formaţiei ştiinţifice din istorici de talia Pr. Prof.
Ioan G. Coman, a Prof. Dr. Alexandru Elian, a Prof. Dr. Ion Barnea. Autorul repro
duce multe dintre documentele din arhivele bisericeşti în ce au ele esenţial şi sem
nificativ pentru vremea noastră. în ajutor i-a stat cu inteligenţă şi folos şi icono
grafia reprodusă. Prin intermediul ei sugestiv, distinsul autor a îmbogăţit într-un mod
original obişnuitele dezvoltări scrise ale temei. De exemplu, mai rar pote fi întîlnit
— chiar în zilele noastre — tabloul, în două variante aici, al intrării lui Mihai Vi
teazul în Iaşi din mai 1600. Sub acest aspect, reuşita imaginii se datorează şi picto
rului craiovean Dan Neamu.
Sensibilizat de problematica volumului de fata, instruit prin rezultatele aflate
în el şi atras de cursivitatea unui stil adeseori bonom, lectorul aşteaptă ca reputatul
cercetător să-şi spună cuvîntul şi îri alte probleme ale istoriografiei noastre în care
a adus nu rareori contribuţii surprinzătoare.
Pr. GHEORGHE I. DRÂGULIN

LES RESUMES d es p r i n c i p a u x
Et u d e s e t ARTICLES

E d i t o r i a l : Le 70-eme annlversaire de l’Union de la Transylvanie
â la Patrie-m^re ; la contribution de l'Eglise Orthodoxe Roumaine â la Grande-Union,
par Mgr. THveque N i f o n , vicaire du Paţriarche
/

L’Eglise Orthodoxe Roumaine s'est integree d'une maniere structurale â la vie de
la nation roumaine-meme dont l'histoire elle en a fait sienne en ayant servi Tunite spirituelle et naţionale de la Patrie par ses moyens speci'fiques. L'un des 6venements
cruciaux de notre passe historique, auquel notre Egldse ancestrale a contribue elle
aussi, a 6t 6 celui qui a eu lieu le 1-er Decembre 1918, date de Tunicn de la Transylvanie â la Patrie-mere.
Apr&s avoir releve Ies premisses et Ies evenements importants precedant cet
acte — parmi lesquels l'union des Principeutes en 1859 a eu le role capital — l'auteur
met en relief Ies inlassables et devou^s efforts de l'Eglise tant en Transylvanie qu'en
Roumanie pour la realisation de l'unite naţionale.
La lutte que le peuple roumain a mene durant des siecles pour l'independance
et l'unite nationales a pris fin le d-er Decembre 1918, lorsque Ies delegu^s â laGrande
Assemblee Naţionale reunie â Alba Iulia — parmi lesquels 11 y evait aussi de
nombreux et dignes ministres de notre Eglise ancestrale — ont d£cid6 l'union eternelle de la Transylvanie â la Patrie-mere, au pays des fr&res de l'autre cote des
Carpathes.
^
L'importance de «la Bible de Bucarest»
poar ia spiritualite, l'unite et la culture du peuple roumain,
par le Prof. Dr. I. C. C h i ţ i m i a

Cet article est constitui de la communication-meme que lauteur a pr Esenţe
devant Ies particip ani s au Symposium consacre au T ricentenaire de «la Bible de
Bucarest», Bible parue pour la premiere fois integralement en roumain,
Dans l'introduction, 1’auteur releve le fadt que, en ce qui concerne la culture
spirituelle sous forme de litterature, sont peu nombreux Ies ecrits anciens dont le
contenue soit constitue de vrais tresors de sagesse et de poesie, comme c’est le cas
de la Bible, dont la sagesse est puisee dans Ies profondeurs de la pensie et
de
l'esprit rarement atteints ailleurs et s'epanouit par Ies aspirations de 1'âme vers Ies
hauteurs divines et dont Ies d^veloppements epiques et leur lyrisme depassent tout
ce qu'on d^signe par ces termes ailleurs. C’est pourquoi Ies textes de la Bible ont
penetre petit â petit dans chaque litterature naţionale. *
On souligne ensuite le fait que la reception de la Parole de Dieu par Ies roumains a eu lieu d'une maniere vivante et â l'echelle de la masse de notre peuple.
Une deuxieme caracteristique du phenomene culturel roumain a ete le patro- *
nage voevodal du livre religieux quel qu'il soit. Une troisteme ligne specâlfique a
et 6 celle tracee par la conscience d'unite naţionale chez. tous Ies roumains ou qu'ils
«Maient, ce qui a determine un haut int£r£t d'envoyer ou de procurer incessament
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des livres en langue roumaine aux roumams de la Transylvanie assujettie â une
puissance strângere.
Toutes Ies lignes specifiques roumaines se dirigent potentiellement vers «la Bîble de Bucarest», point central et aussi somraet de l'ancienne litterature religieuse
roumaine, cont/inuatrice d'une plus ancdenne et ven&rable traduction de la Parole
du Seigneur en langue roumaine.

La «Bible de Şerban» —
monument de langue theologique et littdraire roumaine,
par le P. Archim. Bartolomeu
V.
A n a ri i a
Cet article aussirapresente l'expose que l'auteur a fait lors du Symposium sur
«le Tricentenaire de la parution de la Bible de Bucarest». En affirmant que la version de 1688 demeure la meilleure traduction de la Bible dans la langue roumaine,
l'auteur releve le fait que c'est justement gr ace aux qualites intrinseques d'un texte
bien reflechi, bien congu et ecrit dans une langue roumaine d'une solide constitution
destinee non seulement a consoli-der une culture, mais >a maintenir la confiance des
traducteurs dans leur foi orthodoxe.
Ensuite on met en evidence le fait que le renouveau lexical apporte par le
texte de «la Bible de Şerban» s'est avere reel non seulement pour cette epoque-lâ
mais pour de longues etapes plus tard.
On releve egalement, "â 1'appui‘des arguments eloquents, le manque de fondement de l'accusation que nos contemporains ont portee aux anciens pour
une
pretendue traduction litterale des textes. On mentioaine ensuite le sens musical des
inter pretes de «La Bible de Şerban», sens qui engage parfois des problemes de fond,
Ies harmonies lexicales cultivees pour elles-memes, la beaute de la langue roumaine
â la fin du XVII-eme siecle.
. . . . . .
En conclusion, l'auteur exhorte â la reconnaissance que nous devons tous, â
ceux qui, connois et non-connus, ont fait une lourde besogne, et nous ont legue cet
imperissable monument de langue theologique et litteiaire roumaine.
•

.

-

.

.
#

•

*

t

•

*

•

I

•

•

►

»

•

La culture theologique â l'epoque du voevode Constantin Brancovan,
par le Prof. Dr. Alexandru E 1 i a n
«

•

s

Dans cet article, constitue aussi de l'expose que l'auteur a presente â l'occasion
du Symposium sur le Tricentenaire de la parution de «la Bible de Bucarest», on nous
invite â deceler leş dimensions specifiques de la culture theologique â l'epoque du
voevode Brancovan.
t

•

•

m

L'auteur en aborde premi^rement le probleme de Tutidisation de la langue na
ţionale, roumaine, dans Ies livres liturgiques et on precise que pendant l’effort pour
la traduction des livres liturgiques en roumairi l<es interpretes ont du se heurter â
de grandes difficultes. Le merite d'avoir fait face d'une maniere remarquable en revient aux metropolites Theodose et Anthime en Valachie — pr£cedes par Varlaam
et Dosoftei, en Moldavie — soutenus par Ies voevodes Şerban Cantacuzene et surtout Constantin Brancovan et par quelques erudits
et assidus
lettr^s. A cette
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epoque, souligne ensuite l'auteur-, -on a engage, particulierement en Valachie, une in
tense action pour la defense de l'orthodoxie, aotdon remplie surtout au moyen des
ecrits imprimes. Dans ce contexte on mentionne l’activite theologique-polemique du
patriarche Dossithee de Jerusalem. L'enseignement sup.erieur a egalement contribue,
â cette epoque-lâ, â la promotion de la culture theologique et a en particulier aid£
â l'action de defense de l'orthodoxie contre .Ies attaques heterodoxes.
C est aux intellectuels de l'epoque du voevode Brancovan de Valachie qu'en
revient le merite d'avoir realise qu'une culture, y compris la culture theologique,
doit etre developpee â tous Ies echelons de la societe, surtout .lorsque Ies progres de
la langue naţionale et de rimprimerie aidaient â ce processus de renouveau et d'el£vation spirituelle de la societe.

Deux anniversaires eloquents,
par Mgr N i c o l a e , Metropolite de Banat
•

•

Sous le titre ci-dessus paraît le texte de rallcx:ution prononcee par Son Em.
Mgr le Metropolite Nicolae . pendant le Symposium qui n eu lieu, le 27 novembre
dernier, â Vienne, dans le -cadre duquel a ete presentee l'edi'tion jubHiaire de «la
Bible de Bucarest». Le Tricentenaire de la Bible parue dans Bucarest en 1688 est
rapproche du 70-eme anniversaire de la Grande Union de toutes Ies provinces roumaines en un seul Etat naţional, evenement qui eut lieu le 1-er Decembre 1918. Ce
qui rapproche ces deux evenements est l'idee d'unite de tous Ies roumains.
L/auteur releve ensuite que le travail de traduction du texte sacre dans la
langue roumaine a touche â son terme vers la fin du XVII-eme siecle, ayant eu
pour couronnement l'impression de la Bible de Bucarest, entierement en roumain
pour la premiere foi, laquelle, outre son apport theologique, a mis en circulatiori
dans toutes Ies contrees roumaines une langue pure, vivante, accessible â tous. La
««Bible de Bucarest» constitue un attestat de l'unite de. tous Ies roumains des trois
provinces roumaines qui avaient ete separees temporairement sous le rapport administratif mais spirituellement elles avaient toujours ete unies, sans aucune interruption.
#

Dans la deuxieme pârtie de cette allocution ont ete mis en relief Ies significations de l'acte historique du 1-er Decembre 1918, acte par lequel le beau reve de
tous Ies roumains, leur aspiration durant des siecles s'est realisee : la suppression
des frontieres imposees artificiellement et injustement entre Ies fils de la meme nation.
La Grande Union du 1-er Decembre 1918 :
le 70-eme anniversaire de rachevement de l'fitat naţional unitaire roumain,
par le P. Assist. Alexandru I o n i ţ ă
L’ideal de l'union aaccompagne le peuple roumain le long de son entiere histoire. Redige â l'occasion du 70-eme anniversaire de Taccomplissement de cet id e a l:
un Etat naţional unitaire, cet article se constitue en une evocation des faits qui ont
eu lieu alors et â la fois en un hommage sincere rendu â tous ceux qui ont sacrifie leurs biens spirituels et materiels et meme leurs vies pour la realisation et la
conservation de l'unite naţionale, linguistique et l'unite de la foi. La Grande Assem-

\
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blec d'Alba Iulia reste, dans la perspective du temps, l'ev&iement crucial qui a de
termine â jamais l'histoire du peuple roumain. La reint 6gration de la Transylvanie
entre Ies fronti£res naturelles de la Roumaine a sans doute ete le r^sultat de la
lutte heroîque de notre peuple tout entier, ranime par l'aspiration millenaire vers
l'unite.
L‘£glise Orthodoxe Roumaine qui a participe longuement et. activement aux
actions pour l'accomplissement de l'aote epocal du 1-er Decembre 1918, a considere
la proclamation solennelle de l'union comme un moment d'une vrale r£novation
de la communaute roumaine dans la Grande Roumanie.
\

Un recit moins connu sur la Grande Assemblee Naţionale de Alba-Iulia,
le 1-er Decembre 1918,
par le P. Assist. Ioan V. L e b

L'evenement crucial qui a et£ la Grande Assemblee de Alba Iulia, le 1-er De
cembre 1918, dans le cadre de laquelle a 6 t£ dâcide l'union de la Transylvanie â
la Roumanie, a 6te consign^ aussi par mi la populat ion d'origine allemande de
Transylvanie. Ainsi, un journaliste germaîiophone, envoye special du journal de
S ib iu : «Siebenbiirgisch-Deutsches Tageblatte», dont le nom e t a it : Dr. W(ilhelm)
K(lein), a 6te prâsent â Alba Iulia le 1 -er Decembre 1918. Dans Partide quMl a publie par la suite, dans le journal mentionn£, ce t£moin oculaire non-roumain a donne
une image aussi objective que possible des faits qu'il a vait vus â Alba Iulia, d'ou
on peut se rendre compte de l'atmosph^re enthousiaste de l'evenement et des autres
details qu'il a consignds avec un esprit fin d'observation.
«

L'auteur en rend la traduction de cet article, aocompagne de bien prâcieux
£claircissements et des precisions tres utiles.
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