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CUVÂNTUL PASTORAL AL SFÂNTULUI
SINOD AL BISERICII O R T O D O X E RO M Â N E
ÎM POTRIVA AVORTULUI ŞI PENTRU
APĂRAREA DARULUI SFÂNT AL VIEŢII

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
Asistăm astăzi, cu mare durere sufletească, la înmulţirea şi răs
pândirea unui flagel al societăţii noastre actuale, îndreptat împotriva
vieţii şi a omului. Societatea românească şi dăinuirea poporului nos
tru sunt ameninţate, în însăşi temelia existenţei lor, de creşterea în 
grijorătoare a avortului şi a practicilor anticonceptive şi anticoncep
ţionale, păcate de care se fac răspunzători deopotrivă bărbatul şi fe
meia.
De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îşi îndreaptă
chemarea sa către fiicele şi fiii neamului nostru românesc, către fa
miliile lor, cu îndemnul părintesc de a folosi darul sfânt al libertăţii,
câştigat prin sânge nevinovat de martiri, pentru apărarea, afirmarea
şi reînnoirea vieţii pe baza învăţăturilor Sfintei Scripturi şi a valorilor
morale creştine şi tradiţionale ale neamului nostru.
Viaţa este cel mai mare dar al lui Dumnezeu. în Înţelepciunea Sa,
El împarte oamenilor, după a Sa voie şi ştiinţă, acest dar pentru că El
singur este Cauza, Izvorul şi Dătătorul de viaţă.
Omul, creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Facere 1,
26— 27), este o fiinţă comunitară. în familie, cea mai veche şi mai
sfântă instituţie umană, omul trăieşte după modelul comuniunii de iu
bire al Sfintei Treimi şi devine «împreună lucrător cu Dumnezeu»
(I Cor. 3, 9) în perpetuarea vieţii pe pământ (Facere 1, 28).
Viaţa, aşadar, nu este un bun propriu. Nimeni nu are dreptul de a
dispune, după bunul său plac, de viaţa sa, de viaţa altora sau chiar de
a propriilor săi copii.
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Refuzul de a da viaţă sau oprirea cursului vieţii, desfiinţează sta
tutul însuşi al omului care a fost creat a fi născător şi purtător
de
viaţă. Viaţa în om are începutul în momentul conceperii, iar după în
văţătura Bisericii, orice atentat împotriva ei este un păcat împotriva
lui Dumnezeu care este izvorul vieţii.
Sfânta Scriptură şi sfintele canoane ale Bisericii noastre învaţă că
avortul voit este păcat strigător la cer, întrucât este ucidere premedi
tată, deci atât mamele, cât şi toţi cei care iau parte sau contribuie la
săvârşirea acestui păcat, îşi atrag judecata lui Dumnezeu.
în lumina acestor învăţături, ne adresăm familiilor noastre creştine
şi tuturor familiilor româneşti cu chemarea : Nu vă împotriviţi
lui
Dumnezeu, Izvorul Vieţii, şi fugiţi de păcatul omuciderii ! Nu vă lăsaţi
amăgiţi de ispita inşelătocire a unei vieţi fără copii, aparent liniştită !
Nu vă lipsiţi de copii cure, în orice familie, înseamnă binecuvântarea
lui Dumnezeu. Numai acea mamă este fericită, care se arată ca «o vie
roditoare» (Ps. 127, 3). Copiii aduc bucurie şi întăresc legăturile sufle
teşti dintre părinţi. Tot ei vin cu darurile personale pentru binele, şi
sănătatea neamului, dăinuinclu-i fiinţa peste vremuri, înmulţind cetele
făuritorilor de cultură, civilizaţie şi spiritualitate, precum şi ale eroilor
şi sfinţilor noştri.
Ne adresăm, de asemenea, personalului medical şi tuturor sluji
torilor şi apărătorilor vieţii trupeşti, cu îndemnul părintesc de a purta
mesajul darului sfânt al vieţii de la altarul bisericilor la altarul medicinei. în virtutea vocaţiei sfinte la care aţi fost chemaţi, faceţi-vă păr
taşi salvării mugurilor de viaţă şi sădiţi în suflete, cu darul pe care-1
aveţi de sfătuitori tainici, încrederea, nădejdea şi bucuria de a fi mamă
şi părinte.
Un cuvânt de apreciere şi îndemn dorim să adresăm şi educato
rilor, învăţătorilor, profesorilor şi tuturor fiilor şi
fiicelor
Bisericii
noastre care, prin educaţie şi modelare, pregătesc pentru viaţă tinerele
noastre vlăstare. Sădiţi în sufletele curate şi nevinovate ale copiilor şi
tinerilor învăţăturile sfinte şi folositoare, insuflaţi-le respectul pentru
viaţa proprie şi a semenilor de orice neam şi credinţă ar fi şi îndrumaţi-i să se simtă responsabili faţă de darul sfânt al vieţii şi de întreaga
creaţie. Deschideţi-le inimile ca să-L primească pe Hristos-Domnul
vieţii şi să redescopere valorile morale şi frumuseţile spirituale ale nea
mului nostru.
Timpul pe care îl trăim astăzi este umbrit de greul păcat al avor
tului şi al oricărui mod de implicare şi întrerupere a vieţii umane. So
cietatea noastră are nevoie de o reală şi profundă schimbare lăuntrică
a omului, pentru a preîntâmpina şi înlătura acest păcat. Iar pentru
noi creştinii, numai Hristos — Izvorul Vieţii şi Biserica Sa pot schimba
şi reînnoi viaţa oamenilor.
încrezători în purtarea de grijă şi în milostivirea lui Dumnezen,
vă încredinţăm de rugăciunile noastre şi chemăm binecuvântarea Dom
nului pentru toţi fiii şi fiicele Sfintei noastre Biserici.
«Harul Domnului nostru lisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu
Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toţi».
SFÂNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMANE

- VîftŢR- B I S e R I C e ^ S C Ă -

ALEGEREA, HIROTON IREA SI INSTALAREA
ÎNALT PREA SFINŢITULUI BARTOLOMEU ANANIA CA
ARHIEPISCOP AL VADULUI, FELEACULUI ŞI CLUJULUI
Prin trecerea la cele veşnice, la 3 noiembrie 1992, a vrednicului de
pomenire arhiepiscopul Teofil Ilcrineanu, în pragul vârstei de 83 de
ani, dintre care ultim ii 35 de ani au fost închinaţi păstoririi Eparhiei
Vadului, Feleacului şi Clujului, scaunul vlădicesc al acestei de Dum 
nezeu păzite eparhii a rămas vacant. în perioada vacanţei, locotenenţa
a fost încredinţată înalt Prea Sfinţitului Antonie, Mitropolitul Ardea
lului, Crişanei şi Maramureşului, care, interesându-se îndeaproape de
bunul mers al vieţii eparhiale, s-a deplasat în mai multe rânduri la
Cluj şi a rezolvat împreună cu Prea Sfinţitul Episcop-Vicar Irineu Bistriţeanul şi cu membrii Permanenţei Consiliului eparhial treburile bi
sericeşti curente.
Spre a nu lăsa Eparhia Clujului fără titular mai mult de trei luni
de la declararea vacanţei, potrivit prevederilor art. 130 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fe
ricitul Părinte Patriarh Teoctist a convocat la Bucureşti, pentru ziua
de 21 ianuarie 1993, Colegiul electoral bisericesc constituit din : mem
brii Sfântului Sinod, membrii clerici şi mireni delegaţi ai celor
18
eparhii din cuprinsul Patriarhiei Române în Adunarea Naţională Bise
ricească, membrii clerici şi mireni ai Adunării eparhiale a Arhiepisco
piei Vadului, Feleacului şi Clujului, precum şi decanii şi directorii in
stituţiilor de învăţământ teologic din Biserica Ortodoxă Română, ca
membri de drept, pentru a proceda la alegerea noului arhiepiscop.
Alegerea pentru completarea scaunului vacant al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi Clujului a fost aşteptată, pe bună dreptate, cu
nerăbdare şi interes de clerul şi credincioşii ortodocşi din această parte
de ţară. Oraşul Cluj-Napoca, străvechi centru cultural şi pluriconfesional, în care îşi au reşedinţa nu mai puţin de cinci episcopii creştine
şi un protopopiat romano-catolic, şi-a avut, dintotdeauna, importanţa
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viaţa bisericească a românilor transilvăneni. Cu nădejdea că ale
va fi «lucrarea lui Dumnezeu şi purtarea Lui de grijă» pentru Bi
neamului, râncluind un arhiepiscop potrivit pentru a îm plini o
de slujire, s-au făcut din timp toate pregătirile necesare în ve
desfăşurării lucrărilor Colegiului electoral bisericesc.
ALEGEREA

Şedinţa Colegiului electoral bisericesc a început
cu slujba
TeDeum-ului, oficiată în dimineaţa zilei de 21 ianuarie 1993, în catedrala
patriarhală, de către un sobor de slujitori în frunte cu Prea Sfinţitul
Episcop Roman Ialomiţeanul, vicarul Arhiepiscopiei Bucureştilor, după
care, membrii Colegiului electoral bisericesc au trecut în sa'a sinodaîă a
Palatului patriarhal şi s-au întrunit sub preşedinţia Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Teoctist pentru a proceda la alegerea titularului în scau
nul vlădicesc al Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
După alegerea secretariatului şedinţei, s-a citit apelul nominal şi,
constatându-se că sunt prezenţi 119 membri ai Colegiului electoral din
totalul celor 133 înscrişi pe lista alegătorilor, adică marea majoritate,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, văzând că sunt îndeplinite pre
vederile statutare, a declarat Colegiul electoral bisericesc legal consti
tuit şi a deschis lucrările, rostind o scurtă cuvântare în care a arătat
îndatoririle de mare răspundere ce revin membrilor înaltului for elec
tiv al Bisericii Ortodoxe Române, chemaţi în această zi ca să desem
neze, prin votul lor, pe noul arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clu
jului.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus următoarele :
Mărit Colegiu Electoral Bisericesc,
*Iată-ne, din nou, sub bolţile acestei săli sinodale, pentru a chibzui
la mai-binele Bisericii noastre şi a incerca, cu credinţă puternică în
Dumnezeu şi cu dragoste pentru slujirea Bisericii Lui, să găsim căile
cele mai potrivite pentru ca Sfânta noastră Biserică să străbată în
pace şi cu roade mântuitoare talazurile acestei vieţi atât de frământate.
Am ascultat cu toţii, in catedrală, Sf. Evanghelie pentru deschi
derea lucrărilor Colegiului electoral bisericesc. Aşa cum ştiţi, în Bise
rica părinţilor noştri nimic nu este întâmplător, nimic nu poate fi lăsat
la aprecierea unui singur om, a unui singur credincios, a unui singur
postitor sau a unui singur făcător de m inuni, oricare ar fi şi oriunde
s-ar găsi. In decursul istoriei noastre, niciodată Biserica nu s-a lăsat
numai în sprijinul unei singure gândiri, a unei singure minţi, ci tot
deauna, ea s-a întemeiat pe soborul Sf. Apostoli şi, după pilda lor, pe
sfintele soboare ecumenice, iar, după accstea, pe sfintele soboare locale.
De aceea, orice clipă din viaţa Bisericii noastre intră în altă ordine
de lucrare şi de gândire ; ea intră în ordinea cea spirituală, care este
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f» afaTa spaţiului şi a timpului dc faţă. Spaţiul şi timpul actual dispar
din lucrarea harică a Bisericii. Aşa cum Sf. Liturghie sau Sf. Taine
shnz lucrări unice, prin implicaţiile lor mântuitoare, unele din acestea
scvârşindu-se o singură dată pcniru renaşterea crcdinciosidui, ca şi
M ântuitorului nostru lisus Hristos, tot aşa fiecare clipă din viaţa
nojstră este unică, prin însemnătatea ei in dobândirea mântuirii.
Aceasta nu se mai repetă, nici în ordinea materială, nici în cea spiri:ualâ. Clipa de astăzi, împrejurt.rea dc astăzi, este unică in felul ei,
cu conţinutul ei, cu mesajul ei din trecut şi apoi cu deschiderile ei,
cu puterile şi cu energiile ei spre viitor. De
aceea, ficcare moment
'.iiurgic a fost punctat, a fost nuanţat de Sf.
Părinţi cu câte o nouă
învăţătură pentru clipa respectivă, clipă care continuă spre veşnicie
drumid Bisericii noastre şi drumul nostru al tuturor.
Sf. Evanghelie dc astăzi, prin chiar glasid Mântuitorului lisus
Hristos, ni se adresează şi ne spune tuturor : «Voi sunteţi lumina lu
mii» (Matei 5, 14). Cu ce fel de înveşmântare, cu ce fel de putere şi
înrâurire, cu ce fel de mesaj şi cu ce fel de încredinţare se alresează
Mântuitorul Hristos ucenicilor folosind pentru înălţimea misiunii lor
in lume cea mai frumoasă metaforă alăturată omidui, auzită atunci şi
apoi repetată in toate timpurile înaintaşilor noştri şi nouă cei dc astăzi:
*Voi sunteţi lumina lumii !». Cuvânt nerostit până atunci in diferitele
graiuri ale neamurilor, în cărţile înţelepţilor, cu conţinutul, cu sensul
şi cu adâncimea cu care a fost spus de Mântuitorul lisus Hristos refe
ritor la toţi cei ce aveau să-I predice învăţătura până la marginile pă
mântului. Sf. Părinţi au ales acest cuvânt evanghelic şi l-au aşezat în
această slujbă de doxologie, spre a ni-l aminti tuturor, mai ales, în
împrejurări din acestea, când viaţa Bisericii se înnoieşte, se recreează,
prin noi slujitori, când lumina Duhului Sfânt vine să împlinească pe
cele cu lipsă, să le întărească pe cele slabe, să facă din pescari apostoli
şi din păgâni mucenici. Să facă, adică, m inuni adevărate, cu puterea
D uhului Sfânt, care lucrează în Biserică prin cei chemaţi de Biserică.
Iar cei chemaţi de Biserică, astăzi şi aici, suntem noi, adunaţi în acest
loc, toţi Intr-un gând şi o dorinţă fierbinte, aceea de a ne aduce aportul
nostru la împlinirea menirii mesajului evanghelic. Şi pentru ca acest
gând al fiecăruia dintre noi şi această dorinţă să fie una, intr-un fel
sau altul trăită şi simţită, să aducă roade şi să fie puternică, trebuie
să ne lăsăm călăuziţi de lumina lui Hristos. Noi înşine trebuie să fim
lumina, după cuvântul lui Hristos, ca să putem lumina pe alţii, după
cum tălmăceşte Sfântul Grigore de Nazianz. In acest chip vom fi în
stare să fim şi lum ina lumii. Să avem din ce şi de unde dărui şi altora,
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adică din vistieria sufletului nostru. Dar, ca să fim lumina lum ii, tre
buie să fim lumina sufletului nostru, lumina conştiinţei noastre, lumina
persoanei noastre celei nevăzute, lumina omului lăuntric, atunci când
acesta se află în întunericul păcatului, aceleaşi raze de lum ’nă, din lu 
mina D uhului Sfânt, prin transformarea omului în lumină.
D in această lum ină s-a înjghebat şi s-a agonisit învăţătura M ân
tuitorului Hristos, a Sfinţilor Apostoli şi a tuturor urmaşilor lor, cu
experienţa de veacuri a slujitorilor şi credincioşilor Bisericii M ântuito
rului Hristos. Pe aceasta El o şi numeşte «Biserica Mea» (Matei 16, 18),
întemeiată cu însuşi Sângele Său (Fapte 20, 28). Câtă mângâiere şi în
credere trebuie să avem că suntem chemaţi să slujim Biserica lui
Hristos ! Să îm plinim cerinţele ei, nu cele ale unui grup sau, Doamne
fereşte, influenţe şi interese străine. Ne-am adunat, aşadar, la cuvântul
M ântuitorului Hristos şi încercăm să ne însuşim acest cuvânt. Să gân
dim şi să ne exprimăm în «lumina care luminează in întuneric•> (loan
1, 5), în lumina aceasta a Sfintei noastre Biserici pe care o purtăm în
valurile vieţii, prin încercările grele care se abat asupra Bisericii şi a
slujitorilor ei de-ci lungul istoriei. Peste tot se dovedeşte că cel călăuzit
de lumina lui Hristos, acela a avut curajul, acela a avut puterea, acela
a biruit potrivniciile veacului, acela a învins tirania, acela a zdrobit
puterea păcatului.
Astăzi, aş cuteza să fac apel, mai mult, ea această lum ină să stă
pânească vrerea şi conştiinţaDu., pentru ca, fiecare în parte, prin pre
zenţa şi încredinţarea dată de cei de unde veniţi, să fiţi purtătorii
lum inii lui Hristos, ai Sf. Evanghelii, cu care să vă exprimaţi votul.
Numai cu lumina aceasta putem să slujim cu folos Sfânta noastră Bi
serică. Stăpâniţi de acest gând şi de această chemare, cu această inves
tire pe care ne-o face tuturor însuşi Mântuitorul Hristos, să poposim
astăzi, să gândim şi să facem ca prezenţa noastră să fie rodnică şi
folositoare, ca Arhiepiscopia Clujului, care îşi aşteaptă mirele, ca so
borul clerului

şi credincioşii acestei eparhii, care nu e numai a lor,

ci şi a noastră a tuturor, a Sfântului Sinod, a Bisericii, să-şi dobân
dească Chiriarhid, în temeiul celor pe care Dvs. înşivă le veţi hotărî
prin buletinele de vot pe care le veţi depune astăzi în urnă.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute şi să ne dea putere ca,
în lumina Lui, să ne îndeplinim sfânta noastră chemare de alegători
ai Ierarhului aşteptat de Arhiepiscopia Clujului, Vadului şi Feleacului.
Cu dragoste vă întâm pin şi vă zic :
Bine aţi venit sănătoşi şi lumina lui Hristos să fie cu noi cu to ţi!»
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După ce a rostit această cuvântare, în conformitate cu art. 130 din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române,
care prevede ca alegerile de arhiepiscopi şi de episcopi din eparhiile
sufragane să fie prezidate de mitropolitul locului şi întrucât A rhi
episcopia Clujului stă sub jurisdicţia canonică a Mitropoliei Ardealului,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a invitat pe înalt Prea Sfin
ţitul Antonie, mitropolitul Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, să
conducă în continuare lucrările Colegiului electoral bisericesc pentru
alegerea titularului în scaunul vacant de arhiepiscop al Vadului, Felea
cului şi Clujului.
Preluând conducerea lucrărilor, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit A n 
tonie a făcut cunoscut membrilor Colegiului electoral împrejurarea vacantării Eparhiei Clujului, prin trcccrea la Domnul, în zorii zilei de
3 noiembrie 1993, a vrednicului de pomenire arhiepiscopul Teofil Herineanu, după o slujire de peste 60 de ani închinaţi Bisericii lui Ilristos,
ca preot şi arhiereu, şi a prezentat pe scurt câteva aspecte semnificative
din viaţa şi bogata activitate bisericească a acestui neobosit ierarh, ca
să fie pildă pentru urmaşul său în scaun spre o mai susţinută lucrare
în folosul Bisericii şi al Patriei.
Apoi, înalt Prea Sfinţia Sa a adresat membrilor Colegiului elec
toral îndemnul de a chibzui cu toată înţelepciunea la completarea scau
nului vacant de arhiepiscop al C lujului eu un ierarh care să fie demn
urmaş al înaintaşilor săi şi la înălţimea aşteptărilor clerului şi credin
cioşilor din această eparhie. Totodată, căutând să contureze chipul celui
ce s-ar cuveni să fie, prin vrerea lui Dumnezeu şi sufragiul oamenilor,
noul arhiepiscop ortodox al Clujului, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit
Antonie a invitat pe membrii Colegiului electoral să ţină seama de
poziţia specială pe care ierarhul Clujului o are în Transilvania şi în
municipiul Cluj-Napoca, unde convieţuiesc nu mai puţin de cinci con
ducători de confesiuni creştine.
Pentru toate acestea, a precizat înalt Prea Sfinţia Sa, Clujul cere
un arhiepiscop luminat, vrednic apărător al credinţei ortodoxe şi al
fiinţei româneşti în acest colţ de ţară, un vlădică cu aplecare spre dialog
cu alte naţionalităţi şi credinţe, în duh de înţelegere şi toleranţă creş
tină, un ierarh de acţiune, cu soluţii bine gândite la toate problemele,
în colaborare frăţească cu clericii şi credincioşii săi. De asemenea,
Clujul cere un arhiepiscop plin de evlavie, a mai spus înalt Prea Sfin
ţitul Mitropolit Antonie, care să se aplece spre cei în necazuri şi sufe
rinţe şi care să organizeze, după posibilităţi, o operă filantropică pe
măsura înaintaşilor şi a încheiat făcând urarea ca Bunul Dumnezeu să
inspire tuturor gândul cel bun, ca să-l descopere fiecare, prin votul
exprimat, pe cel mai nimerit, mai destoinic şi mai bine pregătit pentru
acest istoric scaun vlădicesc din inima Transilvaniei.
în continuare, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie a dat scurte
lămuriri în legătură cu alegerea şi a rânduit citirea art. 129 şi 130 din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române
privind procedura de urmat.
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Şedinţa Colegiului electoral bisericesc a fost suspendată apoi timp
de 30 de minute spre a da posibilitatea alegătorilor să se consulte, în
vederea desemnării, prin vot secret, asupra persoanei pe care o vor
socoti vrednică să ocupe istoricul scaun vlădicesc al Clujului.
La reluarea lucrărilor, alegându-se, potrivit rânduielii, doi bărbaţi
de încredere, s-au împărţit buletinele de vot, iar preşedintele Colegiului
elcctoral a dispus chemarea alegătorilor la urne pentru depunerea vo
turilor, în ordinea apelului nominal.
După încheierea votării, s-a procedat la deschiderea urnelor şi la
numărarea buletinelor şi s-a constatat că au votat toţi cei 119 membri
prezenţi ai Colegiului electoral bisericesc, precizându-se că, potrivit
prevederilor statutare, pentru a fi ales, candidatul trebuie să întru
nească majoritatea absolută a voturilor exprimate, în cazul de faţă
majoritatea absolută fiind de 60 de voturi.
Trecându-se apoi, după desfacerea scrutinului, la citirea voturilor,
s-a obţinut următorul rezultat :
—■Prea Cuviosul Arhimandrit Bartolomeu Anania
— înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei şi Muscelului
— Prea Sfinţitul Emilian Arădeanul, episcop-vicar al
Episcopiei Aradului
— înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei
— Prea Sfinţitul Nifon Ploieşteanul, episcop-vicar
patriarhal
— P.C. Pr. Prof. Liviu Streza de la Facultatea de teo
logie ortodoxă din Sibiu
— Prea Cuviosul Arhimandrit Vincenţiu Grifoni, su
periorul Aşezământului românesc de
la Ierusalim
— Albe şi anulate

80 voturi
29
5
1
1
1
1
1

Total 119 voturi
'în urma acestui rezultat, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie,
preşedintele Colegiului electoral bisericesc, a proclamat ales ca arhi
episcop al Vadului, Feleacului şi C lujului pe Prea Cuviosul Arhimandrit
Bartolomeu Anania, care a întrunit cele mai multe voturi, în număr
de 80, cu 20 de voturi peste majoritatea absolută a voturilor exprimate,
necesară pentru alegere. Comunicându-i-se, apoi, că nou-alesul arhi
episcop nu este în localitate, ci se află în Moldova, la mănăstirea Văratec, unde îşi are locul de retragere pentru studiu şi rugăciune, înalt
Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie a cercetat Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi, văzând că el nu
cere
prezenţa neapărată a candidaţilor la alegerile de ierarhi pentru scaunele
vacante, a constatat că alegerea Prea Cuviosului Arhimandrit Barto
lomeu Anania este legală şi, deci, valabilă, fiind statutară, şi a dispus
să i se comunice telefonic Prea Cuvioşiei Sale voinţa înaltului for elec
tiv bisericesc şi totodată, să fie invitat a veni degrabă la Bucureşti
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pentru a-şi expune punctul de vedere în faţa Sfântului Sinod, convocat
a se întruni în cursul după amiezii pentru cercetarea canonică şi vali

darea alegerii săvârşită de Colegiul electoral bisericesc.
In continuare, înalt Prea Sfinţia Sa a precizat că membrii Cole
giului electoral bisericesc şi-au exprimat în deplină libertate voinţa,
fiecare după propria sa conştiinţă şi, alegând cu o majoritate covârşi
toare de voturi, în primul tur de scrutin, ca arhiepiscop al Clujului,
un om de vigoare spirituală, dincolo de cea fizică, cu merite recunoscute
in cultura românească şi în teologia ortodoxă, cum este Prea Cuviosul
Arhimandrit Bartolomeu Anania, au ţinut într-adevăr seamă de ne
voile actuale ale românilor orlodocşi din inima Transilvaniei, săvârşind
un act de înaltă responsabilitate şi vrednic de preţuire, şi a apreciat
totodată, că altul mai potrivit nu putea ii spre a împlini
o atât de
importantă slujire. De asemenea, înalt Prea Sfinţia Sa, în numele tu
turor acelora care l-au ales pe părintele Bartolomeu Anania în scaunul
Eparhiei Clujului, şi-a exprimat încredereacă nou-alesul
arhiepiscop
va răspunde chemării locului, unde trebuie menţinută în continuare şi
întărită conştiinţa românească şi ortodoxă şi unde ierarhul este chemat
să fie mentorul acestei conştiinţe, având un bun echilibru confesional,
o susţinută activitate ccumenică şi, dincolo de ele, o credinţă puternică
şi o dăruire exemplară idealului ortodox şi naţional, bunelor tradiţii
româneşti transilvănene.
M ulţumind apoi Prea Fericitului Patriarh Teoctist, sub oblăduirea
căruia se desfăşoară întreaga viaţă a Bisericii noastre, pentru încre
dinţarea şi binecuvântarea ce a primit de a prezida, în calitate de mi
tropolit al locului, alegerea noului arhiepiscop al Clujului, precum şi
tuturor membrilor Colegiului electoral pentru participarea la alegere
şi pentru voturile exprimate, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie a
declarat închise lucrările Colegiului electoral bisericesc.
CERCETAREA CANONICA ŞI V ALIDA REA ALEGERII
In după-amiaza aceleiaşi zile, 21 ianuarie 1993, Sfântul Sinod, pe
temeiul dispoziţiunilor art. 10, lit. «e», 130 şi 131 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, a procedat la
examinarea şi cercetarea canonică a alegerii, de faţă fiind şi nou-alesul
arhiepiscop, sosit între timp la Bucureşti şi, constatând că aceasta s-a
făcut cu respectarea rânduielilor canonice şi legale, la propunerea Co
misiei eanonică-juridică, a validat alegerea Prea Cuviosului Arhimandrit
Bartolomeu Anania în scaunul de arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi
Clujului şi totodată, a aprobat ridicarea Prea Cuvioşiei Sale la treapta
de arhiereu.
Vestind părintelui Bartolomeu actul săvârşit în cursul dimineţii,
prin votul Colegiului electoral bisericesc, de alegere a Prea Cuvioşiei
Sale ca arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, vot validat de
Sfântul Sinod, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus urm ă
toarele :
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Prea Cuvioase părinte Bartolomeu ! Am bucuria să vă vestesc că,
în urma votului exprimat astăzi de Colegiul electoral bisericesc şi după
cercetarea canonică a acestei votări de către Comisia canonico-juridică,
Sfântul Sinod a validat această alegere şi a aprobat ridicarea Prea
Cuvioşiei Voastre la treapta urhicrici. îm plinind astăzi accst lucru
dumnezeiesc, noi cu toţii, intr-un, cuget, cu gândul la Bunul Dumnezeu
şi la puterea lucrătoare a Duhului Sfânt, suntem încredinţaţi că am
săvârşit un lucru bun, folositor şi necesar Bisericii noastre strămoşeşti
din Transilvania. De altfel, nu exprim numai gândurile noastre, ale
membrilor Sf. Sinod, ci şi dorinţa celor 119 membri prezenţi ai Cole
giului electoral bisericesc şi voinţa exprimată a celor 80 de votanţi, deci,
a marii majorităţi a acestui înalt forum bisericesc, care au scris numele
Prea Cuvioşiei Voastre pe buletinele ce le-au primit.
De la început trebuie să mărturisesc, că am fost stăpânit de sim
ţăminte sfinte şi foarte personale de bucurie, ştiute doar dc cci cu
care ani de zile ne-am încrucişat paşii, ascultările, răbdarea, suferinţele,
preocupările, sub această boltă şi în acest spaţiu, al reşedinţei, ne-am
împărtăşit gânduri şi năzuinţe sub privirile agere ale aceluia care ne-a
fost părinte duhovnicesc, de neuitată aducere aminte, patriarhul
Justinian Marina. Înconjurat mereu de membrii Sf. Sinod — şi deschis
multelor griji cu care aceştia veneau des în capitală — ale căror chipuri,
au rămas şi vor rămâne adânc întipărite in inimile noastre, ca un mesaj
de pururea râvnă în slujirea Sfintei noastre Biserici. Astăzi s-a îm 
plinit dorinţa lor de a se fi săvârşit ceea ce m ult prevăzătorul patriarh
Justinian gândea de atunci la buna şi înţeleapta chivernisire a Bisericii,
oferindu-vă prilejul de a intra în soborul ierarhilor, în care aţi păşit
abia acum.
Este, aşadar, un caz unic. Este o zi de mare însemnătate în viaţa
Bisericii noastre şi în viaţa Bisericii ardelene. Părinţii care se află aici,
împreună cu membrii Sfântidui Sinod, sunt slujitori ai facidtăţilor de
teologie şi ai seminariilor teologice din ţară şi sunt reprezentanţii cle
rului dar şi ai mirenilor din eparhia Clujului şi din întreaga noastră
Biserică.
Cele ce s-au petrecut zilele acestea şi îndeosebi astăzi, în urma
cântării troparului Pogorârii Duhului Sfânt la slujba din catedrală, au
fost ca pe vremea Sf. Părinţi. Prin alegerea Prea Cuvioşiei Voastre,
s-a înscris in viaţa Bisericii noastre o pagină patristică de mare valoare
ce nu trebuie trecută cu vederea. Este prima dată, de când ne ştim
în această sală şi în aceste preocupări de alegeri de ierarhi, ca acela
asupra căruia s-au îndreptat gândurile, s-au îndreptat dorinţele din
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mai multe părţi, să nu ji fost de faţă şi să nu se fi implicat în nici
un fel in această alegere, nici măcar prin cel mai neînsemnat gest de
smerenie, aşa cum se cuvine să fim in faţa chemării dumnezeieşti, şi
a acceptat cu greu să iasă din chilia sa de la mănăstirea Văratec. Per
sonal am încercat un gând de mulţumire lui Dumnezeu că, în cele din
urmă, la insistenţele făcute, a biruit dragostea şi încrederea nu numai
a acelora care şi-au dat voiul, ci şi a opiniei bisericeşti. Astfel, s-a
înfăptuit astăzi ceea ce de mult s-a nutrit şi de mult s-a stăruit de
către fericitul intru pomenire patriarhul Justinian şi de către alţii,
adică încă de pe vremea când tâmplele noastre mai purtau culoarea
tinereţii. Lucrarea Duhului Sfânt vine nu după dorinţele noastre, per
sonale, ci după rugăciunile şi năzuinţele celor mulţi, ale celor cu res
ponsabilitate adâncă pentru rosturile vieţii bisericeşti.
Deşi nu spun ceva nou, simt nevoia să reamintesc următoarele lu 
cruri : la începutul lunii iunuarie 1990, la primul sinod de după revoluţie,
v-am rugat, Părinte Bartolomeu, să veniţi tot de la Văratec unde vă
aflaţi, spre a vă consulta asupra alegerii Prea Cuv. Voastre la Iaşi unde
eraţi cerut de cler şi credincioşi. Venirea Prea Cuvioşiei Voastre se
dorea să însemne atunci o rază de lumină peste viaţa noastră biseri
cească, căci aveam mare nevoie de sprijin şi de ajutor. De la Dumnezeu
a fost când v-am comunicat dorinţele moldovenilor, exprimate prin
multe semnături, ale universitarilor din Iaşi, pentru scaunul vlădicesc
al Mitropoliei Moldovei, care era vacant de când eu a trebuit să vin
la Bucureşti. Toţi doreau păstor duhovnicesc şi aceasta se întâmpla încă
înainte de sfintele revărsări ale D uhului Sfânt din decembrie 1989, dar
chibzuinţă Prea Cuvioşiei Voastre s-a arătat şi atunci plină de sme
renie şi de responsabilitate şi s-a amânat alegerea.
Timpul s-a scurs, dar lucrarea Duhului Sfânt a continuat să se
simtă şi a sosit această plinire a momentului, când n-aţi mai avut altă
scăpare decât aceea a libertăţii D uhului Sfânt. Aceasta a fost voia lui
Dumnezeu ca să veniţi şi să vâslim împreună la corabia Mântuitorului
Iisus Ilrislos. Pot să vă spun de pe acum că, în calitatea mea şi în
răspunderea mea, dau slavă lui Dumnezeu pentru această împlinire,
pentru ceea ce mimai harul Lui poate săvârşi în viaţa aceasta, pentru
ceea ce ne dăruieşte El, ca noi să avem lumina necesară slujirii Bisericii
noastre strămoşeşti şi slujirii credincioşilor noştri.
în numele ierarhilor care vă cunosc bine, vă adresez cuvinte de
bucurie şi vă întâm pinăm cu dragoste în slujirea Bisericii noastre şi
a

M ântuitorului

Iisus

Ilristos.

Dumnezeu

să vă

fie

în

continuare

călăuzitor cu tot ceea ce aşteaptă credincioşii şi clerul acestei frumoase,
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dar grele Arhiepiscopii a Vadului, Feleacului şi Clujului. Dar unde nu
este astăzi greu ? Se cuvenea să ajutaţi şi Prea Cuvioşia Voastră la
corabia Bisericii strămoşeşti, să daţi, şi direct, lui Dumnezeu ofranda
puterilor, a energiei şi a înţelepciunii pe care Ei vi le-a dăruit. Şi până
acum aţi dăruit. De astăzi în a in te , Duhul Sfânt a rânduit să dăruiţi în
slujirea de păstor şi arhiereu al Bisericii Neamului românesc.
Aducându-vă la cunoştinţă vestea, rog pe Bunul Dumnezeu să vă
ajute, să binecuvânteze lucrarea arhierească ce vă sta in faţă. Noi, ie
rarhii Sf. Sinod şi eu personal, din ceea ce Dumnezeu ne-a. dăruit, vă
vom sta întotdeauna alături, pentru a sluji împreuna Sfânta noastră
Biserică, clerul şi credincioşii de pe plaiurile Transilvaniei, împodobite
şi de Ştefan ccl Mare şi Sfunt cu atâtea frumuseţi nemuiLoare.
Dumnezeu să vă ajute. Bine aţi venit !
In continuare, nou-alesului arhiepiscop i s-a adresat şi înalt Prea
Sfinţitul Antonie, care a conclus, din încredinţarea Prea Fericitului
Patriarh Tcoctist, lucrările Colegiului electoral bisericesc, ca mitropolit
al locului, pentru a-i face cunoscut că membrii Înaltului lor electiv au
avut în vedere, atunci când au făcut alegerea, nevoile actuale ale vieţii
bisericeşti din Transilvania, care cer pe scaunul vlădicesc de la Cluj
o personalitate de prestigiu a culturii şi teologiei româneşti, aşa cum
este Prea Cuvioşia Sa şi a urat părintelui Bartolomeu Anania o păsto
rire rodnică la Cluj, asigurându-1, in acelaşi timp, de strânsă colaborare
şi ajutorare reciprocă, acolo, pe teren, in găsirea celor mai bune soluţii
de rezolvare a problemelor comune.
Vădit mişcat de solemnitatea momentului, Prea Cuviosul A rhi
mandrit Bartolomeu Anania, nou-alesul arhiepiscop al Clujului, a mo
tivat înaintea Prea Fericitului Patriarh Teoctist şi a membrilor Sfântului
Sinod absenţa sa din cursul dimineţii, când ar l’i trebuit să i se facă
vestirea alegerii, prin faptul că de mai multă vreme s-a decis să se
menţină cât mai departe de treapta ierarhiei superioare bisericeşti, nu
numai pentru că s-a socotit prea mult angrenat In diferite treburi per
sonale, mai ales în domeniul literaturii, dar şi pentru că, in adâncul
intim al sufletului său, nu s-a simţit îndeajuns ele vrednic pentru o
asemenea slujire. Văzând Insă stăruinţa oamenilor, între care şi a
întâistătătorului Bisericii noastre şi a altor membri ai Sfântului Sinod,
şi înţelegând din aceasta semnul voinţei lui Dumnezeu, s-a lăsat Intru
totul în seama Providenţei şi a tainicei lucrări a Duhului Sfânt, iar
hotărârea Colegiului electoral bisericesc a primit-o «ca pe o chemare
sub drapel. O chemare căreia bătrânul oştean, chiar în rezervă, nu pu
tea să-i răspundă decât : prezent !».
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Prea Cuviosul Arhimandrit Bartolomeu
urmează :
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Onoraţi membri ai Sfântului Sinod,
Iubiţi colegi,
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Anania a spus cele ce

Sunt atât de nepregătit pentru acest eveniment al vieţii mele încât
nu am avut răgazul să-mi însăilez câteva rânduri, spre a mă prezenta
în faţa Dumneavoastră cât de cât coerent şi cât de cât concentrat pe
ceea ce, probabil, ar trebui să vă spun.
Cei care mă cunosc ştiu bine că, de-a lungul unei vieţi, am făcut
tot ce mi-a stat în putinţă spre a mă ţine cât mai departe de treapta
ierarhiei superioare bisericeşti, pe care dintru-nceput am considerat-o
sfântă, pentru care am avut un adevărat respcct, o adevărată veneraţie,
şi pe care-ntotdeauna am socotit-o, în conştiinţa mea, după criteriile
Sfinţilor Ierarhi. Şi pentru că, totuşi, trebuie să existe o clipă a măr
turisirii : Am făcut aceasta nu numai pentru că mi se părea că am şi
alte treburi de îndeplinit — fie în literatură, fie în administraţie —
dar şi pentru că, în fondul intim al sufletului meu, nu m-am socotit
vrednic de o asemenea misiune (înainte de a ţi-o spune alţii, e imperios
necesar să ţi-o spună propria ta conştiinţă). în al doilea rând, odată
cu vârsta mi-am cumpănit puterile şi m-am întrebat dacă, într-adevăr,
pot să duc pe umeri o astfel de povară.
Acestea sunt şi motivele pentru care, încă de acum două luni (de
când am fost pentru prima dată abordat pe această temă, a unei even
tuale candidaturi pentru scaunul vacant al Arhiepiscopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului) nu am făcut altceva decât să-i descurajez pe cei
ce mă abordau — dintre care foarte mulţi sunt aici, de faţă, fie din
afara Sinodului, fie chiar membri ai Sfântului Sinod — (şi, de ce n-aş
spune-o, în frunte cu Prea Fericitul Patriarh Teoctist). Repet, n-am
făcut altceva decât să-i descurajez (la modul pe cât de delicat, pe atât
de ferm).
Este adevărat că, acum câteva zile, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei a fost acela care nici măcar nu m-a
mai întrebat dacă vreau sau nu vreau să fiu candidat. M-a avertizat
că s-ar putea să fiu pus în faţa unui fapt împlinit, şi că de felul cum
voi reacţiona îmi voi asuma şi răspunderea în faţa lui Dumnezeu şi a
istoriei. In acea clipă i-am spus (şi l-am rugat să-i comunice şi Prea
Fericitului Părinte Patriarh) că, de acum, eu las totul în mâna lui Dum 
nezeu, a Duhului Său Celui Sfânt, să facă ce-o vrea !... Este şi motivul
pentru care nu am fost astăzi de faţă la alegere. Şi vă rog, din toată
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inima, să nu mi se impute această absenţă. Am făcut-o in mod deliberat ;
mai întâi, pentru că, in mod formal, eu nu eram un candidat ; in al
doilea rând, n-aş fi avut nici un fel de plăcere ca portreiul-robot pe
care I.P.S. Mitropolit Antonie l-a făcut asupra viitorului arhiepiscop al
Clujului să se fixeze cumva pe propria mea persoană ; sau (şi mai rău),
in virtutea prezumţiei că aş fi o ^-personalitate» care iradiază, să-i fi
«iradiat», intr-un fel oarecare, pe electori... Am vrut să le las acestora
deplina libertate dc opţiune, pentru că eu sunt unul din cei care cred
în democraţia lui Şaguna ! De aceea nu m-am urnit din aşezământul
de la Văratec decât în clipa in care Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist mi-a transmis, prin telefon, poruncă.
Iată că, înlr-o asemenea circumstanţă, era firesc să mă întreb : De
ce Biserica noastră nu are un steag al ci, care s-o individualizeze, s-o
particularizeze faţă de alte Biserici ? Şi mi-am zis : Pentru că la noi,
românii, Biserica şi Patria au unul şi acelaşi Stindard ! Ca atare, rosti
rea lui Dumnezeu — prin Colegiul electoral bisericesc de astăzi — am
primit-o (şi vă rog să-mi permiteţi să o primesc) ca pe o chemare sub
clrapel, o chemare căreia bătrânul oştean, chiar in rezervă, nu putea
să-i răspundă decât : Prezent ! Şi iată-mă aici !
Se obişnuieşte să se spună că suntem emoţionaţi. Iată că este nu
numai o problemă de limbaj protocolar, ci şi o realitate : Sunt,
într-adevâr, emoţionat.
Mă emoţionează însăşi ambianţa aceasta, sala sinodală in care, în
1949, cu mâinile acestea şi împreună cu fericitul întru adormire pa
triarhul Justinian, am strămutat aici de la mănăstirea Antim (unde se
ţineau până atunci şedinţele Sfântului Sinod), aceste pupitre pe care
staţi acum, cinstiţi sinodali. Lucram amândoi, căci numai noi eram aici
oameni de muncă : el, patriarhul, şi eu, intendentul. Alte ajutoare pe
atunci nu aveam. Am trecut, apoi, prin această sală de mii şi zcci de mii
de ori, pentru că am lucrat ca bibliotecar timp de şase ani. Acolo era
uşa biroului meu, iar cărţile pe care le vedeţi in rafturile acelea au
fost aşezate, toate, una câte una, cu mâna mea ; este colecţia de carte
vcche românească a bibliotecii noastre, una din cele mai bogate, care
rivalizează cu cea de la Academie.
Aşadar, am avut aici câţiva ani buni de muncă, în ascultările pe
care mi le-au încredinţat mai-marii mei. Aş putea mărturisi că, dacă
mă uit bine în urmă, eu, arhimandritul Anania, cel căruia i-a mers
numele că nu excelează prin obedienţă, am făcut, totuşi, ascultare :
toate funcţiile prin care am trecut de-a lungul a trei decenii le-am
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primit ca atare, fără să cer vreodată ceva, şi cu atât mai puţin să mă
1 ;pt pentru vreuna din ele.
Vreau să confirm in aceste momente ceea ce I.P.S. Mitropolit
A:.:onie a reţinut doar ca o umbră de amintire. Intr-adevăr, după tată
şl după toţi strămoşii mei paterni sunt transilvănean. Tatăl meu s-a
r.ăscut în satul Boz, din aria mai largă a Sibiului, Acolo este vatra stră
moşilor mei după tată şi aşa se explică şi numele meu patronimic,
Anania. nume de extracţie pur ebraică, pe care strămoşii mei l-au
adoptat din Biblie pe vremea când erau obligaţi să reziste şi împotriva
maghiarizării patronimice (se ştie că singurele nume care nu puteau Ii
maghiarizate erau cele biblice şi cele de extracţie latină). Din acest punct
de vedere, da, pot să spun că revin acasă.
Fireşte, ar li prematur să prezint ceea ce s-ar numi un program
de muncă. Pentru o asemenea prognoză e necesară o bună informare
prealabilă. Este ceea ce va trebui să fac o vreme, de acum înainte, in
spiritul cel mai realist cu putinţă. Un lucru insă ştiu sigur : dacă m-aţi
chemat aici din singurătatea mea de la Văratec şi din atelierul meu
biblic, aţi făcut-o nu pentru ca să mă înălţaţi sau să mă răsplătiţi pentru
cine ştie ce merite, ci pentru ca să mă puneţi la treabă ! Da, Ia Cluj este
foarte multă treabă de făcut. Iar acolo, în Transilvania, mai mult decât
in alte provincii româneşti, suntem Îndatoraţi să lucrăm şi să luptăm
deopotrivă pentru Biserică şi pentru Neam. Ar fi prea puţin să spun
că suntem doar oameni ai Bisericii acolo, în inima Ardealului, în hota
rele Transilvaniei, ni se cere să fim In întregime oamenii Bisericii şi
oamenii Neamului ; altfel, nu ne facem datoria.
Mai am o emoţie. Este adevărat că mi-am Tăcut studiile, o parte
dintre ele, la Cluj. Tot atât de adevărat este şi faptul că am condus
greva studenţească din iunie 1946, îndreptată atât împotriva stăpânirii
comuniste care atunci se înscăuna şi prindea putere, cât şi împotriva
şovinismului şi revizionismului maghiar. Am fost exmatriculat din U ni
versitate ; a început lungul şir al arestărilor. După prima şi a doua am
fost izgonit din Cluj sub paza câte unui agent de siguranţă, dar m-am
reîntors în oraş pentru o nouă tentativă de a-mi relua studiile. După
cea de a treia arestare, însă, am fost din nou expulzat, dar sub cuvântul
de ordine că nu mai am voie să calc po teritoriul Clujului, cel puţin
atâta vreme cât va trăi generaţia care m-a cunoscut. Această interdicţie
formală din partea puterii am încălcat-o abia peste opt ani, când inima
m-a împins să merg la înmormântarea dascălului meu, Victor Papilian.
Apoi, ori de câte ori am mai călcat prin acest oraş, mi-am adus aminte
B. O. R. — 2

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

18

de vechea interdicţie, cu sentimentul că încalc uni teritoriu străin, că
merg acolo prin fraudă.
Dar atunci, în acel noiembrie 1947, pe o ploaie măruntă de toamnă,
am fost expulzat din Cluj pe drumul Apahidei până la Topliţa, cale de
200 km, escortat de jandarmi, din post în post. înainte însă de a fi
părăsit biroul ofiţerului care-mi comunicase interdicţia, i-am spus doar
atât : «Domnule anchetator, dumneavoastră, puternicii de azi, vă faceţi
un titlu de glorie din a fi desfiinţat graniţa de pe Feleac. Observ cu
profundă tristeţe şi amărăciune că, cel puţin pentru un cetăţean al
acestei ţări, Feleacul continuă să rămână graniţă. Vă salut». Am făcut
apoi semn agentului care aştepta lângă uşă şi am plecat, pentru ca să
fiu trecut sub escorta jandarmilor.
Vă rog să-mi înţelegeţi această mărturisire de suflet, iertându-mi
şi emoţia cu care conştiinţa mea Înregistrează faptul că mă voi numi
arhiepiscop şi al Feleacului. Deşi generaţia mea încă există, cred că
hotărârea de astăzi a Bisericii mi-a ridicat interdicţia de a mai intra
in Cluj şi mi-a desfiinţat graniţa de pe Dealul Feleacului.
Mie nu-mi rămâne decât să vă mulţumesc din adâncul sufletului.
Să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru voia Lui. Să vă mulţumesc: tuturor
celor care mi-aţi dăruit votul, un vot din care înţeleg că nu am dreptul
să mă consider nici îndeajuns de vârstnic pentru ca să nu mai lucrez
.şi nici îndeajuns de neputincios pentru ca să nu mai aspir. Le m ul
ţumesc şi celor care nu mi-au dat votul (fie pentru că nu le-am plăcut,
fie pentru că au avut alte preferinţe). Reţinerea acestora îmi este foarte
importantă ; pe de o parte, îm i creează conştiinţa că nu voi fi un intrus
în Sfântul Sinod ; pe de altă parte, mă va ajuta să-mi menţin smerenia.
Cu aceste gânduri, ii rog pe ierarhii Sfântului Sinod, pe preoţii
din Eparhia Clujului, pe preoţii din celelalte eparhii şi mai ales din
cele transilvane, să mă sprijine prin rugăciunile lor. Sfântul Apostol
Pavel este cel care pune un accent deosebit pe lup La prin rugăciune
(Rom. 15, 30). Dacă Biserica m-a chemat sub drapel, pe mine, bătrânul
oştean, înseamnă că m-a chemat la o luptă care nu poate fi decât duhov
nicească şi care nu poate avea sorţi de izbândă decât dacă se consumă
in interiorul rugăciunii.
Vă mulţumesc, Prea Fericite Părinte Patriarh, vă mulţumesc înalt
Prea Sfinţite Antonie, pentru vorbele bune, m ult prea bune, pe care
mi le-aţi spus, pentru strălucirea pe care o dăruiţi acestui moment so
lemn din viaţa mea şi, probabil, din viaţa
tuturor celor ce m-aţi îmbrăţişat

cu

Bisericii.

Vă

mulţumesc

căldură şi cu dragoste,

ierarhi,
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vlădici şi preoţi, cei ce ne cunoaştem ele ani şi ani de zile, slujind
impreună pe întinsul ţării.
îi mulţumesc Prea Sfinţitului Episcop Petru, locţiitor de mitro
polit ai Basarabiei ! Iată că noi, Biserica, făcând un pas Înaintea politi
cului — şi va trebui să-l facem şi de acum încolo — trezim sentimentul
că România este, totuşi, In hotarele ei rotundă ca o azi mă de jertfă,
proaspătă şi bine mirositoare. Pentru această rotunjime a României şi
pentru acest sentiment plenar al românismului nostru să-i mulţumim
Iui Dumnezeu şi să-l rugăm ca pasul pe care-1 face astăzi Biserica să
fie făcut de întreaga naţiune într-un viitor cât mai apropiat !
Să ne ajute Bunul Dumnezeu !
După închiderea şedinţei Sfântului Sinod, seara, înalt Prea Sfin
ţitul Mitropolit Antonie al Ardealului a avut o scurtă consfătuire cu
reprezentanţii Eparhiei C lujului : membrii Adunării eparhiale, membrii
Permanenţei Consiliului eparhial, protopopii eparhiei, decanul Facul
tăţii de teologie şi directorul Seminarului teologic din Ciuj-Napoca, in
frunte cu Prea Sfinţitul Episcop-vicar Irineu Bistriţeanul, care au
participat la actul de alegere, prilej cu care s-a stabilit ca hirotonia
intru arhiereu şi instalarea părintelui Bartolomeu Anania să aibă loc
în catedrala din Cluj-Napoca, duminică 7 februarie 1993.
Stabilirea datei hirotonirii întru arhiereu şi a înscăunării noului
arhiepiscop a deschis calea pregătirilor trebuitoare în vederea primirii
inalţilor oaspeţi şi invitaţi ce aveau să cerceteze cu acest prilej cetatea
Clujului. Toţi slujitorii Eparhiei Clujului, de la membrii Permanenţei
Consiliului eparhial şi până la studenţii teologi şi elevii seminarişti
şi-au asumat cu însufleţire îndatoriri concrete în cadrul programului
întocmit in acest scop. Un comitet de organizare, pe plan local, a fes
tivităţilor, sub îndrumarea Prea Sfinţitului Episcop-vicar Irineu Bistri
ţeanul, a coordonat activitatea obştească menită să asigure reuşita
pregătirilor.
HIROTONIREA ÎNTRU A RHIEREU
Ceremonia hirotonirii întru arhiereu a nou-alesului arhiepiscop ai
Vadului. Feleaciilui şi C luju’ui a avut loc duminică 7 februarie 1993,
in catedrala arhiepiscopală din Cluj-Napoca şi s-a bucurat de prezenţa
numeroasă a membrilor Sfântului Sinod, în frunte cu Prea Fericitul
Părinte Teoetist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Această dată
a coincis cu ziua de naştere a Prea Fericitului Patriarh Teoetist, care
a aniversat frumoasa vârstă de 78 de ani.
In fapt, ceremonia a început încă de sâmbătă 6 februarie, Ia
amiază, când convoiul de maşini cu Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoetist şi Prea Cuviosul Arhimandrit Bartolomeu Anania, porniţi
dis-de-dimineaţă din Bucureşti, a fost întâmpinat pe Dealul Feleaeului de înalt Prea Sfinţitul Daniel, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
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şi înalt Prea Sfinţitul Antonie, mitropolitul Ardealului, Crişanei şi
Maramureşului, însoţiţi de reprezentanţi ai Centrului eparhial. In faţa
catedralei arhiepiscopale, Prea Fericitul Patriarh Teoctist, înalt Prea
Sfinţiţii Mitropoliţi Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi Antonie al
Ardealului, Crişanei şi Maramureşului şi Prea Cuviosul Arhimandrit
Bartolomeu Anania au fost aşteptaţi de Prea Sfinţitul Episcop-vicar
Irineu Bistriţeanul, înconjurat de clerici şi credincioşi. Apoi, întregul
sobor de ierarhi, de preoţi şi diaconi, urmaţi de credincioşi, au intrat
în sfântul lăcaş, unde s-a oficiat slujba Te-Deum-ului.
în continuare, seara, la ora 18,00, s-a săvârşit slujba Vecerniei,
de către Prea Sfinţiţii Episcopi Gherasim al Râmnicului, Ioan al Ora
diei şi Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, ajutaţi de Prea Cuvioşii Arhimandriţi Grigore Băbuş, protosul catedralei patriarhale din
Bucureşti şi Irineu Chiorbejea, stareţul mănăstirii Neamţ, precum şi
de alţi preoţi slujitori, de faţă fiind şi nou-alesul arhiepiscop, Prea
Cuviosul Arhimandrit Bartolomeu Anania.
Au fost prezenţi la slujbă, Prea Sfinţiţii Episcopi Andrei al AlbaIuliei, Calinic al Argeşului şi Timotei al Aradului, Ienopolei şi Ilălmagiului, Prea Sfinţiţii Episcopi Teofan Sinaitul, vicar patriarhal, Ghe
rasim Putneanul, vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Irineu
Bistriţeanul, vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi
Prea Sfinţitul Emilian Arădeanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Aradu
lui, Ienopolei şi Hălmagiului, precum şi profesori ai Facultăţii de teo
logie şi ai Seminarului teologic din Cluj-Napoca, preoţi, studenţi teologi
şi elevi seminarişti, numeroşi credincioşi.
După otpustul Vecerniei şi rostirea rugăciunilor începătoare, Prea
Sfinţiţii Episcopi slujitori au săvârşit chemarea ipopsijiului Bartolomeu
la treapta arhieriei. Mai întâi, Prea Sfinţitul Episcop Teofan Sinaitul,
vicar patriarhal, a făcut vestirea : «In ziua de 21 ianuarie 1993, Co
legiul electoral bisericesc. întrunit în sala sinodală a Patriarhiei, v-a
ales ca arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi C lujului şi v-a acordat
rangul de arhiereu». Făcându-i-se apoi chemarea pentru rangul de ar
hiereu şi întrebat dacă primeşte, Prea Cuviosul Arhimandrit Bartolo
meu a răspuns : «Eu, smeritul între ierei, cu multă smerenie şi frică
de Dumnezeu primesc cu responsabilitate şi bucurie sarcina grea a
arhieriei». In continuare, Prea Cuviosul Arhimandrit Bartolomeu a
m ulţumit Colegiului electoral bisericesc pentru alegerea făcută şi Sfân
tului Sinod care a validat această alegere, în urma cuvenitei cercetări
canonice, precum şi ierarhilor de faţă pentru osteneala ce şi-au luat
de a veni până la Cluj, apoi a semnat declaraţia înaintea Prea Sfin
ţiţilor Episcopi care i-au făcut chemarea la treapta arhieriei şi a tu
turor celor prezenţi : «Iată, am scris cu mâna mea şi semnez», după
care s-a îmbrăţişat cu ierarhii slujitori şi au intrat cu toţii în Sfântul
Altar.
La sfârşit, Prea Sfinţitul Episcop Andrei al Alba-Iuliei a arătat
pe scurt că cei prezenţi la slujba Vecerniei, prin rugăciuni şi cântări,
au cerut Părintelui Ceresc să-l ţină sănătos pe Prea Cuviosul A rhi
mandrit Bartolomeu Anania, cel chemat să fie arhipăstorul Eparhiei
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Clujului, spre a fi slujitor înţelept, blând şi puternic în credinţă şi a
subliniat că este pe deplin încredinţat că nou-alesul arhiepiscop a fost
înzestrat din belşug de Dumnezeu cu aceste virtuţi, de care este atâta
nevoie astăzi şi mai ales în aceste părţi ale Transilvaniei, în lupta
împotriva răului şi a păcatului.
Duminică dimineaţa, istoricul lăcaş al catedralei din Cluj, care a
fost martoră atâtor memorabile evenimente bisericeşti şi naţionale, a
primit într-o atmosferă sărbătorească pe înalţii ierarhi, pe distinşii
oaspeţi şi invitaţi, clerici şi mireni, dimpreună cu mulţimea impresio
nantă a credincioşilor din oraş şi din parohiile apropiate, veniţi să
participe la hirotonia noului lor arhipăstor.
în dangătul clopotelor ce vesteau bucuria acestei sărbători, la
ora 9,00, soborul de ierarhi, de preoţi şi diaconi, având în mijlocul lor
pe Prea Ferictul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, înveşmântaţi în frumoase odăjdii, au coborât de la reşedinţa arhi
episcopală şi s-au îndreptat spre catedrala, prin culoarul format în
mijlocul credincioşilor de studenţi teologi şi elevi seminarişti.
Alături de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în soborul ie
rarhilor se aflau : înalt Prea Sfinţitul Daniel, mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei şi înalt Prea Sfinţitul Antonie, mitropolitul Ardealului, Cri.şanei şi Maramureşului, Prea Sfinţitul Gherasim, episcopul Râmnicu
lui, Prea Sfinţitul Andrei, episcopul Alba-Iuliei, Prea Sfinţitul Calinic,
episcopul Argeşului, Prea Sfinţitul Timotei, episcopul Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, Prea Sfinţitul loan, episcopul Oradiei şi Prea
Sfinţitul Teofan Sinaitul, episcop-vicar patriarhal, Prea Sfinţitul Ghe
rasim Putneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor,
Prea Sfinţitul Irineu Bistriţeanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Va
dului, Feleacului şi Clujului şi Prea Sfinţitul Emilian Arădeanul, arh iereu-vicar al Episcopiei Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului.
In catedrală, ocupând locurile cuvenite, aşteptau în linişte şi cu
adâncă emoţie începerea slujbei, membrii Consiliului eparhial şi ai
Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Clujului, cadrele didactice de la
Facultatea de teologie şi de la Seminarul teologic din Cluj-Napoca,
consilierii Centrului eparhial, pro-topopii Arhiepiscopiei Clujului, sta
reţii şi stareţele mănăstirilor din Eparhia Clujului, delegaţii eparhiilor
din Mitropolia Transilvaniei, membri ai familiei părintelui Bartolomeu,
preoţi din Cluj-Napoca şi din parohiile învecinate, studenţi teologi şi
elevi seminarişti, numeroşi credincioşi.
Au fost prezenţi, din partea celorlalte culte din municipiul ClujNapoca, următorii : Prea Sfinţitul George Guţiu, episcop greco-catolic,
Eminenţa Sa Csiha K âlm ân, episcop reformat, Eminenţa Sa Kovâcs
Lajos, episcop unitarian, Eminenţa Sa Moses Arpăd, episcop evanghelic
şi Monseniorul A. Cziriak, protopop romano-catolic, însoţit de vicarii
lor sau de alţi reprezentanţi ai cultelor menţionate.
Din partea autorităţilor de stat, au participat : Dl. consilier pre
zidenţial Victor Opaschi, reprezentantul D-lui Ion Iliescu, Preşedintele
României, Dl. Prof. Gheorghe Vlăduţescu, ministru secretar de stat al
Secretariatului de stat pentru culte. Dl. Prof. Ionel Roman, secretarul
Biroului executiv al Camerei Deputaţilor, Dl. Prof. Grlgore Zanc, pre
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fectul judeţului Cluj, Dl. Prof. Victor Constantinescu, preşedintele Con
siliului judeţean Cluj, Dl. Gheorghe Funar, primarul municipiului CiujNapoca. Dc asemenea, au mai participat şi alţi reprezentanţi ai autori
tăţilor locale, ai Universităţii «Babeş-Bolyai» şi ai unor instituţii de
cultura din Cluj-Napoca şi din alte oraşe din cuprinsul Eparhiei Clu
jului, numeroşi oaspeţi şi alţi invitaţi.
înainte ele începerea Sf. Liturghii, s-a oficiat slujba : «Cercării şi
desemnării ipopsifiului», în cadrul căreia ipopsitiui Bartolomeu, îm
brăcat în epitrahil şi ielon, a lost adus din Sfântul Altar de către Prea
Cuvioşii Arhimandriţi Grigore Băbuş şi Irineu Chiorbejea şi prezentat
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoetist şi înalt Prea Sfinţiţilor Mîtropoliţi şi Prea Sfinţiţilor Episcopi, zicând : «Se aduce prea iubitului
de Dumnezeu ipopsifiul Bartolomeu, spre a fi hirotonit arhiereu, în
funcţia de arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujuiuî». La între
bările puse, pe rând, de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist, de
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel şi de Înalt Prea Sfinţitul M i
tropolit Antonie, referitoare ia dreapta mărtlrisire a credinţei, cel
chemat la treapta arnieriei a răspuns eiLind cele trei părţi a^e mărturi
sirii sale de credinţă, la care soborul arhieresc i-a binecuvântat, spu
nând : «Harul Sfântului Duh să fie cu tine, luminându-te şi înţelepţindu-te în toate zilele vieţii tale».
în continuare, s-a oficiat Sf. Liturghie, plină de har şi îndestulare
duhovnicească, la care a slujit Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist
şi soborul tuturor ierarhilor prezenţi, precum şi cei doi arhimandriţi, de
canii Facultăţilor de teologie de la Bucureşti, Sibiu, Cluj-Napoca şi
Oradea, stareţul mănăstirii Nicula, un preot a! catedralei şi mai mulţi
diaconi. Răspunsurile au fost date cu deosebită sensibilitate şi căl
dură, într-o manieră de înaltă ţinută interpretativă, de corul mixt al
catedralei arhiepiscopale, dirijat de P.C. Arhidiacon Prof. loan Brie.
La momentul rânduit a avut loc hirotonia intru arhiereu a Prea
Cuviosului Arhimandrit Bariolomeu Anania.
După întreita cântare «Sfinte Dumnezeule», candidatul la hiro
tonie a fost condus în faţa Sfântului Altar, unde a făcut trei metanii,
iar Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist t-a binecuvântat. Apoi,
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel şi înalt Prea Stinţitul Mitropolit
Antonie l-au luat de mâini şi au înconjurat Sfânta Masă, cu cântările :
«Sfinţilor mucenici...», «Mărire Ţie, Hristoase...» şi «Isaie dănţuieşte...».
Este cea de-a treia cununie cu altarul bisericii pentru părintele Barto
lomeu pe drumul ascendent al slujirii sacerdotale : diacon, preot şi,
acum, arhiereu.
A urmat, îndată, momentul culminant al hirotoniei. Cei aflaţi sub
bolţile catedralei şi-au plecat genunchii şl inima, implorând pogorârea
Duhului Sfânt, care pe cele neputincioase le întăreşte şi pe cele cu
lipsă ie împlineşte. Ipopsifiul a îngenunchiat, cu mâinile pe Sfânta
Masă, şi i s-a pus pe cap omoforul arhieresc şi Sfânta Evanghelie, iar
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist şi înalt Prea Sfinţiţii Mit.ropoliţi şi Prea Sfinţiţii Episcopi s-au rugat invocând Duhul Sfânt şi
punându-şi, ca oarecând Sfinţii Apostoli, mâinile lor peste cel ales să
fie slujitor şi următor Marelui Arhiereu lisus Hristos, în neîntrerupta
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succesiune ierarhică. Lucrarea lui Dumnezeu Atotţiitorul covârşeşte
iarăşi iăptura, o întăreşte şi o sfinţeşte spre slujba slavei Sale şl spre
mântuirea sufletelor noastre. Sus să avem inimile !
Noul hirotonit în cea mai inaltâ treapiă a preoţiei a fost apoi pre
zentat credincioşilor, m timp ce Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoc
tist i-a inmânat însemnele arhiereşti : sacosul, omoforul, engolpionul,
crucea şi mitra, rostind de trei ori : «Vrednic este !». Răspunsul a fost
dat incr-un glas de corul catedralei şi de toţi cei prezenţi la slujbă :
«.Vrednic este !.■
> cu adevărat de aceasta cinstire şi demnitate, căci
toate sunt sub oblăduirea voii Iui Dumnezeu.
După ce ierarhii l-au îmbrăţişat şi l-au felicitat pc co! hirotonit
ir.lru arhiereu, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, intr-o scurtă
cuvântare, a prezentat credincioşilor personalitatea înalt Prea Sfinţi
tului Bartolomeu Anania, noul arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi
Clujului, care s-a arătat vrednic de această cinstire, prin statornicia
sa In dreapta credinţă şi prin lucrarea sa rodnică şi Jără de preget in
siujba Bisericii Ortodoxe Române, dând, in îndeplinirea tuturor în 
sărcinărilor ia care a fost chemat, dovezi de neclintită ascultare i'aţă
de rânduielile noastre bisericeşti. Totodată, Prea FerL Irea Sa a scos în
evidenţă înaltele calităţi morale şi intelectuale ale celui peste care
s-a pogorât harul lui Dumnezeu, precum şi meritele saie cărturartr-;ii
in ogorul vieţii noastre spirituale, facându-i apoi urări de rodnică şi
îndelungată arhipăstorire.
înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu a mulţumit pentru urările ce i-aa
f;vl adresate si a dat întâia binecuvântare arhierească cu dieherul şi
incherul, rostind cuvintele : «Doamne, Doamne, caută din cer şi vezi...»,
după care ierarhii slujitori s-au retras, lăsând protia noului arhiepiscop,
care a continuat, potrivit rânduielii, împreună cu soborul de preoţi şi
diaconi, Sf. Liturghie până Ia sfârşitul ei.
S-au citit, pe rând, Apostolul şi Evanghelia zilei, avâr.d ca pericopă pilda vameşului şi a fariseului, care ne învaţă că pe jsi sme
riţi Dumnezeu îi înalţă şi le dă har. Aşa a fost răspkitiiă şi smerenia
părintelui Anania !
A început apoi ectenia întreită, la care s-a făcut prima pomenire
a înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu. Domnul Dumnezeu
să îl pomenească şi în împărăţia Sa cea cerească ! în cadrul eeteniel,
înalt Prea Sfinţia Sa a rostit rugăciunea de mulţumire. A fost prima
sa rugăciune după hirotonie şi, desigur, cea mai cuvenită.
S-a săvârşit, în continuare, ieşirea cu Sfintele Daruri, când credin
cioşii îngenunchează, lepădând toată grija cea lumească. Arhiereul s-a
rugat, iarăşi, purtând Darurile euharistice şi pomenind pe toţi şi pe
toate, vii şi adormiţi, Biserica luptătoare şi Biserica triumfătoare.
A urmat momentul sublim al Jertfei euharistice, când Mântuitorul
Hristos Însuşi coboară, iarăşi, printre noi şi se jertfeşte pe Sfântul
Altar, în chipul pâlnii şi al vinuiui, Cină împărătească a sufletelor, spre
iertarea păcatelor şi moştenirea vieţii celei veşnice. încă un moment
de taină şi de har ceresc pogorât peste cei prezenţi şi peste Darurile ce
sunt puse înainte, pe Sfânta Masă.
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RânduiaUi liturgică a continuat, apoi, cu ectenia cererilor, care se
încheie cu rugăciunea pentru unitatea credinţei, astăzi cea mai arză
toare cerinţă a creştinătăţii. Rugăciunea Domneasca, imediat urmă
toare, i-a chemat pe toţi, ca l'ii ai aceluiaşi Tată ceresc, la această co
muniune a credinţei, pe care ne-o vesteşte Sfânta Scriptura, prin
cuvintele : «Un Domn, o credinţă şi un botez».
înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu a împărtăşit, apoi, pe preoţii şi
diaconii slujitori cu Trupul şi Sângele Domnului, pâinea cea cerească
şi paharul vieţii, iar în faţa ultimei părticele a zis întâia oară : (■Cinsti
tul şi Preasfântul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului
nostru Iisus Ilristos se dă mie, arhiereul Bartolomeu, spre iertarea pă
catelor mele şi spre viaţa de veci».
Arhiereul a pecetluit dumnezeiasca Liturghie şi darurile ei sădite
în sufletele tuturor, binecuvântând întreaga obşte cu dicherul şi tricherul : «Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har şi cu
a Sa iubire de oameni, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin» !
INSTALAREA
ImhelndU'Se Sf. Liturghie, cu otpustul făcut de Prea Sfinţitul
Episcop-vicar Irincu Bistriţeanul, a urmat imediat ceremonia insta
lării înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu Anania, ca arhiepiscop al Vadu
lui, Feleacului şi Clujului.
După ce întreg soborul slujitor de ierarhi, de preoţi şi diaconi au
ieşit pe solee, rânduindu-se în faţa iconostasului, PC Pr. Prof. Mircea
Păeurariu, decanul Facultăţii de teologie din Sibiu, a citit Gramata
mitropolitană de instalare, dată de înalt Prea Sfinţitul Antonie, m i
tropolitul Ardealului, C'rişanei şi Maramureşului, care a purtat de grijă,
din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, de alegerea
titularului in scaunul vacant de arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi
Clujului.
Prin acest document tradiţional, clerul şi credincioşii Eparhiei Va
dului, Feleacului şi Clujului au fost vestiţi că, de acum înainte, au un
nou păstor duhovnicesc, ales canonic, Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop
Bartolomeu Anania, căruia pot şi trebuie să i se adreseze cu toată dra
gostea pentru lămurirea şi rezolvarea problemelor lor spirituale. Tot
odată, Gramata îi povuţuieşte pe toţi să-l cinstească şi să-i dea ascul
tarea cuvenită în toate împrejurările întru împlinirea îndatoririlor lor
de buni fii ai Bisericii şi de fii devotaţi ai Patriei noastre.
In continuare, Dl. consilier prezidenţial Victor Opaschi a dat citire
Decretului prezidenţial, m\ 10, din 4 februarie 1993, de recunoaştere
a înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu în scaunul de arhiepiscop al Va
dului, Feleacului şi Clujului, pentru care a fost ales de Colegiul elec
toral bisericesc. (Decretul a fost apoi publicat în Monitorul oficial,
Partea I, nr. 3(3, din 19 februarie 1993, p. 1).
După citirea Gramatei de instalare şi a Decretului de recunoaştere,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a oferit înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop Bartolomeu mantia, ca «semn binecuvântat al părinteştei
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purtări de grijă şi al cuvântului lui Dumnezeu, care niciodată să nu
înceteze a ii rostit» şi i-a urat înalt Prea Sfinţiei Sale s-o poarte cu
dragoste şi cu cinste spre slava Tatălui ceresc. Apoi, înalt Prea Sfin
ţitul Mitropolit Antonie i-a Înmânat cârja de arhipăstor al Vadului,
Feîeacului şi Clujului, spunând : «Primeşte toiagul acesta ca să păsto
reşti turma lui Hristos cea încredinţată ţie. Celor ascultători să le fie,
prin tine, toiag de reazem şi întărire, iar pentru cei neascultători şi
nestatornici să-l întrebuinţezi pe el ca toiag de tresvire, toiag de cer
tare», după care l-a condus şi l-a aşezat în scaunul arhieresc.
Felicitându-1 şi îmbruţişându-1 cu multă dragoste şi căldură pe
Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu, menit să-i fie, de acum,
apropiat sprijin şi colaborator, căci, potrivit organizării tradiţionale, is
torice şi canonice a Bisericii Ortodoxe Române, Arhiepiscopia Vadului,
Feîeacului şi Clujului face parte din Mitropolia Ardealului, Crişanei şi
Maramureşului, toţi ierarhii din această Mitropolie alcătuind Sinodul
mitropolitan, fiind în acelaşi timp membri ai Sfântului Sinod al în
tregii Biserici Autocefale Ortodoxe Române, Înalt Prea Sfinţitul Mitro
polit Antonie a dat glas gândurilor şi simţămintelor de care a fost ani
mat cu prilejul acestei alegeri, rostind o emoţionantă cuvântare.
De la început, înalt Prea Sfinţia Sa şi-a exprimat bucuria că la
aceasta ceremonie a binevoit să participe chiar întâistătâtorul Bisericii
Ortodoxe Române, Prea Ferictul Patriarh Teoetist, fapt pentru care
i-a mulţumit în chip deosebit şi m acelaşi timp, în numele tuturor
celor prezenţi, i-a adresat urări de sănătate, de viaţă şt păstorire în
delungată, cu prilejul zilei de naştere a Prea Fericirii Sale, sărbătorită
m această zi, 7 februarie, rostind cu căldură şi din toată inima, Intru
mulţi ani Stăpâne, după tradiţionala formulă ortodoxă. Totodată, înalt
Prea Sfinţia Sa a mulţumit şi celorlalţi ierarhi pentru participarea la
festivităţi, ca şi tuturor invitaţilor şi oaspeţilor, preoţilor şi credincioşilor
precum şi tuturor celor prezenţi in catedrală.
în continuare, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie a făcut o
scurtă incursiune în trecutul istoric al acestei eparhii, arătând că ea
este moştenitoarea, de fapt, a trei episcopii şi anume, a Vadului, înte
meiată acum 500 do ani de binecredinciosul voievod Ştefan cel Mare
şi Sfânt, do curând canonizat, a Feîeacului, întemeiată de un ierarh
muntean pribeag peste munţi şi a Clujului, înfiinţată după Marea
Unire, in anul 1SJ21, cu primul ei episcop Nicolae Ivan, ctitorul actualei
catedrale şi al reşedinţei, urmat în scaun de Nicolae Colan, cărturar
lum inat şi bun patriot, care a rămas cu păstoriţii săi în tim pul ocupării
linei părţi a Transilvaniei prin Dictatul de la Viena şi, apoi, de Teofil
Herineanti, ora de rugăciune şi de bună propovăduire ortodoxă, iar
acum, aici, Ia Cluj, iată, a fost instalat, ca al patrulea ierarh, înalt Prea
Sfinţitul Bartolomeu, chemat să desăvârşească această bună tradiţie a
înaintaşilor, pe linia celor temeluite cu vrednicie de ei.
Rcferindu-se, apoi, la personalitatea nou-alesului arhiepiscop, înalt
Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie a scos in evidenţă meritele sale căr
turăreşti, de poet şi dramaturg, pe cele de misionar în America şi, nu
în ultim ul rând, pe acelea de om care a suferit pentru credinţă şl pentru
iubirea de neam, trccând şi prin închisori, şi a precizat că la Cluj se
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mai păstrează încă vii amintirile grevei studenţilor din 1946, în frun
tea căreia s-a aflat studentul in medicină, pe atunci, Bartolomeu Ana
nia, cu a sa tinereţe vulcanică, mereu gata de rezistenţă şi de sacrificiu
in faţa pericolului ce se profila in acele vremuri peste ţară. Totodat;;,
înalt Prea Sfinţia Sa a făcut cunoscut că înalt Prea Sdnţitul A rhi
episcop Bartolomeu lucrează în prezent la o nouă traducere a Sfintei
Scripturi, cautându-i sensurile autentice acolo unde vechnor traducă
tori le-au scăpat, apelând pentru aceasta la cei mai erudiţi exegeţi bi
blici, cât şi la propriul său talent, ceea ce i-a îngăduit sf: găsească o
mai fericită exprimare a adevărului biblie in frumoasa noastră iimbă
românească şi a mai adăugat că Noul Testament, gata tradus, se ai'ia
deja sub tipar. De asemenea, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie
a reliefat şi ascendenţa transilvăneană pe linie paternă a înalt Prea
Sfinţitului Bartolomeu, tatăl înalt Prea Sfinţiei Safe fiind transilvănean
prin naştere, precum şi faptul că noul arhiepiscop, deşi vine acum de
peste munţi, cunoaşte bine problemele specifice Bisericii din Transil
vania, încă un motiv in plus pentru care Transilvania il primeşte astăzi
cu bucurie acasă.
încredinţat fiind că la toate înfăptuirile de până acum, înalt Prea
Sfinţitul Bartolomeu va adăuga încă multe altele, consacrându-se cu
dăruire noii sale misiuni, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie a
amintit înalt Prea Sfinţiei Sale că Eparhia Clujului, care-1 primeşte
cu incredere şi cu iubire, dar şi cu speranţe, aşteaptă să fie cercetată
do arhipăstorul ei, că muile probleme, adesea de oameni încurcate, din
neştiinţă, din interese egoiste şi, nu de puţine ori, din răutate, trebuiesc
grabnic rezolvate, cu dăruire, cu competenţă, cu echilibru în toate,
dânclu-li-se oraşelor şi satelor preoţi, celor suferinzi mângâiere, tinere
tului îndrumare, credincioşilor temeiuri de mântuire. în acelaşi timp,
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie a adresat înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop Bartolomeu îndemnul de a-şi împreuna priceperea, ta
lentul, cunoştinţele şi puterea de muncă cu cei care ostenesc la împle
tirea intre teologie şi cultură, atâr de necesară astăzi când, pe de o
parte, o pseudocultură rupe minţile şi inimile oamenilor de cult şi îi
dezorientează şi, pe de altă parte, culte scăpate de sub rigorile tradiţiei
şi ale spiritualităţii de înaltă puritate a Sfinţilor Părinţi degenerează
în forme simpliste şi uneori chiar monstruoase, cum sunt sectele sata
nice şi altele asemănătoare lor. Din această perspectivă şi cu aceste
motivări, a mai arătat înalt Prea Sfinţia Sa, suntem chemaţi să arătăm
că filosofia, ştiinţa şi cultura nu contrazic religia, ci o confirmă, văzând
în ea, la capătul fiecărei cercetări oneste, întâlnirea cu Dumnezeu. De
aceea, trebuie să împiedicăm orice ruptură intre teologie şi cultură,
între cultură şi tradiţie, subsumându-le pe toate unei deveniri echili
brate, care să realizeze împărăţia lui Dumnezeu în noi, încă din această
lume.
în încheiere, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie a făcut nou
lui titular al Eparhiei Vadului, Feleacului şi C lujului urări de arhipăstorire îndelungată şi rodnică, sub binecuvântarea şi cu ajutorul
lui Dumnezeu.
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A luat apoi cuvântul, in numele Centrului eparhial Cluj, al preoţi
lor şi credincioşilor din eparhie şi al său personal, Prea Sfinţitul Epis
cop-vicar Irineu Bistrtţeanul, carc a pus, mai întâi în evidenţă câteva
aspecte din bogata slujire de până acum a înalt Prea Sfinţitului A rhi
episcop Bartolomeu, arătând că, după studii teologice
strălucite ia
Bucureşti, Sibiu şi Cluj, unde, de asemenea, a studiat medicina şi
muzica, a fost tuns în monahism şi hirotonit ierodiacon în 1942, iar
în 1965, după un şir lung de activităţi in cadrul Patriarhiei Române,
a plecat in SUA spre a servi Arhiepiscopia noastră de acolo, ca director
al cancelariei, redactor al revistei şi almanahului Credinţa şi repre
zentant pentru relaţiile ecumenice, fiind hirotonit ieromonah în 1967
şi ridicat de Sfântul Sinod la rangul de arhimandrit. întors în ţară,
a mai adăugat Prea Sfinţia Sa, părintele Bartolomeu a funcţionat,
intre anii 1976— 1982, ca director al Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române şi a continuat, totodată, să scrie şi să
publice, fiind un scriitor de talent, din al cărui condei au izvorât, în
toţi aceşti ani, cărţi impresionante, între care Mioriţa (19(H)}, Meşterul
Manole (1969), Cerurile O ltului (1990) şi Pro Memona (1992), ce l-au
impus prin originalitatea lor creatoare in panteonul culturii noastre
naţionale.
Dupâ ce a conturat prin câteva linii generale portretul fizic al
înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu, «înalt, sobru, ferm, cu ochii vii, grav
in sacerdoţiu şi familiar în societate, stăpânind versul şi limba ma
gistral», Prea Sfinţitul Episcop-vicar Irineu Bistriţeanul, având
în
vedere valoarea personalităţii înalt Prea Sfinţiei Sale, a cărei dimen
siune culturală este bine cunoscută, a subliniat acele calităţi pe care,
ca nimeni altul, le întruneşte noul arhiepiscop şi care se potrivesc de
minune Clujului, ca cel mai important centru cultural al Transilvaniei
şi anum e: este iubitor de patrie şi popor şi este iubitor de Biserică;
este anmiat de spiritul înnoitor şi în sfârşit, în frământătura oameni
lor de astăzi, aduce cu sine pe meleagurile Clujului, fermentul unităţii
şi al armoniei. Având la cârma ei un arhlpăstor cu asemenea însuşiri
alese, a spus în încheiere Prea Sfinţitul Episcop-vicar Irineu Bistri
ţeanul, eparhia poate spera la un mai bun spor duhovnicesc atât pentru
intelectualitatea Clujului, cât şi pentru smeriţii credincioşi din ţara
Feleacului şi de pe plaiurile Bistriţei şi Năsăudului, iar fiinţa româ
nească se va întări în aceste părţi, trăind alături şi Împreună cu alte
etnii şi culte, pe temeiurile egalităţii şi stimei reciproce.
în continuare, Prea Fericitul l^ărintc Patriarh Teoctist, adresându-se
înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu, noui arhiepiscop al Vadului, Feleacu
lui şi Clujului şi tuturor participanţilor la această sărbătoare a Bisericii
noastre, oaspeţilor şi invitaţilor, reprezentanţilor celorlalte culte, preo
ţilor şi credincioşilor prezenţi m catedrală, a rostit următoarea cu
vântare :
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Onoraţi reprezentanţi ai forurilor centrale şi locale de Stat,
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Iubiţi fraţi întru Hristos, reprezentanţi ai Bisericilor din Transil
vania,
Iubiţi credincioşi,
«Ziua de astăzi, ca şi cea ele ieri, sunt zile însemnate nu numai
pentru rostul slujirii mele in Biserica neamului nostru, ci şi pentru
ierarhii, preoţii şi toţi cei ce am avut bucuria să ne aflăm lângă noul
arhipăstor al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului, în ziua
prim irii hirotoniei sale in treapta arhierească şi înaltei slujiri a cre
dincioşilor. Sunt zile de mare însemnătate, aşadar, pentru întreaga Bi
serică Ortodoxă Română. împreună cu fraţii noştri întru slujirea Cu
vântului din partea celorlalte Biserici, ne-am împărtăşit din aceeaşi
bucurie şi l-am înconjurat cu aceeaşi dragoste pe Înalt Prea Sfinţitul
Bartolomeu Anania, noul arhipăstor al Eparhiei Vadului, Feleacului
şi Clujului. Este darul lui Dumnezeu ca la aceeaşi Sfântă Liturghie şi
în aceeaşi duminică să săvârşim hirotonie şi instalare, lucrare vădită
şi neîntreruptă a D uhului S fân t: slujirea sfinţitoare împreună cu slu
jirile călăuzitoare şi predicatoriale. Aceste momente constituie, chiar
de pe acum, pietre de temelie in strădania de viitor a noului ierarh
şi de asemenea o nădejde vie pentru dreptmăritorii creştini şi slujitorii
altarelor de pe aceste binecuvântate ţinuturi româneşti.
De altfel, feţele tuturor credincioşilor, prezenţi la Sfânta Liturghie
în această măreaţă catedrală, mărturisesc bucuria duhovnicească prile
juită de hirotonirea şi instalarea, cu îndeplinirea ceremonialului pre
văzut de rănduiala ortodoxă. La bucuria noastră s-a adăugat cea expri
mată şi din partea conducătorilor celorlalte culte din Cluj-Napoca, fapt
ce ne îndreptăţeşte să vedem continuarea relaţiilor ecumenice frăţeşti
care se dovedesc a fi tot mai necesare în viaţa Bisericilor noastre, ba
zate tot mai profund pe învăţătura Mântuitorului Hristos, pe respect pi
sinceritate reciprocă.
Neîndoielnic că şi pentru noul ierarh, hirotonit, şi instalat astăzi,
această zi constituie, întâi de toate, o mare asumare a responsabilităţii
Bisericii în societate, un prilej de reflecţie asupra rohdiu păstorului
duhovnicesc faţă de cerinţele fiilor săi duhovniceşti, aşa cum am făcut
toţi ierarhii în faţa lui Dumnezeu, a credincioşilor şi aceasta într-o m ă
sură m ult mai mare într-o lume atât de frământată. Căci în faţa lui
Dumnezeu, în faţa Dreptului Judecător, în faţa Celui ce ne-a chemat
şi ne-a trimis la predicare (Ioan 20, 21— 23) avem a da socoteală despre
cu.m ani gândit, ce am înfăptuit şi mai ales ce fel de învăţătură şi pildă
am oferit turmei celei cuvântătoare încredinţată nouă spre păstorire.
Acest sentiment cd marii răspunderi păstoreşti îl are fiecare ierarh,
în orice moment, în orice clipă a vieţii sale, dar mai ales când se află
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in stare de chivernisitor al Tainelor lui Dumnezeu şi împreună cu El
lucrător, în spiritul mărturisirii dreptei credinţe ortodoxe strămoşeşti,
mărturisire auzită astăzi înainte de hirotonie, crezul Sfinţilor Părinţi,
şi-a desfăşurat, îşi desfăşoară şi îşi va desfăşura misiunea Biserica
noastră românească de-a pururi, drept învăţând poporul cel însetat de
apa cea vie a Cuvântului Adevărului lui Hristos.
Alegerea, ca cel de al patrulea arhipăstor la Cluj, a înalt Prea
Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu, adevereşte lucrarea Duhului Sfânt
de înnoire, de primenire, de împlinire şi de sfinţire în sânul Bisericii,
precum şi faptul că cei chemaţi la această slujire se supun în fapt che
mării Duhului Sfânt prin votul m ăritului Colegiu electoral bisericesc. în
acest chip se păstrează şi lucrează în Biserică, prin slujitorii şi fiii ei,
darurile duhovniceşti ale D uhului Sfânt spre «zidirea Bisericii» (l Cor.
14, 12). în această zi mare, cu dragoste, depun mărturie că înalt Prea
Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu a fost chemat în urmă cu numai trei
ani la una din cele mai înalte slujiri ale Sfintei noastre Biserici. Şi
înainte, încă de acum 44 de ani, când amândoi ne găseam sub ascul
tarea vrednicului de pomenire patriarh Justinian Marina, acesta l-a
aflat vrednic să fie ridicat la treapta arhierească. Atunci, în anul 1949,
smerenia şi profunda viaţă interioară l-au ţinut pe tânărul părinte
Bartolomeu Anania în locuri cu răspundere mai modestă dar de im 
portanţă pentru Biserică. Astăzi se îndeplineşte cuvântul Scripturii care
zice că celor smeriţi li se dă har (Pilde 3, 34 ; I Petru 5, 5). înălţarea
în Biserică înseamnă, aşa cum am amintit mai înainte, cele mai copleşi
toare răspunderi şi slujirea tuturor.
Bucuria duhovnicească pe care o trăim acum se împleteşte oarecum
cu o nuanţă de nostalgie, de tristeţe chiar, pentru faptul că, din păcate,
nu toţi cei chemaţi să predicăm Evanghelia — chiar la acelaşi neam —
slujim la acelaşi Sf. Altar şi nu ne împărtăşim din acelaşi Sf. Potir. Că
nu suntem «una» în Hristos (Gal. 3, 28), aşa cum Mântuitorul Hristos
S-a rugat să. fim «una» (loan 17, 11), aşa cum am şi fost până. la 1700.
Ştim că Biserica este «una, sfântă, sobornicească şi apostolească». M ăr
turisim că Hristos este capul unui singur trup (I Cor. 13, 27) şi toţi
ierarhii creştini ar trebui să aparţină unei singure comunităţi creştine,
spre «a fi priviţi ca nişte slujitori ai lui Hristos» (I Cor. 4, 1). Realitatea
este însă alta. Este dureroasă, sfâşietoare chiar, când ne gândim că nu
putem să ne strângem laolaltă nici chiar noi, ierarhii români, ci stăm
departe unii, despărţiţi şi împărţiţi. Evenimentul de astăzi, sfintele rugăcuni înălţate către cer, Sf. Liturghie ce s-a săvârşit în catedrală, ar
trebui să constituie pentru noi mesaje sfinte, permanente chemări adre
sate nouă tuturo r: clerului, credincioşilor, oamenilor de cidtură, tine
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retului, de a milita şi lucra neîncetat pentru regăsirea identităţii noas
tre, spre a realiza o comunitate creştină, avăndu-L pe Hristos, Domnul
şi Mântuitorul nostru. Idealul unităţii Bisericii la care Mântuitorul
Hristos ne cheamă stăruitor nu trebuie să-l uităm niciodată, pe tot
parcursul vieţii noastre.
Ne găsim în Cluj, un oraş din Transilvania plin de istorie. Un colţ
de ţară românească, primitor şi ospitalier al altor naţionalităţi şi cre
dinţe, unde fiecare efort, fiecare cuvânt şi fiecare act îndreptat spre
dragoste, înţelegere şi lmpreună-lucrare este preţuit la adevărata lui
valoare. Aceeaşi tendinţă de colaborare trebuie să ne ducă pe toţi
spre zidirea adevărului, a acelui Adevăr a cărui temelie este Biserica
Dumnezeului cel viu (I Tim. 3, 15).
Ce aş putea să-i spun mai mult înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop
Bartolomeu, decât că mă fac mesagerul iubirii şi preţuirii tuturor ie
rarhilor Bisericii noastre, al credincioşilor, tineretului creştin, al cleru
lui de mir şi monahal, faţă de strădania pastorală şi cărturărească a
înalt Prea Sfinţiei Sale dăruindu-şi talentul şi resursele sufleteşti in
slujba Bisericii, a artei literare şi frumosului care mobilează fiinţa
umană. Reinnodăm astfel un fir scump Bisericii noastre, acela de a
avea în soborul ierarhilor şi un poet şi cărturar, urmaş al mitropoliţilur, iubitori de cuvânt şi vers: Simeon Ştefan, Varlaam, Dosoftei şi
alţii.
Cred din toată inima că. Dumnezeu călăuzeşte i'iaţa Bisericii noas
tre şi c jiecăruia din noi în parte. Sunteţi, înalt Prea Sjiniile Bartolo
meu, acasă, aici, [a Cluj, aşa după cum vi s-a spus, purtând bncriile
şi tristeţile, versurile mioritice măiestrite, precum şi amintirea suterinţelor anilor ce au trecut. Iar suferinţele pe care le-aţi încercat in
viaţii n-ati fost nici mai iniei, nici mai puţine ca acelea ale înaintaşilor
noştri, martirizati pentru Ortodoxie, în Ardealul pătimirilor româ
neşti. Venind ieri prin Aiud v-am simţit fiorul şi vibraţia stărilor su
fleteşti care v-au copleşit la amintirea anilor grei de temniţă petrecuţi
in acel oraş. Dar vicisitudinile vieţii mi v-au doborât, ci mai vârtos
v-au călit şi au rodit îm pliniri deosebite pe tărâm literar şi duhovni
cesc, culminând cu împlinirea la care azi suntem martori. Avem ferma
nădejde, iubiţi fii duhovniceşti, că Sfântul Duh a aşezat in acest scaun
al Clujului pe cel de-al patrulea arhipăstor, ca un străjer cu inima
trează, pururi veghetoare, spre tărâmurile dreptei credinţe; un cuget
cuprinzător al oamenilor şi al problemelor lor, un arhiereu luminat de
Duhul Sfânt care se va strădui, neîncetat pentru binele Bisericii şi al
neamului nostru.
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Exprim preţuirea mea deosebită faţă de conducătorii celorlalte Bi
serici din oraşul Cluj, care au binevoit a participa la sărbătoarea noas
tă, precum şi faţă de autorităţile centrale şi locale de stat care, prin
-esenţa lor, aduc mărturia dragostei şi recunoştinţei faţă de Biserica
yrtodoxă, mama spirituală a poporului român. Implorând ajutorul lui
Dumnezeu în tot ceea ce veţi chibzui spre binele credincioşilor şi (ic
ului din Arhiepiscopia Vadului, Fcleacului şi Clujului, Vă însoţim cu
'.'agostea şi binecuvântarea noastră şi a Sf. Sinod».
In încheierea ceremoniei clin catedrală a vorbit cu adâncă emoţie
i căldură sufletească înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu
Anania, noualesul arhiepiscop al Vadului, Fcleacului şi Clujului, care a spus urmăoarele :
«Protocolul prevede ca, într-o asemenea împrejurare, noul ales, hi
rotonit şi instalat să rostească o cuvântare scrisă, pe care şi-a pregâtit-o
iinainte : voiam să fac acost lucru, şi l-am făcut. Cer însă de la D um 
nezeu îngăduinţă să vă vorbesc faţă către faţă, pentru ca să ne privim
in ochi ; In măsura in care ochiul este oglinda sufletului, să ne privim
in suflete. Este începutul cel bun, pe care va trebui să-l facem totdea
una de acum înainte : să ne privim adânc în suflet. Numai aşa se sta
torniceşte relaţia dintre păstor şi turmă. Noi, Biserica Ortodoxă, vor
bim insă de o «turmă cuvântătoare», ceea ce înseamnă că, cel puţin in
anumite arii care privesc viaţa ei directă şi felul ei de a se manifesta,
.urma, are şi ea ceva de spus, in timp ce noi, păstorii, trebuie sa fim cu
ochii şi urechile ţintă la ea. Să nu uităm că noi, românii, mai mult ca
alte popoare, avem in folclorul nostru acea nes tema Lâ balada care se
cheamă AJioriia şi în care oaia năzdrăvană dialoghează cu păstorul, un
păstor al cărui destin nu-i este indiferent. Este duhul din care marele
Andrei Şaguna şi-a inspirat statutul după care Biserica noastră se că
lăuzeşte şi astăzi (şi care a fost aplicat şt Ia alegerea mea) anume, par
ticiparea mirenilor la viaţa Bisericii : faptul că marele ColeqHi elec
toral bisericesc, care ii alege pe episcopi, mitropoliţi şi pau iarni, este
alcătuit din două treimi mireni şi o treime clerici. Va trebui deci să
comunicăm unii cu alţii pentru ca din această comunicare sâ se nască
adevărata comuniune ; turma să-şi recunoască păstorul, prin glasul lui,
iar păstorul să-şi recunoască turma, prin glasul ei.
Aşadar, săvărşitu-s-a :
Cuvine-se deci ca în ceasul acesta să-I mulţumesc mai întâi Atot
puternicului şi Milostivului Dumnezeu, Cel ce în marea Sa bunătate
mi-a trecut cu vederea neimplinirile vredniciei şi, prin Biserica Hristosului Său, m-a chemat la plinătatea slujirii.
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Cuvine-se ca în ceasul accsta să-mi aduc aminte, cu duioşie şi re
cunoştinţă, de părinţii mei după trup : de tatăl meu, Vasile Anania, cel
născut In Bozul Sibiului, ai cărui strămoşi m-au chemat şi ei, de acolo,
din pământul şi văzduhul transilvan ; de maica mea, Ana, fiica preotu
lui loan Mărgăritescu din Amără.ştii Vâlcii, cea care de mic m-a în
drumat Ia icoane şi pentru prima oară mi-a dus Ia frunte eele trei de
gete cu care, mai târziu, aveam să ţin şi condeiul.
Cuvine-se ca în ceasul acesta să-mi aduc aminte de părinţii mei du
hovniceşti, cei ce nu odată mi-au primenit sufletul chiar şi atunci când
acesta nu era în stare de lacrimă.
Cuvine-se ca în ceasul acesta să-mi aduc aminte de dascălii mei
cărturari, din toate şcolile prin care am trudit, şi nu în ultim ul rând
dc cei ai Academiei teologice din Cluj, dintre care II pomenesc cu cu
tremur pe admirabilul profesor de exegeză a Noului Testament, preo
tul Liviu Munteanu, schingiuit apoi şi martirizat în temniţele comu
niste.
Cuvine-se ca în ceasul acesta să-mi aduc aminte de ctitorii şi des
călecătorii acestei eparhii : de binccredinciosul voievod Ştefan cel Mare
şi Sfânt ; de cei patru arhiepiscopi şi mitropoliţi ai Transilvaniei cu se
diul la Feleac, de-a lungul a şapte decenii de comuniune cu Ţara din
miazăzi a Basarabilor şi cea din răsărit a Muşatinilor ; de cei zece
episcopi ai Vadului, de la loan şi Anastasie până la Eftimie, cei ce au
umplut aici un secol de sfinţenie românească ; de primul episcop al
Clujului, Nicolae Ivan, ctitorul acestei măreţe catedrale ; de episcopul
■
— şi mai apoi mitropolitul — Nieolae Colan, marc ierarh şi cărturar,
diortositor al Noul Testament, membru al Academiei Române, român
care-n nevoi de grea cumpănă n-a ştiut ce e frica ; de predecesorul meu
imediat, bunul şi blândul arhiepiscop Teofil, a cărui loialitate faţă de
Ortodoxia românească e pecetluită de însăşi moartea sa.
Cuvine-se ca-n ceasul acesta să rostesc un cuvânt de sfântă m ul
ţumire Prea Fericitului Părinte Teoetist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, înalt Prea Sfinţitului Daniel, mitropolitul Moldovei şi Buco
vinei şi înalt. Prea Sfinţitului Antonie, mitropolitul Ardealului, Crişanei
şi Maramureşului, prin rugăciunea şi mâinile cărora am primit astăzi
arhieria în succesiune apostolică. Iată încă o taină a credinţei noastre
celei drepte : sentimentul şi certitudinea că asupra noastră, cei de acum,
operează unul şi acelaşi D uh Sfânt care s-a pogorât atunci, illo tempore, în vremea aceea, la Cincizccime, peste ucenicii Domnului, că prin
unul şi acelaşi D uh Sfânt noi devenim contemporani cu apostolii, şi
apostolii cu noi. Timpul fizic se contractă, istoria
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evantai, şi iată-ne împreună cu Cel ce este, în acelaşi timp, Alfa şi
Omega !
Cuvine-se ca-n ceasul acesta să-mi aduc aminte nu numai de
cele ce au fost, ci şi de cele ce vor fi. Da, noi ortodocşii, suntem in po
sesia unul bun de care vorbim mai rar : o teologie a am intirii viitoru
lui. O amintire care se întemeiază pe totala noastră crcdinţă în puter
nicia şi bunătatea lui Dumnezeu. Cităm in mod curent, cuvintele M ân
tuitorului : «Pe toate câte le cereţi rugându-vâ, să credeţi că le veţi
primi şi le veţi avea». Pixistă insă la sfântul Evanghelist Marcu un text
extraordinar, care, in traducere corectă, sună aşa : «Pe toate câte le
cereţi rugându-vâ, să credeţi că le-aţi şi primit, şi le veţi avea* (Marcu
11, 24). Este opera credinţei noastre în acel Dumnezeu care «pe cele ce
nu sunt le cheamă ca şi cum ar fi», în acel Dumnezeu pentru carc vir
tualul devine realitate în chiar clipa in care l-a gândit ; credinţa care
nu e altceva decât «fiinţarea celor nădăjduite, dovada lucrurilor celor
nevăzute» (Evr. 11, 1), credinţa in virtutea căreia cele viitoare capătă
substanţă, iar cele invizibile devin palpabile. Operând cu o asttel de
credinţă, rugăciunea noastră încetează, de fapt, să mai fie cerere şi de
vine o neîncetată mulţumire. înainte de a-1 învia pe Lazăr, Domnul se
afla în Betania, îşi ridică ochii la cer şi rosteşte : «îţi mulţumesc, Pă
rinte, că M-ai ascultat!.* (loan 11, 41). Mulţumirea precede minunea,
ca şi cum aceasta s-ar fi petrecut. în rugăciunea euharistică noi îi m ul
ţumim lui Dumnezeu nu numai pentru binefacerile Sale cele arătate şi
nearătate, pentru cele ştiute şi neştiute, ci şi pentru că El ne-a dăruit
«împărăţia ce va să vină». Da, îi mulţumim pentru ceea ce încă nu
avem în virtutea nădejdii, dar pentru ceea ce deja avem în virtutea
credinţei. Iar într-o altă rugăciune liturgică ne aducem aminte nu nu 
mai de groapa, de învierea, ele înălţarea Domnului şi ele şederea Sa
de-a dreapta Tatălui dar şi (reţineţi, ne amintim !) de cea de-a doua
venire a Sa. Iată-ne deci, astăzi, contemporani nu numai cu apostolii
Cincizecimii, dar şi cu apostolii celor douăsprezece tronuri din preajma
Dreptului «Judecător ! A ne trăi plenar creştinismul înseamnă a gusta,
incă de pe-acum, din deliciile propriei noastre eternităţi.
Aşadar, dacă Intr-adevăr avem o astfel de credinţă şi dacă întradevăr ne Întemeiem pe ea, noi, incă de pe-acum, li putem mulţumi
lui Dumnezeu pentru tot ccea ce-I cerem şi vom primi. El este Cel ce
ne ştie trebuinţele dar şi noi ni le cunoaştem. Noi ştim că poporul ro
mân a trebuit să străbată patru decenii de dictatură atee comunistă, un
drum străbătut cu jertfe, dar şi cu poticniri. Noi ştim că, m ciuda ma
terialismului său, ateismul comunist ne-a cerut cu precădere tocmai şu
ii. O. R. — 3
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fletul în care pretindea că nu crede, spre a ne răpi tocmai veşnicia,
despre care pretindea că nu există. El, ateismul, ştia ceea ce ştie şi Sa
tana, anume că omul nu poate fi cucerit decât din propriul său inte
rior, din cetatea inim ii cea cu metereze multe. Aceasta este aria în
care s-a dat adevărata luptă : nu asaltul frontal, nu încercuirea specta
culoasă, ci insinuarea perfidă prin spărturi de-abia perceptibile, sub
stituirea unor planuri prin care anormalitatea să pară normală, la ca
pătul unor succesiuni şi perseverente răsturnări în ierarhia valorilor
morale. A ne face să trăim zilnic anormalul ca normalitate, iată marea
performanţă a comunismului ateu, grefată pe un strat mai vechi de
zguri fanariote, o somnolenţă din care, iată, ne-a trezit superba răz
meriţă şi magnifica jertfă a tinerilor noştri din Decembrie 1989.
Noi ştim, aşadar, că poporul român — fără să fie un popor bol
nav, aşa cum încă se mai spune uneori — are nevoie să se regenereze
pe sine însuşi, să renască, precum pasărea Phoenix, din propria-i ce
nuşă. Mai ştim că această regenerare trebuie să înceapă dinlăuntru, din
cetatea cea din mijloc, încă bântuită de umbre. Şi mai ştim că ea nu
se poate face decât prin restaurarea ierarhiei valorilor morale : prima
tul adevărului asupra minciunii, al încrcderii asupra îndoielii, al cu
rajului asupra laşităţii, al hărniciei asupra delăsării, al cinstei asupra
corupţiei, al sincerităţii asupra ambiguităţii, al demnităţii asupra ser
vilismului şi, într-o cuprindere mai largă, primatul spiritului asupra
materiei.
Ei bine, acest proces de regenerare morală nu se poate face decât
prin conlucrarea a doi factori : religia şi cultura, ambele alcătuind un
singur front şi amândouă fiind puse în slujba individului, a familiei
şi a societăţii. Cultura e menită să-i confere religiei acea deschidere
spre setea de universalitate a sufletului omenesc ; religia, la rândul ei,
e chemată să-i confere culturii dimensiunea interioară a sensului ei
absolut, fără de care ca, cultura, ar rămâne un vast dar simplu labo
rator. «Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi
toate celelalte vi se vor adăuga» (Matei 0, 33). Suntem cu flesăvârşire
încredinţaţi că sănătatea morală a poporului român odată redobândită,
va atrage după sine şi rezolvarea celor două mari deziderate ale cea
sului de faţă : normalizarea stării economice şi pacea vieţii sociale.
Iată de ce Biserica — şi în primul rând cea ortodoxă, ca mamă
spirituală a poporului român şi modelatoare- prin veacuri a sufletului
nostru naţional — iată de ce Biserica este astăzi chemată să-şi reacti
veze vocaţia slujirii şi să-şi asume răspundererea pentru tot ceea
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in Transilvania, mai m ult decât în celelalte provincii româneşti, Bise
ricile sunt chemate să-şi refacă duhul comuniunii creştine, dar nu prin
ambiguitatea unui ecumenism rău înţeles şi rău practicat, al tendinţe
lor de amalgamare doctrinară, ci prin redescoperirea şi reafirmarea
identităţilor proprii. Primul pas către comuniune e comunicarea ; pri
mul pas al comunicării e dialogul ; iar dialogul real nu e posibil decât
intre două identităţi clare.
In ceea ce o priveşte, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi C luju
lui, ca eparhie a Bisericii Ortodoxe Române, se declară gata să reia sau
să deschidă dialogul cu unităţile eparhiale ale celorlalte Biserici creş
tine, şi în primul rând cu cea de a doua Biserică românească, Grecocatolică. Ştim, şi unii şi alţii, —■multe răni sunt încă deschise şi că
încă nu s-au găsit leacuri pentru vindecarea lor. Leacul cel mare na
poate veni decât de la dumnezeiescul Doctor al sufletelor şi trupurilor
noastre, pe care va trebui ca, mai întâi, să-L rugăm, împreună, să ne
ajute, dacă însă ne vom ajuta şi noi. Deocamdată vreau sâ le mulţumesc
pentru întâmpinarea pe care mi-au făcut-o ieri dimineaţă prin presa
locală. E timpul să mărturisesc că fac parte din generaţia universitară
pe care o numesc «Cluj ’46», un tineret universitar în care existau două
asociaţii religioase : Frăţia ortodoxă română studenţească (FORS) şi
Asociaţia studenţilor români uniţi (ASTRU).
Vreau să le spun celor ce nu ştiu — dar şi celor ce ştiu, şi din care
mulţi de faţă — că cele două asociaţii trăiau în perfectă armonie, că ne
consultam reciproc, căutam să evităm punctele care ne separă şi să le
aşezăm în faţă pe cele ce ne unesc, şi că noi, ambele societăţi, în ziua
de 25 Martie 1946, la Bunavestire, am ţinut în sala Colegiului Acade
miei o «Adunare generală a studenţilor creştini», când nu ne-am mai
spus nici ortodocşi, nici catolici, o adunare de suflet la care au parti
cipat, ca patroni, cei doi episcopi locali, Nicolae Colan şi Iuliu Hossu.
Şi pentru că s-a făcut aici amintire de episcopul Nicolae Colan, aş
vrea să o întregesc printr-o mărturie din vremea când eram preşedintele-delegat al Centrului studenţesc «Petru Maior». Era înaintea confe
rinţei de pace de la Paris, care, după cum ştiţi, s-a ţinut în 1947. Ei
bine, în primăvara Iui 1946, îndată după Paşti, posturile de radio au
anunţat că marile puteri, într-o conferinţă preliminară, au ajuns
la
concluzia că Ardealul de Nord îi aparţine — şi-i va aparţine-ntotdeauna — României. In acea clipă, întreaga studenţime a ieşit în stradă.
In Piaţa lui Matei Corvin ne-am încolonat şi am venit

aici,

în faţa

acestei catedrale şi a Teatrului Naţional. Preot al acestei catedrale era
părintele Laurenţiu Curea, care a ieşit, împreună cu doi diaconi, şi ne-a
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binecuvântat, pe noi toţi, cărora ni se adăugaseră mii de clujeni. Am
îngenunchiat, am cântat «Hristos a înviat», după care am venit aici,
sub balconul episcopului Nieolae Colan, ca să-i aducem omagiul tine
rim ii române pentru suferinţele la care fusese supus sub stăpânirea
hortiştilor. Tot noi, în frunte cu mine, călugărul de 25 ani, ortodox, am
plecat pe Calea Moţilor, la reşedinţa episcopului lu liu IIossu, şi l-am
rugat să iasă în balcon ; iar eu cu o mică delegaţie, am urcat şi i-am
spus : Prea Sfinţite, studenţimea noastră a venit să şteargă scuipatul
unguresc de pe obrazul episcopului Hossu ! şi i-am sărutat faţa şi i-am
sărutat mâna.
A fost generaţia care a făcut greva academică din iunie 1946, cea
prin care s-a rostit ultima zvâcnire a demnităţii româneşti înainte de
înstăpânirea jugului comunist asupra poporului nostru. Această gene
raţie incă mai trăieşte şi, iată, după peste patru decenii s-a întâlnit cu
cea din 1989, prin care demnitatea românească s-a rostit din nou, scu
turând jugul. Dacă noi, cei din prima generaţie, am trăit plenar sen
timentul solidarităţii româneşti, celor de acum le vine greu să pri
ceapă de ce s-au certat părinţii lor. Fac apel la aceste două generaţii
academice şi la inelul lor de logodnă : Dacă Dumnezeu a îngăduit şi
dacă istoria ne-a obligat să stăm in două străni, cuvinc-se cel puţin să
refacem văzduhul duhovnicesc al uneia şi aceleiaşi Biserici Româneşti.
Noi, românii, am avut şi avem prea mulţi duşmani pentru ca noi, ro
mânii, să nu stăm laolaltă, începând cu Biserica. Şi dacă noi vom sta
împreună, atunci şi cei ce nu ne iubesc vor fi obligaţi să priccapă că
oamenii care trăiesc pe aceeaşi planetă, pe acelaşi continent şi, cu atât
mai mult, in aceeaşi patrie, nu au decât o singură întreită soluţie : dia
logul, convieţuirea, pacea.
Mulţumesc Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, înalt Prea
Sfinţitului Antonie şi Prea Sfinţitului Irineu Pop Bistriţeanul pentru
cuvintele calde pe care le-au rostit, li mulţumesc înalt Prea Sfin
ţitului Mitropolit pentru Gramata de instalare. Ii mulţumesc Preşedin
telui României pentru Decretul de recunoaştere.
Mulţumesc celor ce sunt de faţă, mitropoliţi, episcopi,
preoţi, călugări şi credincioşi.

arhierei,

Vă mulţumcsc Dumneavoastră, tuturor, din toată inima, şi-L rog
pe Dumnezeu ca acesta să fie un început bun : dăruiască-vă sănătate,
lumină in viaţă, bucurii duhovniceşti, dăruiască-vă deschiderea largă
a porţilor către viaţa viitoare, întru revărsarea Sfântului Duh. Amin !».
Solemnitatea hirotonirii şi instalării înalt Prea Sfinţitului Arhie
piscop Bartolomeu s-a constituit intr-un adevărat moment de înălţare
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duhovnicească pentru clerul şi credincioşii Eparhiei Vadului, Feleacu
lui şi Clujului, care l-au primit po noul lor arhipăstor cu dragoste in
suflete şi bucuria strălucind pe chipurile tuturor.
Ceremonia încheindu-se, soborul de arhierei, de preoţi şi diaconi,
înveşmântaţi în odăjdii, în frunte cu Prea Fericitul Patriarh Teoctist,
având alături pe înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu, noul chiriarh al
Eparhiei Clujului, a ieşit din sfântul lăcaş în dangăt de clopote şi in
acordurile cântării «Mulţi ani trăiască !», intonate de corul catedralei,
dimpreună cu întreaga asistenţă şi, făcându-şi loc cu greu prin m ul
ţimea de preoţi şi credincioşi care aşteptau afară, pentru a adresa di
rect ierarhului lor felicitări şi urări de îndelungată şi rodnică arhipăstorire, s-a îndreptat spre reşedinţa arhiepiscopală. Aici, s-a oficiat
un polihroniu pentru cei doi sărbătoriţi, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist, cu prilejul aniversării zilei de naştere, şi înalt Prea
Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu, cu prilejul hirotonirii şi înscăunării
sale, apoi, conducerea Centrului eparhial le-a înmânat câte un mic dar
la fiecare, spre aducere aminte de la acest popas sărbătoresc, în timp
ce ierarhii, preoţii şi diaconii de faţă le-au urat din toată inima un
călduros «La mulţi ani !»
în aceeaşi zi, la ora 14,00, Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Va
dului, Feleacului şi Clujului a oferit în cinstea evenimentului instalării
noului arhiepiscop a agapă frăţească la restaurantul «Victoria», din lo
calitate, la care au luat parte înalţii ierarhi, distinşii oaspeţi, delegaţi
şi invitaţi, membrii Adunării eparhiale, preoţi şi credincioşi.
Starea de libertate din ţara noastră a adus, cum era şi firesc, o
îndoită bucurie acestei mese a dragostei frăţeşti, la care exprimarea
sentimentelor şi gândurilor purtate in suflete şi in cugete s-a putut
face cât se poate de deschis, fără nici un fel de oprelişti, noul ierarh fi
ind odinioară expulzat din oraşul care acum i-a deschis porţile şi l-a
îmbrăţişat.
în cadrul agapei au continuat rostirile de cuvântări şi s-au ţinnt
toasturi, iar un grup vocal de studenţi teologi, condus de P.C. Pr. Asist.
Vasilc Stanciu, au interpretat cu măiestrie, dar şi cu tinerească însufle
ţire frumoase imne religioase şi cântări patriotice adecvate momen
tului.
Astfel, Dl. Victor Opaschi, consilier prezidenţial, a transmis un
mesaj din partea Domnului Ion Iliescu, Preşedintele
României, prin
care s-au adresat felicitări înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu, venit la
conducerca Eparhiei C lujului după o bogată activitate de scriitor, pro
zator, memorialist şi i s-au dat asigurări că în noua misiune nu va fi
singur, ci va avea «sprijinul conducerii locale, sprijinul Statului în
construcţii de biserici noi...», întrucât «Biserica Ortodoxă Română îşi
are rolul ei recunoscut în păstrarea unităţii poporului nostru».
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In numele autorităţilor locale au vorbit : Dl. Prof. Grigore Zanc,
prefectul judeţului Cluj, Dl. Prof. Victor Constantine seu, preşedintele
Consiliului judeţean Cluj şi Dl. Gheorghe Funar, primarul municipiu
lui Cluj-Napoca, exprimând bucuria de a-1 putea primi astăzi cu dra
goste pe noul arhiepiscop în cetatea Clujului, precum şi sprijinul pen
tru lucrarea binefăcătoare a Bisericii strămoşeşti.
în continuare, Dl. Prof. Gheorghe Vlăduţescu, ministru secretar de
stat al Secretariatului de stat pentru culte, a transmis un mesaj din
partea Guvernului României, iar Dl. Prof. Ionel Roman, secretar al
Biroului executiv al Camerei Deputaţilor, a vorbit în numele Parlamen
tului României, punând în evidenţă caracterul înălţător al momentului,
marcat de instalarea în scaunul Eparhiei Clujului a unui teolog erudit
şi cărturar luminat, în persoana înalt Prea
Sfinţitului
Arhiepiscop
Bartolomeu Anania.
Din partea celorlalte culte au vorbit Prea Sfinţitul George Guţiu,
episcop al Episcopiei greco-catolice Cluj-Napoca şi Gherla şi locţiitor
de mitropolit al Blajului, precum şi Eminenţa Sa Dl. Csiha Kălmăn,
episcop al Episcopiei Reformate Cluj-Napoca, ţinând să-şi exprime nă
dejdea că noul ierarh ortodox al Clujului va fi un apostol al iubirii,
care învinge orice dezbinare şi ajută la cunoaşterea reciprocă, la înţe
legere şi frăţietate.
Câte un scurt, dar mişcător mesaj au adus la acest moment săr
bătoresc Prea Sfinţitul Gherasim, episcopul Râmnicului, de pe plaiurile
natale ale înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu, precum şi Dl. Prof. Oliviu
Pascu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie, din partea unui
domeniu al ştiinţei pe care l-a studiat în tinereţe înalt Prea Sfinţia Sa
şi anume medicina, iar intelectualitatea Clujului şi-a prezentat oma
giul faţă de noul arhipăstor prin rostirea D-lui Acad. Ştefan Pascu.
A luat apoi cuvântul Dl. Acad. Ionel Haiduc, rectorul Universităţii
«Babeş-Bolyai», care a arătat, între altele, că uneori s-a întâmplat ca
ştiinţa şi religia să meargă în direcţii deosebite, dar ele nu sunt totuşi
incompatibile şi a subliniat că ştiinţa, deşi este puternică, nu poate re
zolva totul, rămânând religiei un spaţiu unde operează credinţa. Por
nind de aici, Domnia Sa a mai spus că oamenii de ştiinţă şi oamenii re
ligiei au datoria de a se înţelege şi coopera, mai ales în ceea ce priveşte
educaţia tineretului, care constituie o problemă de mare responsabili
tate, urmărind să asigure tinerilor şansa de a-şi putea forma în chip
cât mai deplin personalitatea.
A urmat Prea Sfinţitul Timotei, episcopul Aradului care, vorbind
în numele său personal, dar şi al înalt Prea Sfinţitului Nicolae Corneanu,
mitropolitul Banatului, a remarcat că dintotdeauna între diferitele părţi
ale ţării noastre româneşti a existat o unitate şi o conlucrare strânsă şi
a dat ca exemplu faptul că, prin secolul al XVI-lea, pe scaunul vlădicesc de la Vad s-a aflat un ierarh hunedorean, pentru ca, în vremea
din urmă, să fie episcop la Arad un fiu al Clujului, şi l-a num it pe
vrednicul de pomenire Vasile Aştileanu. In acest cadru, Prea Sfinţia Sa
a mai arătat că unitatea noastră românească a generat şi legături strân
se între noi românii şi fraţii noştri de alte naţionalităţi şi confesiuni şi
şi-a amintit cu plăcere de întrunirile interconfesionale ce se desfăşurau
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adeseori şi la Cluj şi care au constituit un bun prilej de cunoaştere
r ciprocă şi de dialog.
Au vorbit, apoi, Dl. Gheorghe Teica, medic din Sibiu, coleg de fa
cultate cu Înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu, care a evocat amintiri din
anii de studenţie, când înalt Prea Sfinţia Sa a avut multe de suferit,
P.C. Pr. Prof. Constantin Galeriu, care l-a prezentat pe noul arhiepiscop
al Clujului ca om de aleasă cultură şi ca misionar în America şi Prea
Sfinţitul Episcop-Vicar Cherasim Putneanul, pentru a da citire unui
mesaj de felicitare din partea înalt Prea Sfinţitului Pimen, arhiepisco
pul Sucevei şi Rădăuţilor.
în continuare, părintele Tertulian Langa, vicarul administrativ al
Episeopici greco-catolice din Cluj-Gherla, coleg de generaţie cu înalt
Prea Sfinţitul Bartolomeu, a arătat că s-a aflat împreună cu înalt Prea
Sfinţia Sa pe aceeaşi baricadă a luptei împotriva ateismului şi comunis
mului, suportând amândoi ororile
închisorilor, dar au ieşit din ele
nebiruiţi, sporiţi întru nădejde şi speranţă şi şi-a amintit cum părintele
Anania «ne hrănea în închisoare cu versurile sale pline de har». Apoi,
vorbitorul a mai spus: «Am mulţumit Providenţei pentru acest act al
alegerii părintelui Anania ca arhiepiscop ortodox al Clujului... L-am
aşteptat cu nerăbdare pentru a sparge împreună şi frontul de neiubire
şi vrajbă ce s-a instaurat între noi, ca efect al vechii orânduiri».
Au mai luat. cuvântul P.C. Pr. Prof. Alexandru Moraru, decanul
Facultăţii de teologie ortodoxă din Cluj-Napoca, P.C. Pr. loan Jeler,
protopopul Clujului, Dl. Prof. Nicolae Totoianu, membru al Adunării
eparhiale, Dl. Prof. Alexandru Făreaş, rectorul Conservatorului de m u
zică «Gheorghe Dima», Dl. Valeriu Chişu, ziarist din Oradea, care a adus
un mesaj din părţile Bihorului, P.C. Pr. loan Morar din Gherla care, in
numele preoţimii din eparhie, a recitai o frumoasă poezie, P.C. Pr. llie
BolcTtiş, preot pensionar şi P.Cuu. Monahie Nazaria Niţei, stareţa mănăs
tirii Văratec, unde s-a aflat câţiva ani, în popas de studiu şi rugăciune,
părintele Bartolomeu Anania.
Personalitatea remarcabilă şi binecuvântată a noului arhiepiscop al
Clujului a fost călduros omagiată şi de înalt Prea Sfinţitul Daniel,
mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care a dat expresie recunoştinţei ti
nerilor din Liga tineretului ortodox şi din Asociaţia studenţilor creştini
ortodocşi faţă de solicitudinea cu care înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu
a răspuns la chemările lor şi a participat mereu la activităţile iniţiate
de aceste organizaţii creştine de tineret. Totodată, înalt. Prea Sfinţia Sa
a pus în lumină aportul deosebit al părintelui Anania şi la întărirea
vieţii duhovniceşti a mănăstirilor din Moldova, spunând : «Aţi vorbit
călugărilor nu numai ca un cărturar şi un intelectual ce sunteţi, ci şi
ca un trăitor şi mărturisitor... Vă asemănaţi cu Sfinţii Părinţi, care şi-au
însuşit cultura elinilor, dar numai pentru a avea astfel veşmântul în
care să îmbrace sufletul, adică învăţătura Sf. Evanghelii. Aşa este şi
cultura ce aţi ngonisit-o : un veşmânt pentru a îmbrăca mesajul Evan
gheliei-!.
Apoi, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Danie! a subliniat că trecerea
părintelui Anania din Moldova spre Transilvania ţine de o veche tra
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diţie, iniţiată de voievozii Moldovei, caro şi-au arătat mărinimia nu
numai la ei acasă, construind biserici şi mănăstiri, ci s-au înălţat sufle
teşte şi peste barierele munţilor, arătându-şi dărnicia şi in Transilvania,
unde au zidit, de o parte şi de alta a Carpaţilor, atât cetăţi de apărare
a teritoriului ţării, cât şi cetăţi ele apărare a integrităţii sufletului româ
nesc, cum sunt mănăstirile şi bisericile ortodoxe, de care avem atâta
nevoie astăzi, când lumea este tot mai zbuciumată şi frământată, iar noi
suntem asaltaţi din toate părţile de tot felul de influenţe rele.
In final, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel a spus că vede in
alegerea Înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu ca arhiepiscop al Vadului,
Feleacului şi C lujului un act al Providenţei şi a mulţumit înalt Prea
Sfinţiei Sale că nu s-a opus voinţei lui Dumnezeu şi dorinţei oamenilor
şi a acceptat în cele din urmă să păstorească această binecuvântată par
te de ţară românească.
In continuare, tuturor celor prezenţi la agapă li s-a adresat Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care a mulţumit în primul rând B u
nului Dumnezeu pentru că i-a hărăzit c:a într-o asemenea zi să săvâr
şească, împreună cu ceilalţi ierarhi, un lucru atât de mare şi sfânt
pentru Ardeal şi pentru întreaga noastră Biserică, cum a fost acela al
hirtonirii intru arhiereu şi al instalării noului arhiepiscop al Clujului.
Totodată, Prea Fericirea Sa a mulţumit tuturor celor care i-au adresat
felicitări şi urări de sănătate şi viaţă îndelungată cu prilejul aniversării
zilei de naştere (7 februarie) şi, reflectând la anii de când slujeşte B i
serica strămoşească, a arătat că i s-au derulat într-o astfel de zi prin
minte multe dintre evenimentele şi faptele care s-au petrecut în viaţa
Bisericii noastre, văzând în ele «lucrarea lui Dumnezeu şi purtarea Lui
de grijă faţă de noi».
Referindu-se apoi la luările de cuvânt, Prea
Fericitul
Părinte
Patriarh Teoctist a spus că s-au exprimat multe gânduri înţelepte, de
către oameni de o mare diversitate de preocupări şi s-a bucurat văzând
că fiecare suflet se gândeşte la viitorul Bisericii şi al neamului nostru
şi a înţeles, de asemenea, că nici laicilor nu le sunt străine unele îm pli
niri ale Bisericii, care fără îndoială există, căci Sfântul Sinod a căutat
ca orice lucrare săvârşită să fie spre folosul credincioşilor. în acest
cadru, Prea Fericirea Sa a precizat că, în ultim ii trei ani, prin efort
şi străduinţă s-a reuşit să se introducă predarea religiei in şcoală, dar
din neglijenţa şi nepăsarea unor preoţi, nu se face încă tot ce ar trebui
în această direcţie şi, de asemenea, s-au recâştigat unele drepturi ce
i-au fost interzise în trecut Bisericii, între care monopolul producerii
obiectelor bisericeşti şi dreptul de a face lucrare filantropică şi a da
asistenţă religioasă în spitale, cămine ele bătrâni şi de copii, în peniten
ciare, după cum o atenţie aparte i s-a acordat tineretului, prin organi
zaţiile sale specifice, cum sunt Liga tineretului ortodox şi Asociaţia stu
denţilor creştini ortodocşi. Se aşteaptă încă şi mai mult de la Biserică
şi e drept să fie aşa, a mai adăugat Prea P’ericitul Părinte Patriarh,
trebuie însă să se ştie că pentru aceasta este nevoie de efortul şi stră
dania tuturor, de sprijinul şi conlucrarea credincioşilor, a tinerilor şi
bătrânilor, a bărbaţilor şi femeilor, a intelectualilor, a tuturor fiilor şi
fiicelor Bisericii noastre strămoşeşti.

V IA ŢA BISERICEASCA

41

în Încheiere, Prea Fericirea Sa a felicitat Centrul eparhial Cluj, pe
tinerii care au cântat la agapă şi a mulţumit încă o clată tuturor acelora
care au amintit în cuvântul lor de ziua sa de naştere şi i-au adresat urări
de sănătate şi de viaţă îndelungată, «socotindu-le gânduri sufleteşti şi
româneşti», căci «tot sufletul simte nevoia de comuniune». încredinţând
dragostei lui Dumnezeu, precum şi preoţilor şi credincioşilor pe noul
lor arhiepiscop, Prea Fericirea Sa l-a salutat cu bucurie pe înalt Prea
Sfinţitul Bartolomeu cu prilejul înscăunării.
Şirul cuvântărilor de la masa oficială a fost încheiat, după rânduială,
de l?ialt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu, care a mulţumit Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoetist şi membrilor Sfântului Sinod pen
tru participarea la slujba hirotonirii întru arhiereu şi la ceremonia de
instalare a înalt Prea Sfinţiei Sale în scaunul de arhiepiscop al Vadului,
Feîeacului şi Clujului. De asemenea, a adus m ulţumiri tuturor oaspeţi
lor şi invitaţilor pentru vorbele bune pe care i le-au adresat, făcând
precizarea că cu unii dintre aceştia, câţiva chiar maghiari, a împărtăşit
lacrimi şi suferinţe, dar ele aparţin acum trecutului, căci prezentul I-a
readus într-o societate In care îşi regăseşte rostul, In Clujul de altă dată,
t u atmosfera sa universitară, ce oferă astăzi un câmp vast de lucru,
mai ales în domeniul educaţiei şi s-a arătat gata să răspundă pozitiv
oricărei invitaţii şi propuneri de colaborare.
Referindu-se apoi la tineret, înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu a su
bliniat că, copleşit de atmosfera apăsătoare din anii dictaturii şi de ma
nifestările de dezordine şi confuzie post decembriste, devenise sceptic
In ce priveşte posibilităţile de redresare morală a societăţii noastre, dar,
după ce a venit în contact direct cu tinerii din organizaţiile creştine,
şi-a schimbat starea de spirit şi a devenit optimist şi încrezător în como
rile sufleteşti ale tineretului nostru. Plecând de la exemplul tinerilor
care, in decembrie 1989, au ieşit cu flori înaintea armelor şi florile au
învins, nu armele, precum se ştie, înalt Prea Sfinţia Sa a îndemnat ca
la acest fapt să luăm aminte şi noi, iar dacă mai există între noi bariere,
graniţe, vrăjmăşie sau alte obstacole, să venim fiecare dintre noi cu
câte o floare şi să desfiinţăm aceste obstacole, cu convingerea că numai
împreună şi sub scutul puterii lui Dumnezeu reprezentăm ceva, că sun
tem o forţă care ne putem croi propriul drum.
Sub aceste auspicii ale gândului bun, speranţei de unitate şi tole
ranţă creştină s-au încheiat festivităţile de instalare a noului arhiepiscop
al Vadului, Feîeacului şi Clujului.
A doua zi, 8 februarie, în cursul dimineţii, profitând de prezenţa la
Cluj a tuturor ierarhilor transilvăneni, înalt Prea Sfinţitul Antonie,
Mitropolitul Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, a convocat Sinodul
mitropolitan, având pe agendă un singur punct : Priorităţi în Mitropolia
Transilvaniei, astăzi. S-a avut în vedere, desigur, o problemă ce preo
cupă In prezent întreaga noastră Biserică, dar ea a fost analizată în
context local : regenerarea spirituală şi identificarea mijloacelor pentru
realizarea ei, apărarea dreptei noastre credinţe, păstrarea şi dezvoltarea
climatului ecumenic, promovarea unui climat de conlucrare şi respect
reciproc în domeniul interetnie şi alte aspecte cerute de viaţa de azi şi
aduse în discuţie de ierarhii din Ardeal, Crişana şi Maramureş. Şedinţa
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Sinodului mitropolitan a beneficiat şi de participarea şi sfaturile Prea
Fericitului Patriarh Teoctist.
La amiază, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi. membrii Sfân
tului Sinod au părăsit Clujul, îndreptându-sc fiecare spre reşedinţele
lor. La plecare, Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu, acum in
calitate ele gazdă, a însoţit pe Prea Fericitul Patriarh Teoctist şi pe
ceilalţi ierarhi până in Dealul Poleacului, unde şi-au luat frăţesc rămas
bun, îmbrăţişându-se în dragostea lui Hristos care biruieşte toate barie
rele timpului şi locului.
Alegerea, hirotonirea şi instalarea înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu
Anania ca arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului s-a desfăşurat
după cum s-a putut vedea într-o atmosferă cu adevărat sărbătorească,
de mare bucurie duhovnicească, prilejuind manifestarea unor simţă
minte de largă deschidere sufletească faţă de sfânta noastră Biserică şi
faţă de neamul nostru românesc cel dreptcredincios, intr-un climat de
libertate ce deschide ample perspective propăşirii noastre bisericeşti şi
naţionale.
CURRICULUM VITAE
Părintele Bartolomeu s-a născut la 18 martie 1921, în comuna Glăvile, judeţul Vâlcea, în familia dreptcredincioşilor creştini Ana şi Vasile
Anania. A urmat şcoala primară în satul natal, după care s-a înscris
la seminarul «Central» din Bucureşti, pe care l-a absolvit în anul 1941.
în feburarie 1942 a intrat în monahism şi a fost hirotonit ierodiacon
pentru mănăstirea Antim din Bucureşti. Paralel cu seminarul a urmat
şi cursurile liceului «Mihai Viteazul» din Capitală, trecând examenul
de bacalaureat în 1943.
între 1941— 1948 a făcut studii complete de teologie la Bucureşti,
Cluj şi Sibiu şi incomplete de medicină şi muzică instrumentală la Sibiu
şi Cluj. in iunie 1946, fiind student al Universităţii din Cluj şi preşedinte
al Centrului studenţesc «Petru Maior», a condus greva studenţească, după
care a urmat un şir lung de arestări şi expulzări, iar ceva mai târziu, între
1958— 1964, a cunoscut închisorile comuniste.
în perioada 1948— 1958 a îndeplinit diferite funcţii la Patriarhia Ro
mână : intendent, inspector pentru învăţământul teologic, asistent univer
sitar, bibliotecar-şef, iar între anii 1965— 1976 a lucrat în cadrul A rhi
episcopiei Misionare Ortodoxe Române în America şi Canada, fiind
director al cancelariei eparhiale,
redactor al revistei şi almanahului
^Credinţa», director al Departamentului
publicaţiilor şi reprezentant
pentru relaţiile interbisericeşti. A fost şi membru în două comisii ale
Conferinţei permanente a episcopilor ortodocşi din cele două Americi :
Comisia ecumenică şi Comisia de studii şi proiecte. Este membru fonda
tor al Sălii româneşti din Universitatea Wayne, Detroit.
în anul 1967 a fost hirotonit ieromonah, acordându-i-se, apoi, de
către Sfântul Sinod, rangul de arhimandrit.
A făcut parte din mai multe delegaţii ale Bisericii Ortodoxe Româ
ne peste hotare şt a conferenţiat în multe centre religioase şi universi
tare din ţară şi străinătate.
Din 1976 până în 1982 a fost director al Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.

43

V IA ŢA BISFRICEASCĂ

Pe linie bisericească, părintele Bartolomeu Anania a primit urm ă
toarele distincţii : «Crucea patriarhală», «Ordinul Sfântului Mormânt»
al Patriarhiei Ierusalimului, «Ordinul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel»
al Patriarhiei Antiohiei.
ACTIVITATEA PUBLICISTICA
A publicat mai multe studii, articole şi eseuri în domeniul teolo
giei şi al istoriei bisericeşti atât în volume aparte, cât şi în revistele
centrale şi mitropolitane, precum şi în «Telegraful Român» de la Sibiu.
Dintre acestea amintim, cu titlu ilustrativ :
— Biblia lui Şerban — monument de lim bă tcologică şi literatură românească,
în «Biscrica Ortodoxă Română», nr. l i — 12/1938;
— Prezente ortodoxe în teologia occidcntală, în «Glasul Bisericii» nr. 1— 2/
1958 ;
— V iata religioasă in com unităţile ortodoxe române de peste hotare, în «Bi
serica Ortodoxă Română», nr. 6 1963 ;
— Facerea, jn «M itropolia Olteniei», nr. 5— 6/1970 ;
— Cerurile O ltului, eseu teologic, Editura Episcopiei Râm nicului, 1090 ;
— Pro Memoria, Editura Institutului Biblic, 1992.
In ultim ii ani, după retragerea sa la mănăstirea Văratec, părintele Bartolomeu
Anania s-a dedicat diortosirii textului Sfintei Scripturi. Noul Testament, predat la
tipar, urm ând să apară in curând.
Dar, părintele Bartolomeu Anania este, precum se ştie, şi o prezenţă marcantă
a literaturii române contemporane. Creaţia sa literară însumează mai multe volme
de poezie, proză, teatru şi memorialistică, publicate pe parcursul a 25 de ani.
Menţionăm câteva dintre titlurile volum elor din domeniul literaturii, pe care
le-a publicat :
— Mioriţa, poem dramatic, Editura pentru literatură, 1966 ;
— Meşterul Mano/e, poem dramatic, Editura pentru literatură, 1968 ;
— Du-te vreme, vino v re m e !, poem dramatic, Editura Tineretului, 1969;
— Păhărelul cu nectar, fantezie dramatică în versuri, Editura Ion Creangă,
1969 ;
— Geneze, versuri, Editura Cartea Românească, 1971 ;
— Steaua zim brului, poem dramatic, Editura Eminescu, 1971 ;
-— Poeme cu măşti, teatru, ediţie definitivă, Editura Cartea Românească, 1972 ;
— File de Aacatist, versuri, Colecţia caietelor «Noi», Detroit, 1976; Bucureşti,
1981 ;
— Istorii agrippine, versuri, Editura Cartea Românească, 1976;
— Străinii clin Kipukua, roman, Editura Cartea Românească, 1979 ;
— Greul păm ântului, 2 volume, seria «Teatru comentat», Editura Eminescu,
1982 ;
— Rotonda plopilor aprinşi, memorii, Editura Cartea Româneasca, 1983;
— Annmneze, versuri, Editura Eminescu. 1981 ;
— A m intirile peregrinului Apter, nuvele şi povestiri, Editura Cartea R om â
nească, 1991 ;
— Imn Eminescului, versuri. Editura Cartea Românească, 1992.
In anul 1.982, Părintele Bartolomeu Anania a obţinut prem iul pentru dram a
turgie al U niunii Scriitorilor clin România, al cărei membru este.
GHEORGHE VASILESCU
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SĂPTĂMÂNĂ DE RUGĂCIUNE
PENTRU UNITATEA CREŞTINA
Incă din 1969, Consiliul Ecumenic al Bisericilor a luat iniţiativa
organizării în lumea creştină, în fiecare an, la sfârşitul lunii ianuarie,
a Săptămânii de Rugăciune pentru unitatea creştină.
La această manifestare ecumenică au fost invitate să participe şi
Bisericile ortodoxe.
Luând în examinare această propunere, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 13 decembrie 1969, a hotărât ca
Biserica noastră să adere la această iniţiativă ecumenică.
In anii ce au urmat, a fost organizată şi în ţara noastră Săptămâna
de rugăciune, la care au participat, pe lângă Biserica Ortodoxă Română,
şi celelalte Biserici creştina care au aderat la această manifestare ecu
menică şi anume : Biserica Romano-Catolică, Biserica Armeană, Biscrica Anglicană, Biserica Evanghelică CA, Biserica Evanghelică-Luterană
SP şi Biserica Reformată (Calvină).
Anul acesta, Săptămâna c!e rugăciune pentru unitatea creştină s-a
desfăşurat în perioada 17— 25 ianuarie şi a avut ca temă : «Roadele
Duhului pentru unitatea creştină-', preluată din textul Epistolei Sfân
tului Apostol Pavel către Galateni (V, 22 -23).
De-a lungul celor şapte zile, în cadrul diferitelor comunităţi creş
tine din România s-au organizat întruniri, s-au rostit predici şi s-au
oficiat slujbe ecumenice.
La Bucureşti, în această săptămână, s-a desfăşurat un ciclu ele
slujbe ecumenice, la care au participat ierarhi, clerici şi numeroşi cre
dincioşi. Acest ciclu de slujbe ecumenice a început la catedrala patriar
hală, în seara zilei de 17 ianuarie, in prezenţa Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoetist şi a PP.SS. Episcopi Vicari Patriarhali Nifon Ploieş
teanul şi Tcofan Sinaitul. Au participat preoţi, monahi, studenţi teologi
şi creştini ortodocşi. Au fost, ele asemenea prezenţi clerici şi credin
cioşi ai Arhiepiscopiei romano-catolice din Bucureşti, ai Episcopiei A r
mene si de la următoarele parohii creştine din Capitală : catolică de rit
bizantin, anglicană, evanghelică CA, evanghelică-luterană SP şi refor
mată (calvină).
La sfârşitul slujbei ecumenice,
Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoetist, referindu-se la însemnătatea pe care o astfel de manifestare
o poate avea pentru mai buna înţelegere şi cooperare între Bisericile
creştine din ţara noastră, ca semn încurajator în aceste vremuri de b i
necuvântare ccrească, dar şi de mari încercări, a spus următoarele :
In numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh !
Iubiţi fraţi în slujirea Sfintei noastre Biserici,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
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«în această lum ină lină a Vecerniei din ultima săptămână a lunii
ianuarie, iată, cu darul Duhului Sfânt, ne găsim în această catedrală,
de data aceasta nu numai noi, eci care zi de zi urcăm Dealul Mitropo
liei, ci împreună cu fraţii noştri părinţi şi credincioşi ai celorlalte Bise
rici creştine din ţara noastră. Ne-a adunat aici
lucrarea şi puterea
Sfântului Duh, pentru că tema săptămânii de rugăciune pe care o în
cepem şi care va continua m serile următoare în celelalte biserici fră
ţeşti, tema aceasta se intitulează Roadele D uhului Sfânt. Ce temă
frumoasă, cuprinzătoare, profund teologică şi actuală, aleasă de Consi
liul Ecumenic al Bisericilor pentru ca împreună să ne rugăm în lumina
D uhului Sfânt ! Intrăm astfel într-un domeniu de nepătruns cu mintea omenească, domeniu trăit doar şi anticipat de rugăciune, anticipat do
Sfânta Liturghie, anticipat de legătura noastră cu Dumnezeu Cel în
Treime lăudat.
Sf. Apostol Pavel, marele nostru învăţător, al tuturor slujitorilor
altarelor, amvoanelor şi Bisericilor noastre, prin comoara nesfârşită de
învăţături pe care o dădea neâncetat credincioşilor din vremea sa, dar
cu aceeaşi valoare şi pentru noi cel de astăzi, scrie : «Iar rodul Duhului
este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de
bine, credinţa, blândeţea, infrânarea, curăţia» (Galateni 5, 22— 23).
Acestora li se adaugă celelalte virtuţi creştine, celelalte podoabe ale
unui creştin sau ale unui slujitor al Bisericii, cu care acesta se înfăţi
şează înaintea lui Dumnezeu, In veşmântul cel nevăzut al credinţei care
rodeşte fapte de iubire şi de rugăciune în viaţă, in faţa lum ii şi a con
temporaneităţii.
Cum luăm aminte, darurile Duhului Sfânt au în fruntea lor dra
gostea. Numai pe aceasta dacă am reţine-o din şirul de virtuţi recoman
date de Sf. Apostol Pavel cu stăruinţă credincioşilor, ne-ar fi de ajuns,
iubiţii mei, ca să ne dăm seama ai cărui slujitori suntem şi ce cere de
la noi Dumnezeul nostru şi al părinţilor noştri, al tuturor. Acesta este
Dumnezeul dragostei iar noi, ca fii ai Săi, trebuie să trăim acest dar.
Virtutea aceasta începătoare în virtuţile teologice, aducătoare de atâtea
roade îmbelşugate in viaţa creştinilor, adică dragostea, este de fapt ceea
ce auzim neîncetat în sfintele noastre biserici şi trebuie să fie hrana
cu care trăim fiecare dintre noi. Şi dacă trăim pe pământul accsta si
ne vedem unii cu alţii, aceasta o datorăm virtuţii dragostei dumneze
ieşti, care a luat chipul nostru ca noi să luăm «chipul şi asemănarea
lui Dumnezeu». Dacă ne bucurăm când ne întâlnim, când ne vedem şi,
mai cu seamă, atunci când ne rugăm împreună, aceasta o datorăm lu 
crării Duhului Sfânt. Dacă ne aflăm in seara aceasta sub aceleaşi bolţi
cuprinzătoare ale credinţei, ale Evangheliei noastre, sub aceeaşi ocroti
re a Pantocratorului, Dumnezeu
Atotţiitorul, de deasupra creştetului
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nostru, aceasta o datorăm dragostei dumnezeieşti, darului Duhului
Sfânt, care ne-a şi adunat aici, pe această colină a Capitalei noastre.
Parcă-i un simbol, un început de urcuş spre învierea noastră, spre
unitatea despre care Mântuitorul Hristos vorbea in Evanghelia Sa când
se ruga «ca toţi să fie una» (loan 17, 21). însăşi întâlnirea noastră, în
săşi rugăciunea noastră din seara aceasta, una şi aceeaşi, în unul şi ace
laşi Dumnezeu, cu ocrotirea unuia şi aceluiaşi Duh Sfânt, rostită în di
ferite limbi, rostită de slujitorii amvoanelor şi altarelor, purtând dife
rite uniforme omeneşti şi trecătoare, ne arată că, In suflet, suntem una,
că începem urcuşul nostru spre unitate, spre apropiere, spre întâlnire.
O forţă ca aceasta care să ne adune la un loc, un efort ca acesta,
simbolic, al urcuşului fizic pe Dealul Mitropoliei, lasă să se înţeleagă,
insa, în mod cuprinzător, celălalt efort, al rugăciunii, rezultatul stator
niciei noastre în rugăciune şi în puterea si lucrarea Duhului Sfânt care
ne înalţă mereu căci, în fiecare zi, cu fiecare pas, cu fiecare rugăciune
şi gând închinat lui Dumnezeu şi semenilor noştri, cu fiecare întâlnire
şi zâmbet între oameni ne apropiem, în realitate, de Dumnezeu şi în
acelaşi timp urcăm către unitate, către învierea Mântuitorului Hristos
şi a noastră a tuturor.
Lumea de astăzi, iubiţii mei, oamenii zilelor noastre, fraţii şi suro
rile de diferite credinţe din România, pe care noi îi reprezentăm aici,
au multă nevoie de rugăciune. Cred că în aceste clipe, oriunde s-ar
găsi, ei simt căldura şi lucrarea Duhului Sfânt, simt puterea rugăciunii
pe care am înălţat-o pe înţelesul lor, pe înţelesul nostru şi, mai presus
de toate, pe înţelesul lui Dumnezeu. Am încercat să o înălţăm cu sufle
tele şi cugetele curate, cu inimile curate, inimi care se învrednicesc să-L
vadă pe Dumnezeu şi am încercat aici să rostim şi să auzim împreună
cuvinte de iertare adresate Bunului Dumnezeu şi cuvinte de iertare
între noi. Avem mare nevoie de iertare, de milostivirea lui Dumnezeu
care izvorăşte din dragostea noastră, pentru a începe calea, drumul
către unitate. Suntem încredinţaţi că dacă, ar lipsi din lume dragostea,
în vâlvătaia aceasta care a cuprins omenirea în zilele noastre, in acest
drum al morţii în atâtea părţi ale pământului, dacă ar lipsi dragostea
din sufletele credincioşilor, dacă ar lipsi o clipă rugăciunea, s-ar pră
buşi lumea şi planeta noastră.
Să păstrăm o picătură de încredere, o picătură de curaj în seara
aceasta pe care ne-o dăruim acum, la început de an, unii altora. Frun
ţile noastre, glasurile noastre, cântările noastre, veşmintele şi gândurile
noastre, s-au unit pentru o clipă, dar această clipă înseamnă veşnicia
noastră, veşnicia lumii, veşnicia dumnezeiască. Orice clipă închinată lui
Dumnezeu, orice clipă de rugăciune, de trăire cu Dumnezeu, de trăire
a dragostei, a lucrării Duhului Sfânt, este o veşnicie in viaţa noastră.
Noi suntem, ca fiinţe pământeşti, slabi şi supuşi păcatului, suntem
intr-adevăr neputincioşi, dar dragostea dumnezeiască din noi, dragostea
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care ne îndeamnă să ne apropiem unii de alţii, şi să ne rugăm împreună,
biruie şi întăreşte slăbiciunea noastră şi face să pogoare marea îndurare
a lui Dumnezeu către noi şi către toţi oamenii de pe pământ.
Omenirea are nevoie de această lucrare a Duhului Sfânt, iar noi,
cei care am primit darul de a ne ruga şi a fi purtătorii evlaviei cre
dincioşilor noştri, avem datoria de a păstra altarele sufletelor noastre
totdeauna vii, totdeauna cu obolul rugăciunilor noastre înălţându-se, ca
o tămâie binemirositoare, către Cel Atotputernic. Să mulţumim lui
Dumnezeu, iubiţi părinţi, iubiţi fraţi, creştini şi creştine, iubiţi studenţi
şi studente, dragi elevi, şi să păstrăm clipele acestea ca pe nişte clipe
de veşnicie, ca pe o comoară de inimă şi de suflet, ca pe un izvor de
întărire, de mângâiere, pentru a continua drumul slujirii, al credinţei
şi m ântuirii noastre în Sfânta Biserică pe care însuşi Mântuitorul
Hristos a întemeiat-o cu scump Sângele Său.
Să ne rugăm ca darurile Duhului Sfânt să rămână si să rodească în
viaţa şi în lucrarea noastră. Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne dea
putere ca să biruim pe satana şi amestecul lui în viaţa noastră. Să ne
rugăm ca să avem curaj în drumul pe care l-am început, în drumul
slujirii şi credinţei Sfintei Biserici, a Sfintei Evanghelii, în drumul slu
jirii credinţei şi iubirii semenilor noştri.
Să-L rugăm pe Dumnezeu, împreună cu Psalmistul David, ca pe
Duhul Sfânt să nu-L ia de la noi niciodată (Psalmul 50, 12), ci să odrăslească mereu în viaţa noastră rod de credinţă şi de fapte btine. Amin !».
în zilele următoare, luni, 18 ianuarie, a fost rândul bisericii armene
să găzduiască o slujbă ecumenică, apoi, marţi, 19 ianuarie, al parohiei
reformate «Calvineum.;, iar miercuri, 20 ianuarie, creştinii de diferite
confesiuni s-au reîntâlnit în rugăciune în biserica anglicană, pentru ca,
joi, 21 ianuarie şi vineri, 22 ianuarie, oficiul de gazdă să-l îndepli
nească, pe rând, biserica luterană şi parohia catolică de rit bizantin
«Acvila». Sâmbătă, 23 ianuarie, după-amiază, la Facultatea de teologie
ortodoxă a LTniversităţii din Bucureşti s-a desfăşurat o întrunire ecu
menică a reprezentanţilor tuturor Bisericilor participante la Săptămâna
de rugăciune pentru unitatea creştină, la care au asistat profesori de
teologie, studenţi şi credincioşi. Ciclul ecumenic de rugăciune s-a
încheiat în seara zilei de luni, 25 ianuarie, cu o slujbă la catedrala
romano-catolică «Sf. Iosif» din Bucureşti.
Săptămâna pentru unitatea creştină de anul acesta a constituit încă
un nou şi binevenit prilej pentru creştinii din ţara noastră de a se ruga
în comun Celui Atotputernic pentru «unitatea tuturor», de a-şi reafirma
dorinţa lor de conlucrare mai eficientă pentru găsirea unor soluţii
creştine problemelor societăţii româneşti contemporane şi pentru în
făptuirea unităţii văzute a Bisericii lui Hristos.
GI-I. VASILESCU
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INSTALAREA NOULUI PREOT AL PAROHIEI
ORTODOXE ROM ÂNE DIN V IEN A
După o slujire de aproape douăzeci de ani ca preot al Parohiei
ortodoxe române din Viena, P.C. Pr. Dr. Marin Branişte a solicitat Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist binecuvântarea pentru a se reîn
toarce în ţară.
In locul Prea Cucerniciei Sale, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a numit, ca preot al acestei importante comunităţi ortodoxe
române din diasporă, pe P.C. Pr. Dr. Nicolae Dura, asistent în cadrul
Facultăţii de Teologie «Andrei Şaguna» din Sibiu.
P.C. Sa, aflându-se încă din anul 1991 la Viena, ca bursier al
Facultăţii de Teologie romano-catolică din Viena, era cunoscut şi agreat
şi de membrii comunităţii ortodoxe române din localitate.
Cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, festi
vitatea instalării noului preot a avut loc în ziua de 7 martie 1993, în
prima duminică a postului mare. Duminica Ortodoxiei, şi a fost prezi
dată de către Prea Sfinţitul Episcop Teofan Sinaitul, vicar patriarhal,
in prezenţa a numeroşi credincioşi ai parohiei şi invitaţi.
Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Prea Sfinţitul
Episcop Teofan, înconjurat de fostul preot, P.C. Marin Branişte, şi de
noul preot P.C. Nicolae Dura şi de P.C. Arhid. Constantin Voicu, pro
fesor la Facultatea de Teologie «Andrei Şaguna», din Sibiu.
Dintre personalităţile care au asistat la Sfânta Liturghie şt la festi
vitatea instalării amintim : Din partea cardinalului Hans Ilermann
Groer şi a Conferinţei episcopilor catolici din Austria — Mgr. Michaei
Wilhelm, directorul Cancelariei Sinodului catolic austriac şi rector al
Colegiului Sf. Toma ; Din partea Bisericii Vechi Catolice — episcopul
ajutător Dr. Ernst Ilammerschmidt ; Din partea fundaţiei Pro Oriente
— Alfred Stirneman.
Au mai participat ; Preotul Dr. E. Ch. Suttner, profesor pentru
ştiinţa Bisericii răsăritene, Pr. Dr. Josef Weismeyer, profesor de Teo
logie spirituală la Facultatea de teologie catolică a Universităţii din
Viena şi alte personalităţi.
Cuvântul de învăţătură a fost rostit în cadrul Sfintei Liturghii de
către Prea Sfinţitul Episcop Teofan Sinaitul, care s-a referit atât la
pericopa evanghelică a zilei cât şi la nevoile spirituale actuale ale cre
dincioşilor ortodocşi români din această parohie şi în general, din
diasporă.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Episcop Teofan a
adresat credincioşilor cuvinte de îndemn şi binecuvântare din partea
Prea Fericitului Părinte Patriarh şi a adus la cunoştinţa întregii asis
tenţe hotărârea patriarhală de numire în postul de preot al Parohiei
ortodoxe române din Viena, a P.C. Pr. Dr. Nicolae Dura, în urma reve
nirii în ţară a Pr. Marin Branişte.
P.S. Episcop Teofan a înmânat noului preot al parohiei distincţiile
acordate de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, crucea patriarhală
şi brâul roşu, precum şi intr-un gest simbolic, cheile bisericii, rostind
şi cuvântul adecvat acestui moment.

VIA ŢA BISERICEASCĂ

49

In continuare, noul preot a fost distins cu distincţia de iconom sta
vrofor şi din partea I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, Crişanei
şi Maramureşului, pentru activitatea meritorie desfăşurată ca asistent
la Facultatea de teologie din Sibiu şi ca slujitor la catedrala mitropoli
tană din acelaşi oraş.
A luat apoi cuvântul P.C. Pr. Nicolac Dura care, referindu-se, mai
intâi, la îndatoririle ce-i revin ca păstor duhovnicesc al comunităţii
românilor ortodocşi din capitala Austriei, şi-a arătat apoi recunoştinţa
faţă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist pentru încrederea acor
dată precum şi Î.P.S. Mitropolit Antonie, pentru tot sprijinul şi pentru
distincţia acordată.
P.C. Sa a mulţumit în mod deosebit P.S. Episcop Teofan pentru
osteneala ce şi-a luat de a patrona această festivitate şi pentru îndem
nurile şi poveţile adresate. A mai mulţumit şi înaintaşului său Pr. Marin
Branişte, pentru activitatea desfăşurată în parohie până acum, prccum
şi tuturor celor ce au fost de faţă la acest important moment din viaţa
Parohiei ortodoxe din Viena, evidenţiind admosfera ecunienistă exis
tentă în capitala Austriei.
în după-amiaza aceleiaşi zile s-a săvârşit în capela Parohiei slujba
vecerniei, cu mireasma şi atmosfera ei specifică duminicilor postului
mare, la care au participat, alături de ierarhul şi slujitorii români, mai
mulţi reprezentanţi ai comunităţilor ortodoxe din Viena : Î.P.S. Mihail
Staikos (Patriarhia Ecumenică), P. Cuv. Arhim. Timotei Romanos şi
P. Cuv. Ierod. Chirii Kaghenachis (Patriarhia Antiohiei), Pr. Victor
Schilowsehi (Patriarhia Rusă), Pr. Drago Govedarica, (Patriarhia Sârbă),
Pr. Ivan Petkin (Patriarhia Bulgară) ş.a.
Au participat numeroşi credincioşi români, austrieci, greci, sârbi,
bulgari etc. La începutul slujbei, P.S. Episcop Teofan Sinaitul a adresat
un cuvânt de bunvenit atât slujitorilor cât şi tuturor crdincioşilor pre
zenţi.
P.C. Pr. Nicolae Dura a rostit o predică adecvată, pc tema «Biserica
lui Dumnezeu celui viu este adevăr, iubire şi pace». La sfârşitul vecer
niei a vorbit I.P.S. Mihail, mitropolitul grecilor ortodocşi din Austria,
care, în numele ortodocşilor din Viena, a exprimat bucuria pentru nu
mirea şi instalarea noului preot al comunităţii ortodoxe române.
La sfârşit a vorbit şi P.C. Pr. Marin Branişte, care a adresat un
cuvânt de bun rămas atât membrilor comunităţii ortodoxe române, cât
şi reprezentanţilor celorlalte comunităţi ortodoxe. Astfel s-a desfăşurat
festivitatea instalării noului preot al Parohiei ortodoxe româno din
Viena.
în timpul prezenţei la Viena, P.S. Episcop Teofan a avut o serie de
întâlniri importante cu diverse personalităţi bisericeşti locale. Astfel,
P.S. Sa a fost primit de cardinalul Hans Ilermann Groer, preşedintele
Conferinţei episcopilor catolici din Austria, căruia i-a înmânat o scri
soare din partea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoetist.
P.S. Sa s-a întâlnit, de asemenea, cu Em. Sa cardinalul Fr. Ivonig,
fostul conducător al Bisericii Catolice din Austria şi cu Dr. R. Kirschlcger, secretarul fundaţiei Pro Oriente ş.a., cărora Ie-a adresat mesaje
adecvate, din partea Intâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoetist.
B. O. R. — ■
t

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N A

50

CRONICA
Luni, 4 ianuarie 1993 — Freci Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe dl. Radu Florescu, profesor universitar dc istorie la Uni
versitatea din Boston, împreună cu fiul acestuia dl. John Florcscu, director al companiei de televiziune «David Frost», din
Statele Unite.
Vineri, 8 ianuarie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe dl. Philip Green, director pentru Europa al compa
niei internaţionale «D.H.L. Worldwide Expres», de la Londra,
di. Roger Searle, director al aceleiaşi companii şi pe dl. John
Lucas, director general al companiei respective la Bucureşti.
Duminică, 17 ianuarie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat, după amiază, la slujba ecumenică săvârşită în cate
drala patriarhală cu ocazia începerii «Săptămânii de rugăciune
pentru unitatea creştină», rostind cu acest prilej un cuvânt de
invăţătură. La această slujbă au mai participat : I.P.S. loan
Robu, Arhiepiscopul romano-catoiic al Bucurcştiului ; Pastorul
Zoltan Albu din partea Bisericii Reformate C.A. din Bucureşti ;
Pastorul Samuel Piringer din partea Bisericii Luterane C.A. din
Bucureşti ; Pastorul Zoltan Ador ia ni din partea Bisericii Lute
rane S.P. din Bucureşti ; Pr. Augustin Ciungan, al Bisericii
catolice de rit oriental din Bucureşti ; Rev. Christopher Newlands, capelanul Bisericii Anglicane din Bucureşti.
Au fost, de asemenea, de faţă PP.SS. Episcopi-vicari Nifon
Ploieşteanul, Teofan Sinaitul şi Roman Ialomiţeanul.
Joi, 21 ianuarie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pre
zidat lucrările Colegiului electoral bisericesc pentru alegerea
arhiepiscopului Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului,
in cadrul cărora P. Cuv. Arhimandrit Bartolomeu Anania a fost
ales arhiepiscop al acestei eparhii.
Marţi, 26 ianuarie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe P.C. Pr.

Michel

Laroche, din

Vaucresson,

Franţa,

aflat în vizită în România.
Duminică, 7 februarie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
înconjurat de alţi membri ai Sfântului
Sfintei

Liturghi şi

hirotonia

în

Sinod, a oficiat slujba

arhiereu a Prea

Cuviosului

Arhimandrit Bartolomeu Anania, după care a prezidat festivi
tăţile prilejuite de

instalarea

Feleacului şi Clujului.

noului

arhiepiscop

al Vadului,
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Joi, 11 februarie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe d-na Erminia Rikaru Tabata Sergiopoulos, din Toky®
(Japonia), din partea I.P.S. Arhiepiscop Theodosie Nagashima,
intâistătătorui Bisericii Ortodoxe din Japonia.
Duminică, 14 februarie 1993 -— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Mihalis Papaconstantinou, ministru de externe
ai Greciei, împreună cu soţia sa, d-na Anastasia Papaconstantinou, aflat in vizită în România. Ministrul de externe a fost
însoţit de dl. Aiexandris Christos, ambasadorul Republicii Elene
la Bucureşti, consilieri ai Ministerului elen de externe şi oameni
de afaceri.
La accastă primire au fost de faţă PP.SS. Episcopi-Vicari
patriarhali Nifon Ploieşteanul şi Teofan Sinaitul, precum şi
dl. Nicolae Stoicescu, ambasadorul României la Atena, alte
persoane oficiale.
Joi, 18 februarie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe d-na Mary Gibson, membră fondatoare a «Fundaţiei
pentru orfanii din România», însoţită de Rev. Christopher
Kewlands, preotul comunităţii anglicane din Bucureşti ;
—
in aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe membrii asociaţiei «Pro Basarabia şi Bucovina»,
P.C. Pr. Ţepordei Vasile, P.C. Ierodiacon Nicodim Şchiopu din
Basarabia şi pe dl. prof. Graur Valeriu, secretar general al
asociaţiei.
Marţi, 23 februarie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat Consfătuirea protopopilor din cuprinsul Arhiepiscopiei
Bucureştilor, în probleme de organizare şi analizare a activităţii
pastoral misionare, administrative şi economice financiare şi a
învăţământului religios în şcoli.
Joi, 25 februarie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit un grup de 50 de seminarişti din Tesalonic, Grecia, aflaţi
în vizită în România.
Au fost de faţă P.C. Pr. Dumitru Colotelo, directorul Semi
narului teologic din Bucureşti, P.C. Pr. prof. Buga Ion.
Vineri, 28 februarie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe dl. Andreas Karela, om de afaceri din Grer-ia aflat în
vizită în România.
Tot în această zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe P. Cuv. Arhimandrit Dorimedont, stareţul mănăstirii
Noul-Neamţ din comuna Chiţcani, judeţul Slobozia, Basarabia,
însoţit de P. Cuv. Prot. Andrei Secrii.
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Miercuri, 3 martie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a
primit pe dl. Glen Garfield Williams, fost secretar general al
Conferinţei Bisericilor Europene, aflat in România.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a
primit pe P.C. Pr. Matti Otto Sidoroff din Biserica Ortodoxă a
Finlandei, noul director pentru relaţiile interbisericeşti din
cadrul organizaţiei «Ajutor interbisericesc, Departamentul Ro
mâniei» (AIDRom), împreună cu soţia şi fiul ;
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a primit, de ase
menea, pe P.C. Pr. Piţura loan, vicar al Vicariatului ortodox
ucrainean din Maramureş în legătură cu activitatea acestui
vicariat ;
Tot în această zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist
a primit o delegaţie parlamentară elenă condusă de dl. deputat
C. Corahais, formată din mai mulţi parlamentari, reprezentând
diverse formaţiuni politice.
Luni, 8 martie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a pri
mit pe dl. Paul Fiddes, rectorul Regent's Park College din
Oxford, Anglia, însoţit de dl. Otniel loan Bunaeiu de la Insti
tutul Teologic Baptist din Bucureşti. A fost de faţă P.C. Pr.
loan Sauca, consilier patriarhal.
Mi srcuri, 10 martie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a
primit doi membri ai Comunităţii religioase de la Taize-Franţa,
pe fratele Hector şi fratele Joâo.
Joi, 11 martie 1993 Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a primit
pe dl. Victor Crăciun, preşedintele Ligii culturale pentru unita
tea românilor de pretutindeni şi pe dl. Grigore Vieru, în legă
tură cu manifestările prilejuite de «Luna Basarabiei», la îm pli
nirea a 75 de ani de la unirea Basarabiei cu Patria-Mamă.
Duminică, 14 martie 1993 — După oficierea Sfintei Liturghii în cate
drala patriarhală, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a
avut o întrevedere cu Regina Ana,

soţia

fostului Suveran al

României, care a participat la Sfânta Liturghie.
Miercuri, 17 martie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a
primit pe reprezentanţii «Alianţei pentru Pace», instituţie ne
guvernamentală care este în colaborare cu Cultele din Româ
nia ; Delegaţia a fost formată din dl. acad. Ştefan Milcu, Ilicea
Mihai, vicepreşedinte, Pr. prof. Dumitru Popescu, decanul Fa
cultăţii de teologie din Bucureşti, dl. loan Grigorescu, secretar
executiv, dl. Sarafoleanu Dorinei,

secretar şi dl. Ilie Dumitru
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consilier. Au participat P.C. Pr. Sabin Verzan şi P.C. Pr. Gelu
Bogdan, consilieri patriarhali.
Luni, 22 martie 1993 Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a parti
cipat, la palatul Cotroceni, la prima întâlnire a Comitetului na
ţional jubiliar, în legătură cu sărbătorirea a 75 de ani de la
unirea Basarabiei cu România.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe reprezentanţii postului de radio «Europa Liberă» : dl.
Gene Pell, preşedintele posturilor de radio «Europa Liberă» şi
radio «Libertatea», Dl. Robert Gillette, director al postului de
radio «Europa Liberă», dl. Nicolae Stroescu-Stânişoară, director
al departamentului românesc de la acelaşi post de radio.
Miercuri, 24 martie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat la deschiderea lucrărilor Seminarului internaţional
de pedagogie interculturală religioasă, desfăşurat sub patronajul
doamnei Catherine Lalumiere, secretar general al Consiliului
Europei şi a adresat un mesaj participanţilor la lucrări.
Marţi, 30 martie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist. însoţit
de P.S. Episcop-vicar patriarhal Teofan Sinaitul şi de o dele
gaţie de clerici, a participat, la Cercul militar naţional, la ple
nara UNICEF, secţia română, rostind un cuvânt ocazional.
Miercuri, 31 martie 1991 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit o delegaţie guvernamentală elenă, condusă de dl. Nikalaos Grillakis, consilier al Primului-ministru al Greciei.
Delegaţia a fost însoţită de dl. Ionel Roman, vicepreşedinte al
Camerei Deputaţilor.
Secretarul Cabinetului patriarhal
Pr. RENE BROSCĂRE \NU
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ÎM PLIN IREA A 43 A N I DE LA HIROTONIA INTRU ARHIEREU A
PREA FERICITULUI PÂRINTE PATRIARH T E O C T I S T
La 5 martie ale acestui an, se împlinesc 43 de ani de îa hirotonia
întru arhiereu a Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST al Româ
niei, prilej de aleasă bucurie pentru clerul şi credincioşii Sfintei noastre
Biserici, dar şi de retrospectivă a celor mai importante momente din
viaţa celui sărbătorit, a strădaniilor sale care au precedat ajungerea sa
pe tronul patriarhal.
...La vârsta fragedă de numai 15 ani, tânărul Teodor Arăpaşu, din
Tocilenii Botoşanilor, lua calea călugăriei, îndreptându-şi paşii spre
sihăstria Vorona, cu zestrea de m ult preţ a evlaviei sădită in suflet de
buna sa mamă Marghioala şi cu acea cuminţenie şi seriozitate moşte
nite de la tatăl său, Dumitru Arăpaşu, părinţii unei familii numeroase,
binecuvântată de Dumnezeu cu 2ece copii. Chipul celor dragi, râmaşi
«in lume», va lumina mereu clipele de rugăciune ale fratelui Teodor,
in chilia sa de ia Vorona străjuită de brazii înalţi.
In această vatră monahală mai întâi, apoi la marea lavră de la
Neamţu va deprinde fratele Teodor podvigul vieţii călugăreşti, a cân
tării bisericeşti ce-1 va face vestit in fragedă vârstă. Şi tot de aci, va
porni pe cărările luminoase ale învăţăturii, căci in toamna anului 1932
se înscrie şi urmează cursurile Seminarului monahal de la mănăstirea
Cernica, ca premiant, sub privegherea unor dascăli renumiţi, ca arhi
mandriţii Firmilian Marin şi Chesarie Păunescu. In liniştea ctitoriei lui
Cernîca Ştirbei va zăbovi îndelung asupra Patericului şi a cărţilor de
înţelepciune.
După trei ani de studii, la 6 august 1935, se va dedica total iui
Dumnezeu, îmbrăcând haina monahală în ctitoria lui Vodă Lăpuşneanu
din apropiere de Piatra Neamţ, devenind monahul Teoetist, iar la doi
ani mai târziu este hirotonit ierodiaeon pe seama aceluiaşi sfânt lăcaş.
Studiile sale superioare, in cadrul Facultăţii de Teologie din
B'Jiureşti se vor desfăşura în anii grei ai celui de ai doilea război mon
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dial, intre 1940— 1945, când va îm plini şi diferite ascultări în cadrul
Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor- şi la catedrala patriarhală, ca slu
jitor.
In luna martie 19413, se transferă la cerere, ca ieromonah, la ca
tedrala mi tropii tană din Iaşi, unde se inserie la Facultatea de Litere şi
Filosof ie a Universităţii din capitala Moldovei.
La Mitropolia Moldovei a cărei conducere era încredinţată arhie
reului vicar Justinian Vasluianul, ii va fi dat ieromonahului Teoctist să
ia cunoştinţă de urmările catastrofale aie războiului, ale secetei cum
plite din acei ani, pe care avea să le descrie cu sufletul cutremurat, mai
târziu :
«Peste Moldova parcă se abătuse una din plăgile biblice ale Egiptu
lui antic» ( T e o c t i s t , Patriarhul României, Pe treptele slujnii creş
tina, VI, p. 50).
Remarcat de arhiereul vicar Justinian, ieromonahul Teoctist va
deveni cel mai apropiat colaborator al său, va fi promovat in postul de
exurh al mănăstirilor Mitropoliei Moldovei şi, călit in şcoala aspră, dar
pilduitoare a viitorului mitropolit, apoi patriarh Justinian Marina, va
pune bazele şi va înfăptui o asistenţă socială remarcabilă, în cadrul
«Apostolatului social».
«Pentru salvarea copiilor s-a organizat dispersarea lor in celelalte
regiuni ale ţării, unde flagelul morţii nu-şi întinsese aripile. ...Din po
runca Prea Fericitului Patriarh Justinian, pe atunci arhiereu-vicar al
Mitropoliei Moldovei, preoţimea s-a alăturat organizaţiilor obşteşti,
înfiinţând cantine săteşti şi aprovizionându-le cu alimente achiziţionate
de prin Oltenia şi Banat. ...Am căpătat însărcinarea (pe timpul foame
tei, n.n.), să menţin o strânsă colaborare între parohii in această lucrare
de asistenţa stăruind să adâncesc rolul preotului în domeniul aposto
latului social, cum activa clerul la meeputul dezvoltării primelor comu
nităţi, creştine, prin strângerea de ofrande şi organizarea de agape pen
tru cei înfometaţi. însoţit de doi preoţi alergam de la o parohie la alta,
cu un camion confecţionat din piese disparate, culese de pe marginea
drumului. Camionul era ponosit, dar era preţuită încărcătura lui : haine,
pânzeturi, săpun şi mai ales mălai, făină de grâu, cartofi şi fasole.
Adesea se mai adăugau şi câteva pachete cu slănină. încărcătura se
făcea şi pe parcurs, nu numai din Ia.şi, căci prin oraşe şi târguri se mai
găseau unele rezerve de alimente». Insă cea mai preţioasă încărcătură
era racla cu moaştele Sfintei Parascheva, milostiva ocrotitoare a Mol
dovei. Ea, care aparţinuse unei familii nobiliare din Bizanţ şi işi împăr
ţise averile săracilor, acum, însoţită de slujitori, cerceta, ajuta şi mân
gâia pe moldovenii aflaţi în grea suferinţă. Vestea că Sfânta Parascheva
cercetează «satele înfometate şi ogoarele arse de secetă a ridicat mo
ralul populaţiei credincioase şi pretutindeni era primită cu evlavie plină
de speranţe...» (Ibiăem, p. 50— 51).
în anul 1948, mitropolitul Moldovei Justinian Marina, era chemat
la cârma Bisericii Ortodoxe Române, ca cel do al treilea patriarh. Tot
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greul conducerii treburilor Mitropoliei Moldovei apăsa acum umerii
tânărului arhimandrit Teoctist Arăpaşu, vicar al Mitropoliei, până la
ocuparea scaunului de către un titular, în 1950.
In România se instaurase, pentru mulţi ani, un regim străin de
fiinţa şi sentimentele oamenilor acestui neam, un regim de prigoană a
celor mai sacre valori ale sufletului acestui neam. în acele momente de
cumpănă pentru fiii acestor melaguri, cu o intuiţie genială, dublată de
o adâncă credinţă în Dumnezeu şi de o dragoste de ţară nedezminţită,
patriarhul Justinian Marina a înţeles că numai Biserica Ortodoxă mai
poate salva poporul român de urgia ce se abătuse asupra lui şi de
urmările imprevizibile ale unui regim fără Dumnezeu. De aceea, înţeles
şi ajutat de membrii Sinodului de atunci, Îndeosebi de regretaţii mitropoliţi Nicolae Bălan al Ardealului şi Firmilian ai Olteniei, patriarhul
Justinian a întreprins o operă legislativă fără egal, capabilă să asigure
Bisericii autonomia în cadrul statului. Prin aceasta, Biserica, recu
noscută autonomă chiar de structurile statului comunist-ateu, îşi reafir
ma starea ei de realitate vie în viaţa poporului român, singura instituţie
fundamentală legitimă, în stare să adăpostească sub aripa-i protectoare
pe toţi năpăstuiţii şi prigoniţii regimului opresiv. Concomitent cu
aceasta, patriarhul Justinian pune bazele unei opere ample de îndru
mare a preoţimii, în sensul perceperii şi orientării ci în actualitatea
socială, printr-o strategie de implicare a preoţimii in social, în baza
principiilor Evangheliei lui Hristos.
Pentru îndrumarea preoţimii, ca şi pentru transpunerea în viaţă a
vastului program de conservare şi ocrotire a spiritualităţii româneşti,
gândurile marelui patriarh s-au îndreptat încă o dată spre ucenicul său
de ia Iaşi, arhimandritul Teoctist Arăpaşu. Aşa se face că arhimandritul
Teoctist este chemat la Bucureşti, unde patriarhul Justinian îl recomandă« pentru alesele sale însuşiri, pentru sprijinul de care s-a bucurat
din partea acestuia la Mitropolia Moldovei», pentru postul de episcopvicar patriarhal. Este ales de Sfântul Sinod în unanimitate, iar la o mar
tie 1950, este hirotonit întru arhiereu în catedrala patriarhală din Bucu
reşti, primind dumnezeiescul har prin punerea mâinilor şi prin rugăciu
nile patriarhului Justinian şi ale mitropoliţilor Sebastian al Moldovei şi
Firmilian al Olteniei. Avea numai 35 de ani. Dar era dotat cu o aleasă
cultură teologică şi profană, cu o agerime rar întâlnită şi cu un deosebit
simţ al realităţilor.
Acum, după primirea harului arhieriei, patriarhul Justinian ii
punea în faţă chipul mitropolitului Teoctist, sfetnic de taină al voie
vodului Ştefan cel Mare în vremurile de viforniţă ale istoriei zbuciu
mate a bătrânei Moldove, ca pildă de jertfelnieie, amintindu-i prin
aceasta ceea ce aştepta de la tânărul arhiereu pe care şi-l alesese «rea
zem neputinţelor şi toiag bătrâneţelor» sale. Cu smerenia şi inţelepciunea-i obişnuită, tânărul episcop-vicar patriarhal mărturisea cu acest
prilej : «Arhieria, în esenţa ei harică, este, în adevăr, diferită de tot ce
este vremelnic, dar lucrarea ei se face de oameni şi pentru oameni.
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Din acest punct de vedere şi arhiereii aparţin de vremurile şi cir
cumstanţele in care ei au trăit. Vremurile noastre sunt cu totul altele
decât acelea care s-au scurs pe drumul istoriei. Deci şi arhieria de azi
—• una in esenţă cu cea apostolică — va trebui să ţină seama de con
diţiile actuale în care ea trebuie să lucreze şi să desăvârşească misiunea
apostolică. De aceea, privirea mea se va îndrepta către lucrarca mem
brilor Sfântului Sinod, de la care voi lua model de lucrare arhierească»
(Slujind altarul străbun, I, Buc., 1992, p. 14— 15).
O muncă fără preget avea să desfăşoare noul episcop-vicar pa
triarhal în cadrul Sinodului selectiv grupat in jurul patriarhului Justi
nian : i se vor încredinţa conducerea Cancelariei Sfântului Sinod, cea a
Arhiepiscopiei Bucureştilor şi, în chip deosebit, rectoratul Institutului
teologic universitar din Bucureşti, pe perioada 1 sept. 1950 —■10 oct.
1954.
In această din urma ascultare, a reuşit în chip magistral să pună
in lucrare toate energiile creatoare din învăţământul teologic românesc,
salvat In chip providenţial de la pieire In 1948. de acelaşi mare patriarh
Justinian, învăţământ care înmănunchia acum elita unui corp profesoral
de la trei facultăţi de teolgie : Bucureşti, Iaşi şi Cernăuţi. Tot in cadrul
Institutului teologic, Prea Sfinţitul Episcop Vicar patriarhal Teoctist va
pune bazele unei cât mai temeinice îndrumări a preoţimii, prin re
împrospătarea cunoştinţelor şi adaptarea lor la noile condiţii sociale misio
nare, lămurind înţelesul acestora : «...toată preocuparea de seamă a
acestor cursuri, in centrul cărora s-a aşezat săvârşirea Sfintei Liturghii
şi a celorlalte slujbe, va urmări acelaşi mare scop de «înviorare şi for
tificare a vocaţiei sacerdotale ; reincălzirea şi stimularea zelului misio
nar, verificarea şi completarea mijloacelor de activitate pastorală», cum
a precizat Prea Fericitul nostru Patriarh într-o împrejurare asemănă
toare... păstorul creştin trebuie să fie pururea lângă oile sale, să le
călăuzească neîncetat pe căile bine plăcute lui Dumnezeu şi să le ajute
atunci când au nevoie de ajutorul lui. Preotul ortodox trebuie să fie
acolo unde prezenţa iui este necesară ; sprijinul lui trebuie să se
îndrepte grabnic oriunde este cerut ; sfatul şi îndemnul lui trebuie să
picure încredere şi lumină în orice suflet în care s-au strecurat umbrele
îndoielii».
în cei doisprezece ani, cât a funcţionat ca episcop-vicar patriarhal,
Prea Fericitul Părinte Teoctist a fost confruntat cu cele mai diverse
probleme de conducere bisericească, deloc uşoare, dar care vor con
stitui garanţii sigure pentru Sfântul Sinod de a-1 alege ca episcop al
Aradului, în anul 1962. Aci, Ia celălalt capăt de ţară, va desfăşura o
aceeaşi pilduitoare activitate de călăuzire a preoţimii şi credincioşilor
eparhiei sale, pe calea păstrării cu scumpătate a credinţei şi tradiţiilor.
Va reuşi, în cei 11 ani de arhipăstorire a obştii arădene, să aducă la
strălucirea de altădată mănăstirile Eparhiei : Gai, de lângă Arad, şi mai
cu seamă ctitoria voievodală Prislop. Viaţa înfloritoare a Episcopiei
Aradului, sub păstorirea Prea Sfinţitului Teoctist, va fi pilduitoare şi
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pentru alte centre eparhiale ale Bisericii Ortodoxe Române. Ostenelilor
chiriarhale de aci li se vor mai adăuga şi purtarea de grijă, un timp,
a treburilor Episcopiei Oradiei şi a românilor ortodocşi din America şi
Canada.
Dar episcopul Teoetist al Aradului era hărăzit unor rosturi mai
înalte in Biserică. Astfel, la 25 februarie 1973, este chemat la cârma
Mitropoliei Olteniei, ea urmaş în scaun al mitropolitului cărturar Firmilian, trecut la cele veşnice. Aci va desăvârşi, în timpul celor trei
ani cât a condus această eparhie, lucrările Centrului eparhial (pavilioa
nele administrative), cele ale clădirilor Seminarului teologic de !a m ă
năstirea Coşuna-Bucovăţ şi va insufla duh cie viaţă nouă vechilor
mănăstiri oltene : Tismana, Strehaia, Polovragi, Crasna, Gura Metru
lui, Jitianu etc., unde grija înaltului ierarh va pune bazele unei vieţi
duhovniceşti înfloritoare. Nu scapă ochiului atent şi grijii permanente
a înalt Prea Sfinţitului Mitropolii Teoetist nici viaţa credincioşilor din
parohiile de mir, pe care le cercetează necontenit şi indrumâ preoţi mea
la o slujire jertfelnică.
După numai câţiva ani de nevoinţe chiriarhale în cetatea banilor
olteni, unde s-a bucurat de înţelegerea, sprijinul si stima tuturor. Pronia
divină îl rânduieşte pe I.P.S. Mitropolit Teoetist in malta răspundere
de ierarh al celui de al doilea scaun al Bisericii Ortodoxe Române,
acela de mitropolit al bătrânei Moldove. După ani de înstrăinare, înaltul
ierarh se întorcea acum, încărcat de vrednicii după vrednicii, acasă,
«intru ale sale», unde va continua munca de conservare a marilor
lavre moldovene, a multelor mănăstiri şi monumente ameninţate de
distrugere, de ruină. în plus, va aduce un spirit de ordine exemplară
in circuitul marilor valori patrimoniale ale Moldovei, relicve sacre ale
credinţei străbune, aflate la toate mănăstirile din eparhie.
Preoţimea Moldovei işi regăseşte în mitropolitul Teoetist pc ade
văratul său părinte duhovnicesc.
Şi tot aici, lângă Cuvioasa Parascheva. înaltul ierarh se va apleca
asupra trecutului nostru, şi in puţinele răgazuri de tihnă va alcătui
importanta monografie : «Mitropolitul Iacob Putneanul in slujba Orto
doxiei româneşti», urmată de studiul introductiv la "Dumnezăiasca Li
turghie» a lui Dosoftei, cărora le vor urma alte şi alte nevoinţe cărtură
reşti menite să pună în lumină adevărurile de credinţă şi trecutul
nostru bisericesc.
Cu timp şi fără timp, înaltul ierarh va izbuti să reedifice la Putna
paiatul voievodal, iar la Vorona primilor săi paşi pe calea spre Hristos,
va ridica un impunător edificiu. Aceasta, in paralel cu grija sa perma
nentă pentru vetrele monastice de la Neamţ, Secu, Sihăstria. Putna,
Dragomirna, Agapia, Văratec, Voroneţ, Sueeviţa, Moldoviţa şi altele,
perle ale artei şi spiritualităţii româneşti. Dar nu se pot cuprinde în
cuvinte arderile de suflet şi gând ale înaltului ierarh pentru Biserica
Moldovei. Ele au fost multe, au costat ceasuri de veghe, au consumat
fiinţa arhiereului lui Hristos, Teoetist, ca pe o lumânare...
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în răstimpul celor 9 ani, cât a fost mitropolitul Moldovei, înaltul
ierarh a pus in evidenţă cu prisosinţă alesele sale însuşiri de excepţio
nală însemnătate pentru un conducător bisericesc. Acestea vor fi cum
pănit atunci când, în 1906, după trecerea ia cele veşnice a patriarhului
Iustin Moisescu, ochii tuturor s-au îndreptat plini de nădejdi spre mi
tropolitul Teoctist al Moldovei, spre a-1 alege in scaunul de patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române, care agonisise de-a lungul unei vieţi de
pilduitoare slujire a Bisericii şi neamului său : o cunoaştere adănca
a realităţilor spirituale româneşti din toate zonele ţării, o adevărată
vocaţie de organizator şi chivernisitor al treburilor bisericeşti, dublate
de o înţelepciune şi o evlavie desprinse din file de Pateric.
Prea Fcridtul Părinte Patriarh Teoctist a fost ales, recunoscut şi
intronizat la 16 noiembrie 1986, ca al cincilea Patriarh al Bisericii Or
todoxe Române, sub crugul unor vremuri de grea încercare pentru Bi
serica şi poporul român : se dărâmau biserici, oamenii erau supuşi ex
terminării prin hipotermie, foamete, valorile perene ale trecutului
nostru nu mai însemnau nimic în faţa nebuniei unor conducători scele
raţi. I-a fost dat să guste din plin cupa amărăciunilor, timp de aproape
trei ani, pentru ca în ziua cea mare a sfărâmării dictaturii şi a abolirii
regimului fără Dumnezeu să afirme cu tărie ataşamentul Prea Fericirii
Sale şi al Bisericii întregi ia o viaţă nouă pentru poporul român atât
de greu încercat. Cu responsabilitatea sa do Părinte duhovnicesc al
Ţări, Prea Fericitul Părinte patriarh Teoctist, a făcut faţă unor nefericte situaţii, dar a dovedit cu prisosinţă şi în aceasta dragostea iertă
toare a arhiereului lui Hristos.
Desigur, de la urcarea Prea Fericirii Sale pe tronul patriarhal, i-a
fost dat să aducă multe şi semnificative sporuri în viaţa Bisericii noas
tre. Nu e momentul să ie enumerăm acum. La acest popas aniversar,
când se împlinesc 43 ani de la hirotonia intru arhiereu a Prea Fericirii
Sale, este mai actual ca oricând cuvântul Sfântului Apostol Pavel :
«Un astfel de arhiereu se cădea să avem» (Evrei 7, 2(3). «Să ne apro
piem, deci, cu încredere de tronul harului, ca să luăm milă şi să aflăm
har, spre ajutor, la timp potrivit» (Evrei, 4, 10).
Din piscul tronului patriarhal, Prea Fericitul Părinte Teoctist al
României, veghează cu înţelepciune, cu bunătate la destinele Bisericii
Ortodoxe Române, credincios făgăduinţei de acum 43 de ani, când
fâcea din temeiul apostolic, pavăza arhieriei sale : «.Vrednicia noastră
vine de la Dumnezeu, care ne-a făcut in stare să fim slujitori ai Nou
lui Aşezământ, nu ai slovei, ci ai Duhului» (II Cor. 3, 5— 6). Având
drept temelie acest Duh, Prea Fericirea Sa a înmulţit talantul până la
a aduna o vistierie de haruri duhovniceşti, şi o înţelepciune cât
Ceahlăul Moldovei natale.
Fie-ne îngăduit acum să adresăm marelui nostru Patriarh, smerita
închinăciune :
«Pe Stăpânul nostru. Patriarhul Teoctist al României, Doamne 11
păzeşte întru mulţi şi fericiţi ani !
Diacon ŞTEFAN N O V A C
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IMPORTANŢA «CĂRŢII ROMANEŞTI DE ÎNVAŢÂTURÂ»,
DENUMITA ŞI «C A ZA N IA » MITROPOLITULUI V A R LA A M
AL M OLDOVEI
LA ÎMPLINIREA A 350 DE A N I DE LA TIPÂRIRE : 1043— 1993
în complexul culturii intră în primul rând cărţile cu istoria şi viaţa
lor. Intră muzica şi artele plastice etc. Dintre cărţi trebuie cunoscute
temeinic cele reprezentative, care au
pătruns mai adânc In masele
poporului. Este vorba de aşa-zisele «cărţi româneşti de învăţătură» sau
vechile «Cazanii» a căror «limbă veche o plâng şi o cântă şi astăzi ţăra
nii români pe la vetrele lor». O atenţie deosebită trebuie să dăm opere
lor reprezentative prin limba şi prin fondul lor moralo-spiritualist şi
autohton. Trecutul nostru cultura! este destul de luminat de astfel de
opere, începând cu cele mai vechi «cazanii» sau cu «învăţăturile lui
Neagoe Basarab către fiul său Teodosie». Dar cea mai reprezentativă
operă de acest gen din trecutul nostru cultural este unanim recunoscută
«Cartea românească de învăţătură» a talentatului şi marelui cărturar,
mitropolitul Varlaam al Moldovei, apărută la Iaşi în ediţie «princeps»
în anul 1643. în cei 350 de ani de la tipărire au apărut zeci de retipări
ri cu unele adaosuri şi omiteri. La diferite aniversări de la tipărirea
acestei minunate «Cazanii»', au apărut studii adâncite despre valorifi
carea mitropolitului Varlaam ca teolog ortodox, ca om de cultură, ca
versificator etc. J.
Suntem nevoiţi să remarcăm, nu fără o oarecare mâhnire şi sur
prindere că studiul nostru monografic — Contribuţii la studiul izvoa
relor şi al stilului mitropolitului Varlaam, nu s-a bucurat de aprecierea
cuvenită, neputând încă vedea lumina tiparului, afirmându-se că prin
tipărirea acestui studiu i s-ar «răpi culturii naţionale o mare valoare» :
mitropolitul Varlaam şi Cazania sa, despre care se afirmă că este o
operă originală. Este însă o părere eronată că această «Carte româ
nească de învăţătură sau «Cazania» mitropolitului Varlaam al Mol
dovei este originală. Părerea se menţine atât în marele public cât şi în
publicaţiile celor mai multe foruri ştiinţifice. Se menţine chiar în zilele
noastre după ce am publicat într-o sumă de contribuţii care sunt ori
ginalele, modelele şi chiar izvoarele principale ale vechilor noastre «Ca
zanii», inclusiv ale Cazaniei mitropolitului Varlaam. Aceasta însemnează
sau că nu se cunosc contribuţiile noastre, sau că dintr-un sentiment
de mândrie naţională nu vor să admită că, chiar celebra Cazanie a m i
tropolitului Varlaam este în cea mai mare parte tradusă, compilată,
prelucrată. Noi am dovedit această textol-ogie, identificând mai întâi
izvoarele în originalele greceşti şi în alte versiuni în greacă, în diferite
versiuni slave, mai nou în latină. Hotărâtoare şi strict necesară este iden
tificarea izvoarelor şi documentarea, chiar ediţia in texte paralele a
operei cercetate monografic. Vedem textual ce s-a tradus, ce s-a omis
1.
Vezi «Mitropoliei M oldovei şi Sucovci». X X X III (1957), ocl.-dcc., pp. 710—
885; Pctar Chr. Ilievski, K rninski Dnmashin, Editura Acad. Macedonene Seoplie,
1972, p. 1— 230, Studiu lingvistic ; Textul, p. 1— 562; P. Olteanu, Importanta C a
zaniei M itropolitului Varlaam in lum ina izvoarelor şi istorici : 1643—1943».
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şi cum s-a tradus izvorul grcc, slav sau latin. Stabilim astfel şi partea
personală sau originală a lui Varlaam sau a autorului respectiv.
în stabilirea importanţei operei cercetate trebuie să ţinem seama şi
de istoria ei, de ediţii, de eventualele schimbări.
Istoria Cazaniei mitropolitului
Varlaam
se întinde de la ediţia
«princeps» 1643— Iaşi până în zilele noastre.
Intr-adevăr, în anul calendaristic 1993 s-au îm plinit 330 de ani de
la tipărirea acestei minunate cărţi de învăţătură. Autorul însuşi şi-a
intitulat celebra sa Cazanie :«Carte românească de învăţătură la dumenecele şi sărbătorile de presto arii, la praznice împărăteşti şi la svinţii
mari, ca dzisa şi cu toată cheltuiala Ini Vasilie (Lupu) Voievodul şi
Domnul Ţării Moldovei din multe scripturi tălmăcită în limba româniască de Varlaam, Mitropolitul de Ţara Moldovei în tipariul domnesc
în Mănăstirea în Trei Svetiteli, in Iaşi, de la Ilristos 1643». Urmează
stema Moldovei cu capul de bour in mijloc. In frunte zimbrul are o
stea şi în coamă poartă cununa Moldovei. Sub stemă sunt 10 versuri ca
motto, în care spune între altele că «pe puternic puterea-1 închipuiaşte».
Şi, «slăvitul podoaba-1 sehizmâaste», adică-1 dezbină, îl «separă». Vasile
Vodă, adică Vasile Lupu şi-a început lucrurile sale : «Cu învăţături ce
în ţara sa temeluiaşte/Nemuritoriu nume pre lume-şi zideşte».
Smeritul mitropolit Varlaam îşi adresează cuvântul către «toată
semenţia românească» nu ca pe un lucru pământesc, ce ca «un odor
ceresc», cetind-o, pre noi să ne pomeniţi şi întru ruga voastră pre noi
nu uitareţi» (o.c., p. 3) — pentru că «adunat-am din toţi tălcovnicii
sventei evanghelii, dascălii besearecii noastre» : Pomeneşte şi pe Vasile
Voevod (Lupu) şi pe Petru Moghilă, fecior de Domnu de Moldova
Arhiepiscop şi Mitropolit Chievului, Halieiului şi a toată Rossia. (o.c.,
p. 5— 6).
Cartea s-a tipărit la Iaşi în anul 1643 şi a devenit una dintre cele
mai răspândite cărţi. Se afirmă că a apărut în vreo 27— 30 de ediţii.
Textul se întinde pe 1000 de pagini tipărite, dar s-a citit şi după ma
nuscrise. Mitropolitul Varlaam
este unul din creatorii prozei noastre
artistice. A compus însă şi versuri. I-a crescut faima de om cult şi
bogat în numerar. După urcarea lui Vasile Lupu pe tronul Moldovei,
Varlaam a plătit în anul 1640 toate datoriile pe care Patriarhia ecu
menică de Constantinopol le avea la Poarta Otomană. Vaza mitropoli
tului Moldovei a crescut într-atât încât în anul 1639 el a fost propus,
împreună cu alţi doi candidaţi, la scaunul de patriarh al Constantinopolului. întreagă această epocă a fost pentru noi românii strălucită şi de
mare cinste. E o epocă de cultură, de întărire a Ortodoxiei. Marele dog
matist Petru Movilă — român de origine — a fost denumit părintele
teologiei ortodoxe moderne, pentru opera sa «Mărturirea ortodoxă». Era
mitropolitul şi rectorul Colegiului academic din Kiev.
în anul 1629 a apărut Ia Geneva o Expunere a credinţei ortodoxe de
patriarhul Chirii Lucaris împotriva ofensivei catolice, care făcuse însă
unele înlesniri dogmei calvinismului. Chirii Lucaris trebuia anatematizat de un for panortodox. Acest for a fost chiar sinodul de la Iaşi, ţinut
în anul 1C42, la care mitropolitul Varlaam a reprezentat Biserica din
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Moldova. A negociat şi împăcarea dintre cei uoi domni români : Matei
Dasarab şi Vasile Lupu, în anul 1644. Atunci Varlaam a cunoscut şi pe
Udrişte Năsturel, pe care l-a informat despre românii din Transilvania.
Au aflat atunci şi românii despre «Catechismul calvinese>, tipărit in
anul 1640. Mitropolitul Varlaam l-a găsit plin de moarte sufletească,
de otravă, adică de ealvinism şi i-a alcătuit un răspuns, pe care l-a
tipări: la mănăstirea Dealului : Traducerea e limpede ; stilul polemic
plăcut, accesibil tuturor Se subliniază că românii (.lin Transilvania «sunt
fiii sfintei noastre Biserici apostoleşti şi cu noi, românii de un neam,
intr-o credinţă...».
Varlaam avea un stil muşcător, de polemist, şi o cultură vastă.
Colabora cu Vasile Lupu. Domn cult, cu ambiţii mari. Avea grădinile
pline cu flori rare. Clădiri din marmură, ca biserica Trisfetitele, sculp
tată, şi cu brâu de aur (1639), avea să-i veşnicească numele, ca şi cole
giul teologic şi tipografia adusă din Kiev.
învăţăm ântul se baza pe
limba latină şi greacă :t. Prima care ieşită din această tipografie a fost
Cazania (1643). Se presupune că originalul ar fi ucrainean. în Ucraina
fuseseră lucrate şi gravurile de către artistul Iha. Chiar mitropolitul
Varlaam a cercetat în Ucraina şi în Rusia acest original al Cazaniei. In
aceste cuvântări şi în literatura omileticâ sunt multe locuri comune,
care provin din alte izvoare. Textul din Cazania lui Varlaam apare pre
lucrat. Prelucrările pot proveni însă din originalul după care a tradus
Varlaam. Trebuie identificat mai întâi acest original sau originale. Până
atunci nu se poate determina contribuţia personală, după cum a precizat
şi N. Cartojan 4.
La hirotonirea lui Varlaam şi instalarea ca mitropolit, i-a ţinut o
predică profetică marele dascăl grec de la curtea lui Vasile Lupu, Meletie
Sirigul. Varlaam avea mare autoritate, ştia să cârmuiască sufletele. Im 
portanţa lui a crescut în Orientul grecesc atât de mult, încât a fost pro
pus, aşa cum am amintit, deja, împreună cu alţi doi candidaţi la scau
nul vacant de patriarh ecumenic. Dar după căderea lui Vasile Lupu,
mitropolitul Varlaam s-a retras la mănăstirea Secu, având mâinile fulge
rate de o paralizie, fără să-şi poată iscăli nici testamentul de împărţirea
pământului între neamuri. Cu ajutorul Iui Petru Movilă din Kiev şi a
patru profesori ruteni, în frunte cu Sofronie Poceapschi, rectorul cole
giului din Kiev, s-a organizat In Moldova o tipografie şi un colegiu teo
logic. Limbile de bază erau latina şi greaca. Chiar retorica se preda în
limba latină. Ruteanu Poceapschi colabora strâns cu savantul grec Teofil Coridaleu. Prima tipografie •— adusă din Kiev în Moldova, a fost.
instalată în chiliile mănăstirii Trisfetitele. Avea litere chirilice... Vasile
Lupu a completat tipografia cu litere greceşti aduse prin Sofronie Poceapski de la Stavropighia din Lwow. Gravurile cu care s-a ilustrat Ca
zania lui Varlaam au fost aduse tot din Ucraina.
2. Vezi N. Chiţescu, Trei sute cte ani c/e la răspunsul Iui V arlaam Ia CaU:chism ul caivincsc 1645, în «Biserica Ortodoxă Română», L X III (1945). nr. 10— 12,
p. 2— 23.
3. N. Cartojan, M itropolitul Varlcam. în «/.s/oria lilcrataurli romf.ric vcrhi»,
IT, R u r u r e ţ t i ,

1942, p . 110 ş. u.

4. Ibidcm, p. 110— 111.
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Prima carte tipărită cu iitcre chirilice a fost chiar Cazania lui Var
laam, pe care a tradus-o după un original, probabil ucrainean, dar până
m prezent, textul original nu s-a identificat. Conţine 74 de predici du
minicale şi la sărbători mari. Varlaam mărturiseşte că a cules materia
lul din mai multe izvoade, legende aghiografice, explicarea textului
evanghelic din ziua respectivă etc. «...Adunat-am din toţi tâlcovnicii
sfintei evanghelii, dascălii Bisericii noastre». Dar nu ne spune concret
care sunt aceste izvoade şi care dascăli ? Până ia contribuţiile noastre,
izvoarele nu au fost studiate.
In cercetarea monografică «Importanţa Cazaniei Mitropolitului Var
laam (1643) in lumina izvoarelor», noi am identificat până în prezent,
peste 200 de pagini, traduse din versiunea slavă a originalului grecesc
al celebrei opere
pos Tezaurid, a scriitorului neogrec Damaschin
Studitul.
Versiunea slavă se păstrează în Ms. slav nr. 146 din arhiva Biblio
tecii Academiei Române, Bucureşti. A apărut la Veneţia în mai multe
ediţii. Originalul neogrec se păstrează în 7— 8 exemplare. Conţine : cele
36 de cuvântări, cunoscute şi în versiunile slave ; Versuri la Adormirea
Născătoarei de Dumnezeu Maria ; învăţătura lui Ioanichie Cartanos şi
cele opt 'învăţături, folositoare oricărui creştin, despre : Iubire, ispită,
avariţia, milostenia, invidia, pocăinţa, mărturisirea şi Tatăl nostru, —
interpretat.
Circulau atât în neogreacă, cât şi în slavonă şi în română.
Prin traducerea sa, mitropolitul Varlaam a căutat să înlăture m ul
te moldovenisme şi slavonisme şi să apropie limba de cea vie, păstrând
unitatea şi cu vechea limbă literară a cazaniilor. Prin mitropolitul Var
laam, limba noastră literară a făcut un mare pas în ainte0. A scris pe
înţelesul tuturor românilor, într-o limbă cât mai aleasă. Prin această
carte românească de învăţătură a făcut într-adevăr «un dar lim bii ro
mâneşti» t:. Abundă comparaţiile : «Cumu-s iarna vicole şi vânturi reci
şi vremi geroase, de carile se îngreuiază oamenii şi sunt supăraţi, în
vremea iernei, iară dacă vine primăvara, să uşureadză de acelea de toate
şi se veselesc c-au trecut
iarna cu gerul şi s-au ivit primăvara cu
caldul şi cu seninul aşa-şi în vremea de demult au fost vicole şi vânturi
de scârbe (mâhniri, supărări) şi de dosădzi (certuri) de oameni ca şi
într-o vreme de iarnă..." •.
Cazania lui Varlaam deţine în cultura română un loc analog Bibliei
lui Luther în cultura germană. Prin talentul său, Varlaam nu face o
simplă traducere, ci merge la o prelucrare proprie. S-a retipărit în alte
zeci de ediţii » S-a introdus în Cazania de la mănăstirea Dealului, Evan
ghelia învăţătoare. (1644). S-a retipărit în Ţara Românească, în Transil
vania, întărind unitatea spirituală şi de limbă din fosta Dacie. In Tran
silvania s-au găsit 24 de exemplare.« S-a citit cu plăcere de tot poporul.
fi.
7.
8.
19G9, p,

Ibidem, p. 112.
Istoria literaturii române, I, ediţia Il-a revăzută, 1970, p. 339.
Varlaam, Cazania, 1643, Bucureşti, i p , 30.
Georqe Ivascu, Istoria literaturii române : M itropolitul Varlaam,
140— 144.

Bucureşti,
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întărind ortodoxia ca un apologet şi contribuind la dezvoltarea limbii
literare româneşti. E un dar de mare preţ pe care smeritul mitropolit
Varlaam l-a făcut întregii noastre seminţii. Până astăzi se citeşte în ma
sele largi ale poporului, păstrând autohtonismul ortodox al credinţei şi
modelându-ne limba.
Trebuie însă adâncită şi lărgită cercetarea izvoarelor şi a vechilor
texte, încadrate de mitropolitul Varlaam în Cazania sa, începând cu
cele greceşti şi slavone cu elementele de folclor şi de etnografie. Identi
ficând izvoarele, studiind limba cu grecismele şi cu slavonismele ei, con
statăm că mitropolitul Varlaam a folosit la traducerea sa texte slavone
de redacţie ucraineană. Spune, de pildă măhăesc — machati <a da din
mână» — ucr. machati — etc. De aceea unii cercetători cred că origi
nalul Cazaniei lui Varlaam este ucrainean.
Nu s-a găsit însă un astfel de original, nici în ucraineană, nici în
rusă. A fost cercetat chiar de mitropolitul Varlaam, atât în Ucraina cât
şi în Rusia. Poate se va descoperi vreun manuscris în vreo bibliotecă
sau arhivă din Moldova, ori din Rusia subcarpatică, din Ucraina, sau
din Rusia. Deocamdată problema originalului Cazaniei lui Varlaam ră
mâne o problemă deschisă. Textul românesc se întinde pe o mie de pa
gini. Studiat textologic, se constată părţi personale ale lui Varlaam.
Altele, însă, sunt traduse după manuscrise vechi din izvoare greceşti şi
slavone. Se susţine în mod eronat că această «Cazanie» este originală.
Noi am studiat izvoarele textologic şi deocamdată am constatat până
în prezent că izvorul principal este cunoscuta operă Tisavros a scriito
rului neogrec Damaschin Studiul. Conţine 36 de cuvântări. In anexă
sunt separat şi 13 «învăţături-) de diferiţi autori : Teofan Eleavulkos,
Damaschin Studitul şi alţii...
Astfel, a circulat în greacă şi în slava de sud ca versiunea din mss.
146 (Biblioteca Academiei Române din Bucureşti). Noi am identificat
până în prezent peste 200 de pagini care provin din originalul lui Da
maschin Studitul : opera Tezaurul, care s-a tradus în multe limbi şi la
noi românii şi în slavă :: «Ms. sl. 146 B.A.R., Bucureşti. In monografia
noastră: Importanţa Cazaniei mitropolitului Varlaam (1643)», am editat
textele paralele : grec, slav, român in traducerea mitropolitului Varlaam
şi în traducerea noastră °.
Izvorul principal, identificat textologic, este opera Tisavros a lui
Damaschin Studitul, din care s-au tradus sute de pagini. Prin ea se
afirmă şi primele încercări de versificaţie în limba română. Chiar «motto» al întregii «Cazanii» constă din versuri în care se menţionează, în
tre altele : «...Cap de buăr» din stema Moldovei şi aminteşte şi pe Vasile
Lupu :
«...Cap dc buăr şi la domnii moldoveneşti,
Ca puterea aceii fiari să o socoteşti.
De unde mari domni spre laudă s-au făcut cale
9.
Paul M ihail, Circulaţia Cazaniei m itropolitului V arlaam In liiscrifa rom â
nească, in «M itropolia M oldovei si Sucevei», X X X III (1957), p. 820— 823; Aucţustin 7. N. Pop, V iata M itropolitului V arlaam al Moldovei ţi Sucevci, în «Nfitropolia M oldovei şi Sucevei», X X X III (1957), nr. 10— 12, p. 766 u.
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ne.-acolo «ji Vanilie V odă nu ^în^ceput iucrurilc sale.
Cu Învăţături ce în ţara sa temeluiaşte,
Nemuritorii! nume pre lume şie-^i zidc^lc» 1!l.

Acest simbol al puterii Moldovei, zimbrul --- tot astfel este denumit
şi în opera Cele şapte taine :
«...Cap dc buăr fiind tare,
Arată pitlearea celui m ai marc,
Acost chip dc buăr
M u lţi a u

b ir u ’ t fă r ă n u m ă r » .

Conţinutul Cazaniei c-ste cules din mai multe izvoare, «dascălii
Bisericii noastre ortodoxe», cum spune chiar Varlaam. E vorba deci de
o compilaţie. Identificând izvoarele, constatăm că foarte mult este tra
dus corect şi intr-o limbă expresivă. Varlaam a creat primele pagini
de proză artistică, Îndeosebi in partea originala creată de el pe care
o vom identifica integral după ce vor fi cunoscute toate izvoarele. Ştim
sigur că Varlaam a tradus din greacă şi din slavonă. O spune chiar el
«am prepus din limba grecească in limba românească». Noi am dovedit
textologic că mitropolitul Varlaam a tradus din opera Tisavrds a lui
Damaschin Studitul, urmând cele 3G de cuvântări, dar In altă ordine,
selectiv, după originalul grecesc, probabil şi după versiunea slavă din :
Ms. 146 din B.A.R. Bucureşti. Un alt izvor folosit este opera Sinaxarele de Maxim Margunios (Veneţia 1607) pe care a tradus-o şi m i
tropolitul Dosoftei. Din slavonă, Varlaam a tradus opera lui Klimax —
Leastviţa (Scara). Acum insă ne ocupăm numai de Cazanie. Ne lim ităm
la câteva ilustrări tcxtologice pentru a se convinge şi cei care susţin
că această Cazanie este integral originală.
Din cuvântarea la Blagoveştenia Preacuratei Fecioara Maria :
Damaschin Studitul, Q^-y/jpoî.
.......T.jî'/S 7.2L v.ipiLU);).i-ir
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Varlaam, Cazania, p. 437
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proorocit, pentru tine s-au lum inat din
Duhul sfanţ Avvacum , pre tine ie vâdzu
ca o m ăgură cu umbra deasă, că tu eşti
um brită dc darurile D uhului Sfânt...»
lîa e u r c i- tc

Varlaam a tradus mai m ult din versiunea slavonă a cuvântărilor.
Reproduce fidel originalul grecescal lui Damaschin Studitul. Iată o
ilustrare din zguduitoarea omilie despre «înmormântarea
Iui Christos
şi tânguirea Maicii Domnului» :
10. Istorici literaturii române, Bucurcşti, 1909, p. !-l î.
11. Pândele Olteanu, Unul din izvoarele greceşti alo
Varlaam (1043); «Comoara» lui Damaschin Studitul, in
p. 178.
iî. O. R, — r>

'C azaniei*

M itropolitului
Veneţia, 1736,
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O,

!iul meu iubit, unde lu>i pe m alta
O,
[iul meu iubii, Unde m ă laşi sin* to '! Intr-a tu i casă înă tremiU V La^i-nia
cjură pe mine, mama ta i iti casa cui mă de acum, I luI meu v de aităd zi mă
trimiţi. Pe cine voiu mai avea eu m ân  despart de tine. Dară pre cine voiu avea
gâietor? Cine să tic tnâiK|iiierea mea i ug-uioriu? Dară pre cine voiu avea
Pe line te-am avut, copilul meu, n ă mÂiiţjăieare ? Că pre tine fiul racii sin
dejde, aşteptare, tată, mamă, Dumnezeu, avut nădejde, pi'e tine Iută !>i i n i i
îngrijitor, veghetor. Dar acum rine va Dumnezeu de ai'gilUoriu şi de lolo^ire.
fi în locul tău, fiul meu ? Vai mie, lără Dară de ti cum pe cine voiu avea in
tino, din rămas sinţiu/ă. CXira u cea sta locul lău, fiul meu ? Amar mine, sanguam nădăjduit i-ii, litil nu-u, când le-am rata ele mine. N-am tras nădejde, fiul
născut ?
meu, când le-am născut de una c j
aeeasti:...

Varlaam a tradus m romană versiunea slavonă, folosind slavonisme, din limba veche romaneasca. Multe se atesta chiar in versiunea
slavonă din Ms. nr. 146 din B.A.R. Se folosesc arhaisme semantice. A
«sosi» are sensul de «a ajunge»
- a fi de ajuns. «Soseşte-i doamne*
Pilate, muncile, adică -<chinurile, patimile-, soseşte-i «soseşte-i moartea
co-au luat... (Cazania, p. 84). «Scârbă» are sensul de «mâhnire, supă
rare, nenorocire», sau dosadă sl. dosaditi.
Impresionantă este tânguirea Maicii Domnului rămasa singură, fără
fiul său : Jalea cuprinde întreaga fire : «... O pâmento şt tu soare, intristaţi-vă şi vă spăimântaţi de minunată minune, că tvoreţiul (crea
torul sl. t vor iţi) vostru dzace mort şi ziditorul vostru in groapă să
îngroapă ! () ceriu deschideţi porţile tale şi voi îngeri plecaţi-vâ ochii
voştri... (Cazania, p, 8 6 ... gropile să cleschisără... Catapeteasma beseark-ii
să rupsa pre mijloc, iară voi nu vă umiliţi, eropiie să deschi.sără şi
inima voastră nu să obidiu — (amări, in durere). Soarele şi luna întu
necară şi voi nu inţc-leaseţi că iaste Dumnezeu... (Cazania, p. 87). Tân
guirea Maicii Domnului, este denumită de Varlaam Maica. Precista ca
în vorbirea poporului. In iad a coborât după moarte şi Iisus, dar îm 
brăcat cu «dumnezeire, a coborât in iad dar cu sufletul, căci trupul era
în groapă (Cazania, p. 8t)). El a scos din Întunericul şi din «muncile»
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(«chinurile») iadului pe cei drepţi, spunflndu-le : «...blemaţi 12 (haideţi,
veniţi) să ne ducem în binele şi în odihna raiului».
Această învăţătură la punerea în mormânt a lui Iisus se ţine în
Sâmbăta cea marc. E una dintre cele mai alese cuvântări. Se leagă de
cultul morţilor, de bocete, de tânguiri, de obiceiuri la înmormântare.
Domină durerea, tristeţea, mâhnirea, amarul, m contrast cu bucuria,
desfătarea, «in loc de zi bună, fiul meu, vădzi o zi rea şi cumplită...»
Iisus a scos din iad pe cei care au crezut... in 33 de ceasuri au m ărtu
risit...» Puterea iadului a fost şi risipită, iară sufletele direpţilor intrară
in rai (Cazania, p. 90). Deci s-au mântuit. Crezând şi mărturisind, vor
învia ca şi Iisus. In învăţătura Bisericii noastre Ortodoxe accentul cade
pe clocotul de bucurie al învierii şi pe arătările lui Iisus după moarte,
cum se exprima Nichifor Crainic în cursul său universitar despre
«F. M. Dostoevschi şi opera sa».
In învăţătura altor confesiuni creştine ca cea romano-eatolică, ac
centul cade pe patimile şi pe moartea lui Iisus. Gânditorii ruşi au ex
plicat adânc, după învăţătura ortodoxă, importanţa învierii ca cea mai
mare sărbătoare a creştinismului. Pastele e purtătoarea unei concepţii
de viaţă sănătoasă de bucuria biruinţei asupra morţii, de intrare în
eternitate. în toate cazaniile urmează după învăţătura despre Înmor
mântare din Sâmbăta mare.
în titlu se menţionează că învăţătura din «Duminica Paştelui» este
despre «bucuria zilei» şi se istorisesc, după evanghelie, cele cinci ară
tări ale lui Iisus după moarte ca dovadă că a înviat. «Atunce sufletele
şi inimile direpţilor se vor umplea de bucurie şi de dulceaţa iubirii lui
Dumnezeu, şi se vor sătura de hrană neputredă şi vor fi veseli de beţia
băuturei ceii dumnezeoşti... După aceea vor vedea locurile minunate
şi curţile cele luminate a împăratului ceresc unde iaste tot veselie şi
bucurie şi cântări neîncetate. Acolo iaste viaţă fără de moarte şi cununi
gătate celora ce biruicsc pohtele şi păcatele celora ce să trudesc pentru
Dumnezeu. Sunt paturi de lumină veşnică cu lum ină aşternute...»
(Varlaam, Cazania, p. 9ă).
Suntem cuceriţi de splendoarea exprimării, de înălţimea cugetării
spirituale, ortodoxe a autohtonismului românesc, scăldat in bucuria
învierii.
Marele nostru arheolog Vasile Pârvan a dovedit că strămoşii noştri
get.o-daci credeau tare in nemurirea sufletului. Strămoşii noştri mureau
bucuroşi în luptă cu năvălitorii. Erau viteji şi optimişti în viaţă. Sunt
elemente care intră ca şi limba în autohtonismul românesc. De aceea
mitropolitul Varlaam îşi intitulează personal Cazania sa «Carte româ
nească de învăţătură». E o carte rară, unică, luminoasă. Prin conţinut
promovează o concepţie sănătoasă de viaţă morală şi spirituală. Prin
circulaţia ei largă a înscris o istorie spectaculară în genul omileticoparcnetic, la noi, românii. A modelat şi a consolidat limba literară veche,
promovând-o. De aceea, după împlinirea a 350 de ani de la tipărirea
sa (1643), să încheiem cercetarea izvoarelor, să corectăm erorile, subiec
tivismul, stabilind adevărul ştiinţific, fără de care nu poate fi vorba
de nici un progres.
-------------- Prof. dr. docent PÂNDELE OLTEANU
12. Lat. ambulo,-are «a umbla, a merge».
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REÎNHUMAREA, LA MÂNASTIREA COZIA,
IN ZIUA DE 15 M A I 1938,
A RĂMĂŞIŢELOR PĂMÂNTEŞTI ALE LUI M IRCEA CEL MARE
CU PRILEJUL C OM E M O R Ă R II A 575 DE A N I DE LA M OARTEA SA
1418 — 31 IANU ARIE — 1993
în ultima zi a lunii ianuarie, — cea de a 31-a, din acest curgător
an, 1993, s-au îm plinit 575 de ani de la moartea lui Mircea cel Mare,
domnitorul Ţării Româneşti (1386— 1418). Cu toate că în cursul vremii,
acest vestit voievod al Românilor aproape continuu a fost adus în con
ştiinţa înaintaşilor noştri, totuşi şi deastă dată, de către cei in drept,
s-a hotărât ca şi sorocul de faţă, în legătură cu el şi plin de importanţă
în istoria românească, să fie comemorat aşa cum se cuvine. Cu acest
prilej, încă precizăm că în cele aproape şase secole scurse de la mo
mentul ce se sărbătoreşte, fie prin cuprinsul unor hrisoave domneşti,
al unora dintre Cronicile muntene, a multe dintre creaţiile literare în
proză şi versuri — între acestea din urmă —■cum se ştie,
remarcându-se poeziile : «Umbra lui Mircea. La Cozia» de Grigore M. Alexandrescu şi «Scrisoarea IlI-a» ele Mihai Eminescu — apoi prin o seamă
de note de călătorie pe Valea Oltului şi la Mănăstirea Cozia şi, In sfâr
şit, prin câteva comemorări oficiale, eroul nostru a fost destul de des
prezent în sufletele urmaşilor săi, ori pe onde s-ar fi aflat aceştia.
Din şirul ultimelor, al comemorărilor, menţionăm pe cea de la
31 ianuarie / 13 februarie 1918 şi pe cele din 15 mai 1938, 10 februarie
1946, 31 ianuarie — 4 februarie 1968, 12 octombrie 1969 şi pe cea din
toamna anului 1986 J.
Cu prilejul acestei din urmă aniversări, —■cea din 1986 — , care
marca împlinirea a 600 de ani de la urcarea, la 23 septembrie 1386, pe
tronul Ţării Româneşti a lui Vodă Mircea, în colaborare, i-am Închi
nat o monografie intitulată : «Mircea cel Mare (1386— 1418). 600 de
ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti», apărută la Bucureşti, în
anul 1987. în această monografie a fost înserată şi prezentarea solem
nităţii de la Mănăstirea Cozia din 15 mai 1938, care fusese ocazionată
de «reînhumarea
rămăşiţelor sale pământeşti, şi ea pomenită mai
sus.
Cum însă, pe atunci, pentru imprimarea unei cărţi, de istorie, mai
ales, se cerea o aprobare specială a Departamentului, şi lucrarea noas
tră a fost supusă unei asemenea hotărâri şi, cu acel prilej, citindu-se,
în manuscris, şi textul ei, care istorisea desfăşurarea ceremoniei de
la Mănăstirea Cozia, ce, în special, o privea, i s-a aplicat o substanţială
reducere, apărând în carte doar într-o filă şi jumătate.
întrucât însă ştirile despre cele petrecute la mijlocul lunii mai 1938
în ctitoria lui Mircea cel Mare de la Cozia sunt în mare parte inedite
1.
Pentru ele, să se vadă : Preotul prof. Niculae Şerbănescu şi prof. N. Stoicescu, Mircea cel Mare (1386— 1418), 600 dc ani de Ia urcarea pe tronul Ţării
Româneşti, Bucureşti, 1987, p. 369— 377.
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şi cum iarăşi, solemnitatea din acea zi do acolo, precum se va vedea,
a fost cu adevărat măreaţă, meritând a fi cunoscută de către cât mal
mulţi dintre cititorii acestei reviste, socotesc că lucru potrivit este ca
la comemorarea din acest an a marelui nostru Voievod, materialul do
cumentar ce o priveşte, atât cât s-a putut aduna atunci şi după aceea,
să fie publicat în forma în care fusese redactat în anul 1986, dimpreună
cu adaosurile necesitate de noile descoperiri de acte.
Vechimea mormântului lui «Mircea-Vodă I-iu», — cum îi zicea
Nicolae Iorga (t 1940) — , aflat în pronaosul bisericii Mănăstirii Cozia,
apoi îndelungata călcare peste el a închinătorilor şi vizitatorilor Sfân
tului lăcaş, dimpreună cu profanarea lui în 1917 de către ocupanţii de
atunci ai ţării noastre, — în zilele primului război mondial — , îl adu
seseră, la sfârşitul acestuia, într-o stare care lăsa foarte mult de dorit.
Vremea îl «rosese», «inscripţiunea» i se ştersese, iar sarcofagul şi pia
tra sepulcrală i se «stricaseă» fiind «rupte în bucăţi». După liniştirea
lucrurilor, care au urmat marii conflagraţii din anii 1914— 1919, la în
cheierea căreia România s-a întregit, văzându-şi înfăptuit idealul na
ţional de veacuri : Unirea, o atare situaţie, privind mormântul glorio
sului domnitor Mircea, nu mai putea dăinui şi ea a atras mai ales lua
rea aminte a fostei Comisiuni a Monumentelor Istorice, condusă încă
de profesorul Nicolae lorga şi aceasta a purces la schimbarea în bine a
unei astfel de stări.
Mai întâi, în anul 1931, a pus de s-au făcut noi cercetări la mor
mântul Voievodului nostru şi apoi a păşit la preînnoirea lui, punându-i deasupra un alt «capac» lucrat dintr-un bloc de marmură. Acesta
este destul de înalt faţă de nivelul de călcare din pronaos, este «în
formă de trunchi de piramidă în trepte» şi are capctele teşite. Pe la
tura lungă dinspre interior a treptei superioare s-a dăltuit în relief o
scurtă inscripţie cu următorul cuprins : «Aici odihnesc rămăşiţele lui
Mircea Domnul Ţării Româneşti, adormit în anul 1418» 2.
Cu acest prilej s-a preînnoit şi mormântul Doamnei Tudora, alias
Maica Teofana (t 1604) mama lui Mihai Viteazul, aflat şi el tot în pro
naosul bisericii Mănăstirii Cozia, fiind fixat în partea stângă — cum
îl priveşti dinspre suportul pentru candelă a locului de «veşnic răpaus»
al lui Mircea cel Mare — , la un nivel inferior însă. Acestuia i s-a păs
trat forma obişnuită de mormânt, aşa cum o avusese şi mai înainte, şi
deasupra i s-a aşezat vechea lespede de piatră sepulcrală, menţinută
încă până în acel timp într-o stare destul de mulţumitoare. Aceasta fu
sese plasată peste lăcaşul ei de veşnică odihnă în anul 7114 (=1605—■
1606) de către nepoţii săi Florica Doamna şi Nicolae Pătraşcu Voievod,
fiica şi fiul lui Mihai Vodă cel Viteaz şi de jur împrejur, ca un chenar,
are dăltuită, în limba română, următoarea
inscripţie : «Răposat-au
roaba lui Dumnezeu călugăriţa Teofana muma răposatului Mihail Voie
vod ; şi fie-sa Doamna Florica şi fiiu-său Nicolae Voievod a nevoit şi a
scris în zilele lui lo Radul Voievod, în anul 7114 (1605— 1606» 3.
2. M. Davidescu, M ănăstirea Cozia, Bucureşti (Meridiane), 1966, p. 19, fig. 7.
3. I. Lupaş, Tudora, mama lu i M ihai V iteazul, în Acelaşi, Studii, Conicrinţe
şi Com unicări istorice, I, Bucureşti, 1929, p. 121.
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Ca în viitor, cele două morminte să nu mai fie stricate din cauza
călcării peste ele de către închinătorii şi vizitatorii sfântului lăcaş, m
jurul lor au fost fixaţi stâlpuşori lucraţi din metal, având între ei
lanţuri corespunzător făurite 'v
*
Isprăvite aceste lucrări, Comisiunea Monumentelor Istorice, care
le iniţiase şi care purta şi grija organizării ccremonici reînhumării ră
măşiţelor pământeşti ale celor două vestite personagii ale neamului
nostru a hotărât ca aceasta să se desfăşoare cu un fast cu totul deosebit
şi, în acelaşi timp, a sorocit pentru ca ziua de duminică 15 mai 1938.
în preajma acestei zile, în presa vremii, din Capitală, mai ales, s-au
anunţat cele ce aveau să se desfăşoare in cursul ei Ia Mănăstirea Cozia
şi, totodată, s-a făcut şi un cald îndemn către suflarea românească de
pretutindeni să participe la pelerinajul ce urma să se iacă la acest
lăcaş de cuvioşie cu prilejul ceremoniei aci menţionată, căci, se preciza :
un astfel de pelerinaj cu o asemenea ocazie, «constituie», înainte de
toate, «un pios omagiu de închinăciune adus unui trecut de glorie stră
bună», pe care marele voievod, — Mircea — , a ştiut s-o ridice la un
nimb nepieritor în istoria noastră»
Intr-adevăr, la data fixată de Comisiune, adică duminică 15 mai
1938, la Mănăstirea Cozia proiectata solemnitate s-a ţinut intr-o m ă
reţie cu totul deosebită, aflându-se de faţă nu numai impresionante
cortegii de ţărani de prin toate părţile, îmbrăcaţi în pitoreşti costume
naţionale, ci şi Măria SaMarele Voievod Mihai de Alba Iulia, — viitorul
rege, pentru
a doua oară, al României, Mihai I, profesorul Nicolae
Iorga, Consilier Regal şi Preşedinte al Comisiunii Monumentelor Isto
rice, preoţii
Nicolae M. Popescu şi loan Lupaş, profesori universitari
de istorie şi membrii titulari ai Academiei Române, înalţi demnitari de
Stat, grade superioare ale Armatei, ziarişti, autorităţi locale şi jude
ţene, civile şi militare, clerici de mir, monahi şi monahii, elevi, străjeri,
militari, printre care şi ostaşii Regimentului «32 Mircea» cu Coman
dantul lor, urmaşii vitejilor de la Mărăşeşti care, in primul război mon
dial, în luptele eroice din acest oraş, îmbrăcaţi numai în cămăşi, «ţinu
seră piept duşmanului» atacator şi care, acum, într-un fel, se poate
spune, că şi ei, prin succesorii lor din 1938, erau prezenţi la comemo
rarea «patronului» unităţii lor militare, Mircea cel Mare, eroul de la
Rovine ş. a.
După ce «pelerinii din Capitală» în frunte cu Marele Voievod Mihai,
cu îndătinatele «pravile» ostăşeşti şi civile, au fost întâmpinaţi în gara
Jiblea, s-au îndreptat spre Mănăstirea Cozia, trecând prin mulţimea de
tineri şi ţărani înşiraţi pe tot parcursul drumului, care, necontenit, cu
voioşie i-au salutat «cu aclamaţii şi urale nesfârşite».
La intrarea în incinta mănăstirii, «cortegiul bucureştenilor», în
frunte cu tânărul Voievod de Alba Iulia a fost întâmpinat după pravila
<{. Preotul Niculae Şerbănescu ş.a., Mircea cel Marc, p. 271—273.
5.
Pelerinaj Ia Cozia, în ziarul «Universul» an 55, nr. 131 de duminică, 15 rndi
1938, p. 13.
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bisericească, de Vartolomcu .Stunescu, episcopul Râmnicului — Noul
Scvcrin, dimpreună cu un numeros sobor de preoţi şi cu autorităţile
locale, conduse de prefectul judeţului Vâlcea,
Un participant la acea festivitate deosebită, înfăţişând peisajul din
dimineaţa acelei zile de mai, precum şi felul cum era rânduită aşezarea
«asistenţei», scria, printre altele : «Priveliştea e minunată. Dealurile
înconjurătoare ale mănăstirii sunt înverzite şi înflorite de primăvară,
iar soarele binecuvânta cu strălucirea lui aceste plaiuri şi pioasa solem
nitate. La poalele Mănăstirii străvechi, Oltul îşi freamătă unda căruntă
printre malurile nisipoase şi în vuietul lor îşi cânta cântecul de veacuri,
cântecul vieţii, aducând sfintele legende din depărtate vremuri, amin
tind versurile poetului :
«Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate ;
Către ţărmul dimpotrivă se întind, se prelungesc
Ş-ale valurilor mândre generaţii spumegate
Zidul vechi al mănăstirii în cadenţă îl izbesc»
«La mănăstire clopotele sună glas de jale şi de cinstire a marelui
Domnitor, chemând la slujba domnească pentru comemorarea lui Mircea
col Bătrân, ziditorul Mănăstirii Cozia, care odihneşte în acest lăcaş de
închinare, tot poporul din aceste ţinuturi...».
«Tot cuprinsul curţii mănăstireşti este împodobit de pitorescul cos
tumelor olteneşti ale ţăranilor. De o latură străjuieşte Regimentul
«32 Mircea», care, cum s-a arătat, poartă numele voievodului pomenit.
De o altă latură ostaşii din Garnizoana Râmnicu Vâlcea şi elevi ai
Şcoalei Militare de Infanterie din Sibiu, precum şi ai Liceului Militar
din Craiova».
«In fund, pe pajişte, şcolari cu costume naţionale, strâjeri şi flăcăi
premilitari», care, împreună cu întreaga asistenţă prezentă, atât acum,
cât şi in timp ce Măria Sa Marele Voievod de Alba lulia şi oaspeţii din
Capitală se îndreptau spre biserică, i-au «ovaţionat îndelung».
în biserică, slujba de pomenire s-a săvârşit «în faţa criptei dom
neşti», în eare acum erau aşezate raclele cu osemintele voievodului
comemorat şi ale Doamnei Tudora, alias Maica Teofana, mama lui Mihai
Viteazul şi ea vieţuitoare, ca monahie, la Mănăstirea Cozia, unde se
călugărise, luând numele de Teofana şi unde fusese îngropată, cum
s-a mai arătat, în anul 1G04. Ea, slujba, a fost oficiată, «într-o atmo
sferă de adâncă şi pioasă reculegere», de către însuşi episcopul Vartolomeu al Râmnicului-Noul Severin, înconjurat de un select sobor de
preoţi şi diaconi. Răspunsurile s-au dat de corul elevilor Seminarului
«Sfântul Nicolae» din Râmnicu Vâlcea".
G. Grigore M. Alcxandrescu, Versuri ţi proză, Bucureşti, 19G7, p. 53— 59.
7.
Radu A. Steresrr, Reînhumarea osemintelor m arelui Domn Mircea cel Bă
trân, Solemnitatea dc la M ănăstirea Cozia, in ziarul «Universul», an 55, nr. 133
de marţi, 17 mai 1938, p. 9— 10.
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După slujba de pomenire, profesorul Nicolae Iorga, Consilier Regal,
aci, in faţa criptei, a rostit această scurtă cuvântare :
«Măria Ta,
Prea Sfinte Părinte,
Cucernici Creştini,
Aici lângă mănunchiul de oase, care stă să se coboare din nou in
adâncul unei odihne care de acum vecinică trebuie să fie în această
biserică a unui ctitor la care şi-au adus pe rând daruri Neagoe Basarab,
Constantin Brâncoveanu şi Regele de astăzi, în acea pace solemnă pe
care o domină însuşi poruncitorul său chip de ostaş în zale, cu mâna
pe sabie, cu vulturi pe genunchi, cu coroana împărătească pe frunte,
avem a vorbi puţin şi încet înaintea sufletului Celui Mare pe care îl
simţim Atotputernic şi inspirator în jurul nostru.
Domn timp de trei decenii, pe o colină a Carpaţilor şi pe cealaltă ;
pe un mal dunărean şi pe celălalt, iagărăşan, amlăşean, dobrogean, se
verinean, cu o putere dincolo de vechca graniţă, despot bizantin, în
rudit cu împăraţii din Răsărit, aliat cu titlu egal al împăratului din
Apus, închinător al bisericilor de un tip nou şi astfel creator al artei
îndătinate pe acest pământ, aşa răsare el înaintea noastră.
Din ce suntem noi, puterea care ni-a dăruit cu viaţă, poate face
această ţărână şi aceste oase. Ea îngăduie însă ca amintirea cui a trăit
in adevăr să se împotrivească şi neînţelegerilor şi nedreptăţilor şi tă
cerii, care vrea să ucidă. Şi vin clipe, când este rechemată la viaţă ca
o forţă activă.
Aşa este astăzi pentru noi amintirea lui Mircea. Avem Ardealul,
in care s-a înfipt el. Legăm peste Dunăre, ca şi dânsul, raporturi de
prietenie, care ne asigură. Căutăm în cultura noastră însăşi cel mai
puternic reazem şi ne supunem, împotriva spiritului de aventură care
destramă statele, autorităţii domneşti legitime, pe care, cum am voit-o,
trebuie s-o respectăm şi s-o sprijinim.
Iată ce ne învaţă locul unde ne găsim, pentru una din acele datorii
de pietate, care înobilează şi înalţă un popor»
In continuare, tot aici lângă cripta celor două personaje istorice
comemorate şi reînhumate, a vorbit preotul profesor universitar Niculae
M. Popescu (ţ 1963), membru activ al Academiei Române, în acel mo
ment subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale, rostind cele
ce urmează :
«Măria Ta, Prea Sfinte, Drept credincioşilor, astăzi când sub pri
virile tinereşti ale Marelui Voievod Mihai, aşezăm în repaus de veci
osemintele Marelui Domn şi Voievod Mircea, să ne întoarcem cu mintea
acum 520 de ani, când sub privirile înlăcrimate ale altui Voievod Mihai,
acel fiu şi urmaş al răposatului Mircea, el împreună cu toată ţara,
cobora în această criptă, trupul neînsufleţit al acelui mare domnitor,
care semna aşa în scrisorile sale :
«Eu, cel întru Hristos Dumnezeu, dreptcredinciosul şi binecinstitorul şi de Hristos iubitorul şi singur stăpânitorul, Io Mircea mare voievod
8. Ibidsm.
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şi domn, cu mila lui Dumnezeu şi cu darul lui Dumnezeu, stăpânind şi
domnind peste toată Ţara Românească şi părţile de peste munţi, încă
şi spre părţile tătăreşti şi Amlaşului şi al Făgăraşului herţeg şi Bana
tului de la Severin domn, şi pe amândouă părţile pe toată Dunărea,
încă şi până la Marea cea Mare şi cetăţii Dristorului stăpânitor».
Acesta era domnul care acum 520 de ani se cobora în această criptă.
La sfârşit de ianuarie 1418, El trecea către Domnul : liniştit, cuminte,
hotărât, aşa cum fusese o viaţă întreagă.
înainte de a trece către Domnul, lăsase cu limbă demoarte, El
cumpănitul şi înţeleptul cum să fie îngropat şiunde să fie îngropat.
Şi de la 31 ianuarie, făcându-se toate pregătirile creştineşti şi domneşti,
au trecut patru zile până când la 4 februarie, în luciu de iarnă, au
ajuns aici la Cozia «la lăcuita Sfintei Treimi», cum a spus El şi Maica
Teofana, la lăcaşul de veci al răposatului Mircea Voievod.
Şi au venit şi l-au îngropat aici, întovărăşindu-1 fiii lui în frunte
cu Domnul cel nou, Mihail, întovărăşindu-1 cei doi mitropoliţi ai ţării,
mitropolitul de Ungrovlahia şi mitropolitul de Severin, întovărăşindu-1
stareţii de la toate mănăstirile Ţării Româneşti, pe care le clădise şi
le aşezase, mtovârăşindu-1 boierii lui cei devotaţi şi armata lui cea
însemnată în atâtea biruinţe.
Şi ceruse el singur să-l îngroape aici la Cozia, mai înainte, căci el
singur povestise : intr-una din luptele pe care le-a avut, obosit, a ador
mit sub un copac aici pe malul Oltului, şi, dormind, a visat cum Sfânta
Treime s-a coborât la el, în chipul celor trei îngeri care l-au întâmpinat
pe Avraam, şi i-a spus : încrede-te în Dumnezeu ! Tu vei birui pe
păgânii care sunt in ţara ta». Şi încrezător în acest vis, deşteptatu-s-a
Mircea şi a plecat la luptă şi pe păgâni i-a biruit.
Iar pentru că el atunci făgăduinţă a dat că dacă i se va îm plini
acest vis, ctitorie puternică şi bogată va ridica în acest loc, a ridicat
Cozia şi i-a zis nu Cozia, ci i-a zis Nucet, fiindcă acest loc, aşa cum
a spus altcineva, este cel mai m inunat loc pentru petrecerile călugăreşti.
Loc înconjurat de toate părţile cu vii şi cu văi şi cu râu mare ocolit.
Şi este acolo toată hrana călugărească : şi vii, şi livezi, şi nuci ne
număraţi, şi curge în apropiere apă lucioasă şi «locul este aşa de m i
nunat, că noi care l-am văzut, — spune cineva din vremea lui Neagoe
Basarab — , am zis : acesta este pământul cel făgăduit, dat pentru lo
cuinţă celor mari şi pentru odihnă călugărilor». Şi aşa l-a văzut Mircea,
cel a cărui minte vedea multe şi al cărui simţ pricepea şi înţelegea
multe.
Şi Mircea aici, pe temeliile mai şubrede, mai de început ale tatălui
său Radu, a ridicat această minunată biserică, pe care au admirat-o
ochii atâtor şi atâtor generaţii şi de care se încântă astăzi cunoscătorii
de arhitectură bisericească şi pe care o vizitează toţi învăţaţii lum ii şi
de pe urma căreia noi cinste mare avem la toată lumea învăţată.
Şi au venit şi l-au aşezat aici pe Mircea. Şi el a lăsat, cu sufletul
lui, în toată viaţa lui ,multă strădanie şi m ultă avere monahilor de
aici, ca să se roage pentru sufletul lui, fiindcă Mircea mare cap şi mare
om politic a fost, dar a fost şi mare credincios.

74

BtSFRlCA O R T O D O X A R O M Â N A

Să fie îngăduit unui preot să creadă un lucru ; că minunăţiile pe
care Mircea le-a făcut în vremea lui, le-a făcut si sprijinit pc mintea
lui Mare, dar sprijinit, cred, mai mult pe puternica lui credinţă creştină.
Doamne ! Când te gândeşti ;puţinică ţară
pe acea vreme ! întinsă
ţară pe acea vreme ! Dar când te gândeşti : biruinţele pe care le-a purtat
şi împotriva cui le-a câştigat, stai şi te întrebi : Cum a fost în stare
ţara aceasta, faţă de alte puteri aşa de mari, de vijelioase, dc fanatice,
cum a putut să Ic- ţină piept ? Cum a putut să se întâmple minunea
de la Rovine, cum a putut să se întâmple minunea de la Nicopole şi
atâtea minuni în acea vreme ?
Cu puterea lor, cu braţul lor ! Da, dar aceste braţe erau întărite
de credinţa creştină. Credinţa creştină atunci ţinea loc iubirii de moşie,
patriotismului de care noi vorbim astăzi. Şi această credinţă creştină
este aceea care l-a îndemnat pe Mircea să zidească minunatele lui
lăcaşuri.
Nu este loc în ţara aceasta pe unde el să fi călătorit, pe unde el
să fi stat şi pe unde el să fi dat
hrisoavele lui,in
care să nu-şi fi adus
aminte de casa Domnului ; de biserica creştină, de credinţa creştină,
care lui i-a insuflat atâta putere.
N-a uitat Tismana, unde lucrase tatăl său Radu şi fratele său Dan
şi bunicul (sic) lui, Vlaicu şi acolo a făcut danii. Şi maica sa, Calinichia,
minunata doamnă, după îndemnul, şi al fiului său, şi al ei, a făcut
dar aici la Tismana. Şi a întărit Mircea şi a adăugat şi el daruri de
ale lui la Tismana. Şi Tismana a arătat tot cea dintâi mănăstire in Ţara
Românească. A venit Mircea după aceea şi tot aşa a ajutat cu supramăsură această mănăstire, care era a lui, Cozia. Iar peste Argeş (sic),
tot o mănăstire, începută de către tatăl său Radu, Cotmeana, ol o întă
reşte şi o zideşte din nou şi o aşează să fie unită cu Cozia şi ii dă
numele aşa de frumos în limba românească, Cotmeana.
Cotmeana este ospăţul de seară al Coziei. Cine pleacă din Cozia
dimineaţa şi merge, gândindu-se şi rugându-se la Dumnezeu, ajunge
seara la Cotmeana şi acolo este ospătat sub grija Domnului.
Tot aşa Mircea, mergând mai departe şi apropiindu-se de Târgovişte, unde el a stat şi a domnit, la Târgovişte, pe dealul viilor din
faţă, el a fost acela, după toate cunoştinţele pc care le avem acum,
care a pus temelie minunatei mănăstiri a Dealului, unde doarme capul
aceluia care este fiul maicii călugăriţe Teofana, mama lui Mihai V i
teazul. Coborând mai jos, în jurul Bucureştilor, în minunatul ostrov,
care este Snagovul, tot el este acela — şi i se păstrează hrisovul — ,
care a ridicat mănăstirea şi i-a făcut daruri. Coborându-se la Giurgiu,
acolo unde s-a şi zidit cetatea şi unde orice piatră, cum spune fiul său,
îl costa cât un bolovan de sare, acolo la Giurgiu, găsind o mănăstire,
el a dăruit şi acesteia. Urcând de la Giurgiu in sus, pe drumul Argeşu
lui (sic), a dat la Glavacioc peste o altă mănăstire şi pe accasta a
întărit-o. Aceasta este Glavacioeul, care şi de la Mircea a primit daruri.
Acestea sunt lucruri pe care le ştim noi, dar mai sunt şi altele pe
care nu le ştim. Câte altele cu vremea le vom descoperi ! ?
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Trecând In Ardeal şi aici s-a gândit să întărească credinţa creştină.
Cine trece spre Haţeg şi intră acolo, dă peste minunea de mănăstire
care este Prislopul Silvaşului, care este zidită In vremea lui Mircea şi
după chipul de clădire al lui Mircea şi cu sprijinul lui material.
Şi iar aşa privirea lui de vultur s-a dus departe peste ţară, s-a
dus până în Sfântul Munte Athos, de acolo de unde venea îndreptarul
credinţci noastre ortodoxe, de unde venise minunatul lui sfătuitor, care
a fost Nicodim de la Tismana. Şi aici la Athos era o biserică mai veche,
o mănăstire mai veche româneasca, a noastră mănăstire, aşa i-a zis
atunci în veacul al XlV-lea şi până hăt târziu, Mănăstirea Cutlumuş.
Acolo zidise Vlaicu Vodă şi acolo ajutase tatăl său, Radu, acolo
ajută şi Mircea împreună cu boierii din vremea lui.
Nu numai aici a dat el, ci şi la alte mănăstiri merg ajutoarele lui,
acolo unde mai târziu alt mare voievod, alt mare domnitor, Ştefan cel
Mare va aduce danii şi mai mari decât el.
Şi fiind atâtea dovezi ale minunatei credinţe a lui Mircea cel
Mare, astăzi când osemintele lui le coborâm pentru odihna de veci In
România întregită, a cărei presimţire în 1394 — 1400, în vremea lui, el
a avut-o că se poate înfăptui, în momentul acesta, când pentru odihna
de veci, în România aceasta întregită şi sigură pe ea, In momentul
acesta, din acest mormânt se ridică o învăţătură, pe care el totdeauna
ne-a dat-o şi ne-o împrospătează astăzi, învăţătura că, un popor, po
porul românesc, Ţara Românească se păstrează aşa : având cuminţenia
cumpănită a lui Mircea şi a atâtor români, cuminţenia cumpănită care
te face să vezi ce se poate înfăptui şi ce nu se poate înfăptui, cumin
ţenia întrupată în Marele Voievod care a fost Mircea. Şi ne mai spune
ceva acest mormânt : că această cuminţenie dacă este întărită cu cre
dinţa curată şi cu credinţa în Hristos, atunci şi cuminţenia ta şi braţul
tău capătă puteri neînchipuite, în faţa căror puteri orice puteri ale
vrăjmaşului se distrug. Acestea ne-a învăţat mormântul lui Mircea
astăzi» n.
După cuvântul de preamărire al reprezentantului Ministerului Edu
caţiei Naţionale, s-a ieşit din biserică in curtea mănăstirii şi aici, din
pridvorul arhondariei sfanţului lăcaş, profesorul Nicolae Iorga, din nou,
a vorbit «asistenţei» aflată de faţă prezentându-i «personalitatea şi
înaltul înţeles românesc al domniei lui Mircea», grăind şi cele de
mai jos :
«Acela ale cărui rămăşiţe venerate scoase din adâncul simplului
său mormânt de piatră le cufundăm din nou, în pământul in care i s-i
topit carnea, împreună cu acelea ale femeii care a dat naştere urma
şului peste un veac şi jumătate al faptei sale, Mihai Viteazul, se ridică
puternic din nesiguranţele unei istorii pe care n-o luminează mărturia
noastră însăşi despre faptele ce a făcut neamul, prin rostul, mai mare
dccât al multor trecătoare biruinţi, pe care şi l-a ştiut câştiga şi păstra.
9. Ibidem.
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Fiu de Domn, al lui Radu-Vodă, din care legenda a făcut un chip
de amestec, transformându-1 in creatorul însuşi al Statului Ţării Ro
mâneşti, şi al odraslei de sânge împărătesc balcanic, care a fost Caliniehia, cel care se va fi născut după anul 1360 a fost pregătit pentru
isteaţa lui cârmuire, de mare echilibru, care, în toată istoria acestui
neam, nu se poate alătura, decât cu a lui Matei Basarab, cu a lui
Constantin Brâncoveanu, Domni din osul lui, şi cu a lui Carol I-iu,
Domn independent de Rege, adoptat de Naţie prin libera ei voinţă, a
fost pregătit, zic, de împrejurări cu totul neobişnuite. Crescut în grele
vremuri, de decădere a puterilor de până atunci şi de ridicare a altora,
nelegitime şi primejdioase, el a fost martor al întăririi, peste slăbiciunea
bizantină a Paleologilor, peste fărâmiţarea împărăţiei lui Ştefan Duşan,
peste ruperea în trei a Ţaratului bulgăresc, cu care avusese legături
strânse dinastia românească, a emiratului turcilor otomani, devenit prin
trecerea de la Tzymple la Galipole, de la Galipole la Adrianopol, ţinând
în atârnare ca pe o simplă feudă, tolerată provizoriu, însuşi sărăcitul,
dar încă aşa de strălucitorul Bizanţ însuşi, o împărăţie. Decăderea, mer
gând până la desăvârşita ruină a marilor ctitorii creştine, decădere
datorită neînţelegerilor din lăuntru, ambiţiilor fratricide, chemării în
ajutor a străinului, fie şi de altă lege, ruperii solidarităţii prin care
singură se ţin Statele, a putut să-i fie învăţătură.
Sunetul clopotelor din zidirile de piatră ale tatălui evlavios înainte
de toate şi ale regalului bunic (sic), totdeauna gata de războiu, care
a fost Vladislav, închegătorul însuşi al ţării, nu l-a putut îndrepta pe
dânsul, care a ţinut să-şi adauge fundaţia, cât mai măreaţă, către acea
pietate fără vlagă în a cărei sfinţenie formalistă au amorţit atâţia epi
goni ai marilor familii domnitoare.
Cu sabia la coapsă a înfăţişat el şi pe zidurile Coziei acesteia şi pe
acelea, mult mai modeste, ale creaţiunii sale din partea muntelui din
colo de Olt, şi astfel apare el şi pe monede. încununat cu o coroană
împărătească, dar în zale şi cu mâna pe plăselele armei de apărare a
ţării care-i fusese încredinţată.
Dar nu un războinic al vremii de aventuri când Apusul era tul
burat pe o sută de ani de lupta dintre Franţa cavalerească şi dura
Anglie, când «contele verde» al Savoii venea să se bată cu turcii la
strămtorile Mării Negre şi înainte spre părţile bulgăreşti, când feudalii
latini împlântaţi în Grecia îşi continuau aventurile. Din caracterizarea
poetică a lui Eminescu, opusă celei, de o egală poezie, dar în sens con
trar, a lui Grigore Alexandrescu, care vedea fantoma eroului, atunci
când marele cântăreţ moldovean desluşia, pe lângă bunul ostaş, în pri
mul rând pe bătrânul moşnean, apărându-şi brazda, un lucru singur
rămâne adevărat : stricta mărgenire a unei acţiuni, care şi-a avut cea
surile de mare putere, la datoria faţă de pământul însuşi al patriei, pe
care l-a dorit numai, în buna sa chibzuială, întărit şi pe cealaltă clină
a muntelui, garantat şi pe celălalt ţărm al Dunării, program de sigu
ranţă din care împrejurările au tăiat pentru totdeauna partea a doua.
Ajuns a înlocui, în circumstanţe care vor rămânea pentru tot
deauna nelămurite, pe un frate, şi el viteaz, dar care nu-şi putea stăpâni
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boierii, el, care a întâmpinat o singură concurenţă la tron, şi aceia
iscodită mai m ult de turci : a acelui Vlad, care se va fi înfăţişat ca
fiul cu acelaşi nume al lui Vladislav I-iu, s-a găsit înaintea întrebării
hotărâtoare a orientării politice în trei direcţii : către Ungaria, către
frânturile imperiale creştine din Balcani, către noul domn turcesc.
Nu s-a lăsat condus nici de amintiri, nici de legături din alt do
meniu decât al politicii singure. Creştin sau păgân, catolic sau ortodox,
vechiu prieten sau duşman de ieri, erau numai elemente într-un calcul
de o continuă exactitate, care i-a îngăduit să mântuie în Scaun, cu
hotarele stăpânirii sale respectate de oricine, nu prin forţa de care nu
s-a ştiut folosi fiul şi urmaşul, Mihail, ci prin marea lui pricepere de
a întrebuinţa oameni şi împrejurări.
Văzuse, la Nord, stingânclu-se acel puternic, împodobit cu îndoita
coroană catolică a Ungariei şi a Poloniei, la care adăugia prestigiul ori
ginii sale franceze de Angevin şi calitatea permanentă de căpitan al
cruciadei contra necredincioşilor
şia schismaticilor : Ludovic,
că
ruia i s-a zis cel Mare. Prielnică i-a fost soarta, care l-a scăpat şi de
un aşa de apăsător vecin, cu necurmate pretenţii de suzeran, de stăpânitor chiar dincoace de munţi,
şi de vreun urmaş din sângele lui,
care să nu vie deci dc aiurea şi să aducă alte ambiţii cu alte orientări.
In lupta cu celălalt Angevin, din Neapole, ginerele iui Ludovic, Sigismuncl de Luxemburg, deci şi el cu origini franceze, marchiz în
Brandenburgul de curând intrat în familia sa, nu făcea decât să apere
coroana adevăratei moştenitoare, Maria, soţia sa, fiică a marelui rege
mort, şi acesteia îi răspundea în Polonia, acum desfăcută definitiv din
trecătoarea legătură şi unită dinastic cu Lituania, pretenţia surorii
Hedviga, silită la căsătoria cu dârzul Litvan
abia botezat, Vladislav
Iagello. Mircea a înţeles ce se poate face în astfel de împrejurări şi,
peste o Moldovă în care el a stabilit relaţii de frăţească alianţă cu un
Petru Vodă, pentru ca apoi să hotărască moştenirea urmaşilor acestor
fii ai Muşatei, el s-a legat cu acea Polonie, condusă de Iagello, care
intra momentan în jocul său, pentru ca pe urmă politica românească,
stăpânită de dânsul, să se îndrepte, cum cerea vremea, spre alte căi.
Sigismund se impuse cu greu peste scene sângeroase, înjositoare
ale demnităţii regale, dar, odată ajuns rege necontestat, ca soţ al Măriei
Angevina şi apoi, fără drept, moştenitor a! soţiei moarte în tinereţă,
el şi-a amintit de originile sale, care erau aşa de depărtate şi de deo
sebite. Fiul împăratului Carol al IV-lea, urmaşul bietului său frate in
Boemia slavă, a voit Imperiul, şi l-a avut. Pentru dânsul LTngaria era
un adaus, un punct de sprijin, un loc de plecare către dominaţia Orien
tului contra unei cotropiri otomane la care s-a gândit numai din când
în când. Voia să împace Biserica Apusului, sfâşiată între doi papi, să
unească Franţa cu Anglia, să intre cu drept împărătesc in aceste două
reşedinţi regale şi să prezideze concilii. Locul rămânea liber aici spre
noi, şi acest loc Mircea şi l-a luat, strajă a creştinătăţii, zăgaz străba
terii turceşti peste Dunăre, ocrotitor chemat, al Ardealului, precum în
dregătorii aproape independenţi ai Ardealului, între care cel mai în 
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semnat a fost, nu un ungur, ci un polon, Stibor, el putea, la ceasuri
grele, să-şi afle un sprijin şi, in această ţară vecină scutită de dânsul,
un adăpost.
Golul de sus îl întâlneşte el însă, prin aceiaşi favoare a sorţii, care
se rătăceşte uneori şi între nebuni, dar se ţine mai bucuros in socie
tatea cuminţilor, şi dincolo de Dunăre.
Aici el; care şi în Ungaria şi-a căutat o soţie, cea cle-a doua, care,
fiind catolică, n-a putut fi zugrăvită aici, unde locul îi e luat de fiul ei,
ortodox, Mihail, era prin toată înrudirea sa, veche şi nouă, acasă la
dânsul. Numele său e al Sfântului Marcu, patron al Veneţiei, nume care
trecuse în Balcani şi-l purta seniorul contemporan slavo-grec de la
Canina şi Avlona, pe malul Adriaticei, Mrcşa, Soţia sa cea dintâi, Mara,
poartă numele sârbesc pe care-1 va repeta peste puţin inţeleapta Mara
Brancoviei, «împărăteasa» creştină alături de soţul ei musulman, Murad
al II-lea. De la mamă, acea Caliniehia, a moştenit el, ca şi de la stă
pânirea «pământurilor lui Dobrotici», al cărui nume îl poartă încă
Dobrogea, calitatea de rudă a Palcologilor, carc-i îngăduia să poarte,
ca şi despoţii sârbeşti, Ştefan şi Gheorghe, ca şi dominatorii bulgari de
la ceia ce va fi la turci Chiustendilul, vulturul împărătesc cu două
capete pe cnemidele sale de cavaler. Cu Constantinopolul, unde-şi tri
mitea spre învăţătură fiii, dinastia munteană, şi-a avut el legături ne
contenite pe care puţinele izvoare nu ne ajută a le cunoaşte deplin.
El a înţeles că aceia ce fusese odinioară în mâna împăraţilor «încununaţi
cie Dumnezeu» ai creştinei Rome răsăritene nu se mai poate păstra
decât numai prin strânse legături împreună. N-a luptat contra nimănui
dintre cei care nu se mai puteau apăra, n-a căutat să se răzbune asupra
celor pe care nevoia-i aducea, ca la Rovine, pe urma oştilor turceşti
în pământul său, a căutat prietenii unde erau cu putinţă şi a cules
moşteniri, ca în Dobrogea, unde se presintau de la sine.
A mers şi mai departe. Şi-a dat samă că turcii, care nu veneau ca
nişte fiare cumplite, ci ca nişte urmaşi de alt neam şi de altă lege ai
vechii ordini in Răsărit, se supun neapărat unei influenţe de cavale
rism balcanic, adus prin Neapole din Franţa războiului de O sută de
ani, şi a văzut deci nişte tovarăşi şi l'raţi de arme in fiii lui Baiazid
contra căruia luptase şi el la Nicopole, dar nu ca să dea Dunărea, până
la Chilia, ambiţiei lui Sigismund, gata să aşeze, ca, peste o jumătate
mie de ani, pentru ei înşişi, Centralii austro-germani la Severin şi la
Giurgiu şi la gurile fluviului, pe Cavalerii Teutoni şi în acea capitală
a Banatului şi m cetatea genoveză din Deltă. Astfel prin legătura cu
Musa, care completa pe aceia cu despotul Ştefan, a fost el, un timp,
stăpân al «cetăţilor turceşti» de pe malul unei Bulgarii dispărute.
Când însă asprul Mohammed, rămas asiatic, fără nici o înţelegere
a rosturilor, drepturilor, obiceiurilor acestei vioaie creştinătăţi, s-a
impus, Mircea i-a arătat ca Bizanţul otoman nu se poate întinde peste
Dunăre şi apoi s-a răscumpărat prin acea plată de «bani roşii», de gal
beni, cu eare-şi asigura liniştea aşa cum o făcea faţă de acelaşi Sultan,
pentru posesiunile ei răsăritene, însăşi magnifica Veneţie, căci aşa, şi
nu altfel, trebuie socotită vasalitatea Domnului român.
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De-a lungul vremilor merge, chiar şi pentru cei care nu citesc
cărţile, urmarea oricărei fapte omeneşti. Din când în când e nevoie
încă ca această urmare inconştientă să se prefacă prin lămuririle cărtu
rarilor în conştiinţă clară. O fac astăzi, în numele aşezămintelor ce re
prezint şi a muncii mele înseşi în viaţa intelectuală şi politică a ţârii,
ca şi in rostul de permanent sfătuitor al Coroanei, pe care mi l-a dat
urmaşul lui Mircea, domn şi In Ardeal in care acela stăpânia la Făgă
raş şi în marginea Sibiului, la acest ceas de concentrare pioasă a amin
tirilor, aici, lângă mormântul vechiului ctitor şi ostaş» l".
Aceleiaşi mulţimi aflată incă in curtea mănăstirii, cu prilejul aci
amintitei comemorări, din pridvorul stâreţici acesteia, m numele Aca
demiei Române, al cărei membru titular era, i-a vorbit profesorul uni
versitar de la Cluj-Napoca loctn Litpctş (1957), care, în cuvântul său
s-a referit mai cu seamă ia Maica Teoîana, mama lui Mihai Viteazul
şi ea, precum s-a arătat, pomenită cu acest prilej. Stăruind mai ales
asupra rolului acesteia în formarea sufletească a eroului de la Călugăreni, universitarul clujean, printre altele, a spus :
«Pătraşcu cel Bun, tatăl lui Mihai Viteazul, a murit. în Bucureşti
la sfârşitul aceluiaşi an, în care se născuse fiul său, chemat să scrie cu
fulgeră toarea-i spadă una din cele mai strălucite pagini ele glorie m ili
tară m istoria neamului nostru.
Creşterea lui Mihai, a rămas, din vârsta cea mai fragedă a copilă
riei, numai in grija mamei sale Tudora, care s-a bucurat de sprijinul
şi ocrotirea influentului său frate, Iani Vistierul, om cu înalte slujbe
şi cu multă trecere la Poarta Otomană...
Tudora l-a obişnuit pe Minai din pruncie cu cinstirea legii creşti
neşti şi a datinilor străbune. Când papa de la Roma a încercat, prin
un trimis al său, să înduplece pe Mihai Viteazul a părăsi credinţa pă
rinţilor sai si a trece la Biserica romano-catolică, după mărturisirea
unui scriitor contemporan din Transilvania, Mihai ar fi primit scri
soarea şi sfaturile papei «strâmbând din nas, indignat că acesta cu
tează să atace şi să defaime credinţa pe care o mărturiseşte el»...
Această alipire neclintită a lui Mihai la Biserica şi credinţa stră
bună e a se mulţămi, fără îndoială, m mare parte creşterii de care l-a
împărtăşit evlavioasa şi buna sa maică Teodora. Ea s-a învrednicit în
curând să vadă talentele mari ale fiului sau si să se minuneze de
extraordinara lui destonicie in conducerea tarii şi a oştirilor, având
atâtea prilejuri de a se bucura de strălucitele lui biruinţe. Inima ei
de mamă nu a fost insă cruţată, la adânci bătrâneţe, nici de sabia du
10.
ca prilejul
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rerii, care o sfâşie cumplit în clipa când i-a sosit din Ardeal vestea
despre înfiorătoarea ucidere a «drag fiului său» Mihai, pe Câmpia
Turzii.
La bătrâneţe, Tudora intrase în cinul monahal, luându-şi în călu
gărie numele Teofana. Un scriitor ardelean contemporan spune ca
Mihai Viteazul, înainte de a pleca să cuprindă Ardealul, s-a îngrijit de
bătrâna sa maică, adăpostind-o în Mănăstirea Cozia. De aci a putut să
urmărească maica Teofana — cu sufletul îndoit între speranţe mari şi
temeri chinuitoare — , soarta sc’nimbăcioasă a fiului ei. Aci a primit
■vestea despre rezultatul îmbucurător al luptei de la Şelimbăr, despre
intrarea lui Mihai în capitala Ardealului..., şi despre cucerirea Moldo
vei in vara anului 1600.
Soliile, care aduceau veşti îmbucurătoare despre biruinţele şi is
prăvile lui Mihai, vor fi găsit pe cuvioasa maică Teofana în liniştea
şi evlavia chiliei sale adeseori adâncită cu totul în meditaţii asupra
înţelesului acestor cuvinte din paraclisul Maicii Domnului : «O, prea
luminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce lupta cu noi surpă-i cu
dreapta ta cea stăpânitoare şi atotputernică — , şi pe cei asupriţi îi
mântuieşte !»
Tot aici a primit şi vestea despre dureroasa înfrângere de la
Mirăslău, ca şi mai târziu zguduirea, care venia ca un trăznet din
senin, despre năpraznicul sfârşit de la Turda...
înainte de a închide ochii pe veci, maica Teofana fu cercetată in
Mănăstirea Cozia, de către nora sa, Doamna Stanca, dimpreună cu
nepotul său Nieolae-Pătraşcu, şi cu nepoată-sa Florica. Această mişcă
toare şi duioasă întâlnire a rămas eternizata intr-un act românesc scris
de ^călugăraşul Gavriil». Aici se pot citi următoarele rânduri, care
zugrăvesc în mod plastic starea sufletească a mamei, soţiei, fiului şi
fiicei lui Mihai, după ce căzu frumosul lui cap in ţărână, neprilejindu-se «sabia lui cea ageră în mâna lui cea vitează» :
«Eu, roaba Domnului lisus Hristos, călugăriţa Teofana, muma
răposatului Mihai Voievod din Ţara Românească, vieţuit-am viaţa aces
tei lumi deşerte... şi am petrecut lumeşte destul în tot chipul în viaţa
mea, până ajunseiu şi la neputinţa bătrâneţelor mele şi la slăbiciunea
mea în sfânta Mănăstire Cozia, la lăcuita Sfintei Troiţe si la răpaosul
răposatului Mircea Voievod. Şi trăiiu de ajuns de luaiu şi sfântul cin
călugăresc, drept plângerea păcatelor mele. Aciiaş mă ajunse şi vestea
de săvârşirea zilelor drag fiului meu Mihail Voevod şi dc sărăciia
Doamnă-sa şi a coconilor Domniei lui prin ţările străine. Fuiu de plân
gere şi de suspine ziua şi noaptea».
«După aceia, cu vrearia şi cu ajutoriul Domnului din ceriu şi cu
rugăciunea cinstiţilor părinţi în zi şi noapte şi plângerea mea şi sus
pinele sărăciei lor din ţările străine doară Sfinţia Lui din înaltul ce
riului au auzit şi s-au milostivit de i-au scos din ţările străine în ţara
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de moştenire, şi mai vârtos au cugetat la sfânta mănăstire Cozia pentru
bătrâna şi jalnica lor maică. Şi, dacă se adunară unii cu alţii, mare
plângere şi suspin fu printre ei de jalea fiiu-său Mihail Voievod şi
pentru patima lor ce au păţit prin ţările străine, — Doamna Stanca şi
i:iu-său Nicolae Voievod şi fie-sa Doamna Florica. Fu după aceea în
trebare între ele, cine cum au petrecut ? Grăi Doamna Stanca : Cum
am păţit noi, maică, să nu paţă nime din ruda noastră, dară Molitva
Ta, maică, cum ai petrecut ? Maica zise : Cu mult foc de moartea fiiumeu şi de jalea domniilor voastre, iar de cătră Sfânta mănăstire am
har dragului Domn din ceriu şi mulţumesc părinţilor din sfânta mănăs
tire c-am avut pace, răpaus şi căutare de moiitveie lor la nevoia mea...
Zise maica Teofana : Pentru aceea, fetele mele, am făgăduit sfintei
mănăstiri două sate din Romanaţi : Frăsinetul şi Studeniţa, pentru
sufletul răposatului MihailVoievod şi pentru sănătatea fiu-său
Nicolae
Voevod şi pentru pomeana noastră şi a tot neamul nostru,
să fie po
menit la toate sfintele pomelnice şi la dumnezeiasca liturghie în vecie,
pentru pomană. Domnia lor ziseră : Noi bucuroase, cum ţi le-au dat
răposatului Mihail Voevod, volnică eşti ; fie date şi de noi şi de Nicolae
Voevod, şi de tot neamul nostru în vecie pentru pomană».
La adânci bătrâneţe s-a stins din viaţă maica Teofana, după ce, în
felul acesta, prin o frumoasă danie creştinească, s-a îngrijit ca veşnica
pomenire a eroului Mihail Voievod, a ei şi a întreg neamului său ne
contenită să fie în altarul Mănăstirii Cozia, «la râpaosul răposatului
Mircea Voievod». Ea a fost înmormântată în tinda bisericii Mănăstirii
Cozia, unde, mai târziu, nepoţii ei, Nicolae şi Florica, i-au aşezat pe
mormânt «o frumoasă piatră sepulcrală cu inscripţie românească», al
cărei text, aşa cum s-a văzut, a fost inserat în partea de la început a
acestui articol11.
*

In timpul când în curtea mănăstirii se ţineau aceste două cuvân
tări, din urmă, în pronaosul bisericii ei, raclele cu rămăşiţele păm ân
teşti ale celor două vestite personalităţi istorice : Mircea cei Mare şi
Maica Teofana, desigur, au fost coborâte în fostele lor morminte
— reînnoite acum — , spre «odihnă veşnică», fiind aşezate in felul în
care s-a arătat în cele de mai sus.
După aceste cuvântări rostite în incinta mănăstirii, viitorul rege
Mihai I, condus de profesorul Nicolae Iorga şi urmat de «toţi oaspeţii»,
a vizitat vechiul paraclis domnesc al ctitoriei Iui Mircea Vodă, apoi
din pridvorul acesteia, aflat spre Valea Oltului, a scrutat încântătoarea
privelişte a Carpaţilor Olteni şi după aceea a cercetat voievodalul lăcaş
de cuvioşie în tot cuprinsul său, explicaţiile istorice în legătură cu el,
dându-se, atât lui, cât şi însoţitorilor, de marele nostru istoric, profeso
rul Nicolae Iorga.
11. Ci. I. Lupaş, op. cit., p. 117— 121.
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Ceremonia înălţătoarei solemnităţi din ziua de 15 mai 1938, prile
juită de reinhumarea, la Mănăstirea Cozia, a rămăşiţelor pământeşti
ale lui Mircea cel Mare şi ale Maicâi Tudoru-Teofana, mama "ui Mihai
Viteazul, s-a incheiat cu «un mare praznic creştinesc» dat întru pome
nirea acestora, la care au luat parte Marele Voievod Mihai dc Alba
Iulia, toţi oaspeţii veniţi din Bucureşti şi mulţimea de pelerini a:lată
în incinta Mănăstirii Cozia, ctitoria lui Mir.:ea cel Mare.
Intr-o asemenea grandioasă solemnitate s-a desfăşurat popasul
aniversar de la jumătatea lunii lui mai din anul 1938, care privea, mai
cu -seamă, pe domnitorul Ţării Româneşti Mircea cel Mare (1386— 1418),
unul dintre cei mai vestiţi conducători ai poporului nostru, din perioada
medievală a istoriei acestuia. Am ţinut ca în cele aci consemnate, să
prezint fidel şi cu adevărat pe de-a-ntregu] ceremonia celor petrecute
atunci la Cozia, spre a putea fi cunoscute, în toată splendoarea lor, de
către cât mai mulţi dintre noi cei de azi şi de mâine. Căci am convin
gerea că aducerea în mintea noastră a astfel de momente ale trecutu
lui românesc, are să ne fie un stăruitor îndemn ca să urmăm exemplul
înaintaşilor, adică să nu ne uităm conducătorii, ori cum s-ar fi inti
tulat ei, ci să-i cinstim după cuviinţă, aşa cum, cel puţin, au făcut
aceia dintre ai noştri ce-şi duceau traiul în anul 1938, deoarece fie
care dintre aceşti conducători, în curgerea vremurilor ce s-au dus, a
trudit cu sârguinţă pentru apărarea, neştirbirea hotarelor, binele, pro
păşirea şi înflorirea patriei noastre.
Preotul NICULAE ŞERBANESCU
— profesor de istorie —

REACŢIA ORT O DO XIEI ROMANEŞTI D IN ARDEAL
FATĂ DE UNIREA CU B ISE R iC A R O M EI
(ÎN A N II 1759— 1761).
RĂSCOALA CONDUSA DE SOFRONIE
împrejurările politice care au condus la unirea unei părţi a româ
nilor din Ardeal cu Biserica Romei sunt astăzi indeobşte cunoscute.
Pentru stăpânirea habsburgică, instaurată aici la sfârşitul secolului
al XVII-lea, unirea a reprezentat primul pas dintr-o diversiune mai
vastă, gândită în etape, pe baza binecunoscutului principiu «divide
et impera» privind asigurarea solidităţii şi coeziunii unui imperiu clă
dit cu sabia dintr-un conglomerat de popoare şi pus sub oblăduirea
catolicismului. Românii, cel mai vechi şi numeros popor al Ardealului,
excluşi de la drepturi politice şi reduşi la starea de iobăgie au fost
atraşi în această diversiune din motive politice.
Deasupra promisunilor ademenitoare de ridicare a preoţilor la o
stare privilegiată şi de recunoaştere între «naţiunile» constituţionale a
poporului de rând, considerat numai «tolerat», Curtea din Viena a
folosit unirea cu Biserica Romei ca un istrument de dominaţie şi uni
ficare a imperiului. Prin acest act politic, habsburgii au lovit în uni
tatea neamului românesc chiar la temeliile sale, în ortodoxia care l-a
legitimat ca cel mai vechi şi mai statornic popor din această parte a
Europei. Vârful de lance au fost călugării iezuiţi, cu experienţa şi
abilitatea câştigate în spargerea unităţii confesionale a rutenilor, prin
care au fost penetrate vârfurile clerului românesc, înşelate de un stă
pân care nu a cedat niciodată nimic şi nimănui decât în faţa forţei.
Sub aparenta impresie a liberului consimţământ., dar sub perma
nenta pavăză şi implicare a puterii politice şi militare, 12 protopopi,
apoi 38 şi în sfârşit 54 1 au pecetluit un act, care, departe de a sta sub
semnul unirii, a însemnat în realitate dezbinarea religioasă a români
lor, cu consecinţe grave pentru dezvoltarea unitară a poporului român.
Unirea a creat în acelaşi tim p o fisură în sistemul politic al A r
dealului, atrăgând o reacţie puternică din partea nobilimii ungare,
privilegiate, care se temea — aşa cum se exprima cu ură Nicolae
1.

mâne,

D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria iorm ării naţiunii ro
Ediţie nouă cu adăugiri şi precizări, Bucureşti, 1984, p. 148.
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Bethlen — «ca această naţiune barbară şi prolifică (românii, n.n.) să
nu se încumete cu timpul la răsturnarea celorlalte naţiuni» -.
Înlesnirea procesului de diferenţiere socială, pe latura unirii, a
imprimat rapid un sens politic, naţional, luptei românilor, în timp ce,
poporul de rând, pornind de la ortodoxia tradiţională, s-a îndreptat în
sensul luptei sociale. Instigate şi stimulate de a lupta una împotriva
celeilalte, unirea şi ortodoxia, au început să se manifeste, contrar aş
teptărilor Curţii din Viena şi nobilimii ungare din Ardeal, ca două
feţe aie aceluiaşi proces de evoluţie a poporului român : una legată
de Răsărit, de tradiţie, de marea unitate spirituală a poporului român,
cealaltă, deschizătoare de poartă spre Apus şi spre spiritul său. Deşi
a fost concepută ca o rupere a românilor din Ardeal de marele tot al
poporului român existent pe ambele laturi ale Carpaţiior, unirea a
aparat, prin activizare pe plan politic iar ortodoxia prin rezistenţă,
aceeaşi conştiinţă : conştiinţa de neam şi limbă.
După mai bine de 30 de ani de promisiuni şi dezamăgiri, tim p în
care însuşi numele de «uniţi» a trebuit să fie schimbat cu cel de
«greoo-catolici» 3 (datorită faptului că devenise «odios» în faţa «schis
maticilor»), un protopop rosteşte aceste cuvinte profetice în faţa epis
copului loan Inoehentie Micu : «tare mă tem că nu vom avea alt folos
din unirea aceasta care s-au făcut, ci vom rămânea numai cu ura între
fraţi şi cu mustrarea cugetului» 4.
Episcopul loan Inoehentie Micu, cea mai puternică personalitate
politică pe care au avut-o românii din Ardeal în secolul X V III, devenit
simbol a luptei naţionale J, nu s-a sfiit să afirme, la 25 iunie 1744, în
faţa reprezentanţilor habsburgi : «Eu şi clerul meu ne-am unit sub
condiţia de a obţine acele beneficii de cari se bucură romano-catolicii,
altminteri, dacă nu ni se dau, ne-am face chiar şi turci...» u.
Nimic nu i-a îngrozit mai mult pe români decât ideea de schim
bare a credinţei şi obiceiurilor statornicite din vechime, mai ales că
această idee era promovată de străini, urmărind subminarea bazelor
sociale ale satului românesc. De aceea, reacţia ortodoxiei româneşti în
Ardeal nu s-a manifestat ca o acţiune ofensivă împotriva altor religii,
ci ca un act de autoapărare împotriva străinilor. In 1744, în mai puţin
de cinci decenii, flacăra ortodoxiei «dezorganizase întreg sistemul uni
rii» 7 din sudul Ardealului, iar autorităţile constatau cu dezamăgire că
românii aveau curajul să declare că nu doresc altă religie decât «cea
valahă», adică «vechea credinţă»8.
2. Z. I, Toth, A z erdelyi roman nacionalizm us elsd szazady, 1697— 2792, Budapest, 1946, p. 42.
3. D. Prodan, op. cil., p. 216— 217 ;
4. I. Lupaş, Cronicari şi istorici rom âni din Transilvania, Ediţia a II-a, Edi
tura «Scrisul românesc», p. 304.
5. A. Bunea, Din isloria românilor. Episcopul loan Inocentiu Klein (1728—
1751), Blaj, 1900.
6 . I. Lupaş, Studii, conferinţe şi com unicări istorice, voi. I, Bucureşti, 1928,
p. 256; Cronici şi povestiri româneşti versificate (sec. X V I— X V III). Studiu şi
ediţie crilică de Dan Simonescu, Editura Academiei, 1967, p 70— 71.
7. Keit Hitchins, Conştiinţă naţională şi acţiune politică la rom ânii din Tran
silvania (1700— 1868), Editura «Dacia», Cluj-Napoca, 1987, p. 47.
8 . I. Lupaş, Două anchete oiiciale In satele din Scaunul Sibiului, 1744 şi 1745,
Sibiu, 1938, p. 13— 16, 18— 19 ;
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Neliniştea stârnită de călugărul Visarion, care şi-a găsit descătu
şarea prin acte de ostilitate soldate cu ocuparea bisericilor devenite
unite şi alungarea preoţilor n-a mai putut i'i potolită nici de vizitaţiunile canonice ale episcopului unit din Muncaciu, ruteanul Manuil 01savski, sub a cărui «oblăduire» se aflau din anul 1734 şi românii din
părţile nord-vestice ale A rdealului9, nici de propunerile acestuia de a
fi scoşi din ţară călugării ortodocşi, care deveniseră cel mai mare peri
col pentru unire 10. Nucleul rezistenţei ]-au constituit cele 5 districte
din Sibiu, Miercurea, Sebeş, Orăştie şi Dobra 11, iar Săliştea Sibiului şi
ale sate din acelaşi scaun au devenit, după aprecierea istoricului A. Bunea «cuibul celor mai intense agitaţiuni antiunioniste» 12. Lupta pentru
afirmarea şi recunoaşterea oficială a ortodoxiei a fost preluată de către
«intelectualitatea sătească», reprezentată prin preoţi, călugări şi ţărani
fruntaşi, iar direcţia loviturii principale a fost îndreptată spre obţinerea
privilegiilor naţiunii ilirice, adică a sârbilor din Ungaria, care aveau
un rol militar la graniţele de sud, erau scoşi de sub jurisdicţia comita
telor, se bucurau de o largă autonomie, scutiri şi drepturi — aşa-numitele «privilegii ilirice» — fiind supuşi doar dregătorilor proprii şimitropolitului lor, care era cap politic şi spiritual. Mitropolitul din
Karlovitz avea sub jurisdicţie Banatul şi Crişana, ţinutul Hălmagiului
şi Ţara Bârsei. Pe această autonomie politică au înţeles românii orto
docşi să-şi clădească acţiunea politică naţională, care să se contrapună,
în primul rând, politicii de dezbinare promovată de Curtea din Viena,
precum şi protestantismului din Ungaria. Pentru aceasta s-au folosit
toate formele şi mijloacele legale de luptă, permise de autorităţile im
periale, peste capul guvernului Ardealului. Petiţiile la Viena au în
ceput să curgă, dar în faţa unei aprecieri juste a situaţiei, făcută
de guvernul ardelean în 1750, conform căreia «Românii nu doresc mai
mult decât dospitura schismaticilor vecini din Muntenia şi Moldova'* ,:i,
Curtea din Viena îşi permitea, chiar în acel an, să afirme că în Ardeal
nu există români ortodocşi v‘.
Apariţia unor reprezentanţi ai românilor ortodocşi, ca Nicolae
Oprea din Sălişte, Popa loan din Aciliu, popa Cosma din Deal, popa
Ioaneş din Galeş, popa Oancea din Făgăraş15, ameninţarea ţăranilor
cu emigrarea la sud şi răsărit de Carpaţi, întărirea nobilimii ungare cu
elemente provenite din nobilimea română unită —■ aşa cum s-a în
tâmplat în anul1751 în comitatul Hunedoara tK, au determinat.
Curtea
din Viena să-l numească pe protopopul Petru Paul Aron în calitate
de episcop unit
în Transilvania, pentru a consolida unirea în folosul
0. A. Bunea, Episcopii Petru Paul Aron şi
Diortisiu Novacovici sau
istoria
românilor transilvani de la 1751 Ia 1764, Blaj, 1902, p. 6 8 .
10. Idem, Din
istoria românilor. Episcopul loan Inocenţiu Klein, p. 195. St.
Meteş, M ănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. 138.
11. Keit Hitcnins, op. cit., p. 50.
12. A. Bunea, Episcopii Petru Paul Aron şi Dionisia Novacoviri... p. 135.
13. St. Meteş, Relaţiile Bisericii româneşti ortodoxe din Ardeal cu Principa
tele Române in veacul al XVIIl-Ica, Sibiu, 1928, p. 46.
14. I. Lupaş, Răscoala ţăranilor din Transilvania la anul 1734, Cluj, 1934, p. 23.
15. D. Prodan, op. cit., p. 199.
16. A. Bunea, Episcopii Petru Paul Aron şi Dionisiu..., p. 58; D. Prodan, op.
cit., p. 219.
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catolicismului. Zelul său de a-i «întoarce» pe români la unire s-a
soldat cu o revoltă în i'ebr. 1752 în ţinutul Hălmagiului, înăbuşită şi
urmată de întemniţarea mai multor juzi şi preoţi, în frunte cu, cneazul
Ştefan Pârvu l7, cu Închiderea lui Nicolae Oprea din Sălişte şi a popii
Moise Măcinic din Sibiel la Kufstein lK, cu petiţii trimise la ţarina
Ecaterina Petrovna 1!1. Toate acestea s-au petrecut pe fondul unei pu
ternice emigrări în Rusia, în anii 1751— 1752 a 30 000 de români şi
sârbi din ţinutul Aradului, unde, din 164 de sate 137 erau curat ro
mâneşti iar 23 cu populaţie românească majoritară
Mişcarea pentru recunoaşterea ortodoxiei, cu tendinţă de a aluneca
tot mai mult pe panta socialului, a fost străbătută de o conştiinţă de
neam, tradiţională, pe care stăpânirea habsburgieă a încercat să o
înăbuşe tocmai la originile sale. în 1755 o petiţie către guvernul ar
delean era adresată în numele «neamului românesc din Ardeal», arutându-se că asemenea năpăstuiri «nu s-au mai petrecut din timpurile
împăraţilor păgâni Diocleţian şi Maximilian»
dar revolta românilor
din ţinutul Bistriţei, în care au fost implicaţi şi preoţi ortodocşi, a fost
înăbuşită cu ajutorul forţei armate şi al episcopului unit Petru Paul
Aron -2. Pentru el naţiunea română era formată numai din români
uniţi cu Biserica Romei, dar nu putea să nu recunoască, un an mai
târziu, că iobagii «sunt striviţi de greutăţile publice şi ale stăpânilor
ca fiii lui Iacob din Egipt, cum se ceteşte în aceste vremuri numai
la locuitorii Paraguaiului şi Brazilei» 2:i.
Izbucnirea războiului de şapte ani (1756— 1763) a slăbit presiunea
catolicismului asupra ortodoxiei, dar a permis, în acelaşi timp calvinism ului să pornească o ofensivă împotriva acesteia, chiar prin stimularea
mişcării pornită pe latura ortodoxiei, pentru a fărâmiţa forţele naţiunii
române şi a-i determina pe români să se lupte între ei.
Lipsa de forţe de represiune, trimise în Apus de către cancelaria
aulică a fost suplinită de măsurile drastice pe care le-au luat autorită
ţile ardelene împotriva românilor ortodocşi, sprijinite de episcopul
Petru Paul Aron, care nu ezitase să o împrumute pe Maria Tereza cu
3 000 florini 'y' şi să înfiinţeze o companie de 130 de călăreţi, români
uniţi, pe care a trims-o sub ordinele generalului Kălnoky
fiind con
vins că «vor face bun nume neamului» 2B.
17. A. Bunea, op. cit., p. 71— 72; Florian Dudaş, Manuscrisele româneşti me
dievale din Crişana, Editura «Facla», Timişoara, 1986, p. 96.
18. Etienne Meteş, La vie menee par Ies Roumains cn Transylvanie du X V I
au. X V Iile siecle, Bucarest, 1938, p. 60.
19. S. Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a rom ânilor din Ardeal in se
colul X V III, voi. II, Sibiu, 1930, p. 389— 391 (anexa nr. 71); St. Mcteş, Em igrări ro
mâneşti din Transilvania in secolele X IJÎ —XX , Ediţia a Il-a, Bururcşti, 1977,
p. 113— 114.
20. G. Ciuhandru, R om ânii din Câm pia A radului de acum două veacuri, Arad,
1940, p. 256— 320.
21. S. Dragomir, op. cit., II, p. 180.
22. A. Bunea, op. cit., p. 414.
23. Idem, p. 425— 426; Victor Jinga, Pioblemele lundam enlaie n/e Transil
vaniei, I, Sibiu, 1945, p. 154.
24. A. Bunea, op. cit., p. 276.
25. Ibidem, p. 272.
26. Ibidem, p. 268— 269, 5n notă.
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O nouă mişcare pornită în numele ortodoxiei, în sept. 1757 în
Mocod — districtul N ăsăudului2/, a fost repede înăbuşită, fără să se
ţină seama că românii ortodocşi din Ardeal i--au făcut Măriei Tereza,
pentru războiul de succesiune, un dar de 100 000 f l o r i n i c e e a ce
echivala cu solda a 10 000 de voluntari faţă de cei 2 000 votaţi în au
gust acelaşi an de către dieta Ardealului. Episcopul unit, devenit instru
mentul Curţii din Viena pentru suprimarea ortodoxiei, a sprijinit şi a
acţionat pentru persecutarea acesteia, lovind în primul rând în că lugării şi preoţii ortodocşi hirotoniţi în Ţările Române, care întreţineau
o vie propagandă în satele româneşti şi agitau spiritele.
între năpăstuiţi s-a aflat şi călugărul Sofronie, în vârstă de 70 de
ani, de la schitul din Cioara, comitatul Albei, căruia fibirăul din Vinţul
c'e Jos, împreună cu 12 unguri, nereuşind să-i prindă, i au distrus
schitul şi chiliile-u. Refugiat, probabil, în Ţara Românească, ia Râmnic,
unde se afla şi călugărul Nicodim şi apoi la mitropolitul din Karlovitz,
călugărul Sofronie a declanşat o mişcare pentru apărarea ortodoxiei,
a cărei direcţie principală a fost îndreptată împotriva Bisericii unite
'U Roma. Această mişcare s-a bucurat de sprijinul celor două ţări
româneşti extracarpatice, de acordul Rusiei, la curtea căreia se af'a
călugărul Nicodim în sept. 1757 30 precum şi de intervenţia nemijlocită
a mitropolitului sârb din Karlovitz, Pavel Nenadoviei.
Pe fondul unor agitaţii în creştere în satele româneşti, soldate cu
ocuparea bisericilor unite şi alungarea preoţilor uniţi, consideraţi vino
vaţi de toate nenorocirile abătute asupra neamului româner- din Ar
deal, s-a detaşat clar revendicarea fundamentală a acestei mişcări : nu
mirea unui episcop ortodox subordonat mitropolitului din Karlovitz
pentru toţi românii şi destrămarea unirii cu Biserica Romei. Cu abili
tatea-! cunoscută, paralel cu luarea măsurilor de precauţie pentru opri
rea extinderii acesteia, între care s-au aflat şi cea do închidere a gra
niţelor cu Ţara Românească şi M oldova3*, cancelaria aulică, prevenită
de urmări şi îndemnată de consilieri la o gamă variată de măsuri, de
la prudenţă până la represiune ^ a decis să recurgă la o diversiune :
numirea unui episcop exempt pentru Ardeal, în persoana episcopului
ortodox din Buda, sârbul Dionisie Novacovici. Rezoluţia de r.umîre a
acestuia, scrisă în sept. 1758 3:t, a urmărit întărirea unirii, izolarea rnitropolitului sârb din Karlovitz, oprirea extinderii privilegiilor ilirice
asupra Ardealului şi aducerea românilor ortodocşi din Ardea! la unirea
cu biserica Romei de către mitropolitul sârb, Dionisie Novacovici. Pentru
at'ngerea acestui scop a fost folosit episcopul unit din Ardeal, Petru
Paul Aron, num it de către cronica mănăstirii Silvaşului «lup de Ara27. I. Lupaş, Fazele istorice în evoluţiunea constituţională a Transilvaniei,
extras din «Anuarul Institutului de Istorie N aţională din Cluj--Sibiu», voi. X,
Sibiu, 1944, p. 40.
28. A. Bunea, op. cit., p. 275.
29. St. Mpte$, M ănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936,
p. X X X V I— X X X V II.
30. Ibidem, p. X X X V .
31. N. lorga, Histoire des Roumains et de la românite orientale, voi. VII,
Bucarcst, 1940, p. 301.
32. D. Prrdan, op. cit., p. 202— 203.
33. A. Bunea, op. cit., p. 149 ; D. Prodan, op. cit., p. 203.
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via» ,r‘, care, prin vizitaţiunile canonice întreprinse în iarna anului 1759
în aproape toate satele A rdealului:i3, prin acţiuni de prozelitism, ur
mate de refacerea sau construirea unor noi mănăstiri u n ite 3G, prin
scrieri antiortodoxe — ca Păstoricească datorie:i7 — a încercat să
oprească ofensiva ortodoxiei şi salvarea unirii de Ia pieire.
Acestei ofensive, sprijinită în nordul Ardealului de episcopul unit
din Muncaciu — care trimitea în mănăstirile româneşti din Sătmar
călugări ru te n i38, i s-au alăturat autorităţile ungare, prin interzicerea
aşezării românilor în oraşe, cum s-a întâmplat acum în Târgu Mureş,
unde consiliul oraşului a hotărât ca «nici un locuitor din neamul va
lah nu poate cumpăra vreun teren cu drept de proprietate pe teritoriul
oraşului» 30.
Lupta pentru recunoaşterea oficială a ortodoxiei, sprijinită de ro
mânii din Banat — unde în acest an a început zidirea bisericii monu
mentale ortodoxe române din L u g o j40 şi s-a terminat construcţia re
şedinţei episcopale din Vârşeţ/‘1, de românii din Ţara Românească şi
M oldova42, a fost încurajată de către mitropolitul sârb din Karlovitz,
la reşedinţa căruia s-au aflat la începutul anului 1759 călugărul Sofronie şi Ioanichie din Veneţia de Sus /l3.
Numai situaţia explozivă, care ameninţa să se transforme în răs
coală, ale cărei cauze au fost sintetizate în jalba trimisă la 29 martie
1759 de către juzi şi preoţi ortodocşi din scaunul Miercurei, Sibiului,
Sebeşului, orăştiei şi comitatul Bălgradului episcopului din Karlovitz
34.
Cronici şi povestiri româneşti versilicate (sec. X V II— X V III), Editura A ca
demiei, 1967, p. 34.
3.5. A Bunea, op. cit., p. 152— 153.
36. St. Meteş, op. cit., p. 154— 156.
37. Keit Hitchins, op. c,it., p. 130.
38. St. Met.es, op. cit., p.
180.
39. Kolosvari- Ovari, Corpus Stntutorum M unicipalium Transylvaniac, Burtanest, 1885, p. 156— 157; Traian Popa, M onographie de Ia ciliae de Tărgu-Mureş,
Târqu-Mureş, 1932, p. 26; St. Meteş, La vie mence par les Roumains en Tran
s ilv a n ie du XV/e au X V IIIe siecle, Bucarest, 1933, p. 11; idem., Populaţia ma
ghiară In Transilvania, în «Revista arhivelor», IV, 1910, p. 75.
40. Gcorge Pnpovici, Istoria rom ânilor bănăţeni, Lugoj, 1904, p. 329.
41. Idem, p. 342.
42. St. Meteş, Relaţiile bisericii româneşti ortodoxe din Ardeal cu Princi
patele Române in veacul al XVUl-lea, Sibiu, 1928, p. 25—26 ; idem, Mănăstirile'
româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. 167— 169 — vezi, scrisoarea
egum enului Calistrat de al m ânăslirea Putna adresată în acest an către episcopii,
vicarii, protopopii, preoţii şi boierii din Maramureş in favoarea m ănăstirii MoiS'u,
construită prin anul 1672 şi închinată m ănăstirii Putna prin care se cerea ca egu
menul m ănăstirii Moisei să fie lăsat în pace pentru a urma «buna rănrîuialâ a
Ră săritului, să nu fie de nime întru nim ica smintit afară de dogmele Răsăritului
pentru că şi aici în tara noastră a M oldovei sunt m ănăstiri şi au pace deşi din
toată rânduiala şi dogmele Apusului, de nimene întru nim ica schimbate sau
strămutate, atât de sfinţi arhirei cât şi tot cinul bisericesc, încă Ie dau toti mare
cinste şi laudă după cuviinţă şi de la făcători de m ilă boieri şi neguţători sunt
cautat; si m iluiţi, cărora câţi le dau m ilă şi îndurările lor».
43. Idem, p. 100.
44. I. Lupaş, Lecturi din izvoarele istoriei românilor, Editura «Cartea rom â
nească», 1923, p. 225— 226; D. Prodan, op. cit., p. 213; scrisoarea, adresată în
numele rom ânilor ortodocşi din Transilvania de?văluie faptul că : «ne prigonesc
demnii şi protopopii, ne pradă şi ne prind pentru legea noastră şi nu aflăm la
nimeni n iri o dreptate... că de-i trebuie cătane preaînălţatei crăiese rom ânii merg,
u-de trebuie oameni, tot rom ânii merg iar saşii nu merg şi nici celelalte nea
muri nu merg, numai tot românii. Iar saşii spun că păm ântul îi al lor şi al
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a determinat-o pe împărăteasa Maria Tereza să semneze, la 13 iulie
1759, decretul de toleranţă/l5. Conţinutul său, prin care ortodocşii au
fost lăsaţi practic fără biserici, a fost adus la cunoştinţa românilor prin
emisari în mod deformat pentru a linişti spiritele /lU, iar bucuria de
moment în faţa libertăţii visate de şase decenii, a fost repede spulberată
la aflarea adevăratelor sale intenţii. Reacţia a fost tocmai inversă, ro
mânii ortodocşi înţelegând să profite de toleranţa acordată, dar au
respins condiţiile decretului, care, în Ioc să liniştească spiritele, au
amplificat conflictele dintre uniţi şi ortodocşi, îndemnaţi acum la re
zistenţă dc către călugărul Sofronie şi emisari veniţi din partea m i
tropolitului din Karlovitz. Ceea ce, de şase decenii, nu au reuşit ro
mânii ortodocşi să obţină prin memorii la guvernul transilvan, la
Curtea din Viena trebuia obţinut şi putea fi obţinut numai prin ridi
carea la luptă pentru înlăturarea celor două cauze ale nenorocirii lor :
unirea şi iobăgia. Adeziunea românilor ortodocşi, înecaţi în sărăcie,
asupriţi peste măsură de nobilii unguri, de saşi, de oficialităţile im 
periale, hăituiţi şi batjocoriţi de protopopii uniţi, a fost extraordinară,
într -un timp foarte scurt, mişcarea pornită dinspre Banat sub lozinca
ştergerii «unirii şi iobăgiei din ţara Ardealului» 47 a reuşit să readucă
la ortodoxie întreaga vale a Mureşului până în părţile Sibiului şi Munţii
Apuseni ',8, preoţii şi călugării uniţi fiind alungaţi din sate şi din mă
năstiri /|9. Tumultul m ulţimii româneşti, odată pornit nu a mai putut
fi oprit nici de interceptarea proclamaţiilor călugărului Sofronie r’°, nici
de arestarea lui în preajma Crăciunului anului 1759, şi întemniţarea
celorlalte neamuri, şi ne iau vitele şi locurile de nu nvem unde s i ne pripăşim.
Porţie dăm noi rom ânii cât celelaltc neamuri din Ardeal toate laolaltă şi ei spun
că pământulii-al lor. Cuartire dăm noi rom ânii mai multe decât celelalte nea
muri, întocm ai ca şi cărăuşie» ; rom ânii au cerut să li se dea episcop ortodox
sau să li se permită să plece din ţară «acolo unde vom putea să ne ţinem legea
.şi să avem păm ânt ca să trăim».
45. A. Bunea, op. cil., p. 161 — 170; C. Goliner, Regimentele grănicereşti din
Transilvania, 2764— 1851, Editura M ilitară, 1973, p. 21; St. Meteş, Emigrările ro
mâneşti din Transilvania în secolcle X III— XX , Ediţia a U-a, Bucureşti, 1977,
p. 115; D. Prodan, op. cit., p. 204; conţinutul decretului se rezuma astfel: erau
lăsaţi în pace toti cei care au trecut la ortodoxie până la data emiterii sale, dar
nn se mai adm iteau treceri ulterioare; pe cei trecuţi ii recunoştea num ai dacă
reslituiau uniţilor toate bisericile luate în ultim ii trei ani, intorzicându-se în
viitor luarea bisericilor ; trebuiau restituite păm ânturile bisericilor obţinute de
uni ii ; ortodocşii nu mai aveau dreptul să primească pe emisarii străini, pe care
erau obligaţi să-i denunţe, să garanteze că preoţii lor, mai ales cei veniţi din
alte ţări, nu vor unelti îm potriva tronului, liniştii şi binelui p u b lic ; li se cerea
de asemenea să nu-i insulte pe uniţi, să nu-i împiedice în propagarea unirii, să
nu-i îndemne la lepădarea ei şi să trăiască în pace cu aceştia.
46. Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica Banatului, Ediţia a Il-a, Editura «Facla».
Timişoara, 1981, p. 193 — cronicarul îşi aminteşte că era cu mama sa în târgul
Haţeg, când doi funcţionari îm părăteşti au citit, de fapt au rezumat conţinutul
decretului în felul u r m ă to r : «Spune aşa cumu-i aci scris. Cine vrea să fie unit
să fie şi cine nu vrea să nu fie, că silă nu e ; aşa e porunca, toţi să ştie!».
47. I. Lupaş, Studii, conterinţc şi com unicări istorice, voi. I, Bucureşti, 1927,
p. 267.
48. St. Meteş, M ănăstirile româneşti din Transilvania si Ungaria, Sibiu, 1936,
p. X V III, 51— 52.
49. S. Dragomir, op. cit-, II, p. 155; St. Meteş, ap. cit., p. X X X V III— X X X IX .
50. I. Radu, Istoria vicariatului gieca-catolic al
Haţegului,
Lugoj,
1913,
p. l î l — 1 1 2 .
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lui la Bobâlna',,1 nici de măsura sălbatică prin care au fost biciuite
femeile din Colun, în 12 ianuarie 1760, dezbrăcate în pielea goală, în
piaţa publică din S ib iu 5". Amploarea luată de mişcare, eliberarea că
lugărului Sofronie de către 600 de ţărani veniţi din părţile Zarandului,
Abrudului, Orăştiei şi Hunedoarei sub conducerea protopopului loan
din Sălişte r':!, mutarea centrului de greutate în munţii Apuseni, unde
moţii, oameni dârzi, erau hotărâţi să-şi jertfească viaţa pentru apărarea
ortodoxiei, rezistenţa făţişă a românilor în faţa catolicismului —■sem
nalată acum şi în secuime, în satele din valea Gîurgeului M— precum
şi popularitatea de care se bucura călugărul Sofronie
pe care, după
afirmaţia prefectului Zarandului «românii îl apără în tot chipul» ,H,
au creat o panică de nedescris în rândurile autorităţilor. Afirmaţia lui
Samuil Micu, după care Sofronie era «om prost, neînvăţat şi sălbatic»,
a cărui acţiune «nu era atâta de credinţă, cât să adune bani»
este
infirmată de preotul calvin Petru Bid din Ighiu, care mărturisea că
pentru români, SoTronie devenise <un Moise crimis de Dumnezeu pen
tru izbăvirea l o r » A l ă t u r i de memoriile trimise autorităţilor comitatense — cum a fost cel din primăvara anului 1760 — de către repre
zentanţi ai românilor ortodocşi din comitatele Hunedoara, Alba şi Zarand precum şi din scaunele s ă s e ş t i î n numele «ţăranilor din princi
51. St. Meteş, op. cit., p. X X X I X ; M arina Viasiu-Lupaş, Aspecte din istoria
Transilvaniei, Sibiu, 1945, p. 150; D. Prodan, op. cit., p. 205.
52. S. Dragomir, cp. cit., II, p. 147— 151 ; I. Lupaş, Răscoala ţăranilor din
Tran
silvania la anul 1784, Cluj, 1934, p. 25.
53. St. Meteş, op. cit., p. X X X IX — XL ; D. Prodau, op. cil., p. 205.
54. T. Chindea, Contribuţii la istoria românilor din Giurgcul Ciucului, Gheorgheni, 1330, p. 99; preotul romano-catolic Joseph Balint din Joseni, constata că
rom ănii de aici, «sub raport suîlctesc ?i trupesc trăiesc mai m ult ca nişte animale,
ţinând morţiş la schisma greaca, aşa sc îngrozesc de bisericile şi cultul nostru
■încât mai bine vor să se osândească pe veci în neştiinţa lor, decât să asculte
învăţăturile noastre sau să frecventeze bisericile noastre».
55. D. Prodan, op. cit., p. 205.
56. M arina Lupaş-VIasiu, op. cit., p. 151.
57. I. Lupaş, Cronicari şi istorici rom âni clin Transilvania, Ediţia a Il-a, Edi
tura «Scrisul românesc», p. 109— 110.
53. St. Meteş, op. cit., p. XLIII.
59. I. Lupaş, Răscoala Jăranf/or clin Transilvcnia la anul
1784, Cluj, 1934,
p. 25 ; St. Meteş, op. cit., p. XLI— X L I I ; idem, Ln v h menee par las flniim'iins en
l'ransylvanie du X V Is au X V III11 siecle, Bucarest,1938, p. 62; ihid., Emigrări
româneşti din Transilvania in sccolcic X III— X X , Ediţia a Il-a, Bucureşti, 1977,
p. 119;
în memoriul adresat congregaţiei nobililor din com itatul Hunedoara, ro
m ânii se arătau gata să suporte orice dare «dar religia nu ne-o părăsim până
când trăim. Toate neamurile îşi au legea lor şi an pace în legea lor. Şi proorocul
M'iise a dat Jid ov ilo r lege şi ei o Un în pace, iar
noi suntem prigoniţi neîncetat
pentru legea noastră. De ce
nu ne
daţi pace să ne odihnim ?» ;ei refulau să în a
poieze uniţilor
bisericile «întrucât bieţii de noi le-am zidit cu cheltuiala şi cu
m âinile noastre», afirmând cu durere că «nici noi nu suntem vite cum cred M ă 
riile Voastre, ci avem biserica noastră; cronicarul ungur Gheorghe Rettcgy afirmă
că românii i-au acuzat pe unguri că le-au arun cit în grumaz jugu l iobTigioi, spurcindu-i prefectului Ladislau B a lo g h : «Nu putem să ne mirăm îndeajuns, care e
mza că voi ungurii ne oprima li atâta pe noi şi aţi pus pc noi şi jugul iobăgiei,
no când noi suntem şî am fost Întotdeauna mai mulţi derât voi ungurii sic?ea ce
es'
mai important, suntem mai vechi în tara aceasta, per.tru că suntem urmaşii
'
V i D a c i; «foarte indignat de această afirmaţie,
nobilul
ungur spune:
■--V-eaita-: **• mini iună, naţiunea rom ână e o colonie romană, altfel au fost Dacii
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pat», activitatea lui Sofronie în munţii Apuseni în primăvara anului
1760 G0, în timpul căreia nu a pregetat să-l atace pe episcopul unit
Petru Paul Aron, pe care l-a acuzat de minciună, pe preoţii uniţi, numindu-i «papistaşi nemţiţi» şi «oameni cu două legi», şi chiar pe papa
din Roma, ca pe un mincinos, precum şi propaganda emisarilor săi in
părţile Solnocului de Mijloc, Crasnei, Sătmarului şi Maramureşuluifil,
au destrămat în bună măsură edificiul politic al unirii clădit de aus
trieci în urmă cu şase decenii. Represalii care au venit din partea
autorităţilor ungare, sprijinul acordat de către protopopii uniţi pentru
potolirea m işcării62, arestarea şi maltratarea protopopului loan clin
Sadu, în iulie 1760, urmată de tum ultul izbucnit în munţii Apuseni
şi soldat cu maltratarea episcopului unit Aron din Roşia, precum şi
a doua încercare de arestare a călugărului Sofronie la Abrud, Ia înce
putul lunii august 1760 s3, au dezlănţuit o furie oarbă împotriva Bise
ricii unite şi a reprezentanţilor săi. In timp ce din ţinutul Făgăraşului,
dat în arendă de către Curtea din Viena saşilor pe 99 de ani pentru
suma de 200 000 florini li'‘, valuri de emigranţi români se scurgeau la
sud de Carpaţi, iar din valea Someşului şi ţara Năsăudului emigrau cu
miile românii spre Moldova din cauza aceloraşi represiuni ale saşilor(i>,
în munţii Apuseni, în valea Mureşului, în ţinutul Hunedoarei erau luate
cu asalt bisericile şi mănăstirile unite. «Fără îndoială —• afirmă istori
cul St. Meteş —• era un trist spectacol să vezi bătându-se pe moarte
fraţii între ei aţâţaţi de duşmanii neamului, cari şi ei priveau îngroziţi,
căci adeseori, în ceartă între doi români, suferea şi ungurul asu
pritor» efi.
şi gândesc că n-au fost un neam ticălos, fără Dumnezeu, cd această remânime»
rle rare, mărturiseşte că-î e frică, deoarece, «dacă cineva le baga aceasta mai
bine în cap, pe noi foarte repede ne pot stârpi, fiindcă în Ardeal sunt pe uşor
de zece ori atâţia rom âni câţi unguri».
60. S. Dragomir, op. cit., II, p. 159— 160; St. Meteş, M ănăstirile româneşti din
Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. X L III— X L IV ; I. Lupaş, op. c/f., p. 26.
61. S. Dragomir, op. cit., II, p. 207.
62. A. Bunea, op. cit., p. 180; St. Meteş, op. cit., p. XLIV ; I. 1 upaş, op. cit.,
p. 26— 27 ; D. Prodan, op. cit., p. 205.
63. A. Bunea, op. cit., p. 446— 450; S. Dragomir, op. cit., II, p. 174— 176 î1
St. Meteş, op, cit., p. XLV — X LV I ; D. Prodan, op. c.it., p. 205; informaţiile pentru
prinderea călugărului Sofronie au fost furnizate de protopopul Aaron din Roşia
(fratele episcopului Petru Paul Aron), popa Gheorghe din Ziatna, N iculită din
Abrud, loan Dealc din Ighiu şi de câţiva oficianţi unguri camerali ; Sofronie a
f's t arestat în biserica ortodoxă din Abrud de către locot. H alm agyi şi 39 de sol
daţi veniţi de la Alba Iulia şi eliberat de români, care au sărit în ajutorul său
în num ăr mare, înainte de a ajunge cu prizonierul în Ziatna ; iu toate satele
au început să bată clopotele şi toacele, ca in vremuri de mare primejdie, iar
imediat după eliberarea lui Sofronie, protopopului Aaron şi altor unellilori le-a
fost distrusă toată averea de către rom ânii ortodocşi.
64. St. Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania în sacolelc X /îf— XX ,
Ediţia a II-a, Bucureşti, 1977, p. 132.
65. Idem, p. 137— 14 !; emigrai iIc erau încurajate în aceste părţi de către
protopopul Anton din Năsăud. iar una din călăuzele principale era Ursul a
Roşchii din Prislop ; întrebaţi fiind de către autorităţile locale săseşti de ur.de
vin şi încotro nvrg, emigranţii răspundeau invariabil : «venim din lume şi mer
gem în lume».
6 6 . St. Meteş, M ănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936.
p. XLIV.
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In faţa hotărârii românilor ortodocşi — expusă fără echivoc în
iunie 1760 în protestul mai multor sate din comitatele Alba, Târnava
şi T urda07 — de a se lăsa mai bine decapitaţi, de a cere ajutorul şi
ocrotirea Rusiei, de a pune toată ţara în flăcări şi de a emigra decât
să îngăduie ca cineva să le ceară să fie uniţi, nimeni şi nici o autoritate
d‘.n Ardeal nu a putut împiedica proclamarea de către călugărul Soi'ronie, în faţa celor aproape 7 000 de ţărani români ortodocşi adunaţi
la Zlatna în jurul s ă u c8, a primului sinod al Bisericii ortodoxe din
Ardeal, după o întreupere de peste şase decenii. Convocat pentru zilele
de 10 şi 11 august 1760 G9, la care au participat din fiecare sat preotul
sau cantorul şi doi-trei ţărani fruntaşi, acesta a demonstrat că orto
doxia în Ardeal a existat neîntrerupt şi că recunoaşterea ei de către
cei ce au dorit să o înăbuşe nu putea fi obţinută decât prin luptă şi
jertfe de sânge. încercarea de a menţine mişcarea în cadrul confesio
nal, paralel cu trimiterea unor scrisori «ultimatum» în numele «între
gului neam românesc din Ardeal» către generalul comandant din Si
biu '|J, către guvernul ardelean71 şi chiar către Maria Tereza72, prin
care se cerea, în principal, episcop ortodox, eliberarea celor arestaţi
pentru credinţa ortodoxă şi încetarea unirii cu Biserica Romei, ameninţându-se că în caz contrar «piere toată dragostea dintre neamuri
şi toată ţara se răscoală», a putut fi cu greu pusă în aplicare de către
Sofronie în faţa m ulţimii hotărâtă să asedieze Alba Iulia şi să dărâme
67.
Idem, p. X L IV — X L V ; ibid., Emigrările româneşti din Transilvania în se
colele X III— XX , Ediţia a II-a, Bucureşti, 1977, p. 137.
63. A. Bunea, cp. cit., p. 188.
69. St. Metcş, M ănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936,
p. XLVI.
70. A. Bunea, op. cit., p. 192 ; St. Meteş, op. cit., p. X L V I— X LV II ; D. Prodan,
op. cit., p. 206 ;■ românii cereau să fie eliberaţi din temniţele Sibiului, popa Joje
din Ocna Sibiului, altul din Banat (Zaharie ?) şi Matei din Cornăţel, precum şi a
altora închişi pentru credinţă ; îndeosebi, Sofronie a cerut eliberarea protopopului
loan din. Sadu, sub ameninţarea, «căci dacă nu să ştiţi că nu veţi avea pace în
tară».
71. S. Dragomir, op. cit., II, p. 180— 18Î ; S't. Mâteş, op. cit., p. X L V II— X L V III ;
D. Prodan, op. cit., p. 206; scrisă în lim ba rom ână si trimisă în numele întregului
neam românesc din Transilvania, scrsioarca arăta suferinţele abătute asupra ro
m ânilor «care nu s-au mai petrecut clin tim purile îm păraţilor păgâni Diocleţian
şi M axiinilian» ; rom ânii se declarau supuşi ai M ajestălii Sale Regale, «dar cre
dinţa şi sufletul nostru — spuneau ei — nu vrem să lo supunem», exprimându-şi
neîncrederea în cuvântul guvernului ; ei au cerut episcop ortodox pe care -1 va
hotărî împărăteasa şi m itropolitul din Karlovitz, ameninţând că în cazul in care
nu li se vor satisface revendicările, «piere toată dragostea dintre neamuri şi toată
ţara se răscoală».
72. St. Meteş, op. cit., p. X L IX — L ; I. Lupaş, op. cit., p. 27 ; adresată de ase
menea In numele «neam ului românesc din Transilvania», scrisoarea, după ce a
prezentat suferinţele îndurate în ultim ii 17 ani, în care rom ânii au ajuns ca nişte
«oi speriate de lupi», a cerut : dreptul de a ţine de acuin înainte religia ortodoxă ;
înlocuirea episcopului Petru Paul Aron cu episcop ortodox ; restituirea bisericilor
si sesiunilor parohiale ortodocşilor; eliberarea celor arestaţi pentru credinţă;
scoaterea din ţară sau cel puţin mutarea cu locuinţa în alte părţi a preoţilor uniţi,
consideraţi «pricina acestor tulburări» ; arătându-se hotărâţi mai bine să moară
decâl s l primească unirea, autorii memoriului au avertizat-o şi pe M aria Tereza
’acă nu lî se satisfac cererile, «dragostea dintre neamuri se va tulbura şi vor
răscoale In tootă tara»-
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Blajul, pentru a scăpa Ardealul de «iobăgie şi de unire» '3. In faţa
unui guvern îngrozit care îşi exprima temerea că «ţara aceasta într-o
clipită se va aprinde şi se va preface în cenuşă»
şi a unui episcop
unit refugiat sub scutul armatei imperiale din Sibiu, al cărei coman
dant, generalul conte Mantoya de Cardona îl ia în derâdere pentru laşi
tate 1', pe care nici nunţiul papal din Viena nu-1 poate ajuta deşi îi
cere insistent sprijinul /0 iar românii îl cereau, după spusele ieromona
hului unit Laszlo Filoftei «aşa cum cereau evreii pe Iisus din Nazaret» 77, Curtea din Viena s-a hotărât, în sfârşit, la 20 octombrie 1760
să trimită în Ardeal o comisie pentru a examina cererile românilor
ortodocşi78.
«Salvus conductus» primit de călugărul Sofronie precum şi reco
mandarea dată autorităţilor de «a se face că nu observă» nimic, au con
dus la extinderea mişcării în întreg Ardealul. Practic, în iarna anilor
1760/1761, conform mărturiilor timpului, călugărul Sofronie împreună
cu popa Gheorghe din Abrud au reuşit «să întoarcă Ia şizma greacă
toată plebea din Ardeal» /IJ. Titulatura sa de «vicar al Sfântului Sinod
din K arlovitz»K0 luată de către Sofronie peste capul guvernului silit
să recunoască faptul că acesta «este stăpânul guvernului şi a întregii
ţări» 81, al doilea sinod al Bisericii ortodoxe desfăşurat în zilele de 14—
18 febr. 1761 la Alba Iu lia 82 în apropierea cetăţii pe zidurile căreia
au fost instalate tunurile, vizitarea de către .Sofronie a bisericilor ro
mâneşti de pe pământul crăiesc şi din ţara Oltului, unde, în 53 de sate
din 61, ortodocşii luaseră cu forţa bisericile şi moşiile bisericeşti de la
u n iţi8:l, au determinat Curtea din Viena să recurgă la o nouă diver73. I. Lupaş, op. cit., p. 28 ; idem, Istoria bisericii ortodoxe române, Ediţia
a IV-a, Bucureşti, 1936, p. 74; St. Meteş, op. cit., p. L.
74. Idem, p. L— LII.
75. 7bid., p. LII.
76. N. Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, Bucuroşii, 1902, p. 253.
77. S. Dragomir, op. cit., II, p. 187; I. Lupaş, Răscoala ţăranilor din Transil
vania, la anul 1784, Cluj, 1934, p. 29.
78. St. Meteş, op. cit., p. L III— L I V ; cancelaria aulică a recomandat acum
guvernului transilvan să se prefacă a nu observa pe cci ce lucrau contra unirii,
să-i elibereze pe cei arestaţi «până când Dumnezeu va da tim puri mai bune spre
a vindeca răul».
79. Idem, p. L X V II.
80. A. Bunea, op. cit., p. 193— 194; St. Meteş, op. cit., p. L IV ; D. Prodan,
op. cit., p. 206.
81. S. Dragomir, op. cit., II, p. 220; St. Meteş, Emigrări româneşti din Tran
silvania în secolele X l il — X X , Ediţia a Il-a, Bucureşti, 1977, p. 119; B. Surdu,
Liniile dezvoltării social-economice a Transilvaniei în secolul al XVIII-lea până
Ia răscoala lu i Horea, în «A nuarul Institutului de Istorie din C luj», III, 1960,
p. 159.
82. S. Dragomir, op. cit., II, p. 194— 196; St. Meteş, M ănăstirile româneşti din
Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. L V III— LXI ; I. Lupaş, Răscoala ţăranilor
din Transilvania la anul 1784, Cluj, 1934, p. 30; D. Prodan, op. cit., 207; alături
de hotărârile sinodului, cuprinse in 19 puncte, care vizau chestiuni privind organi
zarea internă a bisericii ortodoxe, s-a cerut cancelariei aulice şi guvernului Tran
silvaniei : numirea episcopului ortodox, eliberarea celor arestaţi pentru «tară şi
lege» (Oprea Miclăuş, din Sâlişte, preoţii M ăcinic din Sibiel, loan din Galeş şi
loan din Sadu) neamestecul episcopului Petru Paul Aron şi a uniţilor în proble
mele bisericii ortodoxe.
83. St. Meteş, V iaţa bisericească a românilor din Ţara O ltului, Sibiu, 1930,
p. 25 ; A. Bunea, op. cit., p. 175— 177.
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-ji^nc pent:u a linişti spiritele. Odată cu anunţarea hotărârii de numire
a unui cpiscop ortodox pentru românii din Ardeal, reluată de către
călugărul So ironie printr-o proclamaţie trimisă la 10 martie 1761 in
toate ţinuturile A rdealului81, s-a hotărât de fapt «pacificarea» români
lor prin generalul Nicolaus Adolf baron de Buccow, care a fost trimis
la Sibiu în fruntea unor puternice forţe militare
Deşi a Înţeles perfect situaţia din Ardeal in urma primirii, la 7
aprilie 1761, a delegaţiei de 40 de ţărani ro m âni1*, care i-au spus clar
că nu prigonesc unirea, nici nu o surpă «ci numai nu o voim, căci nu
o înţelegem ce este» (s.ns.), acest general austriac, devenit o figură odi
oasă pentru neamul românesc, a lucrat conform instrucţiunilor primite
care aveau ca scop final — sub masca salvării Bisericii unite — întări
rea catolicismului. Pentru aceasta a folosit toate formele şi metodele
unei curţi imperiale, care şi-a clădii fericirea pe nefericirea multor
popoare : o proclamaţie în trei limbi, din 9 apr. 1761 către «norodul
românesc din ţara A rdealului»b', o adunare compusă din câte un
reprezentant din fiecare judeţ, scaun ori district al celor două Biserici
româneşti, la 26 aprilie 1761, la Sibiu, în prezenţa noului episcop or
todox numit de Viena, sârbul Dionisie Novacovici, o comisie pentru a
verifica, prin organele politice şi prin protopopii uniţi adevărata stare
de lucruri, precum şi primirea la 1 mai 1761 a călugărului Sofronie,
sosit de la Zlatna cu o mare mulţime de români ortodocşi şi intimida
rea acestuia în vederea renunţării la luptă fci.
Rezultatele necorespunzătoare ale celor două conscripţii, care în
cepură să sosească la Sibiu, noile soboare ţinute de călugărul Sofronie
în luna mai 1761 in munţii A puseniK0, precum şi rezistenţa opusă de
românii ortodocşi, povăţuiţi de preoţi şi susţinuţi de călugări, au de
terminat schimbarea procedurii prin refuzarea acordării bisericilor că
tre ortodocşi sub motiv că românii erau, ca naţiune şi religie, numai
toleraţi, distribuirea acestora făcându-se, prin teroare, după bunul plac
8-1. N. Iorga, Istoria rom ânilor din Ardeal şi Ungaria, II, Bucureşti, 1915,
p. 424; V iorica Pop, Inform aţii documentare despre unele frăm ântări sociale in
anul 1701, in «Acta Masei Napocensis», X X I, 1934, p. 565.
85. A. Bunea, op. cit., p. 205; C. Gollner, op. cit., p. 22; D. Prodan, op. cit..
p. 207.
86 . N. Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, Bucureşti, 1902, p. 255— 258 ; S. Dragomir, op. cit., II, p. 357— 360; St. Meteş, M ănăstirile româneşti din Transilvania
şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. L X X II— L X X I V ; D. Prodan, op. cit., p. 207; prin me
moriul respectiv, rom ânii ortodocşi cereau : scutirea preoţilor români de contri
buţie (ca saşi) ; darea în posesiunea ortodocşilor a tuturor bisericilor şi a averii
acestora ; oprirea arestărilor pentru religie, aşa cum s-a întâm plat după mişcarea
călugărului Visarion, până în momentul de faţă ; restituirea gloabelor rare le-au
fost luate ca pedeapsă pentru tulburările de care sunt a-uzaţi ; permisiunea de
a sc hirotonii preoţi în ţările române până Ia numirea episcopului de rit grecesc
neunit ; acordarea dreptului pentru călugărul Sofr nie «ca sa poată merge in
toată ţara noastră şi să înveţe pe popii noştri neuniţi de lege grecească» până la
numirea episcopului ; numindu-1 pe Sofronie «învăţătorul Sofronie», delegaţia a
arătat că «mai bine murim şi părăsim ţara decât să sufere el prigoane».
87. A. Vereş, Vechi orâncluieli româneşti tipărite in Ardeal, Bucureşti, 1926,
p. 8 ; Viorica Pop, op. cit., Ioc. cit., p. 566— 567; D, Prodan, op. cit., p. 207.
88 . N. Iorga, op. cit., p. 259— 260; S. Dragomir, op. cit., p. 231—232; St. Mi*
tes, op. cit., p. L X X IV — L XXV .
89. V iorica Pop, op. cit., Ioc. cit., p. 567.
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ai generalului Buccow. «Propovăduirea doctrinei»00 preconizată de că
tre I'-îaria Tereza pentru restabilirea religiei unite a atins punctul cul
minant în iunie 1761, când generalul Buccow a ordonat ca «toate
mănăstirile de lemn sâ l'ie arse, iar cele de piatră să fie distruse, iar
cei ce se opun să fie spânzuraţi sau să li se taie capul ca nesocotire
a poruncii regale, ca tulburători ai păcii şi liniştii» 1,1. Separarea biseri
cilor româneşti ortodoxe de cele unite, cunoscută In documentele tim 
pului ca «dismembratio», în care generalul austriac a avut alături pe
episcopul unit Petru Paul Aron şi reprezentanţi ai guvernului ardelean
s-a desfăşurat concomitent cu o nouă diversiune pusă la cale pentru
prevenirea noilor revolte ale românilor din Ardea! : conscripţia pentru
înfiinţarea regimentelor grănicereşti, în rândul cărora se preconiza a
intra uniţii cu Biserica Romei, care, alături de secui, urmau să consti
tuie forţa militară necesară întreruperii legăturilor cu românii din ex
teriorul arcului carpatic şi întăririi catolicismului în Ardeal. Este im 
portant să semnalăm că, în faţa alternativei «uniaţie sau cătănie», în
multe locuri, românii au ales cătănia în locul uniaţiei, cum s-a în
tâmplat în Sinea din Ţara Făgăraşului!l-, dar refuzul acceptării unirii
cu Biserica Romei a atras represalii soldate cu distrugerea mănăstirilor
ortodoxe. Ţinutul munţilor Apuseni a fost pacificat de trupele imperiale
în iulie 1 7 6 1 o prigoană grozavă s-a abătut asupra preoţilor orto
docşi, care au fost expulzaţi ’r ‘ sau au reuşit să fugă în Ţara Rom â
nească —■între ei ai'lându-se şi călugărul Sofronie, condamnat, în lipsă,
la 5 ani muncă silnică!to, şi în timp ce ardeau mănăstirile şi schiturile
ortodoxe, la 4 septembrie 1761 era instalat, la Braşov, noul episcop
90. S. Dragomir, op. cit., II, p. 365.
91. I. Puşcariu, Documente pentru lim bă şi istorie, I,
Sibiu, 1890, p. 233;
I. Radu, Istoria vicariatului grcco-catolic al Haleguiui, Lugoj, 1913, p. 84; S. Dragomir, op. cit., II, p. 240 ; St. Meteş,
op. cit.,p. L X X V I.
92. I. Puşcariu, op. cit., I, p. 392— 393 ; Viorica Pop, op.cit., Ioc. cit., p. 563
— principiile dezmembrării au fost arbitrare :
— în comunele unde toţi locuitorii renunţaseră la unire şi unde edificiul b i
sericii a fost cedat lor din partea Comisiei Aulice, aşa-numitele «funduşuri eclesidstice», au fost date preoţilor uniţi ram aţi fără enoriaşi şi biserică, însă numai
până la moartea lor, după care imobilele respective treceau, fio la comună, fie
la domnii de păm ânt, adică la foştii proprietari care cedaseră păm ântul pe seama
bisericii odinioară unite ;
— în comunele unde întreg poporul a renunţat Ia unire, edificiile
biscricii
aveau să fie date neuniţilor, chiar şi dacă acele edificii ar fi fost ridicate după
1700, nem aivorbind de cele zidite înainte de unire, care, de asemenea reveneau
neuniţilor, dacă erau în m a jo rita te ; până la zidirea capelei însă, minoritatea unita
avea dreptul de a se folosi de vechea biserică ;
— în comunele unde m ajoritatea s-a lepădat de uairo, dar biserica fusese
clădită sau restaurată după 1700 printr-o persoană unită sau prin comuna
bisericească, atunci când aceasta era încă unită, biserica rămânea în proprietatea
uniţilor, chiar dacă aceştia erau în minoritate ; în locurile unde biserica rămânea
uniţilor, m ajoritatea neunită urma să primească loc corespunzător pe care să-şi
clădească biserică.
93. A.
Bunea, op. cit., p.224— 22.5; C. Gollner op. cit., p. 23.
91. St.
Meteş, op. cit., p.
44— 15 ; călugărul Teodosie de la mănăstirea Bulzii,
protopopiatul Câmpenilor relatează că «fusei prins în Sibiu, mă scoseseră din
Sibiu cu nemţii, până mă scoasă afară din ţară».
95.
A.Bunea,op.
cit.,
p.220— 221 ; C. Gollner, Ştiri
noi cu privire la călu 
gărul Sofronie, în «Anuarul Institutului de Istorie din
Cluj», Cluj,
1962, V
p. 239— 245.
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ortodox pentru românii din Ardeal, sârbul Dionisie Novacovici ',lfi creaL.ie a Curţii din Viena.
Au fost distruse acum, la îndemnul şi cu sprijinul direct al epis
copului unit Petru Paul Aron, după menţiunile cronicii versificate a
mănăstirii Silvuşului, 54 de m ănăstiri117, iar după afirmaţiile cronicaru
lui Nicolae Stoica de Haţeg «vreo 300 de biserici şi mănăstiri» (-15.
Prin astfel de măsuri represive au salvat austriecii opera lor po
litică w, clădită în urmă cu şase decenii pe suferinţa şi nenorocirea nea
mului românesc. Rana care a fost tăiată atunci în trupul neamului ro
mânesc 1(>0, sângerează şi astăzi, spre bucuria duşmanilor noştri, care,
neputându-ne birui cu braţul, lovesc în spirit, pentru a ne dezbina.
96. A. Bunea, op. cit., p. 224 ; D. Prodan, op. cit., p. 203.
97. Cronici şi povestiri româneşti versiiicate (sec. X V II— X V III), Editura A ca
demiei, 1967, p. 83.
98. Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica Banalului, Ediţia a 11-a, Editura «Facla».
Timişoara, 1981, p. 193.
99. Z. Pâclişanu, Vechile m ănăstiri româneşti din Ardeal, în «Cultura creş
tină», anul V III, nr. 7— 8 , 1919, p. 152— 170 ; St. Meteş, M ănăstirile româneşti din
Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. 75— 143 ; în vara anului 1731 au fost dis
truse mănăstirile de la Cioara, Breaza de Sus şi tle Jos — una a V ătafului, cea
laltă a lui Mănişor. Arpaşul de Jos, Bucium, Viştea de Sus şi de Jos, Comana de
Jos, Dejani, Cuciulata, Drăguş, — din trei m ănăstiri existente («Mănăstirea mare
şi bătrână», «a lui Calotă» şi «a Comşii Codrea») au fost arse doua, Lisa (situată
pe poiana Palerului, a boierului Paler), M ărgineni (pe moşia familiei boiereşti
Pandrea), Netot, Ohaba, Oprea — Cârţişoara, Porumbacul de Sus (clin pădurea
satului, Purcărita), Scorci (existentă din 1391), Sinea (aici au fost 5 mănăstiri — «La
Trestioara», «în Strâmba», «In valea Lărguta», «Pe Creţul» şi loc nenumit, unde
venea «tinerimea din tot A rdealul la învătătură» —■ patru din ele fiind de lemn,
au fost arse, iar cea de pe Creţul, săpată in stâncă, a fost dărâmată), Recea (aici
au fost două m ănăstiri — una în Recea de Jos, pe păm ântul principesei Cantacuzino, a doua pe locul satului — «a Luchii»), dar distrugeri sunt semnalate şi în
părţile nordice şi nord-vestice ale Transilvaniei ; la Chiuieşti (comitatul SolnocDăbâca), din trei m ănăstiri, două ortodoxe şi una unită, au fost arse două ; M intiul
Român, Trăsnea (sub m unţii Meseşului — aici erau două : una «din M ăgură», alta
«din Şanţ» ; distrugerile au continuat şi în anul 1762, între altele, acum fiind n ă 
ruite m ănăstirile de la Veneţia de Sus, Plosca, Prislop (din hotarul satului Si 1vaşul de Sus, întem eiată de Nicodim cu sprijinul Iui Mircea cel Bătrân, pe la
1400 averea sa fiind dată episcopului Petru Paul Aron oentru a deschide o şcoală
în Haţeg, Geoagiul de Sus (mentionată prin anii 1557— 1567), averea sa m obilă
fiind dusă la Blaj de către călugărul din Măgina, iar cea im obilă îm părţită Intre
iobagi şi nobilii unguri L. Toth şi Halinagqi), Râmeţi (clădită în anii 1486— 1407,
a cărei biserică a fost clădită de M ihai Viteazul ; averea mişcătoare a fost dusă
la Blaj, iar cea nemişcătoare ocupată de episcopul catoiic din Alba Iulia).
100. Viorica Pop, op. cit., Ioc., p. 570 — în august 1762 a fost făcut cu
noscut rezultatul recensăm ântului: 127 712 fam ilii româneşti ortodoxe cu 1330
preoţi şi 25 174 unite cu 2233 preoţi ; A. Bunea, op. cit., 245— 247 ;■ D. Prodan,
op. cit., p. 208— 209 -— în instrucţiunile date de autorităţile austriece lui Dionisie
Novacovici i se amintea că numirea sa ca episcop ortodox al rom ânilor din Tran
silvania a fost făcută doar «din graţie regală, avertizându -1 că dacă va abuza do
puterea care i s-a încredinţat, va fi înlăturat, fără a mai avea urmaşi ; austriecii
i-au c e r u t:
— să nu îngăduie emisari străini pentru a face tulburări în Transilvania ;
— să nu se opună în vreun fel propagandei catolice ;
—■să nu cuteze a îndemna pe uniţi, nici pe, fată, nici pe ascuns, să se le
pede de unire şi nici să facă ceva îm potriva religiilor recepte ; Dionisie Novacovici
a fost prevenit că privilegiile ilirice, acordate numai pentru Ungaria .şi părţile
anexe, n-au fost niciodată şi nu pot fi extinse şi în Transilvania deci, clorul
ortodox nu are dreptul să se bucure de im unilăţile clerului naţiunii ilirice, ci va
rămâne şi pe mai departe în starea lui de până acum.
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Mişcarea condusă de Sofronie are o deosebită semnificaţie naţio
nală, depăşind caracterul de reacţie a ortodoxiei româneşti din Ardeal
faţă de urarea cu BisericaRomei. Românii ortodocşi au luptat în nu
mele «neamului românesc din Ardeal», pentru «legea românească» —
ortodoxia care este religia ancestrală a tuturor românilor. Ei au înî'runtat unirea cu Biserica Romei, legea latină, iar pentru vremurile
de atunci «legea nemţească», combătând de fapt abaterea de la «le
gea românească». Mişcarea a dat o puternică ripostă unei opere po
litice a regimului habsburgic de separare a neamului românesc, forti
ficând conştiinţa de sine a poporului român la temeliile sale şi pregătindu-1 pentru vremurile lui Horea.
AUREL DA V ID

DIN LEGATURILE RELIGIOASE ALE DOBROGEI
CU T RANSILV ANIA ÎNAINTE DE 1877
Cucerirea otomană nu a putut izola Dobrogea de vatra străbună,
de celelalte teritorii româneşti. De-a lungul a peste patru secole şi ju 
mătate s-au menţinut legături strânse, pe toate planurile, între provin
cia de la «Marea cea mare» şi cele de la stânga Dunării. Păstrarea cre
dinţei strămoşeşti la românii dobrogeni a făcut ca aceste legături să
cunoască o amploare deosebită pe plan religios. Am avut prilejul să
arătăm existenţa acestor relaţii între Dobrogea şi Moldova •, dar ele
pot fi la fel de bine urmărite şi pentru Transilvania, deşi între cele
două provincii nu se aflau hotare comune.
Legăturile religioase dintre Dobrogea şi Transilvania auîmbrăţişat
mai multe aspecte, dintre care o importanţă deosebită prezintă venirea
dc peste munţi a unor preoţi pentru bisericile româneşti din provincia
pontică, unde pregătirea şi formarea slujitorilor proprii era deosebit de
dificilă, în condiţiile unei stăpâniri care promova o altă credinţă. Nu
putem urmări, din lipsă de date, acest fenomen înainte de secolul al
XlX-lea, clar el poate fi ilustrat prin exemplul deosebit de grăitor al
existenţei Mănăstirii Cocoşu, cel mai de seamă aşezământ monahal din
Dobrogea.
Aşa cum se ştie, această mănăstire a fost înfiinţată de călugărul
Visarion, originar din Făgăraş, împreună cu alţi doi m onahi2, în anul
1833 :). Venit d tânăr la mănăstirea Neamţ, Visarion dobândise o pregă
1 . Tudor Ma'.oescu, Din legăturile religioase ale D olaogci cu M oldova înainte

de

1877, în «M itropolia M oldovei ii Sucevei», LI (1973), ur. 9— 12,
p. 716— 720.
2. Grigore Gr. Dănescu, Dicţionarul gecgraiic, statistic şi istoric, al judeţului
Tulcea, Bucureşti, 1896, p. 160; Roman Sorcscu, M onastirile dobrogene, Bucureşti,
1914, p. 15— 16.
3. Tudor Matoescu, Un aşezământ m onahal transilvănean in Dobrogea, (Con
tribuţii la istoria m ănăstirii Cocoşu pună la 1877), în «Mitropolia Ardealului», X X I
(1976), nr. 1— 3, p. 116. Vezi şi Anca Gluată, Contribuţii noi privind unele aspecte
ale societăţii româneşti din Dobrogea in secolele X V — X IX , in «Memoriile Secţiei
de ştiinţe istorice», seria IV, tom. I (1975— 1976), p. 92, nota 83, unde se afirmă,
fără nici un temei serios, că această m ănăstire ar fi de fapt mai veche. Vezi de
monstrarea netemeiniciei acestei afirmaţii Ia Tudor Matecscu, Ştiri noi despre
m ănăstirea Cocoşu până la ÎS77, în «Biserica Ortodoxă Română», C IX (1991), nr.
4— 6, p. 116— 117.
B. O. R. — 7
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tire temeinică, învăţând şi meseria de tipograf. Funcţionase ca egumen
la un schit din munţii Moldovei, apoi ca econom la mănăstirea Secu,
după care, hirotonit preot, a plecat la Muntele Athos, unde a stat timp
de şapte a n i/'. Devenit primul egumen al aşezământului pe care îl în 
fiinţase, el a jucat un rol de mare însemnătate în viaţa religioasă şi cul
turală a românilor din nordul Dobrogei5.
Printre călugări s-au aflat şi alţi români din Transilvania. Noua
biserică a mănăstirii, aşa cum se spune în pisania pusă deasupra uşii
de la intrare, a fost terminată in anul 1853 «cu cheltuiala domniei sale
d-lui Hagi Nicolae Ghişa Poenarul» G. Este vorba de un mocan foarte
bogat, de fel din satul Poiana de lângă Sibiu, care s-a stabilit la mănăs
tirea Cocoşu, unde s-a călugărit, donând aşezământului 15.000 de gal
beni, 500 dc oi şi 15 cai '. Un alt mocan, Theodor Moruian, a construit,
în anul 1867, pentru nevoile mănăstirii, o cişmea din piatră, împodobită
cu o inscripţie8. In octombrie 1878, colonelul Fălcoianu, care a făcut
cercetări amănunţite în Dobrogea, menţiona, exagerând desigur, că toţi
cei 70 de călugări ai mănăstirii Cocoşu erau «români din Transilvania» !l.
In ultimele decenii ale stăpânirii otomane, un rol deosebit în viaţa
bisericească a românilor din Dobrogea, deşi nu era cleric, l-a jucat
mocanul Nicolae Ţârcă, de fel din Satulung, de lângă Braşov J0. Posesor
al unei însemnate averi, constând îndeosebi în oi, vaci şi cai, pe care le
aducea la păşunat în Dobrogea *1, el se stabileşte definitiv, în anul 1856,
la Hârşova, unde devine curând viceconsul gerant al Austriei, cu mi
siunea principală de a apăra interesele mocanilor aflaţi cu vitele în
provincia pontică 12. La îndemnul său, începând din toamna anului 1857,
mai mulţi mocani s-au aşezat, cu familiile lor, în Varoş l3, vechiul car
4. Victor Săvescu, Corespondenţa Intre Ion Ionescn de la Brad ţi Ion Giuca,
184G— 1874, publicată de..., Bucureşti, 1943, p. 102.
5. Tudor Mateescu, Un aşezământ monahal transilvănean în
Dobrogea...,
p. 118, 1 2 0 .
6 . Grigore Gr. Dănescu, op. cit., p. 158.
7. Ibidem, p. 160.
8 . Ibidem, p. 159.
9. Biblioteca Academiei Române, Manuscrise, Arhiva D. A. Sturdza, XVI/varia,
doc. 150, f. 12. Printre călugării m ănăstirii se aflau numeroşi români dobrogeni ;
chiar egumenul care i-a succedat lui Visarion după moartea acestuia .călugărul
Daniil, era un localnic. (Tudor Mateescu, Un aţezăm ânt m onahal transilvănean în
Dobrogea..., p. 122).
10. Ioau Georgescu, Din trecutul românesc al Dobrogei, în «Analele Dobro
gei», X III— X IV (1932— 1933), p. 38— 39.
11. Ibidem, p. 39; Tudor Mateescu, Săceleanul Nicolae Ţărcă ţi Dobrogea
în «Cum idava», V III (1974— 1975), p. 146.
12. loan Georgescu, Din trecutul românesc al Dobrogei..., p. 41.
13. S-a considerat, în mod eronat, că această aşezare ar fi o creaţie a rom âni
lor transilvăneni. Vezi Const. C. Giurescu, Ştiri despre populaţia românească a
Dobrogei în hărţi medievale şi moderne, [Constanţa], [1966], p. 17. Este vorba
însă de un vechi sat românesc, datând dinainte de stabilirea mocanilor acolo. (Tudor
Mateescu, Săceleanul Nicolae Ţârcă..., p. 147, nota 21). A m considerat că acest
toponim ar reprezenta dubletul numelui fostului Oraş de Floci, denumit şi VaroşFloci, aflat aproape în acelaşi drept, la stânga Dunării. (Ibidem). Credem totuşi,
mai degrabă, ca acest cuvânt de origine maghiară, intrat în limba turcă, desemna,
ca si la alte oraşe din Dobrogea, cartierul principal aflat în afara zidurilor cetăţii.
Vezi Ştefan Pascu şi Samuil Goldenberg, Despre oraşele medievale din (dn dunărene.
In «A nuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj», X IV (1971), p. 36— 37.
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tier românesc al I-Iârşovei K'. Acolo, prin grija şi cu contribuţia mate
rială a lui Nicolae Ţârcă, a fost construită o biserică şi a luat fiinţă o
şcoală românească !
Rolul său în viaţa bisericească şi, în general, în apărarea dreptu
rilor naţionale ale românilor din Dobrogea, a fost cu totul remarcabil 1().
Printre altele, l-a ajutat în mod deosebit pe preotul Vasile din marele
sat românesc Dăieni, dându-i sfaturi şi, foarte probabil, şi sprijin ma
terial «pentru înaintarea bisericii şi a învăţăturilor sănătoase în m ij
locul poporului» 17. In această localitate se afla, din anul 1854, din
timpul războiului Crimeii, un clopot pe care românii de acolo îl ţineau
ascuns într-un bordei. Prin grija lui Nicolae Ţârcă, acest clopot, care
era crăpat, a fost dus la Braşov, unde a fost turnat din nou, apoi, după
două luni, când a fost gata, l-a readus în Dobrogea, ţinându-1 o vreme
pe prispa casei sale de la Hârşova, până a obţinut permisiunea oficială
a folosirii lui la biserica din Dăieni, deoarece autorităţile otomane nu
admiteau, de regulă, utilizarea clopotelor în lăcaşurile creştine de cult 1K.
De o însemnătate deosebită este contribuţia lui Nicolae Ţârcă la
apărarea drc-pturilor religioase ale românilor din Dobrogea în timpul
disputelor provocate de separarea bisericii bulgare de Patriarhia Ecu
menică i:). Propaganda bulgară, sprijinită de guvernatorul sadjacului
Tulcea, Fahri Paşa, căuta, pe toate căile, să-i atragă pe români de par
tea Exarhatului bugar, nou înfiinţat. Nicolae Târcă a înţeles că acest
fapt ar fi fost urmat, aşa cum s-a şi întâmplat în unele locuri -11, de
introducerea lim bii bulgare în bisericile şi şcolile româneşti şi că, de
aceea, singura cale pe care trebuiau s-o urmeze românii dobrogeni era
rămânerea sub jurisdicţia ecleziastică a arhiepiscopului din Tulcea, re
prezentantul Patriarhiei do la Constantinopol 2l. EI s-a deplasat special,
în acest scop, la Tulcea, unde luptele din sânul comunităţii româneşti
deveniseră foarte acute -2, reuşind să obţină, în final, menţinerea celei
mai mari părţi a românilor din Dobrogea sub ascultarea Patriarhiei
Ecumenice23. Mai târziu, la instigarea unor fruntaşi bulgari, acest lu 
cru avea să-i aducă o condamnare la moarte, anulată însă prin inter
venţia episcopului Nichifor, aflat atunci în fruntea Arhiepiscopiei
Tulcei 2'1.
14. Ioan Gconjcscu, Din lic e u lu i românesc ci Dobroyei..., p. -II.
15. Ibidem.
16. Tudor Matoescu, Săcelcanui Nicolae Ţârcă..., p. 143.
17. Ioan Georgescu, Din trecutul românesc al Dobrogci..., p. 42.
13. Ibidem, p. 42— 43.
19. Pentru aceste evenimente vezi Tudor M;iteoscu, Les dioceses orthodoxes
de la Dobroudja sons Ia dom ination ollornane, in «Balkan Studies», X lii, Thessaloniki, 1972, nr. 2, p. 293— 299.
20. Victor G. Papacostea, Trecerea romanilor din cazaua Silistrei sub Cxarhalul Bulgariei, în «Graiul românesc», II (1928), n:\ 3, p. 135, 139; G. V. Niculescu,
Protopopia Judeţului Tulcea, Bucureşti, 1906, p. 31.
21. Ioan Georgescu, Din trecutul românesc al Dobrogci..., p, 44 —.4 5 .
22. C. Teodorescu, Din trecutul Dobrogci, Bucureşti, 1397, p. 18— 19.
23. Ioan Georgescu, Din trecutul românesc al Dobrogei..., p. 45.
21. Ibidem, p. 50.
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La biserica ridicată în cartierul Varoş a fost numit tot un mocan,
loan Verzea, statornicit acolo în 1857, împreună cu alţi oieri din sudul
Transilvaniei
Era de fel din satul Cernat de lângă Braşov şi se nu
măra printre mocanii bogaţi, fiind posesorul unei mari turme de oi,
la care se adăugau bovine şi cai, pe care le aducea la păşunat în Do
brogea 2C). Prezenţa sa, ca stăpân de târlă, în provincia pont'c'i, este
atestată încă din februarie 1837 ’17. în anii 1850 —1351 este delegat («ve
chil») al mocanilor aflaţi cu vitele în Dobrogea, intr-un conflict pe care
aceştia îl aveau cu fiscul otoman -8. Ca preot al bisericii din Varoş el
emite un document, Ia 16 decembrie 1861, în care apare cu titlul ono
rific de «sachelar» 2<). Nu ştim când are loc încetarea sa din viaţă, dar
în 1377 la biserica din Varoş era un alt preot, Vasile D onici:J,).
Printre slujitorii bisericii româneşti din Dobrogea înainte de 1B77
s-au aflat, cu siguranţă, şi alţi transilvăneni. Astfel, se ştie că la Seimenii
Mari, lângă Cernavodă, a funcţionat ca dascăl, după războiul Crimeii,
un ardelean, Baciu, care-i învăţa pe copii scris-cititul cu slove, puţină
socoteală şi cântările bisericeşti. După el a urinat, la aceeaşi şcoală, Popa
Anciu, originar tot din Transilvania-1. Ei serveau aşadar şi la şcoală şi
la biserică, instituţii care au fost indisolubil legate la românii din Do
brogea, în timpul stăpânirii otomane 32. Numărul acestor ardeleni credem
că a fost mult mai mare decât se cunoaşte până In prezent.
Aşa cum se ştie, unii dintre mocanii veniţi cu vitele în Dobrogea
s-au stabilit definitiv în această provincie înainte de 1877. Dintre aceş
tia, au fost câţiva care au contribuit cu mijloacele materiale proprii la
ridicarea de biserici şi, în general, la dezvoltarea vieţii religioase a ro
mânilor dobrogeni. Astfel, pe la 1844, bogatul mocan Nicolae Tololoiu
s-a aşezat cu turmele în satul Câşla de lângă Tulcea, unde a construit
o biserică. Pentru această faptă de bine a plătit însă cu viaţa, deoarece
a fost omorât de un tu rc 3:!. De asemenea, la construirea bisericii din
Alibeichioi (azi Izvoarele, judeţul Tulcea), pentru care românii din acele
locuri au făcut, începând din 1859, numeroase donaţii ,a contribuit cu
o sumă de bani şi un mocan, stabilit în satul C ă l u g ă r a E s t e foarte
probabil că printre aceşti donatori au figurat şi alţi români din Transil
vania stabiliţi în Dobrogea sau aflaţi numai în transhumanţă ■
■
>.
25. Ibidem, p. 41.
26. Tudor Maîeescu, Un preot transilvănean In Dobrogea înainte de 1S77 —
loan Vcrzea, în «Biserica Ortodoxă Romană», X C III (1975), nr. 7— 3, p. 9 iO—9 U.
27. Arh. St. Buc., fond Comitetul Carantinelor, dosar 2360 1/1837, f. 169— 170.
28. Tudor Mateescu, Un preot transilvănean în Dobrogea..., p. 941—'942.
29. Idem, Documenta privind istoria Dobrogei (1830— 1877), volum întocmit
de..., Bucureşti, 1975, p. 245.
30. Idem, Slujitori ai bisericii româneşti din Dobrogea în tim pul stăpânirii
otomane, în «îndrum ător bisericesc misionar şi patriotic», V, Galaţi, 1989, p. 162.
31. loan Georgescu, în v ăţăm ân tu l public în Dobrogea, in 1828— 1878. Dobrogea,
Cincizeci de ani de viată românească, Bucureşti, 1928, p. 6-14.
32. Tudor Mateescu, Biserica şi şcoala la rom ânii din Dobrogea în timpul
stăpânirii otomane, în «Biserica Ortodoxă Română», X C V I (1978), nr. 3— 4, p. 288— 292.
33. Grigore Gr. Dănescu, op. cil., p. 123.
34. N. Iorga, Sate şi oameni din Dobrogea românească Ia 1359, în «.Analele
Dobrogei», III (1922), nr. I, p. 31.
35. D. Şandru, M ocanii în Dobrogea, Bucureşti, 19 16, p. 77.
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La 1872, mai mulţi români şi alţi creştini din Macin şi din câteva
sate învecinate au luat iniţiativa ridicării unui schit românesc la punctul
numit Valea Jijilei, pentru care au întocmit un memoriu adresat m i
tropolitului Dristrei (Silistrei) 3'J. Printre semnatari figurează şi Radu
Banea, ciorbagiul (prim arul):i7 satului Jijila "8. După cum s-a stabilit re
cent, acosta era mocan de origine
statornicit în Dobrogea, unde poseda
o remarcabilă avere, nepotul său de fiu fiind sensibilul scriitor dobrogean
George Banea 'l0.
De asemenea, printre romanii dobrogeni care au contribuit cu bani
pentru terminarea bisericii Sf. Nicolae clin Tulcea s-a numărat şi II. Braşoveanu care, în anul 1873, donează in acest scop suma do 106 lei u .
Este vorba, foarte probabil, de un român transilvănean stabilit in
Dobrogea.
Legăturile religioase ale Dobrogci cu Transilvania suni oglindite
şi în activitatea călugărului Ni:on Bălăşescu, distins cm de cultură,
participant la revoluţia română de la 1848. Era născut la Haşag, iângă
S itiu, în anul 1806 şi se numea ca mirean Nicolae. In !H;7() el vine in
Dobrogea, unde desfăşoară, timp de mai mulţi ani, o intensă activitate
pentru organizarea învăţământului românesc în această provincie, având
şi sprijinul guvernatorului Tulcci, Ismail Bey, eare-1 numeşte «director»
al şcolilor române de acolo
El vorbeşte şi de mănăstirea Cccoşu, crcaţie a mocanilor, unde a poposit timp de 32 de zile, chiar în anul Iii70,
si unde a vrut să înfiinţeze, din păcate fără succes, o şcoală romanească
pentru copiii satelor din jur 4:!. Menţionează, de asemenea, catedrala din
Tulcea : «în urmă mersei şi la biserica românească Sf. Nicolae, biserică
nouă, cea mai frumoasă din toate bisericile, nu numai din Tulcea, dar
36. Arh. SL Buc., colecţia Microfilm a Bulţjaria, rola
c. 20— 31. (Arhiva re
gională Ruse, fond 43). Vezi ţi Tudor Matecsru, Proiectul înfiinţării unui schit
românesc in Dobrogea ia 1872, în «GLisu! bisericii», XXX1U (197-1), nr. 3— i.
p. 315— 318.
37. Pentru această insliluţie vezi Idem, Contribuţii Ia istoria instituţiilor ad
ministrative ale rom ânilor clin Dobrogea în tim pul stăpânirii otomane, în «Anuarul
Institutului do istoric si arheologie A. D. Xenopnl», X V II, laţi, 1980, p. 609— 610.
38. Idem, Proiectul înfiinţării unui schit românesc in Dobrogea..., p. 318.
39. Num ele este (lestul de frecvent la românii din sudul Transilvaniei. în
anul 1841, printre mocanii care se întorceau cu vitele de Ia iernat din Dobrogaa,
pe la carantina Olteniţa, figura şi Nicolae Banea din Sălişte. (Arh. St. Buc., fond
Obştescul Control, dosar 331/1811, f. 56— 57).
40. Aurel Sasu, George Banea. Un destin tragic, in «Manuscriptum-*, X X {1933),
nr. 3 (76), p. 161.
41. Constantin Ciorotu, Aurel Mocanu, Două documente dobrogene inedite,
în Com unicări şi referate de bibliologic, Constanta, 1981, p. 437.
42. Nifon Bălăşescu, Rom ânii clin Turcia, în «Biserica şi şcoala», I, Arad, 1877,
p. 353, 370; C. Teodoresru, Istoricul şcoaieior române clin Dobrogea sub turci, In
«Convorbiri didactice», III (1897),.nr. 3, p. 207— 208; T. G. Bulat, Un căiător a r 
delean Ia rom ânii din dreapta Dunării, in «Revista geografică română», V (19-J2),
nr. 3, p. 120— 122 ; idem, Nicolae, alias Niton, Bălăşescu, profesor de teologie,
călugăr *chirovag>, în «Ciasul Bisericii», X X III (1964), nr. 5— 6, p. 501 ; Vasile
Maciu, Pcriegeza profesorului Nicolae Bălăşescu la rom ânii din Dobrogea, în «M e
moriile Secliei de ştiinţe istorice», seria IV, tom.I (1975— 197G), p. 63—69.
43. Nifon Bălăşescu, op. cit-, p. 370, 375.
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in toată Dobrogea şi Bulgaria, ar face faţă chiar şi în Bucureşti, mă
bucurai găsind a.şa biserică frumoasă românească în Tulcea» Vl.
Despre oraşul Măcin spune că era «destinat... spre a fi reşedinţa
unei episcopi nouă, române (episcopia română din Dobrogea) care
lucru, dorit de toţi românii, de-a se înfiinţa aici o episcopie românească,
fu din inimă salutat». El arată că, la 17 octombrie 1877 patriarhul de
ia Constantinopol, împreună cu Sfântul Sinod, a aprobat crearea aces
tei eparhii, iar Cal inie, mitropolitul primat al României, «rugat fiind
de românii din Dobrogea ca în această privinţă să le stea într-ajutor»,
şi-a dat de asemenea c o n s im ţă m â n tu lE v e n im e n te le care au urmat
n-au mai făcut însă posibilă înfiinţarea acestei episcopii a românilor
dobrogeni /'f>.
Un rol de mare însemnătate a revenit mocanilor în răspândirea
în Dobrogea, înainte de 1877, a cărţii româneşti şi, mai ales, a celei
destinate bisericii 'a. Acest fapt era determinat îndeosebi de situaţia,
constatată de Nifon Bălăşescu, la 1870, că «pe acolo cărţi nu se găsesc,
nefiind nici tipografii, nici librării» ^8. Acest rol al păstorilor transil
văneni este ilustrat de numeroase informaţii, dintre care unele sunt
cuprinse în documente oficiale emise de autorităţile vamale de la D u
năre. Astfel, la 5 ianuarie 1837, mocanul Vlad Guţu din Zărneşti ducea
cu el în Dobrogea, pe la Gura Ialomiţei, o Evanghelie, estimată de
vama c!e acolo (ceea ce arată că era destinată comercializării) la va
loarea de 50 de lei, sumă foarte mare pentru vremea aceea. Tot pe
acolo, alt mocan, Ion Roşea din Sălişte, trecea, la 20 decembrie 1837,
o Psaltire, preţuită la 20 de lei ; Ia 7 noiembrie 1838 Ion Spârchez din
Rran tot o Psaltire, în valoare de 15 lei, iar la 16 octombrie 1839 Ion
sin Preeup din Baciu un Ceaslov, preţuit la 20 de lei. in noiembrie 1850
bogatul mocan Iacov Craiu, pomenit de Ion Ionescu de la Brad cu pri
lejul cercetărilor pe care le-a întreprins în acel an în Dobrogea/|9, lua
cu el la dreapta Dunării o Evanghelie, evaluată de vama Olteniţa la
suma de 50 de Iei, iar în martie 1851 alt mocan, Ion Hărşigan, trecea
pe la Călăraşi un Apostol, în valoare de 16 lei. Chiar un simplu cioban
simtriaş, Chirilă Lupea din Sălişte, aflat prin anii 1836— 1838 în Dotrogea cu vitele mocanului Dumitru Ţaţa, avea cu el un Ceaslov r,°.
44. Ibidem, p. 375.
45. Ibidem, p. 334.
46. Tudor Mateescu, xDate despre viata bisericească a Dobrogei înainte de
1877», în «Biserica Ortodoxă Română», X C II (1974), nr. 9— 10, p. 1259— 1260.
47. A l. P. Arbore, O înccrcare de reconstituire a trecutului românilor din
Dobrogea, în «Analele Dobrogei», III (1922), nr. 2, p. 289; Apostol D. Culca, Cdf
trebuie să ştie oricine despre Dobrogea. Trecutul — prezentul — viitorul, Bucu
reşti, 1928, p. 91— 92. C. Constantinescu-Mirceşti, Păstoriiul transhumant şi im pli
caţiile lui in Transilvania şi Ţara Românească in secolele X V III— X IX , Bucureşti,
1076, p. 131.
43. Nifon Bălăşescu, op. cit., p. 375.
49. Victor Slăvescu, op. cit., p. 57, 119.
50. Tudor Mateescu, Ştiri noi despre circulaţia cărţii româneşti in Dobrogea
ircqînte de 1877, în «Revista Arhivelor», anul L IX (1982), voi. XLIV, nr. 4, p. 341.
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Unele dintre aceste cărţi erau tipărite în Transilvania sau la Buda,
altele în Ţara Românească şi Moldova, fiind cumpărate de acolo de
către mocani, în drumul lor spre Dobrogea. La acestea se adaugă cărţile
aduse de negustori din Principate sau de către dobrogeni veniţi în acest
scop la stânga Dunării 51, dintre care unele proveneau tot de peste munţi.
Repertoriul întocmit sub egida Bibliotecii judeţene Constanţa, cuprin
zând cărţile româneşti care au circulat în Dobrogea înainte de 1877 52,
este foarte grăitor în acest sens. Rămâne însă rezerva că unele dintre
acestea au pătruns în provincia pontică după reintegrarea la România,
fără a se putea preciza, în cele mai multe cazuri, care sunt anume şi
când au fost aduse 5:!.
Astfel, în judeţul Constanţa au fost identificate, la biserici ori în
alte locuri, următoarele cărţi religioase româneşti tipărite în Transil
vania sau la B uda: Băneasa (fost Parachioi) — Triod (Sibiu, 1860) :A ;
Bugeac — Strastnic (Buda, 1816) şi Triod (Buda, 1816), legate împre
ună 5:’ ; Cernavoda — Cartea Evangheliilor (Sibiu, 1859),;G ; Cochirleni —
Penticosiar (Sibiu, 1841) ; Constanţa (sub rezerva ca unele să fi fost
introduse în Dobrogea după 1878) — Noul Testament (Bălgrad, 1648) -s ;
Molitvenic (Blaj, 1757) 50, Evanghelie (Blaj), 1765)(!0, Penticostal' (Blaj,
1768)(il, Liturghie (Blaj, 1775)li2 Catavasier (Blaj, 1777},;:i, Biblia (Blaj,
1795) 6'*, Strastnic, ed. II (Blaj, 1804) °5, Liturghii (Blaj, 1807),iH, Litur
ghii (Sibiu, 1809)ti7, Petru Maior, Prediche, partea I (Bucla, 1810)
Dimitrie Darvar, Mai nainte grăirc spre cunoştinţa de Dumnezeu (Buda,
1812)G!l, Solomon Gessner, Moartea lui Avei (Buda, 1318) ,(l, Pavel Vasici-Ungurean, Anthropologhia (Buda, 1830) l[, Penticostar (Blaj, 1808; 72,
Strastnic (Blaj, 1817) ':i ; Ostrov — Psaltire (Braşov, 1810)
Ocloih
51. Ibidem, p. 340— 343.
52. Constantin Cioroiu, Aurel Mocanu, Cartea român casca in Dcbrogi'a îm iinie
de 1877, Constanţa, 1878, 124p. + 11 pl.
53. De pildă, cclc mai inuUe dintre cărţile vechide ia M ănăstirea
Celic-Dere
(ibidem, p. 70— 76) au fost transferate acolo de la M ănăstirea A dam din sudul
Moldovei.
.54. Ibidem, p. 31.
55. Ibidem, p. 32.
56. Ibidem, p. 33.
57. Ibidem, p. 35.
58. Ibidem, p. 36— 49.
59. Ibidem, p. 40.
60. Ibidem, p. 40— 41.
61. Ibidem, p. 41.
62. Ibidem.
63. Ibidem.
64. Ibidem, p. 43.
65. Ibidem.
66. Ibidem.
67. Ibidem, p. 43— 44.
68 . Ibidem, p. 44.
69. Ibidem.
70. Ibidem.
71. Ibidem, p. 48.
72. Ibidem, p. 49.
73. Ibidem, p. 49— 50.
74. Ibidem, p. 57.
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(Buda, 1811)75, Antologhion (Pesta, 1838) 7G, Apostol (Sibiu, 1851), dă
ruit de Iacov Craiu din Sălişte 77, mocanul amintit mai sus ; Rasova —
Mineiul pe decembrie (Sibiu, 1856)
De asemenea, în judeţul Tulcea, s-au înregistrat astfel de tipări
turi în următoarele locuri : Agighiol — Strastnic (Buda, 1816) şi Triod
(Buda, 1816), legate împreună /!) ; Beştepe —• Mineiul pe ianuarie (Si
biu, 1853) K\ Mineiul ps aprilie (Sibiu, 1854) ^ Mineiul pe iunie (Sibiu,
1854)S2, Mineiul pe august (Sibiu, 1854);’3, Mineiul pe octombrie (Sibiu,
1855) 84, Mineiul pe decembrie (Sibiu, 1 0 5 6 ) ; Dăieni —• Molitvenic
(Braşov, 1811)HC; Măcin, unde N. Iorga găsea la biserica românească,
pe la începutul secolului nostru, «câteva mineie ale lui Şaguna»87 —
Mineiul pe februarie (Sibiu, 1853)s-, Mineiul pc iulie (Sibiu, 1854) -9,
Mineiul pe noiembrie (Sibiu, 1856)IJ0 ; Pccineaga — Apostol (Blaj,
1814)91, Mineiul pe iunie (Sibiu, 1854)(l2, Mineiul pe iulie (Sibiu, 1854) 9J,
Mineiul pc august (Sibiu, 1854)1W, Octoih (Sibiu, 1861):C) ; Tulcea —
Octoih (Buda, 1811) °6.
în afara acestor cărţi, la Muzeul de istorie naţională şi arheologie
din Constanţa, se păstrează un Catavasier tipărit în anul 1803 la Sibiu,
în tipografia lui Ioann B a rt07 şi o Psaltire imprimată în aceiaşi loc,
purtând o însemnare în care se spune că a aparţinut lui Bucur Căzan,
«cumpărată de la cetatea Sibiului, de la Ion Bart* ,JK
Cărţi religioase în limba română provenind din Transilvania au
existat însă ş; în alte locuri din Dobrogea. Acum peste o jumătate de
secol, la vechea biserică românească Sf. Gheorghe din Silistra se găsea
un Liturghier tipărit la Sibiu în 1814, cu însemnări ale românilor lo75. Ibidem.
76. Ibidem, p. 58.
77. Ibidem, p. 58— 59.
78. Ibidem, p. 60.
79. Ibidem, p. 67.
80. Ibidem, p. 67— 6 8 .
81. Ibidem, p. 68 .
82. Ibidem, p. 69.
83. Ibidem.
8-1. Ibidem.
85. Ibidem.
86 . Ibidem, p. 80.
87. N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, \ol. II, Bucureşti, 1903, p. 55.
88 . Constantin Cioroiu, Aurel Mocanii, Caftea românească..., p. 87.
89. Ibidem.
90. Ibidem.
91. Ibidem, p. 89.
92. Ibidem.
93. Ibidem.
94. Ibidem, p. 90.
95. Ibidem.
96. Ibidem.
97. Z. Covacef, Însem nări pe vechi cărţi bisericeşti în patrim oniul M uzeului
de istorie naţională şi arheologie Constanta, în «Comunicări de istorie a Dobrogei»,
Constanta, 1980, p. 92.
98. Ibidem, p. 93— 94.
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ealnici din 1818, 1821 şi 1828 00. La 1858, dascălul Ioniţă de la Popina
cumpăra, pentru biserica românească ce se construia atunci in acest
sat, mai multe cărţi şi obiocte de valoare din Bucureşti, pe care le tre
cea la dreapta Dunării pe la vama Olteniţa lu0. Printre aceste tipări
turi, care se mai păstrau încă în deceniul al treilea al secolului nostru,
figurau un Ceaslov imprimat la Braşov în 1835 şi o Psaltire din 1848
de la Sibiu 101.
Obiectele de cult necesare biesricilor româneşti din Dobrogea erau
aduse de asemenea de la stânga Dunării i02. Este vorba în primul rând
de clopote, foarte greu sau poate chiar imposibil do confecţionat în
Dobrogea, îngăduite de autorităţi abia spre sfârşitul stăpânirii oto
mane Mi. Am văzut mai sus cum săceleanul Nicolae Ţârcă a turnat din
nou la Braşov, probabil pe cheltuiala sa, clopotul deteriorat din satul
Dăieni. Alt mocan, numit Ursuleţ, a cumpărat şi a adus de la stânga
Dunării un clopot pentru biserica din vechiul sat românesc Calica 1U4.
Provenea probabil tot din Transilvania, deoarece şi în Ţara Românească
erau importate de acolo clopote de biserici ll)5.
Aceeaşi provenienţă o aveau şi multe din icoanele existente în
Dobrogea înainte de 1877. La 7 decembrie 1834, doi negustori din Sibiu
treceau la dreapta Dunării, pe la Călăraşi «4000 bucăţi icoane de hâr
tie» 1IJU. Din Transilvania erau aduse însă şi alte obiecte bisericeşti. în
august 1857, se trecea în Dobrogea, pe la vama Brăila, o bucată de
postav de Braşov «pentru anteriu», iar peste un an, tot pe acolo, erau
exportate două «anterie de Braşov» I07. Din acclaşl oraş erau aduse de
mocanul Nicolae Căciulă din Turcheş, pe la Piua Petrii, la 13 ianua
rie 1834, un sfeşnic «de tinichea» şi o mitră «de tinichea» l0--. Gama
acestor obiecte a fost, neîndoios, mult mai largă decât ceea ce ne oferă
documentele cunoscute până acum.
99. Victor G. Papacostea, op. cit., p. 134, nota 7 ; P. P. Panaitescu, Originea
populaţiei in Dobrogea Nouă, Bucureşti, 19 10, p. 37.
100. Tudor Matcescu, Ştiri noi despre circulaţia cărţii romaneşti in Dobro
gea..., p. 343,
101. Apostol D. Culea, op. cit., p. 120.
nării înainte, de 1877, ia «Biserica Ortodoxă Rom ână»,
XCIV(1976), nr.
9— 12,
102. Tudor Mateescu, Obiecte
bisericeşti adusa în Dobrogea dc la stânga Dup. 1039.
103. La 1854, un medic polonez, participant la războiul Crimeii in armata rusă,
constata că, în Dobrogea, bisericile nu aveau clopotniţe, nu se permitea tragerea
clopotelor, fiind îngăduită doar toaca, aflată în fata lăcaşului, legată de o funie.
Vezi Ilie Corfus, Asediul Silistrei
după un manuscris polon contemporan, Bucu
reşti, 1946, extras din «Revista istorică română», XIV(1944), p. 13.
104. A l. P. Arbore, De vorbă cu ţăranii dobrogeni, în
«Analele
Dobrogei»,
IV{ 1923), nr. 3, p. 323.
105. Georgeta Penelea, Relaţiile economice dintre Ţara Românească şi Trantilvonici în epoca reaulamentară (1829— 1848), in «Studii şi materiale de istorie m o
dernă», IV, 1973, p. 92.
106. Arh. St. Buc., fond Vistieria Ţării Româneşti, dosar 111/1S33, p, 4— 5.
107. Tudor Mateescu, Obiecte bisericeşti aduse în Dobrogea..., p. 10 îl.
108. Arh. St. Buc., fond Vistieria Ţării Româneşti, dosar 105/1833, p. 527.
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De-a lungul celor peste patru secole şi jumătate de stăpânire oto
mană, Dobrogea a întreţinut legături strânse, pe toate planurile, cu cele
lalte teritorii româneşti, inclusiv cu Transilvania, dovadă a faptului
că provincia pontică n-a putut fi smulsă decât administrativ de la vatra
străbună. în acest cadru se înscriu şi relaţiile de natură religioasă sta
bilite între Dobrogea şi Transilvania, unde românii, aflaţi deopotrivă
sub stăpâniri străine, au avut, ca prim reazem, credinţa strămoşească.
TUDOR MATEESCU

DE LA CÂMPIILE BĂRĂGANULUI
LA JOCURILE OLIMPICE MODERNE
Contribuţia lui Evanghele Zappa
Sărbătorirea a 125 de ani de existenţă a
Academiei Române a
readus de curând în actualitate figura mecenatului Evanghele Zappa.
în rândurile de faţă ne ocupăm de meritele sale în direcţia reactivării
marii instituţii sportive internaţionale.
1. O iniţiativă care ar trebui reconsiderată
înainte de activitatea hotărâtoare a baronului Pierre de Coubertin,
primele Jocuri Preolimpice au avut un caracter vădit panelenic. în
legătură cu organizarea lor la Atena, în anul 1859, este amintit numele
maiorului grec Evanghele Zappa (1800— 1865) ; stabilit apoi în Ţara
Românească, prin iniţiativa şi sprijinul său material s-a înlesnit relu
area în veacul trecut a idealului de recunoaştere şi de nobilă competiţie
sportivă, interzis la anul 392 d.Hr.
Menţionarea numelui faimosului epirot se cuvine însă să fie pusă
în legătură cu alte acte de generozitate pe care el le-a făcut atât în
patria adoptivă cât şi în patria sa de obârşie. înainte de a ajunge în
Grecia la demnitatea de «donator naţional», comparabil doar cu fon
datorul Academiei Sina, Ev. Zappa a desfăşurat o intensă activitate de
arendaş şi apoi de moşier în Valahia. «Vom răspunde cu mulţămire —
citim în cartea Trântorul pe care a scris-o — că în plasa Olteniţei şi
a Ciocăneştilor ţinem moşii şi exportăm trei-patru mii de chile pe fie
care an la schela de acolo şi la Bucureşti...». Lista monumentelor de
cultură din ţara noastră menţionează cu un vădit interes conacul lui
fortificat de odinioară, situat în Broştenii Ialomiţei ; el este cunoscut de
către localnici sub denumirea de «Cetatea lui Zappa».
Născut în comuna Labova din părţile Ianinei, viitorul promotor al
ideii olimpice se angajează de la vârsta de 13 ani în solda lui AliPaşa. Când armata sultanului Mahmud al II-lea învinge pe odiosul
satrap, el se alătură trupelor sulioţilor, muteni din Epir de limbă alba
neză, dar de religie ortodoxă. Participă apoi împreună cu acestea la
mişcările de eliberare a Greciei, ajungând până la Missolonghi. Luptă
o vreme alături de N. Zerva şi apoi de I. Gura, eroicul apărător al
Acropolei.
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Sfârşitul războiului i-a adus nu numai brevetul unei distincţii m i
litare ci şi confiscarea a jumătate din averea părintească ; din acest
timp dăinuieşte contactul lui cu
satele
româneşti din Parnas (Tâ
^ aZ°X“ P'a )■ Adăugându-se şi alte persecuţii ale turcilor, luptătorul de
odinioară este nevoit să emigreze în Macedonia şi, la 1833, în Ţara
Românească. începând de la această dată, lupta lui poate fi socotită
ca desfăşurându-se în cuprinsul şi cu mijloacele elenismului «exterior»,
aşa cum se înţelegea el în veacul trecut.
O posibilitate sigură de trai printre români o constituia, în preaj
ma tratatului de la Adrianopol, administrarea şi subarendarea moşiilor
mănăstireşti. înarmat cu cultură elementară şi cu câteva cunoştinţe
de chirurg empiric, dar cu multă iniţiativă, perseverenţă şi simţ prac
tic, Ev. Zappa se dedică acestor îndeletniciri cu tot sufletul. O dată cu
administrarea directă a unei mici proprietăţi mănăstireşti din
jurul
Capitalei, el se ocupă şi cu subarendarea. Ştim sigur că, în anul 1835,
stareţul de la Mihai-Vodă îi încredinţează moşia Fundeni, numită şi
Mitreni. Cu mici întreruperi, el o păstrează mai bine de douăzeci de
ani, chiar dacă ţăranii de acolo se plâng astfel domnitorului cu privire
la activitatea epirotului : «Luminate doamne, am ajuns ca din munca
noastră să se folosească alţii, iar noi să rămânem cu lacrimile pe
obraz». (Arh. Stat. Euc., Vornicia din Luuntru, dos. 1620/1840, f. 119).
în afară de Potcoava, proprietatea Mănăstirii Negoieşti lipsită de clăcaşi, şi de Cotroceanca, situată pe malul bălţii Moştiştea, strădaniile
lui Ev. Zappa se desfăşoară şi în alte locuri. «Iată totdeodată — no
tează el în lucrarea proprie amintită-şi preţurile moşiilor după cum le
ţinem la început cu arendă (...) — Luica şi Căscioarele drept lei 20.500,
Făurei şi Odăile 22.500, Fundeni 7500, Budeşti 32.000, iar celelalte moşioare mai mici, Broştenii mei, şi orice alt negoţ făceam într-aceşti
ani...».
Din aceeaşi sursă aflăm că pentru a ţine socotelile la zi, el utiliza
patru feluri de registre şi trei feluri de bilanţuri. Dintre ele, ultim ul
era «Catastihul obştesc al tuturor veniturilor, plocoanelor ce a adus
fiecare sătean, sau şi strein, fie măcar şi un ou...». Cu o astfel de ex
perienţă teoretică şi practică în
agricultura Valahiei, cu tenacitatea
arendaşului de tip nou şi cunoscut favorabil autorităţilor, Ev. Zappa
păşeşte foarte curând în rândul marilor moşieri ai timpului. Va fi coop
tat apoi în comisia pentru agricultură a guvernului revoluţionar de la
1848. Ca unul dintre cei mai însemnaţi stăpânitori funciari din veacul
trecut, epirotul a avut la noi următoarele proprietăţi şi imobile con
semnate în ordinea cumpărării lor : Broştenii Noi (1844), Uleşti şi Me
gieşească (1846), pădurea Stoeneşti sau Pisica (1848), hanul Cernica sau
hotelul Athena din Bucureşti (1853), Slujitori şi
Valea
Măcrişului
(1855), Cegani ş; Pârţani (1856), Bereasca (1859).
Fiind unul dintre moşierii cunoscuţi din Ţara Românească nu putea
să nu pătrundă şi in ierarhia arhondologiei. Pitar în 1846 şi paharnic
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în 1853, «Tagmatarhul şi cavalerul Ev. Zappa» — cum îi plăcea să
semneze — conchide cu un alt prilej : «Am hotărât a petrece rămăşiţa
vieţii mele în grădina Broştenilor mei, singur-singurel ca un pusnic,
lucrând şi petrecând zilele mele cu florile cele nevinovate, cu pomii cei
mlâdioşi şi fragezi, şi cu glasul cel liniţit al firii...».
2. Ideea olîmpismului modern

Pedagogul Gust-Muths a susţinut ideea reînvierii Jocurilor O lim 
pice, încă din anul 1793. In urmă, arheologii germani au scos la iveală
resturile construcţiilor din Olimpia, iniţiativă care a încurajat aceste
preocupări. Faimoasa conferinţă a lui E. Curtius, ţinută la 10 ianuarie
1852, prin care se anunţa hotărât această reînfiinţare a produs o mare
impresie în Grecia : poate că astfel ecoul ei a ajuns până la Ev. Zappa,
rezident în Broştenii Ialomiţei.
Evenimentul nu putea să lase indiferent pe acela care-şi petrecuse
tinereţea printre vlahii din Epir. I. Caragiani ne informează că, în zilele
de sărbătoare, exista chiar «un fel de concurs între ostaşii lui AliPaşa cu aruncarea pietrei, precum în antichitatea grecească se făcea cu
discul».
Aceste reminiscenţe clasiciste au avu:. de asemenea o mare influ
enţă asupra lui Ev. Zappa. Consulului general, în afară de alţi membri
ai coloniei greceşti din Bucureşti care-1 vizitau la Broşteni, nu le-a fost
greu să-i insufle şi mai m ult fostului luptător în Revoluţia din 1821
un sentiment de admiraţie pentru vestitele sărbători ale vechii Elade.
Dacă ne gândim că acestea aveau la vremea lor şi un rol politic u ni
ficator, presupunerea devine şi mai verosimilă, mai ales că epirotul a
rămas impresionat de strălucirea expoziţiilor de la Atena din anii 1852
şi 1856.
3. Cânrt o năzuinţă generală devine realitate imediată...
Prin donaţia făcută guvernului grec a 400 de acţiuni şi a 3000 de
galbeni, Ev. Zappa înfiinţează în 1858 o Epitropie a Olimpicelor pe
lângă o mai veche Comisie pentru Legate şi Industrie din Atena. Sco
pul noului aşezământ era să înfiinţeze concursuri sportive şi artistice
din patru în patru ani, o dată cu expoziţii de produse naţionale din
industrie şi agricultură.
Bătrânul Zappa era convins din proprie experienţă că demnitatea
umană trebuie să se arate nu prin lupte sângeroase, ci prin întâlniri
paşnice şi prin munca rodnică la care toate popoarele îşi pot încorda
forţele fizice şi spirituale. De aceea unui ţel atât de nobil i-a închinat
el toate preocupările din ultima parte a vieţii. Chiar dacă puterea
minţii i-a fost tulburată cu doi ani înainte de moarte, nu şi-a uitat
opera nici în clipele din urmă ale existenţei pământeşti. Testamentul
rămas dispunea ca proprietăţile sale «să le ia Epitropia şi să le între
buinţeze (...) ca oricând se va ivi vreo mare izbândă în folosul comu
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nei patrii elene şi care să fie aprobată de toată naţiunea şi de G u
vern (....) să facă o cunună de aur ca să cunune pe aceşti eroi în m ij
locul generalei adunări spre onoarea lor şi gloria naţiunii întregi şi
în acelaşi timp să le dea şi prisosul banilor (...) pentru mărirea elenică».
Executorul acestui testament mai avea obligaţia să supravegheze
construirea palatului de expoziţii permanente din Atena, denumit în
urmă Zappsion. El a fost realizat după proiectul arhitectului danez T.
von Hnnsen ; cu prilejul
concursurilor
olimpice din 1836, clădirile
acestui complex au îndeplinit rolul satelor olimpice de astăzi.
în Marea Enciclopedie greacă se apreciază că «moştenirea lăsată de
către Ev. Zappa se evaluează la peste şase milioane de drahme, mai
mare decât oricare alta de până atunci». Pe de altă parte, I. N. Lahovarv crede că ea se compune din mai mult de 15.000 de hectare.
4. O «netrebnică deşertăciune» cu urmări durabile
Cu aceste cuvinte caracteriza odinioară Th. Văcărescu strădaniile
olimpice ale izolatului de Ia Broşteni. In felul acesta, el pleda în fa
voarea rudelor ele sânge în problema moştenirii.
Intr-adevăr, Jocurile panelenice din 18139 — numite astăzi «preolimpice» — nu au o mare valoare sportivă daca le apreciem cu seve
ritatea criteriilor contemporane. Cum vechiul stadion al lui Herodes
Atticus nu fusese refăcut la timp, ele s*au desfăşurat într-o piaţă pu
blică din Atena, în faţa a peste 20.000 de spectatori. Au concurat nu 
mai atleţi greci. De aici — caracteristica de insuficientă organizare a
acestor competiţii.
Dar nereuşita lor tehnică nu echivalează cu un eşec al însăşi ideii
de reactivare In epoca modernă a sportului şi a gimnasticii. Dimpo
trivă, prin entuziasmul pe care l-au provocat, încercările lui Ev. Zappa
au creat premisele unui viitor succes printre compatrioţi : în afara ho
tarelor Greciei ele au deşteptat şi mai mult interesul opiniei publice
mondiale. în felul azesta, cu treizeci de ani înainte de conferinţele în
sufleţite de romantism ale lui
Pierre de Coubertin, s-a inaugurat o
mişcare sportivă cu mari urmări culturale şi umaniste.
Preocupat de îmbunătăţirea sistemului de educare a tineretului, în
faţa unei societăţii pornite pe calea industrializării, am intitul pedagog
francez era chemat să corecteze şi să întregească lucrul început. Con
diţiile social-politice de la sfârşitul
veacului trecut fiind schimbate,
acesta a putut să internaţionalizeze competiţiile şi să excludă partici
parea profesioniştilor la ele.
5. Printre coloanele nepieritoare ale posterităţii
Stăpiânit de sentimentul recunoaşterii faţă de poporul în mijlocul
căruia şi-a găsit refugiu, Ev. Zappa zideşte mai întâi o biserică la Broştenii Noi (18â3). Lângă ea se află şi astăzi mormântul lui, monument
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interesant din punct de vedere al construcţiei. Pentru a micşora criza
de cereale care se resimţea în Bucureşti, la 1046, el oferă gratuit o sută
de chile de grâu şi tot atâta cantitate pe un preţ redus. Cu prilejul
marelui incendiu care a distrus capitala la numai un an în urmă, Ev.
Zappa donează de asemenea 31.500 de lei, sumă egală cu aceea oferită
de către fostul domnitor al Serbiei, Milos Obrcnovici.
Şi Academia Română s-a bucurat de generozitatea proprietarului
de la Broşteni. Datorită unui fond de 5000 ele galbeni pe care l-a insti
tuit în 1860, mărit apoi prin testament, s-au pus bazele materiale ale
acestei înalte instituţii de cultură. Tot din el s-au premiat volumele
Gramaticii limbii române ale lui Timotei Cipariu, iar mai înainte, ce
lebrul dicţionar academic încredinţat lui A. T. Laurian şi I. C. Massim.
O dată cu fondurile pentru reînfiinţarea Jocurilor Olimpice, în pri
ma lor fază, faima bogăţiilor Ialomiţei ajunge departe peste hotarele
ţării. Din. această dărnicie românească au folosit toţi iubitorii de con
cordie, de frumuseţe fizică şi de perfecţiune umană, proveniţi de pe
diferitele meridiane ale globului — de o sută de ani încoace.
Dacă ideea reactivării acestui for internaţional este un exemplu de
cooperare între oameni şi de asemenea între naţiuni,
realizarea lui
concretă cinsteşte pe Ev. Zappa, o dată cu poporul în mijlocul căruia
a trăit şi a murit.
Pr. dr. Gheorghe DRĂGULIN
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LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL B IS E R IC II ORTODOXE ROMÂNE
SUMARUL ŞEDINŢEI DE LUCRU DIN 19— 23 IA N U A R IE 1993

In zilele de 19— 23 ianuarie 1993, la reşedinţa patriarhală din Bucu
reşti, s-au desfăşurat lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române.
Marţi, 19 ianuarie 1993, la ora 8,30 în paraclisul palatului patriar
hal, în prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist înconjurat
de membrii Sfântului Sinod, s-a oficiat slujba Te-Deum-ului de către
P. S. Episcop loan al Oradiei, împreună cu un sobor de slujitori, preoţi
şi diaconi, de la catedrala patriarhală.
După Te-Deum, membrii Sfântului Sinod iau loc în sala sinodală.
La ora 9,00 Prea Fericitul Părinte Patriarh, însoţit de II.PP.SS.
Mitropoliţi, intră în sala sinodală.
După citirea apelului nominal, constatându-se prezenţa statutară,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist declară deschisă, şedinţa, pro
punând ca, înainte de începerea lucrărilor, să se păstreze un moment
de reculegere, în memoria I.P.S. Arhiepiscop Teofil Herineanu, al Va
dului, Feleacului şi Clujului, trecut la Domnul la 3 noiembrie 1992.
După aceea, în cuvinte calde şi emoţionante, evocă personalitatea
distinsului ierarh care s-a remarcat prin înalta sa ţinută morală şi
duhovnicească, afirmându-se ca ales păstor şi îndrumător pentru clerul
şi credincioşii din Arhiepiscopia Clujului, membru al Sfântului Sinod
din anul 1950. Subliniază semnificaţia anului 1948 în viaţa I.P.S. Sale
şi revenirea la Ortodoxie, precum şi statornicia în credinţa ortodoxă,
de care a dat dovadă atunci şi în continuare, şi mai ales după eveni
mentele din anul 1989, prin care a trecut atât ţara cât şi Biserica
noastră.
în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist dispune să
se dea citire comisiilor sinodale, a căror componenţă este aprobată.
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în cuvântul introductiv, rostit imediat, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist precizează că prezenta şedinţă încheie sesiunea anuală
a anului 1992 şi totodată, inaugurează sesiunea sinodală a anului 1993.
De aceea, în ordinea de zi se vor găsi lucrări care aparţin anului care
s-a încheiat precum şi lucrări ale anului care a început.
în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
dispune
citirea ordinei de zi care, după ce i se aduc unele completări,este apro
bată, după care lucrările (dările de seamă) sunt repartizate pe comisii,
după profilul lor, pentru studiere şi întocmirea referatelor.
După repartizarea lucrărilor, Prea Fericind Părinte Patriarh Teoc
tist suspendă şedinţa menţionând că lucrările în plen se vor relu.a în
ziua de 20 ianuarie, după ce se va încheia sesiunea Adunării Naţionale
Bisericeşti.
La reluarea lucrărilor, miercuri 20 ianuarie 1993, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist invită pe Prea Sfinţitul Episcop Andrei
al
Alba Iuliei să prezinte referatele Comisiei pentru doctrină, viaţă reli
gioasă şi pentru mănăstiri, asupra problemelor ce au revenit, spre stu
diu, acestei comisii.
7'ernei nr. 5/1993 — Referat privind încetarea din viaţă a I.P.S.
Arhiepiscop Teofil al Clujului.
Referatul arată că la 3 noiembrie 1992 a trecut la cele veşnice
I.P.S. Arhiepiscop Teofil al Clujului, la vârsta de 83 de ani. Prezintă
apoi o scurtă biografie care punctează momentele principale din viaţa
răposatului, îndeosebi anul 1948 al trecerii la Ortodoxie, activitatea sa
ca episcop al Romanului şi Huşilor şi apoi ca episcop şi arhiepiscop al
Clujului, timp dc 43 de ani de arhierie, iubit şi apreciat de cler şi cre
dincioşi, permanent veghetor la păstrarea credinţei şi a unităţii biseri
ceşti.
în referat este prezentată, apoi, desfăşurarea funeraliilor la care
au participat mulţi dintre ierarhii Bisericii noastre, în frunte cu Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist care, în necorologul rostit a omagiat
personalitatea deosebită şi proeminentă a I.P.S. Arhiepiscop Teofil.
Temei nr. 1S5/1993 — Situaţia Fondului Central Misionar pe
anul 1992.
Din referatul prezentat reiese că în anul 1992 s-a realizat din co
lecta pentru Fondul Central Misionar suma de 23.932.103 lei, iar chel
tuielile efectuate până la 30 noiembrie 1992 din acest fond, se ridică
la 21.533.715 lei.
Se arată că la unele articole prevederile bugetare au fost depăşite
din motive obiective (majorări de preţuri la cărţile de cult oferite ca
daruri in cadrul acţiunilor de întrajutorare, majorări de burse pentru
studenţii străini, diferenţele de curs valutar pentru întreţinerea Cape
lei ortodoxe române din Baden-Baden şi sediul parohiei ortodoxe romăne din Viena, cotizaţiile la organizaţiile
religioase
internaţionale
etc.), iar un număr de 12 protoierii din cuprinsul unor eparhii nu au
virat sumele colectate în Duminica Ortodoxiei pentru F.C.M., ceea ce
ar însemna circa 2.000.000 lei.
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In discuţiile care au urmat au fost scoaso în evidenţa unele ne
ajunsuri legate atât de realizarea colectei cât şi de distribuirea fondu
rilor. La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru
mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Adresează centrelor eparhiale rugămintea să îndrumeze
protoieriile restante să vireze sumele colectate pentru Fondul Cen
tral Misionar, cât mai curând, in contul Administraţiei Patriarhale.
■
— Cheltuielile de la Fondul Central Misionar pentru acţiu
nile interne şi externe, să se facă în raport cu realizările acestei
colecte, după ce vor fi împlinite prioritar nevoile de salarizare a
clerului parohiilor deficitare din Ardeal.
— Se va acorda atenţie deosebitei la întocmirea şi execuţia
bugetului Fondului Central Misionar, pentru echilibrarea cheltuie
lilor în raport cu sumele realizate şi cu. cerinţele prioritare ale
Bisericii.
— Adresează membrilor Sfântului Sinod rugămintea să stă
ruie în îndrumarea clerului pentru sporirea colectei necesară Fon
dului Central Misionar pe anul 1993, pentru a putea răspunde ce
rinţelor Bisericii şi să urmărească transmiterea sumelor la des
tinaţie.
Temei nr. 6/1993 — Proiectul pastoralei Sfântului Sinod privind
colecta pentru Fondul Central Misionar din Duminica Ortodoxiei pe
anul 1993.
Textul proiectului pastoralei, întocmit prin grija Sectorului II al
Administraţiei Patriarhale şi îmbunătăţit de Comisia pentru doctrină,
viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, se supune plenului Sfântului Sinod,
pentru lectură şi diortosire, paragraf cu paragraf.
în urma examinării proiectului, a îmbunătăţirilor aduse de comisie
ca şi în plenul şedinţei, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă textul pastoralei Sfântului Sinod privind colecta
pentru Fondul Central Misionar din Duminica Ortodoxiei a anu
lui 1< :i3, In forma definitivată de către Sfântul Sinod.
— Sectorul II al Administraţiei Patriarhale se va ocupa de
tipărirea şi trimiterea acestei pastorale către eparhiile din cu
prinsul Patriarhiei Române, împreună cu instrucţiunile stabilite
de Sfântul Sinod în această privinţă în anii prccedcnţi, pentru ca
acestea să poată ajunge la parohii şi mănăstiri, în timp util.
Temei nr. 6427/1992 — Proiectul pastoralei Sfântului Sinod în pro
blema avortului, practicilor contraconceptive, drogurilor, prostituţiei,
divorţului, abandonului copiilor, moralităţii etc.
Se precizează că este vorba de două texte întocmite de către
P. S. Episcop Andrei al Alba Iuliei şi P. S. Episcop-vicar Serafim
Făgărăşanul.
Comisia a unificat cele două texte prezentându-le ca un singur
proiect care a fost citit şi diortosit paragraf cu paragraf, aducându-i-se
unele îmbunătăţiri.
B. O. R. — 8
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în cadrul discuţiilor s-a reliefat necesitatea trimiterii unui cuvânt
dc îndrumare privind păcatul avortului, către cler şi credincioşi şi, la
propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru
mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Să se adreseze clerului şi credincioşilor «Cuvântul de în
drumare despre păcatul avortului», in forma definitivată şi apro
bată în plen.
Temei nr. 283/1993 — Darea de seamă a P. S. Episcop-vicar Serafim
Făgărăşanul, privind activitatea Asociaţiei Oastea Domnului, desfăşu
rată în anul 1992 şi proiectul pastoralei Sfântului Sinod privind Aso
ciaţia «Oastea Domnului».
Din parcurgerea dării de seamă a P. S. Episcop Serafim Făgără
şanul reiese că în anul 1S92 Asociaţia a avut două importante eveni
mente organizatorice : Amenajarea unui sediu central propriu la Sibiu
şi constituirea unui nou Sfat Frăţesc pe ţară, alcătuit din persoane de
votate Bisericii.
Se consideră că s-au făcut paşi importanţi pentru regăsirea şi inte
grarea Oastei Domnului în Biserică, datorită apropierii cu înţelegere din
partea ierarhilor şi a preoţilor faţă de această asociaţie.
Darea de seamă scoate în evidenţă participarea unora din membrii
Sfântului Sinod la principalele adunări ale Oastei, care au avut loc în
diverse oraşe din ţară ca şi sprijinul acordat Oastei în domeniu!
editorial.
Sunt prezentate, de asemenea, şi manifestările negative care ca
racterizează mişcarea Oastei.
Despre activitatea «Oastei Domnului» în anul 1992 se fac referiri
şi în dările de seamă ale eparhiilor : Arhiepiscopia Timişoarei, A rhi
episcopia Târgoviştei şi Episcopia Aradului, scoţându-se în evidenţă
aspecte locale.
Discuţiile sinodale purtate în legătură cu activitatea Asociaţiei
«Oastea Domnului» au relevat necesitatea ca preoţii şi ierarhii să ma
nifeste înţelegere pentru apropierea ostaşilor şi integrarea lor în Bi
serică, sub îndrumarea preoţilor.
Au luat cuvântul : I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei,
I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, I.P.S. Mitropolit Nicolae al Ba
natului, P. S. Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului,
P. S. Episcop Timotei al Aradului, P. S. Episcop-vicar Serafim Făgără
şanul, iar în final Prea Fericitul Părinte Teoetist, care, în concluziile
privind activitatea Oastei Domnului, a arătat că Asociaţia respectivă
este o realitate, angajată pe calea integrării în Biserică şi că este ne
cesar să i se adreseze un cuvânt de îndemn, de îmbunătăţire şi de în
drumare, dar nu o pastorală, ci o chemare.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru doc
trină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
— la act de darea de seamă a P. S. Episcop-vicar Serafim
Făgărăşanul privind activitatea Asociaţiei «Oastea Domnului» in
anul 1992 şi îi adresează rugămintea să-şi exercite în continuare
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mandatul încredinţat de Sfântul Sinod, de a se îngriji de îndru
marea activităţii Asociaţiei «Oastea D om nului», în acord cu con
ducerile eparhiilor în cadrul cărora acestea îşi desfăşoară ac
tivitatea.
Totodată, Sfântul Sinod hotărăşte să se adreseze Chemarea
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române către toţi ostaşii
Domnului din cuprinsul Patriarhiei Române, care să fie citită în
toate parohiile în care activează Asociaţia «Oastea Domnului» şi
în adunările ei.
— Cancelaria Sfântului, Sinod, se va îngriji de tipărirea tex
tului într-un tiraj potrivit ccrinţelor comunicate de eparhii şi de
difuzarea lui la eparhiile interesate.
Temei nr. 223/1993 —- Itinerariile pastorale ale membrilor Sfântului
Sinod în anul 1992.
Referatul înfăţişează activitatea pilduitoare desfăşurată pe multiple
planuri de către P. F. Patriarh Teoctist, în calitate de întâistătător al
Bisericii Ortodoxe Române şi de arhipăstor al Arhiepiscopiei Bucu
reştilor şi Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, ca şi activitatea desfă
şurată pentru bunul mers al instituţiilor centrale bisericeşti, din rândul
cărora semnalăm activitatea pentru canonizarea sfinţilor români şi pen
tru proclamarea canonizării lor pe plan central şi pe plan local biseri
cesc, vizitele canonice în diferite eparhii, demersuri multiple pentru
rezolvarea unor probleme vitale pentru Biserică privind învăţământul
teologic, salarizarea clerului, bunurile bisericeşti etc.
In urma analizării acestor itinerarii pastorale, a discuţiilor sino
dale şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru
mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
—■Ia act de activitatea pastoral-misionară desfăşurată de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi de membrii Sfântului Sinod
în cursul anului 1992, pentru promovarea vieţii religioase în ca
drul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române şi în întreaga Pa
triarhie.
— Se va continua şi in anul 1993, cu eforturi sporite, acti
vitatea pastorală, punându-se un accent deosebit pe lucrarea m i
sionară şi social-umanitară a Bisericii.
Temei nr. 35/1993 — Referatul P. C. Pr. Constantin Pârvu, vicar
administrativ, privind data serbării Sfintelor Paşti în anul 1994 şi în
tocmirea calendarului pe acest an.
Pornind de la faptul că la întocmirea calendarului pe anul 1953
au apărut unele neconcordanţe, la discuţiile purtate în şedinţa plenară,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, propune ca P. C. Pr. Constantin
Pârvu, vicar administrativ, care a întocmit calendarul ani în şir, să
întocmească şi calendarul pe anul 1994.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act că în anid 1994. Sfintele Paşti se va sărbători dum i
nică 1 mai.
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— P. C. Pr. Constantin Pârvu, vicar administrativ, va întocmi
calendarul unitar, pentru întreaga Patriarhie Română, în care se
vor înscrie şi sfinţii români canonizaţi de Biserica Ortodoxă Ro
mână în anul 1992. La întocmirea calendarului vor fi consultaţi
şi PP.CC. Preoţi profesori de liturgică de la Bucureşti şi Sibiu.
Ternei nr. 342/1953 — Referatul Cancelariei Sfântului Sinod pri
vind prepararea şi sfinţirea Marelui Mir la Patriarhia Română, în
Sfânta şi Marea Joi din Săptămână Patimilor (15 aprilie 1993).
Din referat reiese că Sfântul şi Marele Mir s-a sfinţit în Biserica
Ortodoxă Română în urmă cu cinci ani (1988), într-o cantitate de
240 litri, care în momentul de faţă s-a împuţinat, fiind neccsară să
vârşirea, din nou, a acestui act sacramental.
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru
mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Adresează P. S. Episcop Roman lalomiţeanul, vicarul
Arhiepiscopiei Bucureştilor, rugămintea de a se îngriji, împreună
cu Cancelaria Sf. Sinod, de rânduielile privind pregătirea, şi sfin
ţirea Marelui Mir.
— Aprobă ca slujba sfinţirii Marelui Mir să se oficieze în
catedrala Sfântul Spiridon-Nou din Bucureşti, organizăndu-se pro
cesiunea religioasă cuvenită acestui moment.
— Aprobă ca Sfântul şi Marele Mir să se prepare într-o can
titate de 300 litri.
— Adresează I.P.S. Mitropolit Antonie, în calitate de pre
şedinte al Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru
mănăstiri, rugămintea să rostească predica zilei la sfinţirea Mare
lui Mir, în Sfânta şi Marea Joi din anul 1993 (15 aprilie).
— Evenimentid va fi consemnat în mod adecvat în condica
Sfântului Sinod.
Temei nr. 8067/1992 — Adresa Arhiepiscopiei Sibiului nr. 3355/1992,
cupropunerea de reînfiinţare a
mănăstirii cu hramul «Sfântul Apostol
Andrei» din localitatea Berivoi, protopopiatul Făgăraş, judeţul Braşov,
pentru călugări, pe locul unei mănăstiri distrusă de armata austriacă,
sub comanda generalului Bukow, în anul 1761.
Pe temeiul prevederilor art. 8 din Regulamentul pentru organizarea
vieţii monahale, Sfântul Sinod hotărăşte :
— A.probă reînfiinţarea mănăstirii cu hramul «Sfântul Apostol
A+ndrei», din comuna Berivoi, judeţul Braşov, cu destinaţia pen
tru călugări.
Temei nr. 8066/1992 — Adresa Arhiepiscopiei Sibiului nr. 3391/1992,
cu propunerea de reînfiinţare a mănăstirii «Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel», din localitatea Cârtişoara, judeţul Sibiu, distrusă şi ea, prin
incendiere, de trupele austriece în anul 1761.
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru
mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
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— Aprobă reînfiinţarea mănăstirii c i l hramul «Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel» din localitatea Cârtişoara, prot. Avrig, jud. Sibiu,
cu destinaţia pentru călugări.
Temei nr. 8065/1992 — Adresa Arhiepiscopiei Sibiului nr. 3356/1992,
cu propunerea de reînfiinţare a mănăstirii cu hramul «Sfântul Gheorghe
şi Adormirea Maicii Domnului», din localitatea Gura Văii, jud. Braşov,
pentru călugăriţe. Şi aici a existat o mănăstire care a fost distrusă de
către armatele generalului austriac Bukow.
Luând în considerare recomandarea I.P.S. Mitropolit Antonie al
Ard&alului şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă
şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă reînfiinţarea mănăstirii cu hramul «Sfântul Gheor
ghe şi Adormirea Maicii Domnului din localitatea Gura Văii, jud.
Braşov, cu destinaţia pentru călugăriţe.
Temei nr. 129/1993 — Scrisoarea I.P.S. Arhiepiscop Pimen al
Succvei şi Rădăuţilor către forurile de conduccre ale României, prin care
prezintă starea avansată de degradare a monumentelor istorice de artă
şi arhitectură bisericească din Bucovina.
în discuţiile purtate Sfântu! Sinod apreciază că demersul I.P.S. Arhi
episcop Pimen înfăţişează o situaţie reală. Sunt rememorate şi alte in
tervenţii ale Patriarhiei Române către Guvernul României pentru a
prevedea în bugetul de stat sumele necesare pentru restaurarea m onu
mentelor istorice, deoarece Biserica se confruntă cu mari lipsuri
financiare.
Urmare discuţiilor purtate şi opiniilor exprimate, la propunerea
Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul
Sinod hotărăşte :
— Să se repete intervenţiile pentru redobândirea cuturor bu
nurilor bisericeşti, făcute atât de Patriarhia Română cât şi dc
Centrele eparhiale, pentru ca astfel, eparhiile să poată realiza şi
înscrie în bugetele lor sumele necesare pentru executarea lucrări
lor de conservare şi restaurare a monumentelor istorice bisericeşti.
— Eparhiile, la rănd.ul lor, să facă demersuri în acest scop
atât pe plan local, cât si la autorităţile superioare de Stat.
•
După epuizarea problemelor examinate in cadrul Comisiei pentru
doctrină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoetist invită pe P. S. Episcop Calinic al Argeşului, rapor
torul Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, să citească refe
ratele Comisiei asupra problemelor repartizate spre studiu :
Temei nr. 8090/19S2
a)
Procesul verbal al Sinodului Permanent şi Actul patriarhal şi
sinodal al Patriarhiei Române din 19 dec. 1992, privind reactivarea M i
tropoliei Basarabiei, autonomă şi de stil vechi, cu reşedinţa la Chişinău ;
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b) Proiectul scrisorii de răspuns al Patriarhiei Române la scrisoarea
Patriarhului Alexei II al Moscovei şi întregii Rusii, în legătură cu re
activarea Mitropoliei Basarabiei.
în referatul asupra problemei sa face mai întâi un scurt istoric al
situaţiei Bisericii din Basarabia, de la întemeierea Mitropoliei Moldovei
şi până în prezent, înfăţişând vitregiile vremii prin care a trecut acest
pământ românesc, care şi din punct de vedere bisericesc s-a simţit tot
deauna legat jurisdicţional şi canonic de Biserica Ortodoxă Română, ca
Biserică-Mamă, cu excepţia perioadelor în care a fost smuls din trupul
ţării şi alipit Rusiei.
După dobândirea independenţei de stat a Republicii Moldova, mulţi
preoţi şi credincioşi ortodocşi români au considerat că a sosit ceasul să
se reia firul legăturilor spirituale cu Biserica-Mamă, Ortodoxă Română.
Referatul redă în continuare discuţiile delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Române, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu Sanc
titatea Sa Alexei II al Moscovei şi a toată Rusia, purtate la 15 mar
tie 1992, la Constantinopol, cu privire la situaţia Bisericii din Republica
Moldova, relevându-se necesitatea iniţierii unui dialog, pentru a se
evita măsuri unilaterale cu privire la soarta Bisericii din Republica
Moldova.
Sunt arătate apoi măsurile unilaterale luate de Patriarhia Moscovei,
de a acorda autonomie eparhiei Chişinăului şi acţiunile împotriva preo
ţilor, credincioşilor şi a episcopului Petru de Bălţi, care manifestau nă
zuinţa de comuniune bisericească cu fraţii din dreapta Prutului.
Urmare presiunilor exercitate de Patriarhia Moscovei asupra cleri
cilor şi credincioşilor români-moldoveni, care doreau Întoarcerea la
Biserica-Mamă, aceştia, în frunte cu episcopul Petru de Bălţi au hotărât
la 14 sept. 1992, reactivarea Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi de stil
vechi, sub jurisdicţia canonică a Bisericii Ortodoxe Române.
Sinodul Permanent, lărgit, al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit
îa 19 dec. 1002, a primit delegaţia de clerici şi mireni a Adunării epar
hiale a Mitropoliei Basarabiei, la cererea acesteia, în frunte cu episcopul
Petru de Bălţi, a examinat documentele prezentate de către aceasta şi
a hotărât :
— Acordarea binecuvântării pentru reactivarea Mitropoliei
Basarabiei, autonomă şi de stil vechi, cu reşedinţa la Chişinău,
sub oblăduirea canonică a Bisericii Ortodoxe Române.
— Sinodul Permanent a confirmat Adunarea eparhială a
Mitropoliei şi a reprezentanţilor ei, delegaţi, în Adunarea Naţională
Bisericească a Bisericii-Mame şi a confirmat Consiliul eparhial.
— De asemenea, Prea Sfinţitul Episcop Petru de Bălţi a fost
recunoscut, ca membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române şi a fost confirmat ca locţiitor de mitropolit al Mitropoliei
Basarabiei, până la alegerea titularului.
Sinodul Permanent a hotărât, totodată, emiterea unui Act
patriarhal şi sinodal privind reactivarea Mitropoliei Basarabiei aulonomă şi de stil vechi, cu sediul la Chişinău, care precizează
Statutul canonic al acestei eparhii şi al conducătorului ei.
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Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină, examinând toate do
cumentele prezentate de delegaţia Adunării eparhiale, precum şi ho
tărârile luate de Sinodul Permanent, a făcut următoarele consideraţii
şi propuneri :
1. Actul patriarhal şi sinodal privind binecuvântarea de reactivare
a Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi de stil vechi, să fie cunoscut şi
însuşit de plenul Sfântului Sinod şi investit cu semnăturile tuturor
membrilor săi.
2. Actul patriarhal şi sinodal, istoric prin semnificaţia sa, să fie
înscris în Condica sfântă a Sfântului Sinod, în rândul evenimentelor
bisericeşti de seamă şi să fie dat publicităţii.
3. Deoarece comunicatul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române privind reactivarea Mitropoliei Basarabiei a generat reacţii
neaşteptate din partea Patriarhiei Moscovei, să se dea răspuns cuvenit
la scrisoarea Sanctităţii Sale, Patriarhul Alexei al II-lea.
Luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist dă ample
reiaţii în legătură cu modul şi motivele pentru care s-a procedat la
acordarca binecuvântării de reactivare a Mitropoliei Basarabiei şi su
pune discuţiilor consideraţiile şi propunerile Comisiei canonică-juridică
şi pentru disciplină.
Au urmat ample discuţii la care au participat majoritatea membri
lor Sfântului Sinod şi care au reliefat momentele importante? ale evo
luţiei raporturilor dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă
din Basarabia, exprimându-şi, pe de o parte bucuria pentru reintegra
rea Bisericii din stânga Prutului cu starea ei firească, alături de cele
lalte eparhii ortodoxe româneşti, iar pe de altă parte, exprimându-şi
nedumerirea faţă de alte abordări ale situaţiei Bisericii Otrodoxe din
Republica Moldova.
A luat cuvântul şi P. S. Episcop Petru de Bălţi care, cu emoţie,
şi-a exprimat satisfacţia pentru atitudinea membrilor Sfântului Sinod
faţă de Biserica basarabeană. P. S. Sa a insistat asupra faptului că
Biserica Ortodoxă Română nu a săvârşit nici o imixtiune, ci iniţiativa
reintegrării Bisericii din Republica Moldova a venit din partea cleri
cilor, a intelectualilor şi a credincioşilor, care s-au manifestat ca români
adevăraţi.
«Nu era nevoie să negociem încotro să ne îndreptăm gândurile şi
speranţele noastre, intre România şi Rusia, pentru realizarea idealurilor
noastre dc unitate spirituală şi canonică, pentru că nu există decât o
singură cale, aceea pe care am ales-o», a precizat Prea Sfinţitul Petru.
P. S. Sa a vorbit despre greutăţile pe care le-au întâmpinat şi le în
tâmpină de când şi-au manifestat intenţia şi dorinţa de revenire la
jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române şi a mulţumit Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, celorlalţi membri ai Sfântului Sinod care i-au
îmbărbătat în acţiunea lor ca şi pentru faptul că nu a fost refuzată
cererea de revenire la sânul Bisericii-Mamc.
In urma discuţiilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist roagă
pe P. S. Episcop Calinic, raportorul Comisiei canonică-juridică şi pentru

120

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

disciplină, să dea citire Actului patriarhal şi sinodal privind reactivarea
Mitropoliei Basarabiei autonomă şi de stil vechi, pe cârc Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoetist îl supune votului plenului Sfântului Sinod.
Cu o singură excepţie, Actul sinodal a fost aprobat de membrii Sfântului
Sinod.
In urma luărilor de cuvânt, a votului exprimat şi la propunerea
Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
■
— îşi însuşeşte şi aprobă Actul patriarhal şi sinodal din 19
decembrie 1992, prin care se acordă binecuvântare pentru reacti
varea Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi de stil vechi.
—
Membrii Sfântului Sinod îşi vor exprima hotărârea prin
semnarea Actului, care se va da publicităţii şi din care .un exem
plar va fi înmânat P. S. Episcop Petru — locţiitor de mitropolit,
iar un exemplar se va păstra în arhiva Sfântului Sinod.
Temei nr. 8090/1992
b)
Proiectul scrisorii de răspuns al Patriarhiei Române la scrisoarea
Patriarhului Alexei II al Moscovei şi întregii Rusii, în legătură cu re
activarea Mitropoliei Basarabiei.
Din referatul de prezentare a problemei reiese că urmare hotărârii
Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române din 19 dec. 1992
privind acordarea binecuvântării pentru reactivarea Mitropoliei Basa
rabiei, Sanctitatea Sa Alexei II, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii
a trimis la Patriarhia Română o scrisoare prin care, condamnă acţiunea
Bisericii Ortodoxe Române, considerând-o «ingerinţă anticanonică în
problemele interne ale Bisericii Ortodoxe din Moldova, care este parte
a Patriarhiei Moscovei».
In proiectul scrisorii de răspuns al Patriarhiei Române către Pa
triarhia Moscovei, sunt expuse adevăratele motive istorice şi este re
dată reala interpretare a sfintelor canoane, în virtutea cărora BisericaMamă Română a binecuvântat reactivarea Mitropoliei Basarabiei la
cererea Episcopului Petru, a clerului şi credincioşilor săi.
Din pnnet de vedere istoric — se arată că încreştinarea Moldovei,
cuprinzând şi Basarabia, nu s-a făcut de Biserica Rusă, pentru a ridica
pretenţii asupra ei.
— De la 1401, când s-a organizat Mitropolia Moldovei şi până la
prima ocupare a Basarabiei de armatele ţariste în 1769, Biserica Rusă
n-a avut nici o relaţie canonică de jurisdicţie cu Biserica din Moldova.
— O situaţie nefirească şi anticanonică a Bisericii din Basarabia
s-a creat numai după ocuparea Basarabiei de către armatele ruseşti, ca
urmare a unor acte politice, când Biserica Basarabiei a fost încorporată
necanonic în Biserica Rusă.
— Când Biserica Rusă a fost recunoscută ca autocefală de către
Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, în anul 1448, ea nu avea nici
o jurisdicţie asupra Bisericii din Basarabia.
— Câtă vreme turcii au avut suzeranitate asupra Ţărilor Române,
ca vasale, ei au respectat tradiţiile, limba, credinţa şi specificul naţional,
acceptând voievozi şi ierarhi da neam românesc, în timp ce imperia
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lismul rusesc, folosindu-se de ierarhii ruşi, înscăunaţi în Basarabia fără
a se avea acordul clerului şi credincioşilor, a exercitat asupra românilor
un necruţător proces de rusificare.
Din punct de vedere canonic, în scrisoarea de răspuns se arată
că tocmai Biserica Ortodoxă Rusă a încălcat sfintele canoane pe care
le invocă în argumentarea poziţiei sale şi le-a interpretat; în favoarea
sa, fără a ţine seamă de spiritul lor real (can. 3 al Sinodului III ecu
menic ; can. 13, 21 şi 22 al Sinodului Cartagena ; can. 2 al Sin. II ec. ;
can. 15 şi 16 al sin. local din Constantinopol ; can. 34 apostolic).
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist supune discuţiilor proiectul
scrisorii de răspuns al Patriarhiei Române.
Au luat cuvântul o serie de ierarhi care, exprimându-şi acordul cu
textul scrisorii, au propus şi unele îmbunătăţiri. Ca urmare, Sfântul
Sinod hotărăşte :
— Aprobă trimiterea scrisorii de răspuns a Patriarhiei Româ
ne către Patriarhia Moscovei şi a întregii Rusii, cu amendamentele
propuse, urmând a fi informate şi celelalte Biserici Ortodoxe.
Temei nr. 110, 294/1993 — Referat privind fenomenul religios de
la G'odeni — Pucioasa, jud. Dâmfcoviţa.
Şi această problemă a suscitat foarte multe discuţii, în diverse mo
mente ale actualei şedinţe a Sfântului Sinod, dat fiind faptul că de exis
tenţa şi desfăşurarea acestui «fenomen» este legat şi numele unui ierarh,
membru al Sfântului Sinod, P. S. Episcop Irineu Bistriţeanul, vicarul
Sfintei Arhiepiscopii a Clujului.
In urma amplelor discuţii purtate, a prezentării unei declaraţii a
P. S. Episcop-vicar Irineu Bistriţeanul, ca şi a propunerilor făcute,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de mărturisirea scrisă a P. S. Episcop-vicar Irineu
Bistriţeanul, prin care se desolidarizează de fenomenul GlodeniPucioasa, cere iertare pentru tulburarea pe care a pricinuit-o şi
făgăduieşte să fie
credincios comuniuniisinodale şiînvăţăturii de
credinţă.
Aprobă înfiinţarea unei comisii speciale care să cerceteze cazid
Glode.ni-Pra.hova, alcătuită din membrii Comisiei canonică-juridică
şi pentru disciplină; I.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei,
viitorul I.P.S. Arhiepiscop al Clujului, P. C. Pr. Prof. Dumitru Radu,
prodecanul Facultăţii de teologie din Bucureşti, P. C. Diac. Prof.
loan Floca ele la Facultatea, de teologie din Sibm, P. C. Arhim.
Ilie Cleopa de la mănăstirea Sihăstria, P. C. Arhim. Arsenic Papacioc de la schitul Techirghiol şi preotul paroh al parohiei Glodeni-Pucioasa.
— Patriarhia Română va da un comunicat de presă referitor
la ceea ce ar putea fi denumit «fenomenul religios de la GlodeniPucioasa».
Temei nr. 350/1993 — Procesul-verbai al Colegiului electoral bi
sericesc din 21 ianuarie 1993, pentru examinarea canonică şi validarea
de către Sfântul SinocI a alegerii de Arhiepiscop al Clujului.
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In referat se arată, între altele, că lucrările Colegiului electoral
bisericesc s-au desfăşurat legal, cu respectarea prevederilor art. 130 din
«Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române»
şi propune validarea alegerii P. Cuv. Arhim. Bartolomeu Anania în
scaunul vacant de arhiepiscop al Clujului.
De asemenea, procedând la examinarea canonică a noului ales, Co
misia canonică-juridică şi pentru disciplină informează Sfântul Sinod
că P. Cuv. Arhim. Bartolomeu Anania întruneşte condiţiile prevăzute
de art. 129 din Statut şi, pe temeiul prevederilor art. 131 din acelaşi
Statut, propune ridicarea P. Cuv. Sale la treapta arhieriei.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist supune la vot propunerile
Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, iar membrii Sfântului
Sinod, în unanimitate, aprobă, prin ridicarea de mâini, rezultatul lucră
rilor Colegiului electoral bisericesc privind alegerea P. Cuv. Arhim.
Bartolomeu Anania ca arhiepiscop al Clujului.
In urma validării lucrărilor Colegiului, a examinării canonice a
noului ales, a votului care s-a exprimat şi la propunerea Comisiei ca
nonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act că alegerea P. Cuv. Arhim. Bartolomeu Anania în
scaunul vacant de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 130 din
«Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române*.
— Validează şi aprobă alegerea făcută de Colegiul electoral
bisericesc în ziua de 21 ian. 1.953, a P. Cuv. Arhim. Bartolomeu
Anania, ca arhiepiscop al Arhiepiscopiei Vadului, Feîeacului şi
Clujului, urmând a se face demersurile cuvenite către autorităţile
de stat competente.
— Aprobă ridicarea la treapta arhieriei a P. Cuv. Arhim.
Bartolomeu Anania, potrivit rânduielilor canonice şi statutare ale
Bisericii noastre.
La invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoetist, P. S. Episcopvicar patriarhal Nifon Ploieşteanul, secretarul Sfântului Sinod, intro
duce în sala sinodală pe P. Cuv. Arhim. Bartolomeu Anania, noul arhi
episcop al Clujului.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist îi aduce la cunoştinţă că,
în urma alegerii făcută de Colegiul electoral bisericesc şi a examinării
canonice, Sfântul Sinod a validat alegerea şi a aprobat înălţarea P. Cuv.
Sale Ia treapta de arhiereu, având încredinţarea că s-a îm plinit un act
de deosebită însemnătate pentru Biserica din Transilvania. «Acestea,
arată Prea Fericitul Părinte Patriarh, sunt de altfel nu numai gândurile
Sfântului Sinod, ci şi ale tuturor celor care i-au încredinţat votul, între
care şi decanii şi directorii instituţiilor de învăţământ teologic din Pa
triarhia Română. Prin această alegere s-a înscris o pagină de mare va
loare în istoria noastră bisericească privind Transilvania şi ea se dato
rează lucrării Duhului care se împlineşte atunci când găseşte de cuviinţă,
deoarece chemarea la treapta arhieriei v-a fost adresată şi de Patriarhul
Justinian şi de cei ce i-au urmat».
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în numele tuturor membrilor Sfântului Sinod şi a celor de faţă,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a adresat noului ales felicitări
şi urări de bun spor în misiunea de arhiepiscop al Clujului, pe cât de
frumoasă, pe atât de grea.
I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, în calitate de preşedinte
al Colegiului electoral, făcând o viziune de perspectivă a problemelor
care ÎI aşteaptă Ia cârma Arhiepiscopiei C lujului şi o privire de ansam
blu privind problemele Ardealului, îl asigură pe noul ierarh de sprijin
şi colaborare şi-i adresează felicitări.
în cuvântul de răspuns P. C. Arhim. Bartolomeu Anania arată că
la chemarea sub drapelul Bisericii care este unul şi acelaşi cu drapelul
Patriei, a răspuns ca un oştean încercat şi este pregătit să-şi împlinească
misiunea care i s-a încredinţat, cu conştiinţă şi răspundere. P. Cuv. Sa
făgăduieşte că nu va dezice încrederea care i s-a acordat.
în final mulţumeşte Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului şi tuturor celorlalţi membri ai
Sfântului Sinod ca şi <.elor cc i-au încredinţat votul, clerici şi mireni,
membri ai Colegiului electoral bisericesc.
După aceasta, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe
noui ales să ia loc în sala sinodală, în rând cu membrii Sfântului Sinod,
pentru a participa la lucrări.
Ternei nr. 341/1993 — Răspunsurile centrelor eparhiale şi ale fa
cultăţilor de teologie în legătură cu Documentul de convergenţă, pri
vind natura şi statutul canonic al Conferinţei naţionale a cierului.
Referatul precizează că mai sunt eparhii ca şi facultăţi de teologie
care nu au trimis răspunsul lor în legătură cu documentul în cauză.
Comisia canonicâ-juridică şi pentru disciplină, apreciind că pentru
luarea unei hotărâri finale este nevoie să se primească răspuns de la
toate eparhiile şi facultăţile de teologie, opinează să se facă apel încă
o dată la eparhiile şi facultăţile care n-au dat răspuns, pentru a se
putea hotărî în consens, in funcţie de răspunsuri.
Ca urmare, la propunerea Comisiei juridică-canonică şi pentru dis
ciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
Ncfiind la dosar toate răspunsurile in legătură cu Documentul
de convergenţă, se face apel la centrele eparhiale şi la facultăţile
dc teologie, care nu au trimis până acum opinia in această pro
blemă, să se pronunţe de îndată, in scris, pentru a se lua cuvenita
hotărâre, în consens cu toate eparhiile şi facultăţile de teologie.
Temei nr. 7402/1992 — Referatul Sectorului II economic al Adm i
nistraţiei Patriarhale, cuprinzând propuneri de măsuri pentru aplicarea
Legii nr. 103/1992, asupra dreptului exclusiv al Cultelor religioase pen
tru producerea obiectelor de cult.
Din referat rezultă că după apariţia acestei Legi, au avut loc şe
dinţe ale Permanenţei Consiliului naţional bisericesc în cadrul cărora
s-a
examinat modalitatea de aplicare a acestei Legi, precum şi defini
tivarea listei obiectelor de cult, ce ar urma să revină în exclusivitate
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Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă şi, respectiv, celorlalte
eparhii.
Având în vedere prevederile Legii nr. 103/1992, privind dreptux
exclusiv al Cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult ;
Ţinând seama de hotărârea Sinodului Permanent din 2(3 nov. 1992 ;
Luând în considerare discuţiile avute la consfătuirea de lucru cu
consilierii economici de la eparhiile din Patriarhia Română şi conclu
ziile ce au rezultat din această consfătuire ;
La propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină şi în
urma discuţiilor şi precizărilor carc s-au făcut în şedinţa sinodală, Sfân
tul Sinod hotărăşte :
Ia act şi aprobă lista cărţilor şi produselor, alcătuită de Per
manenţa Consiliului naţional bisericesc la 23 nov. 1S82, împreună
cu specialiştii de la Centrul eparhial şi accepto,tă de Sinodul Per
manent, la 27 nov. 1992, asupra cărora Biserica Ortodoxă f{omdnă
are exclusivitate în privinţa iniţierii procedurii şi valorificării.
— Institutul biblic şi de misiune ortodoxă şi centrele eparhi
ale vor lua măsurile necesare pentru a produce cărţile şi obiectele
de care Biserica are nevoie pentru exercitarea cultului şi pe care
are dreptul să le producă potrivit Legii nr. 103/1992.
— Se vor depune eforturi pentru îmbunătăţirea calităţii pro
duselor, sub toati aspectele.
—■Producerea lumânărilor pentru cult va fi dreptul şi obli
gaţia exclusivă a Bisericii, respectiv a Centrelor eparhiale.
— Centrele eparhiale care au ateliere de lumânări vor produce
şi lum ânări pentru botez şi cununie.
— Nu se admite eliberarea de autorizaţii pentru producerea
lumânărilor de cv.lt de către alte jmităţi, din afara Bisericii.
— F.stc obligatorie stanţarea lumânărilor şi a tuturor obiecte
lor produse de fiecare unitate în cadnd Bisericii, pentru a se putea
identifica producătorul.
— Să se depună eforturi ca în perioada următoare să se sta
bilească preţuri unice de vânzare pentru toate produsele biseri
ceşti, cu precădere pentru lum ânări şi calendarul bisericesc.
— Toate tipografiile şi atelierele bisericeşti care se vor înfi
inţa pe parcurs, precum şi cele care îşi vor mări capacitatea de pro
ducţie vor aduce la cunoştinţă acest lucru Institutului Biblic pen
tru a se putea corela cu producţia acestuia.
— în privinţa acordării de eventuale autorizaţii unor produ
cători particulari, numai pentru anumite produse, acestea se vor
putea acorda în caz cu totul excepţional, la recomandarea Centrelor
eparhiale şi cu informarea, în idtimă instanţă, a Patriarhiei Ro
mâne, în cazurile în care :
— Eparhia respectivă şi nici una din eparhii sau Institutul
biblic nu au posibilitatea de a produce necesarul de cărţi sau
obiecte de c u lt;

PARTEA O F IC IA LĂ

123

— Numai dacă s-a explorat şi posibilitatea prestărilor de
servicii.
— Cererile primite până la această dată vor putea fi solu
ţionate în mod justificat, de la caz la caz, de către Centrele epar
hiale numai in sensul valorificării şi lichidării în termen, cât mai
scurt posibil, a producţiei lor existente şi declarate şi în raport
cu interesele şi necesităţile eparhiilor, la data înţelegerii.
■
— Toate produsele de cult, executate într-o eparhie, vor fi
valorificate şi difuzate numai pe teritoriul eparhiei respective, cu
excepţia produselor Institutului biblic şi de misiune ortodoxă.
— Fiecare centru eparhial va interveni la autorităţile locale
şi la forţa publică pentru aplicarea acestei legi.
— în privinţa relaţiilor cu Biserica Romano-Catolică şi Bise
rica Catolică de rit oriental, referitor la aplicarea Legii 103/1992,
se ia act că acestea au declarat că orice autorizaţie pe care o vor
elibera, o vor aduce la cunoştinţa Secretariatului de Stat pentru
Culte, precum, şi de faptul că s-au angajat că vor difuza obiectele
pe care le vor produce, numai prin unităţile lor de cult, pentru
a se evita interferenţa cu Biserica Ortodoxă Română.
— Institutul biblic şi de misiune ortodoxă, precum şi centrele
eparhiale se vor îngriji pentru informarea opiniei publice despre
Legea nr. 103/1992 şi normele hotărâte de Biserica Ortodoxă
Română în aplicarea ei, atât prin presa bisericească locală, cât şi
în alte modalităţi.
— Patriarhia Română va solicita sprijinul Ministerului F i
nanţelor şi al Gărzii Financiare în aplicarea Legii nr. 103/1992.
Temei nr. 8284/1992 —■Adresa Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor
nr. 2204/1992, cu propunerea de a se acorda P. Cuv. Protos. Vasile
Chiriţoiu, stareţul mănăstirii Probota, jud. Suceava, rangul de arhi
mandrit.
Constatând că propunerea de acordare a rangului de arhimandrit
P. Cuv. Protos. Vasile Chiriţoiu este făcută în conformitate cu preve
derile art. 82, alin. 4 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române ;
La propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Acordă P. Cuv. Protos. Vasile Chiriţoiu, stareţul mănăstirii
Probota, judeţul Suceava, rangid de arhimandrit.
Temei nr. 8285/1992 — Adresa Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor
nr./2211/1992, cu propunerea de a se acorda P. Cuv. Protos. Melchisedec
Velnic, stareţul mănăstirii Putna, jud. Suceava, rangul de arhimandrit.
Constatând că propunerea de acordare a rangului de arhimandrit
P. C. Protos. Melchisedec Velnic este făcută foarte de timpuriu în ce
priveşte vechimea în viaţa monahală, Comisia canonică-juridică şi pen
tru disciplină a consultat pe cei doi ierarhi ai locului, care au considerat
că propunerea este întemeiată şi au propus ca fostului stareţ lachint
Unciuleac să i se acorde, în mod onorific, titlul de stareţ pe viaţă al
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mănăstirii Putna, în felul acesta P. C. Protos. Melchisedoc Velnic având
un sfătuitor apropiat ;
Ca urmare, potrivit prevederilor art. 82, al. 4 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi la propunerea
Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, făcută în acord cu ie
rarhii eparhiei, la sugestia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Acordă P. C. Protos. Melchiscdec Velnic, stareţul mănăstirii
Putna, jud. Suceava, rangul de arhimandrit.
- Acordă P. C. Arhim. îachint Unciuleac titlul onorific de
stareţ pe viaţă al mănăstirii Putna, urmând a fi pomenit la slujbe,
potrivit rânduielilor bisericeşti.
Temei nr. 334/1993 — Memoriile P. S. Episcop Emilian Birdaş
adresate Prea Fericitului Părinte Patriarh, în legătură cu situaţia
P. S. Sale.
Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină, examinând memo
riile respective, relevă faptul cunoscut, de altfel, că P. S. Episcop Em i
lian Birdaş s-a retras de la conducerea Episcopiei Alba luliei, încă din
luna ianuarie 1990 şi fiind la dispoziţia Sfântului Sinod, acesta, la re
comandarea P. S. Episcop Timotei, l-a ales ca arhiereu-vicar al Episco
piei Aradului.
Discuţiile purtate în plenul Sfântului Sinod, la care au luat parte
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S. Mitropolit Antonie,
I.P.S. Mitropolit Nicolae, au relevat faptul că retragerea P. S. Episcop
Emilian a avut loc într-o împrejurare cu totul deosebită la vremea
aceea, a contestărilor post-revoluţionare.
întregul Sfânt Sinod a remarcat faptul că P. S. Episcop Emilian
n-a fost pedepsit, n-a fost judecat, n-a fost depus din treapta arhieriei,
ci este membru al Sfântului Sinod, cu toate drepturile depline, pentru
care s-a găsit o soluţie frăţească de înţelegere.
P. S. Sa şi-a lăsat chipul zugrăvit în toate bisericile ctitorite sau
restaurate sub arhipăstorirea sa. A avut realizări frumoase care se în 
scriu în istoria bisericească. Este membru de onoare al Academiei
Române. Toate acestea luminează şi nu umbresc viaţa şi activitatea
P. S. Sale.
Voturile, din ce în ce mai multe, pe care le-a primit la ultimele
alegeri de ierarhi, sunt semnul aprecierii şi preţuirii de care s-a bucurat
şi se bucură în rândul membrilor Sfântului Sinod.
în final, în acord cu plenul Sfântului Sinod, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist adresează P. S. Episcop Emilian îndemnul să aibă
înţelegere şi credinţă puternică în Dumnezeu, care «pe toate le vindeca ».
în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe
P. S. Arhiereu Casian Gălăţeanul, raportorul Comisiei învăţământului
pentru pregătirea personalului bisericesc, să dea citire referatelor întoc
mite de această Comisie asupra lucrărilor repartizate :
Temei nr. 343/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod privind or
ganizarea, în anul 1993, a Seriei a 78-a a Cursurilor pastorale şi de
educaţie moral-religioasă.
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Comisia învăţăm ântului pentru pregătirea personalului bisericesc,
examinând referatul în cauză, constată necesitatea şi utilitatea desfă
şurării acestor cursuri. Din datele centralizate la Cancelaria Sf. Sinod
rezultă că un număr total de 2051 de clerici întrunesc condiţiile regu
lamentare pentru a fi programaţi la aceste cursuri, dintre care 877 pen
tru definitivare şi 1174 pentru promovare.
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea persona
lului bisericesc şi în urma discuţiilor care au avut loc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Aprobă organizarea seriei a 78-a a cursurilor pastorale, şi
de educaţie moral-religioasă, cu menţinerea în vigoare a hotărâri
lor Sinodului Permanent din 26 febr. 1991, privind durata cursuri
lor, seriile cursanţilor, centrele de învăţământ la care vor avea loc
acestea, programa analitică, sistemul de notare, procedura de exa
minare cu care se vor încheia cursurile şi media de absolvire a
acestora;
— Se menţine în vigoare hotărârea Sfântului Sinod, din
4 sept. 1991, nr. 7284, privind organizarea examenelor finale cu
care se vor încheia cursurile pastorale şi de educaţie moralreligioasă ;
— Aprobă repartizarea pe eparhii şi centre de cursuri a nu
m ărului de preoţi ce vor participa la cursurile din seria a 73-a
(sunt menţionate instituţiile unde se vor ţine cursurile ca şi nu
mărul cursanţilor).
— în funcţie de posibilităţile de şcolarizare pe care le oferă
instituţiile în care se organizează grupele de cursuri, Centrele
eparhiale vor putea suplimenta numărul de preoţi pe care doreşte
să-i trimită la cursuri.
— Aprobă desfăşurarea seriei a 78-a a cursurilor pastorale şi
de educaţie moral-religioasă în perioada 16— 31 aug. 1993.
— Orarul fiecărui centru de cursuri va epuiza tematica din
programa seriei a 78-a, la care se vor adăuga lecţii practice de
metodologia predării religiei şi programul liturgic, care sunt obli
gatorii pe întreaga perioadă a cursurilor.
— Aprobă menţinerea, şi pentru seria a 78-a, a tematicii
cursurilor pastorale şi de educaţie moral-religioasă, din anul 1992.
— Tematica cursurilor grupată pe cele trei mari probleme,
va fi dată publicităţii prin presa eparhiilor pentru informarea şi
pregătirea preoţilor ce vor fi repartizaţi în seria a 78-a.
— Prelegerile întocmite dc cadrele didactice din Bucureşti,
aşa cum au fost formulate în anul 1992, vor fi trimise centrelor
de organizare a cursurilor din raza de activitate a acestor facultăţi
(Bucureşti, Craiova şi Galaţi), pentru expunere în cadrul progra
m ului la acele centre.
— Cadrele didactice de la Facultăţile de teologie din Iaşi,
Sibiu şi Cluj-Napoca vor elabora, la rândul lor, aceste teme după
aceleaşi criterii pe care le vor utiliza în cadrul centrelor de orga
nizare a cursurilor din raza lor dc activitate.
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— Fiecare centrii de cursuri va întocmi orarul acestora, cu
prinzând prelegerile, seminar iile, lecţiile practice, serviciile reli
gioase, cu indicarea cadrului didactic etc., pe care le vor supune
chiriarhilor spre aprobare şi le vor înainta Cancelariei Sf. Sinod.
— Facultăţile de teologie din Bucur eşti, Iaşi, Sibiu şi ClujNapoca, în înţelegere cu centrele de cursuri din raza lor de acti
vitate, vor repartiza cadrele didactice care vor asigura desfăşurarea
programului în aşa fel ca, pe cât va fi posibil, cei programaţi in
ultima săptămână de cursuri (de regidă profesori titulari), să
rămână în comisiile de examinare, comunicând Cancelariei Sf.
Sinod din vreme, componenţa şi preşedinţii comisiilor de exa
minare.
— Preşedinţii comisiilor de examinare, vor fi desemnaţi din
tre ierarhi, de către Sinoadele mitropolitane în raza cărora, func
ţionează centrele dc organizare a cursurilor.
— Centrele eparhiale vor transmite Cancelariei Sf. Sinod pro
gramarea nominală a preoţilor, pe centre de cursuri.
— Centrele de organizare a cursurilor, în acord cu eparhiile
care îşi trimit preoţii în cadrul acestora, vor stabili condiţiile de
cazare, masă şi desfăşurarea normală a programului.
— Centrele eparhiale sunt îndatorate să ia măsurile organi
zatorice privind programarea preoţilor şi transmiterea tabelelor la
Cancelaria Sf. Sinocl şi la Centrul de cursuri, la care sunt repar
tizaţi preoţii eparhiei.
— Eparhiile pe raza cărora se organizează centre de cursuri
sunt rugate să ia legătura cu instituţia de învăţământ teologic
respectivă pentru stabilirea măsurilor adecvate bunei desfăşurări
a cursurilor.
— La rândul lor, facultăţile de teologie şi seminariile teolo
gice liceale, gazde ale centrelor de cursuri, sunt îndatorate să
transmită Cancelariei Sf. Sinod şi Centrului eparhial Programulorar al cursurilor, pe zile şi ore, din cuprinsul căruia să nu lip
sească serviciile religioase, lecţiile practice de religie şi titlul lor,
pre cum şi cadrele didactice programate la cursuri la centrul
respectiv.
Temei nr. 234/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu subicctele conferinţelor preoţeşti semestriale din anul 1993.
Comisia învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc,
examinând referatul asupra problemei, constată că în cadrul celor
2 conferinţe preoţeşti din anul 1993, trebuie să fie tratate teme unice,
selectate dintre propunerile centrelor eparhiale, aşa cum s-a procedat şi
până acum.
Ţinând seama că temele ce se vor trata au ca obiectiv pregătirea
clerului în probleme de interes general bisericesc, prin dezbaterea aces
tora de către clerul bisericesc reunit pe protoierii ;
In urma precizărilor aduse în cadrul discuţiilor la temele propuse
de Comisia învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc
pentru cele două conferinţe preoţeşti semestriale ;
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Pe temeiul prevederilor art. 48, lit. «k» din Regulamentul organelor
centrale din Patriarhia Română, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca în cadrul conferinţelor preoţeşti semestriale din
anul 1993, să se trateze următoarele teme :
Pentru luna iunie : «Predarea religiei in şcoli. Probleme şi
perspective».
Pentru luna noiembrie : «Prozelitism, misionarism pastoral şi
ecumenism >.
— La dezvoltarea tonelor se vor avea în vedere aspectele
locale.
— Planurile ş/. bibliografia pentru fiecare temă se vor întocmi
prin grija fiecărui Centru eparhial şi vor fi puse la îndemâna
preoţilor in timp util, pentru a se da posibilitatea tratării şi a
unor aspecte cu caracter local, legate ele temele respective.
Temei nr. 340/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu stabilirea num ărului de locuri pentru anul I la Facultatca de teologie
pastorală şi cu profil, la concursul de admitere din anul 1993. Stabilirea
reţelei învăţământului universitar.
Referatul prezintă reţeaua completă a facultăţilor de teologie, cu
profilurile lor, existente deja, precum şi cele ce vor lua fiinţă, începând
cu anul universitar 1993— 1994, In centrele universitare : Timişoara
(Teologie-pastoralâ şi Teologie-litere), Piteşti (Teologie pastorală),
Galaţi (accentuarea profilului Teologie-litere).
Se menţionează, de asemenea, inaugurarea. în cadrul unora dintro
facultăţi, a profitului Teologie-patrîmoniu cultural destinat pregătirii
specialiştilor In restaurarea şi conservarea patrimoniului culturalreligios.
In continuarc, referatul prezintă cifrele de şcolarizare pentru fie
care profil al facultăţilor de teologie pentru anul I al anului universitar
1993— 1994, precizându-se că numai pentru profilul Teologic-pastorală
există şi forma de invăţământ, fără frecvcnţă, celelalte profiluri având
numai forma de învăţământ «cursuri de zi».
După discuţiile purtate şi Ia propunerea Comisiei învăţământului
pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă reţeaua facultăţilor de teologie şi cu profil pentru
anul 1993— 1994.
— Aprobă cifra de şcolarizare, pentru anul I, în anul 1993—
1994 la facultăţile de teologie cu profilurile : Teologic pastorală,
Teologie — liiere (Teologie — limbă şi literatură modernă), Teo
logie — asistenţă socială şi Teologie — patrimoniu cultural, re
partizate pe eparhii, profiluri şi centre universitare, aşa cum a
fost definitivat în cadrul prezentei şedinţe.
Temei nr. 364/1993 — Problema duratei studiilor la Seminariile
teologice liceale şi la Facultăţile de teologie din cuprinsul Patriarhiei
Române.
E. O. R. — 9
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Se menţionează in referat că, în prealabil, au fost consultaţi în
această problemă, directorii Seminariiîor teologice liceale şi decanii
Facultăţilor de teologie.
In urma opiniilor exprimate, Sfântul Sinod, în plenul său,
hotărăşte :
— Menţine durata studiilor de 5 ani la toate profilurile Fa
cultăţilor dc teologie (Teologie pastorală, Teologie-litere şi Teologie-asistenţă socială), aşa cian s-a stabilit prin hotărârea Sinodului
Permanent din 26 noiembrie 1992.
— Menţine duratai studiilor de 5 ani la Seminariile teologice
liceale din cuprinsul Patriarhiei Române, potrivit aclualci organi
zări a acestor instituţii de învăţământ teologic.
Temei nr. 339/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu reţeaua Seminariiîor teologice liceale, cu numărul de locuri pentru
clasa a IX-a la Seminariile teologice liceale, la concursul de admitere
din anul 1993.
In urma definitivării reţelei Seminariiîor teologice liceale (prin în 
fiinţarea a încă două seminarii — la Dorohoi şi Botoşani), la propu
nerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului biscricesc,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă reţeaua Seminariiîor teologice liceale pentru anul
şcolar 1993— 1994.
■
— Aprobă cifrele de şcolarizare pe eparhii şi, seminarii teo
logice liceale, ţinând seama de propunerile eparhiilor şi de capa
citatea de şcolarizare a seminariiîor teologice liceale pentru anul
1993— 1994.
— Se vor comunica Ministerului învăţăm ântului şi Ştiinţei :
reţeaua Seminariiîor teologice liceale şi cifra de şcolarizare pentru
clasa a IX-a, pentru anul de învăţământ 1993— 1994.
— Se vor respecta cifrele aprobate, urmând ca ccntrele epar
hiale şi seminariile teologice liceale să afişeze locurile, după apro
barea lor de către Ministerul învăţăm ântului şi Ştiinţei.
Temei nr. 297/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod privind pro
punerile facultăţilor de teologie din Bucureşti şi Sibiu în legătură cu
numărul de locuri pentru examenul ele admitere la cursurile de doctorat
în teologie, ce se va organiza în anul 1993.
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei învă
ţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Facultăţile de teologie din Bucureşti şi Sibiu vor înainta
Cancelariei Sf. Sinod listele cu cadrele didactice atestate în cali
tate de conducători ştiinţifici la doctorat, cu indicarea disciplinelor
pe care le predau şi precizarea num ărului de locuri disponibile la
fie care cadru didactic pentru admiterea la doctorat in anul 1993,
potrivit normelor Ministerului învăţăm ântului şi Ştiinţei.
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— Candidaţii la examenul de doctorat îşi vor putea alege
conducătorul ştiinţific la una din facultăţile de teologie din Bucu
reşti şi Sibiu, indiferent de eparhia care-l recomandă.
— In momentul în care Cancelaria Sf. Sinod va fi în posesia
listelor cuprinzând conducătorii ştiinţifici pe discipline dc studiu
şi a num ărului de locuri disponibile, acestea vor fi comunicate de
îndată pentru informarea centrelor eparhiale şi afişarea pentru cei
interesaţi.
Temei nr. 3238/1992 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu tematicile pentru pregătirea candidaţilor la examenul de preselecţie
şi la concursul de admitere în anul I la facultăţile de teologie-pastorală
şi cu profil, în anul 1993.
Pe temeiul prevederilor art. 10, lit. «n» din Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 51, lit. «b»
din Regulamentul organelor centrale, precum şi la propunerea Comisiei
învăţăm ântului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Aprobă tematicile pentru pregătirea candidaţilor la exa
menul de preselecţie şi examenul de admitere în facultăţile de teo
logie pastorală şi cu profil din anul 1993, la următoarele dis
cipline :
Pentru examenul de preselecţie :
— Muzică şi liturgică ;
— Istoria biblică a Vechiului şi a Noului Testament.
Pentru concursul de admitere (propriu-zis) :
— Dogmatica (învăţătura, de credinţă ortodoxă) ;
— Istoria bisericească (Istoria Bisericii Române şi Isioria
bisericească universală);
— Literatura română (publicată de Ministerul învăţământului).
— Tematicile, împreună cu condiţiile de admitere vor fi pu 
blicate în presa bisericească, comunicate Ministerului învăţăm ân
tului şi Ştiinţei şi Facultăţilor de teologie.
Temei nr. 1085/1992 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod privind va
labilitatea tematicii pentru pregătirea candidaţilor la examenul de pre
selecţie şi concursul de admitere în clasa a IX-a la seminariile teologice
liceale în anul 1993.
Pe temeiul prevederilor art. 10, lit. «n» din Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 51, lit.
«b» din Regulamentul organelor centrale şi la propunerea Comisiei în 
văţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române a h o tărât:
— Aprobă ca examenul de preselecţie preliminar concursului
de admitere în clasa a IX-a la seminariile teologice liceale din
anul 1993, să se facă potrivit tematicilor aprobate de Sfântul Sinod
în anul 1992.
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— Tematicile, împreună cu condiţiile de admitere, să fie pu
blicate în presa bisericească şi comunicate Ministerului învăţăm ân
tului şi Ştiinţei şi Seminariiîor teologice liccale.
Temei nr. 7813/1992 — Adresa Arhiepiscopiei Timişoarei nr. 3011
din 1992, cu propunerea de înfiinţare, în cadrul Universităţii din Ti
mişoara, începând cu anul universitar 1993— 1994, a Facultăţii de teo
logie, cu secţie de Teologie-pastorală şi de Teologie-litere.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţământu
lui pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea Facultăţii de teologie din Timişoara, cu
secţiile Teologie-pastorală şi Teologie-literc, în cadrul Universităţii
din Timişoara, începând cu anul universitar 1993— 94 cu 35 de
locuri pentru Teologie-pastorală şi 25 locuri pentru Teologie-litere.
— Să se întreprindă demersurile necesare la Ministerul învă
ţăm ântului şi Ştiinţei şi la Secretariatul dc Stat pentru Culte, in
vederea obţinerii acordului.
Temei nr. 47/1993 — Propunerile centrelor eparhiale şi ale institu
ţiilor de învăţământ teologic privind proiectul Legii Învăţământului.
Din referatul asupra problemei reiese că Ministerul învăţăm ântu
lui şi Ştiinţei a elaborat proiectul Legii învăţământului pe care l-a su
pus spre cercetare instituţiilor de învăţământ de toate gradele pentru
sugestii şi îmbunătăţiri, pe care apoi să le trimită Ministerului pentru
a se ţine seamă de ele la definitivarea Legii.
Cancelaria Sf. Sinod a trimis noul proiect al Legii învăţământului,
fiecărui seminar teologic, fiecărei facultăţi de teologie şi centru epar
hial clin Patriarhia Română, pentru a face propuneri privind învăţă
m ântul religios în şcolile de stat, învăţământul scminarial şi învăţă
mântul universitar teologic.
In urma discuţiilor care au avut loc la Comisia învăţământului
pentru pregătirea personalului bisericesc şi în plenul Sfântului Sinod
pe marginea propunerilor elaborate de către Comisia de studiu care a
redactat reformulările şi îmbunătăţirile la Proiectul de lege privind
punctul de vedere al Patriarhiei Române, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă să se trimită Secretariatului de Stat psnLru Culte
şi Ministerului învăţăm ântului şi Ştiinţei următoarele propuneri,
in legătură cu proiectul Legii învăţăm im tului:
TITLUL I, ART. 3
Textul
1.

p r o 1e c 1u 1 u i

Teslul

propus

«înv ăţăm ântul
slujeşte
realizării
1. «tnvăU m& ntul
slujeşte
realizării
educaţional derivat din {radi- idealului educaţional deiivat din tradi....
. .
(iile creştinc si umaniste, din valorile
( i i l e umaniste, din valorile d e m o c r a ţ i e i
.
. v
1
_ ‘
democraţiei şi aspiraţiile societăţii ram a
şi aspiraţiile societăţii româneşti şi con- neşti şi contribuie la păstrarea identitătribuie l a p ă s t r a r e a identităţii naţionale», ţii naţionale».

id e a lu lu i
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TITLUL I,

1.

în v ăţăm ân tu l

are

următoarele

c)
dezvoltarea
sensibilităţii
problematica umana şi valorile

b

are

u rm ăto are le

sco

) ............

fata
dc c) d e z v o l t a r e a
s e n s ib ilită ţii
faţă
de
morale. p r o b l e m a t i c a u m a n ă şi valorile creştine.

TITLUL I,
Textul

-1

1)

în v ăţăm ân tu l
puri :
a ) ...............

puri :
a ) ..........

b ) .......

ART.

sco

ART.

10

proiectului

T e x t u l

p r o p u s

1.
«In planurile ele învăţăm ânt religia 1. « I n p l a n u r i l e d e î n v ă ţ ă m â n t r e l i 
este disciplină şcolară obligatorie. Stu g i a e s t e d i s c i p l i n ă ş c o l a r ă
o b lig a to rie .
diul ei este facultativ şi, după caz, op Participarea Ia orele de religie se lace
ţional».
în lunclie dc apartenenţa c o n ie sio n a lă;
notarcu cunoştinţelor se va lace în ace
leaşi condiţii, ca şi Ia celelalte disci
pline dc învăţămănl,>.
recunoscute
o fic ia l
de
2.
«Cultele recunoscute o âc ial de Stat 2. « C u l t e l e
îşi pot organiza propriul învăţăm ânt, S t a t î ş i p o t o r g a n i z a p r o p r i u l î n v ă ţ ă 
corespunzător necesităţilor de pregătire m â n t , c o r e s p u n z ă t o r n e c e s i t ă ţ i l o r d e p r e 
a personalului de cult. Ele răspund de g ă t i r e a p e r s o n a l u l u i d e c u l t , în acord
organizarea şi elaborarea programelor cu M inisterul înv ăţăm ân tu lui şi Ştiinţei,
de studii, cu acordul Secretariatului de în cadrul înv ăţăm ân tu lui dc stat, Ia n i
Sat pentru Culte şi cu avizul M iniste vel liceal, postliceal şi universitar. E l e
răspund
de
org anizare a
şi e l a b o r a r e a
rului În văţăm ântului şi Ştiinţei».
p r o g ra m e lo r de stu d ii cu a c o r d u l S e c r e 
ta riatu lu i de S ta t
pentru
C u l t e şi c u
a v iz u l
M in is te ru lu i
în v ăţăm ân tu lu i
şi
Ştiinţei».

TITLUL 1,
Se propune adăugarea
cu urm ătorul conţinut :

paragrafului

2

TITLUL I,

ART.

12

2.
*Se interzice, de asemenea, în ca
drul unităţilor de învăţăm ânt prozelitis
mul religios şi învrăjbirea coniesională».
ART.

27

1.............

1 .............

a

a ) ......

) ..........

b ) .......
t ) ..........

b

) ............

c ) ..........

d)
lest de cultură generală (cunoştinţe d} t e s t d e c u l t u r a g e n e r a l ă
fundamentale dc istoria şi geografia t i n ţ e f u n d a m e n t a l e d e i s t o r i a ş i
României, biologie, fizică, chimie, cu f i a R o m â n i e i , b i o l o g i e , f i z i c ă ,
lim b ilo r
străine,
noaşterea lim bilor străine, educaţie c i c u n o a ş t e r e a
c i v i c ă , religia ş. a.).
vică ş. a.),
TITLUL I,

1.............
a ) ........

b ) ...........
c) nota la examenul do admitere.

ART.

(cu n o ş
geogra
chim ie,
ed u caţi#

23

1.............
a ) ............

b ) .........

media l a e x a m e n u l d c a d m i t e r e (la
liceele de artă şi de sport, şi la semi
nariile teologice, realizată din adunarea
notelor de la probele de abilităţi specihce).
e)
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TITLUL I, ART. 31

1.............

1..............

a ) ............
b ) ...........
c ) ............
d ) ............

a ) ................
b ) .............
c ) ................
d ) ................

cj m a t e m a t i c a

—

c) m a t e m a t i c a (pentru liceele cu prolil ştiinţific) sau disciplină
um anistă
(pentru liceele cu profil corespunzător)
— scris.

scris.

TITLUL I, ART. 33
Se propune adăugarea
paragrafului
3 bis, cu urm ătorul conţinut :

(3 bis) «Absolvenţii seminariilor teo
logice, pe baza diplom ei de bacalaureat
şi a certilicatului de calificare, pot fi
încadraţi in învăţăm ânt, ca titulari, asi
milaţi învăţătorilor, pentru predarea re
lig iei».

TITLUL I, ART. 66
Se propune adăugarea paragrafului (6 )
cu urm ătorul conţinut :

6 . Absolvenţii facultăţilor teologice au
dreptul de a preda religia în şcolile de
Stat.

Temei nr. 301/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod privind sta
diul lucrărilor pentru definitivarea programei analitice pentru predarea
moral-religioase în şcolile normale, în vederea elaborării manualelor
pentru disciplinele de specialitate teologică ce se predau în aceste şcoli.
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei învă
ţăm ântului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Serviciul de învăţământ de pe lângă Cancelaria Sf. Sinod
va face propuneri pentru organizarea şi convocarea unei Comisii
speciale de învăţământ, din care să facă parte, evident, persoanele
didactice care au răspuns la chemarea noastră şi altele ce se vor
adăuga, în scopid revederii programelor analitice şi planului de
învăţământ.
— în cadrul acestei Comisii se vor analiza concret şi la obiect
propunerile care s-au făcut şi se va proceda la desemnarea autori
lor pentru manualele necesare şi se vor stabili criteriile şi moda
litatea de realizare a acestui deziderat major, privind predarea
religiei în şcolile normale de învăţători.
Temei nr. 241/1993 — Referatul Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă, în legătură cu normele ortografice tranzitorii ale Academiei
Române.
Comisia învăţăm ântului pentru pregătirea personalului bisericesc,
analizând referatul Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, constată
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că Academia Română, in adunarea generală din 31 ianuarie 1991, a
adoptat unele norme ortografice tranzitorii.
Aceste norme au fost aduse şi la cunoştinţa Cancelariei Sf. Sinod
care, la rândul său, le-a transmis tuturor centrelor eparhiale şi insti
tuţiilor de învăţământ teologic.
Ţinând seama că până în prezent numai unele publicaţii au început
aplicarea hotărârii Academiei Romane si că această hotărâre redă unele
norme care au mea un caracter tranzitoriu. Sfântul Sinod hotărăşte :
— Amână luarea unei hotărâri privitoare la aplicarea în presa
teologică a noilor norme de scriere ortografică stabilite de Aca
demia Română, până când se va adopta, o hotărâre fermă în acest
domeniu.
— Se va comunica tuturor centrelor eparhiale, facultăţilor
dc teologie şi seminariilor teologice liceale hotărârea Academiei
Române privind normele ortografice tranzitoriit pentru informare,
împreună cu prezenta hotărâre sinodală.
Temei. nr. 386/1993 — Adresele Episcopiei Argeşului şi a Univer
sităţii din Piteşti, prin care solicită înfiinţarea profilului Teologie-pastorală în cadrul Facultăţii ele teologic a Universităţii din Piteşti, începând
cu anul de învăţământ 1993— 1994.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţămân
tului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
—- Aprobă înfiinţarea profilului Teologie-pastorală în cadrul
Facultăţii de teologie a Universităţii, din Piteşti, începând cu amil
de învăţământ 1993 —1994, cu un efectiv de 50 dc locuri la cursu
rile de zi şi 25 locuri la fără frcciienţă, adăugându-se profilurilor
de Teologie-litere şi Teologic-asistenţă socială.
— Hotărârea Sfântului Sinod se va comunica Secretariatului
de Stat pentru Culte şi Ministerului învăţăm ântului şi Ştiinţei,
pentru acord.
Temei nr. 374/1992 — Adresa Arhiepiscopiei laşilor nr. 339/1993,
privind propunerea de înfiinţare a profilului Teologie-parrimoniu cul
tural, în cadrul Facultăţii de teologie a Universităţii din Iaşi, începând
cu anul de învăţământ 1993— 1994.
în urma discuţiilor purtate in şedinţa sinodală, a acordului exprimat
de dccanii Facultăţilor de teologie din Bucureşti, Iaşi şi Cluj-Napoca,
prezenţi în şedinţa sinodală, precum şi la propunerea Comisiei învăţă
m ântului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Aprobă ca începând cu anul universitar 1993 — 1994 să ia
fiinţă profilul Teologie-patrimoniu cultural în cadrul Facultăţii de
teologie a Universităţii din Bucureşti cu 50 locuri, a Facultăţii
de teologie din cadrv.l Universităţii din Iaşi cu 40 locuri şi a Fa
cultăţii de teologie a Universităţii din Cluj-Napoca cu 40 locuri,
profil care se va adăuga la celelalte p ro filu ri: Teologie-pastorală,
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Teologie-litere şi Teolog ie-asistenţă. socială, care funcţionează deja
în aceste Facultăţi de teologie ortodoxă.
~ S e va interveni la Secretariatul de Stat pentru C'ultc şi la
Ministerul învăţăm ântului şi Ştiinţei pentru acord.
Temei nr. 540/1993 — Adresa Arhiepiscopiei laşilor nr. 75/1993, cu
propunerea de înfiinţare a Seminarului teologic liceal din Botoşani şi
de activare a hotărârii sinodale nr. 631/1991, privind înfiinţarea Semi
narului teologic liceal din Dorohoi, începând cu anul de învăţământ
1993— 1994.
La propunerea Comisiei învăţământului teologic pentru pregătirea
personalului bisericesc şi in urma explicaţiilor date de I.P.S. Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea Seminarului teologic liceal din Botoşani,
începând cu anul de învăţământ 1993— 1994, cu 36 elevi în clasa
a IX-a, care va funcţiona în cadrul Şcolii normale «Nicolae lorga»
din Botoşani.
— Aprobă reactivarea hotărârii sinodale nr. 631/1991 privind
înfiinţarea Seminarului teologic liceal din Dorohoi, începând cu
anul de învătământ 1993— 1994, cu 36 de elevi. în clasa a IX-a,
care va funcţiona în cadrul Liceului, teoretic din Dorohoi.
Temei nr. 497/199,3 — Problema înfiinţării şcolilor post-liceale de
cântăreţi bisericeşti şi învăţători, cu durata de 2 ani, începând cu anul
de învăţământ 1993— 1994.
Luând în discuţie situaţia şcolilor de cântăreţi bisericeşti actuale din
Patriarhia Română, s-a relevat marea lipsă de cântăreti bisericeşti, caro
sunt ajutoarele imediate ale clerului în activitatea misionar-pastorală,
social-caritativă şi catehetică, atât in parohii cât şi în biserici.
Având în vedere că Centrele eparhiale au semnalat că este necesar
ca în aceste şcoli de cântăreti sa fie pregătiţi candidaţi care să poată
răspunde atât cerinţelor de ordin cultic. dar să poată fi utilizaţi şi în
şcoli pentru predarea religiei, ca învăţători, mai cu seamă în mediul
rural, aşa cum făceau cateheţii în trecutul Bisericii noasire ;
Sfântul Sinod a considerat că este necesar să lărgească profilul şco
lilor de cântăreţi bisericeşti, denumindu-le «Şcoli post-liceale de cântă
reţi bisericeşti şi învăţători (catehctiU, cu duratn dc 2 ani, nsigurându-le,
prin planul de învăţământ, pregătirea necesară pentru a răspunde ce
rinţelor de cult, ca ajutoare ale preoţilor pentru strană şi cântare bise
ricească, şi, totodată, pregătirea corespunzătoare ca învăţători pentru
predarea religiei în şcoală, la clasele I— IV, mai cu seamă în mediul
rural.
în urma discuţiilor care au avut loc .şi la propunerea Comisiei în
văţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, .Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea a 8 şcoli
post-liceale de cântăreţi bisericeşti şi învăţători, cu durata de
2 ani, in : Buzău, Galaţi, Roman, Botoşani, Suceava, Craiova, Ca
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ransebeş şi Tr. Măgurele, care vor fi integrate în învăţământul de
stat de grad corespunzător şi ale căror studii se vor finaliza prin
obţinerea de către candidaţi a unei diplome.
Temei nr. 523/1993 — Adresa Arhiepiscopiei Iaşilor cu propunerea
de înfiinţare a unei şcoli post-liceale teologico-sanitare, în municipiul
Piatra Neamţ, începând cu anul de învăţământ 1993— 1994.
Din referatul asupra problemei rezultă că Arhiepiscopia Iaşilor, cu
adresa nr. 75/1993, a solicitat înfiinţarea în municipiul Piatra Neamţ,
a unei şcoli post-liceale teologico-sanitare, destinată pregătirii perso
nalului mediu sanitar pentru unităţile spitaliceşti.
Luând în considerare faptul că alte culte dispun deja de astfel de
şcoli ;
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţăm ântu
lui pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod a hotărât
următoarele :
— înfiinţarea Şcolii post-liceale teologico-sanitare din Piatra
Neamţ, începând cu anul de învăţământ 1993— 1994, cu un efectiv
de 60 de eleve în anul I.
—■Se va interveni la Secretariatul de Stat pentru Culte şi la
Ministerul învăţăm ântului şi Ştiinţei pentru acord.
Epuizându-se examinarea problemelor de învăţământ teologic în 
scrise pe ordinea de zi la Comisia învăţăm ântului pentru pregătirea
personalului bisericesc, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist infor
mează Sfântul Sinod că a sosit în ţară P. C. Pr. Simion Felecan, de la
Miinchen, aducând cu sine documentaţia privind lucrările Adunării
eparhiale extraordinare pentru înfiinţarea şi organizarea unei mitropolii
ortodoxe române în Germania, cu sediul la Berlin.
întrucât examinarea şi soluţionarea problemei este de competenţa
Sfântului Sinod prin Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină, Prea
Fericitul Părinte Patriarh propune înscrierea acesteia pe ordinea de zi.
Ca urmare, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înscrierea pe ordinea de zi a temeiului nr. 436/1993.
— Procesid verbal din 16 ianuarie 1993, al Adunării epar
hiale extraordinare, pentru organizarea Mitropoliei ortodoxe ro
mâne din Berlin-, pentm diasporă europeană şi repartizează pro
blema, pentru studiere. Comisiei canonică-juridică şi pentru dis
ciplină.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist dispune apoi o pauză pen
tru a permite Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină să studieze
problema respectivă şi să întocmească referatul in cauză pentru plenul
Sfântului Sinod.
La reluarea lucrărilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
invită pe Prea Sfinţitul Episcop Calinic al Argeşului, raportorul Comi
siei canonică-juridică şi pentru disciplină să prezinte referatul privind :
Temei nr. 436/1993 — Procesul verbal din ÎS ianuarie 1993, al
Adunării eparhiale extraordinare, pentru organizarea Mitropoliei orto
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doxe române din Berlin, pentru diaspora ortodoxă română europeană.
Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină, examinând clin în 
credinţarea Sfântului Sinod, documentaţia transmisă, face următoarele
constatări, consideraţii şi propuneri :
1. Statutul adoptat şi propus de Adunarea eparhială extraordinară
pentru organizarea Mitropoliei ortodoxe din Berlin pentru diaspora eu
ropeană, dă posibilitatea organizării cliasporei ortodoxe române din
Europa în mitropolii, arhiepiscopii şi episcopii. Această prevedere nu
contravine dispoziţilor canonice universale şi nici legiuirilor Bisericii
Ortodoxe Române.
întrucât Statutul respectiv asigură cadrul legal-canonic dc func
ţionare a unei noi eparhii ortodoxe române cu sediul la Berlin, fără
a prejudicia continuitatea activităţii actualei Arhiepiscopii ortodoxe
române cu sediul în Paris, Comisia propune să se ia act de statutul
prezentat.
2. Comisia constată însă că titulatura care s-a atribuit acestei noi
eparhii şi s-a înscris în statut şi în documentele adunării eparhiale ex
traordinare, nu este in concordanţă cu realităţile jurisdicţionale ale ei.
De aceea, Comisia consideră că este necesar ca titulatura noii
eparhii să fie circumscrisă la realităţile ei jurisdicţionale, fâra a se
extinde pentru toată diaspora ortodoxă română din Europa.
In consecinţă, Comisia recomandă ca eparhia să-şi schimbe titula
tura în «Mitropolia ortodoxă română pentru Germania şi Europa cen
trală», cu sediul la Berlin, şi să modifice corespunzător articolele res
pective din Statut.
3. De asemenea, Comisia constată că lucrările Adunării eparhiale
extraordinare, care au avut loc la 16 ianuarie, la Miinchen, s-au desfă
şurat in concordanţă cu prevederile Statutului acestei mitropolii, apro
bat de către adunare, precum şi în acord cu principiile Statutului de
organizare şi funcţionare al Bisericii noastre, şi propune să se ia act
de lucrări şi să se acorde binecuvântarea pentru organizarea şi func
ţionarea unei eparhii în Germania, cu titulatura modificată corespun
zător, aşa cum s-a propus mai sus.
4. Constatând că nu s-au creat condiţiile pentru ca Sfântul Sinod
să se pronunţe în legătură cu îndeplinirea procedurii canonice privind
validarea alegerii şi hirotonia viitorului ierarh al acestei eparhii, Co
misia propune ca până la îndeplinirea acestei proceduri, Sfântul Sinod
să încredinţeze conducerea Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Ger
mania şi Europa centrală, unui membru al Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
5. Comisia găseşte necesar ca Sfântul Sinod să precizeze că A rhi
episcopia ortodoxă română pentru Europa centrală şi occidentală îşi va
continua activitatea, cu posibilitatea de reorganizare administrativ-teritorialâ şi in rang corespunzător realităţilor ei jurisdicţionale.
6. In final, comisia propune ca hotărârile pe care Sfântul Sinod le
va laa, să fie aduse la cunoştinţa tuturor factorilor implicaţi (Comitetul
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mitropolitan de coordonare, I.P.S. Mitropolit Augustinos, Patrairhia
Ecumenică şi tuturor preoţilor din Arhiepiscopia cu sediul la Paris).
După prezentarea acestor constatări şi propuneri au urmat discuţii
la care au participat mai mulţi membri ai Si'. Sinod, precum şi
P. C. Pr. Simion Felecan, care a dat explicaţiile necesare.
în urma discuţiilor purtate în plenul Sfântului Sinod, a explica
ţiilor date de Pr. Simion Felecan, in acord cu propunerile Comisiei
canonică-juridică şi pentru disciplină şi cu votul care s-a exprimat,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de lucrările Adunării eparhiale din 13 ianuarie 1993,
şi acordă binecuvântarea pentru organizarea şi funcţionarea unei
eparhii în Germania cu titulatura «Mitropolia ortodoxă română
pentru Germania şi Europa centrală», cu sediul la Berlin.
— Ia act de Statutul de organizare şi funcţionare a «Mitropo
liei ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală*, cu sediul la Berlin, urmând ca prevederile acestuia privind titulatura
eparhiei să fie reformulate şi puse de acord c i l realităţile jurisdicţionale ale eparhiei şi cu titulatura aprobată de Sfântul Sinod,
prin alineatul precedent.
— Până la îndeplinirea procedurilor canonice şi administra
tive pentru validarea aleqerii, instalarea titularului scaumdui m i
tropolitan, Sfântul Sinod, la cererea Pr. Simion Felecan, cu acor
dul I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, ii încredinţează înalt
Prea Sfinţei Scde conducerea Mitropoliei ortodoxe române pen
tru Germania şi Europa centrală, cu sediul la Berlin.
— Potrivit dorinţei exprimate de unii preoţi din diaspora
română europeană, veniţi la Patriarhia Română, Arhiepiscopia
ortodoxă română pentru Europa centrală şi occidentală, eu sediul
la Paris, îşi va continua activitatea urmând a se organiza admi
nistrativ, in rang şi titulatură, în acord cu realităţile ei. jurisdicţionale, în vederea alegerii unui nou titular. Preoţii, din jurisdicţia
acestei arhiepiscopii vor continua, de asemenea, să activeze la
parohiile încredinţate, urmând ca până la alegerea noului titular
să pomenească la slujbele, religioase pe întâistătătorid Bisericii
Ortodoxe Române, Prea Fericitid Părinte Patriarh Teoctist, aşa
cum s-a hotărât anterior de către Sfântul Sinod.
— Hotărârile de mai sus vor fi aduse la cunoştinţa Comitetu
lui mitropolitan de coordonare al Mitropoliei ortodoxe pentru Ger
mania şi Europa centrală, cu sediul la Berlin, I.P.S. Mitropolit
Nicolae al Banatidui, I.P.S. Mitropolit Augustinos din Bonn, Pa
triarhiei Ecumenice dc Constantinopol şi tuluror preoţilor din
jurisdicţia Arhiepiscopiei ortodoxe române pentru Europa centrală
şi occidentală, cu sediul la Paris.
Cu acest punct de pe ordinea de zi se încheie şedinţa de
vineri, 22 ianuarie 1994.
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Sâmbătă, 23 ianuarie, orele 9,00, la deschiderea şedinţei sinodale,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist invită pc P. 5. Episcop Nifon
Ploieşteanul — vicar patriarhal, raportorul Comisiei afacerilor externe
bisericeşti, să prezinte referatele privind temele repartizate pentru
examinare.
SECTORUL COMUNITĂŢII EXTERNE
Temei nr. 8340/1992 — Darea de seamă a I.P.S. Mitropolit Daniel
al Moldovei şi Bucovinci, privind vizita la parohia ortodoxă română
din Goteborg-Suedia, eu prilejul tărnosirii bisericii parohiale.
Din încredinţarea Prea Fericitului
Părinte
Patriarh Teoetist
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei a dat curs invitaţiei
adresată de P. C. Pr. Enache Culai, de a face o vizită pastorală în Sue
dia, având ca scop principal sfinţirea bisericii parohiei ortodoxe, cu hra
m ul «Pogorârea Sfântului Duh şi Sfântul Evanghelist Matei», din Goteborg, I.P.S. Sa a fost însoţit de P. C. Pr. Constantin Pârvu, vicar pa
triarhal.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
—
Să se ia act cu m ulţumiri de darea de seamă a Î.P.S. Mitro
polit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, cu rugămintea ca aceasta să
fie completată cu atitudinea comunităţilor româneşti din Suedia
faţă de problema diasporei noastre, aflată în discuţiile Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Temei nr. 7742/1992 — Darea de seamă a I.P.S. Mitropolit Nicolae
al Banatului privind activitatea pastoral-misionară şi administrativă din
cadrul Vicariatului ortodox român de la Vârşeţ.
Din darea de seamă prezentată rezultă că şi în acest an, Arhiepis
copia Timişoarei şi Caransebeşului a depus strădanii pentru a putea ţine
trează flacăra credinţei pe acele meleaguri prin : expedierea revistelor
teologice din cadrul Mitropoliei, trimiterea de obiecte tic cult şi cărţi de
ritual, materiale de colportaj, pastoralele de Paşti şi de Crăciun ele.
Din cauza situaţiei existente in fosta iugoslavie nu au putut fi efec
tuate deplasări la parohiile care au exprimat dorinţa credincioşilor de a
fi vizitate canonic.
Preocupările I.P.S. Mitropolit Nicolae faţă de românii din Valea Timocului au fost deosebite. în acest sens I.P.S. Sa a adresat un memoriu
Sanctităţii Sale, Patriarhul Pavel, în care a arătat necesitatea de a se da
curs aspiraţiei românilor din zonă pentru recunoaşterea specificului lor
naţional, dorinţa de a avea preoţii lor şi dreptul la folosirea limbii ma
terne. Pentru moment memoriul a rămas fără răspuns.
In cadrul discuţiilor avute I.P.S. Mitropolii Nicolae. luând cuvântul,
aduce la cunoştinţă Sfântului Sinod că pe Valea Timocului trăiesc
aproape un milion de români. Aceştia sunt numiţi «Vlasi». Nu au drep
tul la şcoli, biserici sau asociaţii în care să vorbească româneşte. Sunt
trataţi de sârbi aşa cum îi tratează grecii pe românii macedoneni. O duc
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foarte greu. I.P.S. Sa a dat îndrumări celor din cadrul Vicariatului să
se ocupe de ci mai mult. La ora actuală s-a fondat o asociaţie pentru
apărarea românilor din Iugoslavia împotriva încercărilor sârbilor de a-i
asimila. Aceeaşi situaţie grea o au şi românii din sudul Dunării precum
şi aromânii din Grecia. Pentru toţi, subliniază I.P.S. Sa, trebuie să fa
cem ceva pentru a le veni în ajutor, mai ales că acum în Europa occi
dentală s-a înfiinţat o Asociaţie pentru macedoneni şi aromâni, care de
pun eforturi pentru susţinerea şi npararea lor.
I.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei aminteşte de greutăţile întâm pi
nate şi de românii de la Vidin, deşi au reuşit să-şi facă o Asociaţie re
cunoscută de autorităţile locale de Stat, in masura posibilităţilor Mitro
polia Olteniei le-a trimis cărţi în limba română, dar aceştia au nevoie de
ajutor pe toate planurile : cultural-social, moral, spiritual etc.
în urma discuţiilor purtate, la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti Sfântul Sinod hotărăşte :
— Să se ia act cu m n'ţitm iri de darea de scârnă a I.P.S. M i
tropolit Nicolae al B an atu lu i;
— Să se studieze posibilitatea unor dialoguri cu Patriarhia
Sârbă, în vederea clarificării situaţiei românilor de pe Valea Timocului, în sensul acordării asistenţei religioase ;
— Să se acorde acestora, din partea Bisericii noastre, aju 
toare coiistând din : trimiterea cărţilor de cult in limbai romană,
materiale de colportaj, manuale de studiu cte., aşa cum facem pen
tru fraţii noştri din Basarabia.
Temei rir. 45/1993 — Darea de seamă a P. S. Episcop Timotei al
Aradului privind activitatea Vicariatului ortodox român din Ungaria.
Din Lecturarca dării de seamă s-a constatat purtarea de grijă şi
sprijinul canonic pe care P. S. Episcop Timotei al Aradului le-a avut
faţă de Vicariatul ortodox român din Gyula—Ungaria.
De mai multe ori P. S. Episcop Timotei a vizitat parohiile Vica
riatului cu prilejul hramurilor sau la cererea credincioşilor din diverse
parohii.
A participat, de asemenea, la adunarea generală din zilele de 2(3— 27
noiembrie, când s-a aprobat noul Statut al Vicariatului.
Luând cuvântul, referitor la această dare de seamă, I.P.S. Mitropolit
Nicolae, propune ca pentru românii din Ungaria şi Iugoslavia să se
creeze o eparhie aşa cum au sârbii la Timişoara şi la Budapesta
(episcopul Danilov). Aşa cum sârbii şi-au decLarai Vicariatul de la
Timişoara eparhie, aşa şi noi putem declara unificarea vicariatelor, iar
românii vor şti că au un episcop. Există o convenţie din 1936, ce ar
putea fi actualizată, în privinţa unei episcopii la Vârşeţ sau dacă nu,
la Gyula, întrucât, cu reprezentanţii Ungariei, acum s-ar putea trata
mai uşor această problemă.
în acest context Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist pune în
discuţie problema financiară a unei viitoare Episcopii fie la Vârşeţ, fie
la Gyula, deoaroec, aşa cum se cunoaşte, preoţii din ambele vicariate
întâm pină mari greutăţi în asigurarea salariilor lor.
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Având în vedere problemele de ordin material Prea Fericitul P ă
rinte Patriarh Teoctist consideră, ca perspectivă de viitor, numirea unui
ierarh misionar, gata să jertfească pentru binele creştinilor noştri, cu
reşedinţa eventual, la Izbuc. Acum, mai mult ca oricând, sublinia Prea
Fericirea Sa, avem nevoie de ierarhi şi călugări buni şi devotaţi Bise
ricii, ascultători şi adevăraţi păstori de suflete.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Să ia act cu m ulţumiri de activitatea desfăşurată în V;cariatul din Gyula ;
Să se studieze posibilitatea alegerii unui viitor episcop pen
tru ambele vicariate (Ungaria— .Iugoslavia), iniţiindu-se, în acest
scop, discuţii între cele două vicariate, mai întâi, iar după aceea
şi cu Patriarhia de la Belgrad şi cu autorităţile maghiare.
Temei nr. 7109/1992 -- Scrisoarea I.P.S. Arhiepiscop Adrian din
21 octombrie 1992, privind statutul său actual.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Să se răspundă I.P.S. Arhiepiscop Adrian cu apreciere fa
vorabilă faţă de dorinţa de a rămâne în legătură permanentă cu
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
— I.P.S. Sa este aşteptat să revină în ţară, unde va fi primit
frăţeşte, încredinţându-i-se sarcini demne de rangul pe care ? l-a
acordat Biserica, şi unde i se vor crea condiţii demne de viaţă.
Temei nr. 423/1993 - - Referat privind situaţia P. S. Episcop Germain şi a Episcopiei ortodoxe catolico din Franţa.
S-au purtat ample discuţii referitoare la evoluţia raporturilor dintre
Episcopia ortodoxă-catolică din Franţa şi Biserica Ortodoxă Română,
de-a lungul anilor ca şi atitudinea P. S. Episcop Germain faţă de înţe
legerile şi protocoalele stabilite.
Luând în considerare discuţiile purtate pe marginea acestui referat,
şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinocl
hotărăşte :
— Să se menţină hotărârea Sfântului Sinod nr. 2803 din
19— 20 iunie 1992, care jyrevede : «Se retrage definitiv jurisdicţia
canonică a Bisericii Ortodoxe Române, Prea Sfinţitului Episcop
Germain şi eparhiei pe care o conduce, prin aceasta episcopul fiind
oprit de la exercitarea oricărei funcţii episcopale, orice altă cores
pondenţă in această problemă cu Prea Sfinţia Sa nemaifiind luată
în considerare. Preoţii sau comunităţile din cadrul eparhiei res
pective, dacă vor dori să rămână în legătură canonică cu Orto
doxia universală se vor adresa jurisdicţiilor ortodoxe locale».
— Cele de mai sus se vor aduce la cunoştinţă P. S. Episcop
Germain, Consiliului episcopal al Episcopiei ortodoxe-catolice din
Franţa şi preoţilor aparţinând acesteia, precum şi celorlalte Bise
rici Ortodoxe surori.
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Temei nr. 335/1993 — Scrisoarea de mulţumire a Comitetului na
ţional român pentru UNICEF privind participarea reprezentanţilor Bi
sericii Ortodoxe Române la manifestările organizate în anul 1992 de
acest for.
în scrisoare sunt adresate mulţumiri Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Teoetist şi membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, pentru tot sprijinul acordat Comitetului naţional român pentru
UNICEF şi activităţilor desfăşurate de acesta.
în cadrul discuţiilor avute în plenul Sfântului Sinod Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoetist remarcă activitatea benefică depusă de
UNICEF în vederea cultivării în viaţa copiilor, adolescenţilor şi edu
catorilor neamului nostru, a autenticelor valori morale şi spirituale.
în urma discuţiilor, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Să se ia act şi să se continue sprijinirea de către eparhii
a activităţii pe care o desfăşoară UNICEF în ţara noastră.
Temei nr. 8257/1992 — Participarea P. C. Pr. Dumitru Popescu la
festivităţile aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de teo
logie din Atena-Grecia, 6— 8 noiembrie 1992.
La propunerea Comisiei afacerilor externe bisericeşti Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Se ia act de participarea P. C. Pr. Prof. Dum itru Popescu
la manifestările organizate la Atena, în cadrul Bisericii Ortodoxe
a Greciei:
— Să se continue activitatea de reprezentare a Bisericii Or
todoxe Române în cadrul relaţiilor pan-ortodoxe.
Temei nr. 7220/1992 — Participarea P. C. Pr. Prof. Constantin Galcriu la al XlII-lea Congres teologic, Tesalonic-Grecia.
în perioada 10— 14 noiembrie 1992, şi-a desfăşurat lucrările, la
Tesaîonic, al XlII-lea Congres teologic organizat de Mitropolia Tesalonioului, la care a participat, din partea Bisericii Ortodoxe Române,
P. C. Pr. Prof. Constantin Galeriu.
La propunerea Comisiei afacerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Se ia act de participarea P. C. Pr. Prof. Constantin Galeriu
la manifestările organizate în cadrul Bisericii Ortodoxe a Greciei,
la Tesaîonic;
— Să se continue activitatea de reprezentare a Bisericii Or
todoxe Române în cadrul relaţiilor pan-ortodoxe.
Temei nr. 7007/1992 — Dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă
şi Bisericile Ortodoxe Orientale.
Dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe
Orientale, iniţiat în 1964, a ajuns, prin adoptarea celei de a doua De
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claraţii comune, redactată de Comisia mixtă de dialog întrunită la
Chambesy (23— 28 septembrie 1990), la un acord doctrinar de principiu
privitor la toate aspectele dogmei hristologice, lucru care a fost comu
nicat şi Bisericii Ortodoxe Romane.
In urina analizei făcuta în şedinţa din 2 —3 mai 1991, Slantul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române a recomandat Bisericilor Ortodoxe surori
ca procesul de reconciliere dintre cele două familii de Biserici să fie
finalizat prin ridicarea reciprocă a anatemelor, intr-un cadru public şi
solemn.
La 23 august 1992, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, patriarhul ecu
menic al Constantinopolului, a adresat Prea Fericitului Patriarh
Teoctist o scrisoare, prin care comunica in mod oficial, pe de o parte,
decizia inieroriodoxâ referitor la finalizarea dialogului teologic ortodoxvechi oriental, iar, pe de altă parte, consideră ca necesară reconvoearea
Comitetului interortodox pentru acest dialog teologic, în vederea ana
lizării acelor aspecte de ordin practic bisericesc, administrativ şi pas
toral, care au rămas încă neclarificate, în acest sens, Biserica noastră
este solicitată să-şi exprime poziţia sa in legătură cu finalizarea respec
tivului dialog teologic.
în urma discuţiilor purtate şi ia propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
-- Se acceptă cuprinsul Declaraţiei ăs acord asupra dogmei
hristologice, emisă la cea ăc-a !l!-a întrunire a Comisiei mixte de
dialog ortodoxe-vechi oriental (Chambesy, septembrie 1990), ca
fiind o primă etapă benefică şi binecuvântată in procesul de fina
lizare a dialogului;
—
Să se comunice Sanctităţii Sale Patriarhului Bartolomeu I
al Constantinopolului că :
a) Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane este de acord
cu reconvoearea Comitetidui interortodox pentru acest dialog teo
logic, în vederea studierii şi clarificării tuturor punctelor teolo
gice, liturgice, administrative şi practice rămase încă de rezolvat;
b) Sfântul Sinod al Bisericii noastre îşi exprnnă speranţa şi
convingerea că atât hotărârile deja luate, ca şi cele la care se va
ajunge in urma discuţiilor din cadrul respectivului Comitet, vor fi
puse în aplicare cât mai curând posibil;
c) Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române consideră că
ridicarea anatemelor pronunţate de către Sfinţii Părinţi ai sinoa
delor ecumenice să fie făcută printr-o hotărâre pan-ortodoxă,
într-un cadru solemn.
Temei nr. 7478/1992 — Hotărârea Sinodului Bisericii Angliei refe
ritoare la hirotonia femeilor.
In şedinţa Sinodului său general clin 11 noiembrie 1992, Biserica
Angliei a luat hotărârea de a hirotoni ca preoţi şi femei. Reacţiile faţă
de această decizie au fost diverse, producându-se chiar demisii ale unor
episcopi şi preoţi anglicani.
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încă ele la întrunirea de la Moscova a Comisiei mixte de dialog
ortodoxo-anglican (1976) s-au ivit dificultăţi serioase în procesul de
apropiere dintre cele două Biserici, din cauza intenţiei Bisericii Angliei
de a promova femeile In ierarhia bisericească.
In urma discuţiilor purtate pe această temă şi la propunerea Co
misiei afacerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
•— Comisia pentru dialogul ortodoxo-anglican din cadrul B i
sericii Ortodoxe Române să alcătuiască un studiu în vederea adop
tării unei. poziţii oficiale a Bisericii noastre privitor la decizia
Bisericii Angliei de a hirotoni ca preoţi şi jemei.
Temei nr. 6270/1893 — Participarea P. C. Pr. Prof. Dumitru Abrudan la Consultaţia Grupului de dialog creştino-iudaic, Geneva-Elveţia,
22— 26 octombrie 1992.
Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit, în intervenţiile
sale, despre spiritul de toleranţă şi relaţiile ds colaborare existente
între Biserica noastră şi celelalte comunităţi creştine sau necreştine din
România. Atunci când au apărut, totuşi, stări tensionate, ele au fost
generate de practicile prozelitiste ale unor secte, îndreptate împotriva
Bisericii noastre.
In urma prezentării referatului şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
-— Se ia act de participarea reprezentantului Bisericii noastre
la Consultaţia Grupului de dialog creştino-iudeu, de la Geneva,
22— 26 octombrie 1992.
Temei nr. 6261/1992 —- Conferinţa internaţională «Libertatea de
conştiinţă şi religia», Varşovia, 5— 10 octombrie 1992, la care a parti
cipat Ierom. Dimitrie Irimia.
Temei nr. 7879/1992 — Seminar CSCE : «Dimensiunea umană în
problema toleranţei», Varşovia 16— 20 noiembrie 1982, la care a parti
cipat P. C. Pr. Neculai Buga.
în urma prezentării referatelor, la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
—
S,-; Li aci de participarea reprezentanţilor Bisericii Orto
doxe Române la manifestările menţionate.
Temei nr. 134/1993 — Vizitele făcute Patriarhiei Române de către :
Mgr. J. L. Tauran, secretar al Secţiei pentru raporturi cu statele din
partea Vaticanului, şi Card. A. L. Trujillo, preşedintele Consiliului
pontifical pentru familie.
In ultima parte a anului 1992, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoc
tist a primit vizita a doi reprezentanţi ai Vaticanului : Mgr. Jean-Louis
Tauran, secretar al Secţiei pentru raporturi cu statele din partea Vati
canului, precum şi pe Mgr. Card. Alfonso Lopez Trujillo, preşedintele
Consiliului pontifical pentru familie.
B. O. R. — 10
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în cadrul primei întâlniri, cc a avut loc la 5 noiembrie 1902, au fost
abordate probleme de interes comun.
în discuţiile purtate cu acest prilej, acccntul a fost pus pe relaţiile
dintre Biserica Ortodoxă şi cea Romano-Catolică, relaţii aflate m impas
din cauza problemei uniatismului. Prea Fericitul Părintre Patriarh Tcoctisr a subliniat faptul că această problemă nu poate fi soluţionată decât
in spiritul respectului libertăţii da conştiinţă a credincioşilor, care sunt
singurii în măsură să decidă asupra patrimoniului comuni Laţilor aflate
în litigiu. De aceea, apelul la instanţe civile făcut de uniţi pentru rezol
varea problemelor patrimoniale reprezintă o practică neloială a acestora.
In acelaşi context, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a preci
zat că activitatea de evanghelizare va trebui făcută în spirit frăţesc, in
libertate şi adevăr, excluzându-se în totalitate orice acţiune prorelltisu.
P. S. Episcop Justinian al Episcopiei ortodoxe române a Maramure
şului şi Sătmarului a susţinut necesitatea iniţierii unor convorbiri [ture
membri ai Sunitului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu parlamen
tari, pentru a le pune la dispoziţie documentaţia necesară unei mai bune
edificări în problemele care privesc Biserica Ortodoxă Puomână.
P. S. Episcop Andrei al Alba luliei a afirmat că agresiunea uniţi
lor împotriva ortodocşilor continuă, în ciuda tuturor apelurilor noastre la
dialog sincer.
Cea de-a doua vizită făcută Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, la 23 decembrie 1992, a fost accea a Card. Alfonso L ;pzz Trujillo,
preşedintele Consiliului pontifical pentru familie, împreună cu nunţial
papal la Bucureşti, Mgr. John Bucovsky şi Mgr. loan Robu, arhiepisco
pul romano-cntolie de Bucureşti.
Discuţiile s-au axat pe problematica foarte complexă, dar actuală, a
modalităţilor specifice prin care Bisericile creştine pot acţiona în. vede
rea apărării vieţii, ca dar al Iui Dumnezeu, cu referire, în spccial, la
problema avortului.
Alto teme abordate cu acest prilej au fost : problema secularizării ;
tema educaţiei religioase în şcolile de stat ; modalităţile de apărare a va
lorilor creştine ale familiei ; dificultăţile financiare ale Bisericii noastre,
ce îngreuează activitatea sa misionar-filantropi că ; problemele ridicate
de prozelitismul sectar agresiv desfăşurat de unele grupări creştine sau
necreştine etc.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
—
Se ia act de vizitele efectuate Bisericii. Ortodoxe Române
de cătrc Mgr. Jean-Louis Taur an, secretar al Secţiei pentru rapor
turi cu statele din partea Vaticanului şi de către a delegaţie a Va-
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ticamilui, condusa de Card. Alţonso-Lopez Trujillo, preşedintele
Consiliului pontifical pentru familie.
Temei nr. 7573/799? — Reactualizarea componenţei Comisiilor pen
tru re'aţiî bisericeşti şi dialog teologi" ale Bisericii Orndoxe Romane.
Biserica Ortodoxă Română desfăşoară, la nivel internaţional, o acti
vitate importantă şi multiplă, atât in domeniul relaţiilor ecumenice, prin
in'ţ'rrfM unor dialoguri teologice cu celel'dte Biserici creştine, cât şi
prinii o c e l o r a r e teologică intensă cu alto organizaţi ecumenice inter
naţionale, precum şi cu alte organisme religioase.
in acest sens, conform hotărârilor Sffntului Sinod al Bisericii Or
todoxe Romane, linte după caz, s-a constituit r;i aprobat c-'-mpanenţa
Cemisii'Or Bisericii noastre-, care să pregătească aceste dialoguri şi
colaborări teologice.
Având in vedere faptul că, de la constituirea respectivelor comisii,
a1! trocut mai mulţi ani, se resimte nccesi+nten reacţii iH.’u ni ecestora.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Ce misiei aL-x-crilor ex
terne 1>:;ericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Să se reactualizeze componenţa com>siVor p
rel.r'/i'.e
hiscriceşli şi dialog tco'orţic, respcciiv coluborare tcoioyicâ, ale
B ’.scv cii Ortodoxe Române.
— Su se aprobe constituirea unui Comitet restrâns in c.idrul
fiecArei. Comisii de dirdoj, formata din membri ai respectivelor co
misii, ru domiciliul. în Bucureşti, pen-ru a putea analha acele
aspccte ale dialogurilor care necesită o consultare imediaui,
Epui^ându-se examinarea problemelor înscrise pe ordinea de zi,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist mulţumeşte membrilor .Sfântu
lui Sinod pentru participarea la şedinţă şi pentru contribuţia adusă la
soluţionarea problemelor dezbătute, adresându-Ie rugămintea de a ur
mări îndeaproape aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate.
In încheiere, Prea Feri circa Sa declară prorogată sesiunea sinodală
pe anul 1993.
Se rosteşte rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD,
t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
SECRETARUL SFANŢULUI SrNOD,

f EPISCOP NIFON PLOIEŞTEANUL
V IC A R PATRIARHAL
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LUCRĂRILE ADUNĂRII NAŢIONALE B ISE R IC E ŞT I
(SUMARUL ŞEDINŢEI DE LUCRU D IN 20 IA N U A R IE 1993

In conformitate cu prevederile art. 22 şi 30 din Statutul pentru or
ganizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 5 şi 59
din Regulamentul organelor centrale din Patriarhia Română, pe temeiul
convocării nr. 6970/1992, membrii, clerici şi mireni, delegaţi ai celor 19
eparhii din cuprinsul Patriarhiei Române în Adunarea Naţională Bise
ricească, s-au întrunit în şedinţă ordinară de lucru la 20 ianuarie 1993,
pentru încheierea sesiunii pe anul 1992, în sala de şedinţe a reşedinţei
patriarhale din Bucureşti.
— La ora 9,00 s-a oficiat slujba Te-Deum-ului în catedrala patriar
hală de către P. S. Episcop al Oradei, împreună cu un sobor de preoţi şi
diaconi, în prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a mem
brilor Sfântului Sinod, a membrilor, clerici şi mireni, delegaţi în Adu
narea Naţională Bisericească, consilieri patriarhali şi credincioşi aflaţi în
catedrala patriarhală.
După Te-Deum, membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au trecut
în sala de şedinţe a reşedinţei patriarhale.
— Patrivit uzanţei, la ora 10,00, o delegaţie de membri ai Adunării
Naţionale Bisericeşti, invită pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
să prezideze lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti. însoţit de II. PP.SS.
Mitropoliţi, Prea Fericitul Părinte Patriarh intră în sala de şedinţe.
Ocupând scaunul prezidenţial, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoc
tist procedează la constituirea secretariatului, invitând pe secretarii
aleşi ai Adunării Naţionale Bisericeşti să ia loc în biroul secretariatului ;
P. C. pr. Alexandru Hoîăran, protoiereu de Deva (Episcopia Aradului),
secretar general, Dl. avocat loan Morariu (Arhiepiscopia Sibiului) şi
Dl. Prof. Gheorghe Ionescu (Episcopia Buzăului) — secretari.
La invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh-Preşedinte P. C. Prot.
Alexandru Hotăran, secretarul general al Adunării Naţionale Bisericeşti,
face apelul nominal.
La apelul nominal se constată :
— Prezenţa pentru prima dată la lucrările Adunării Naţionale B i
sericeşti a P. S. Episcop Petra de Bălţi şi locţiitor de mitropolit al M i
tropoliei Basarabiei, ca membru al Sfântului Sinod în baza Actului pa
triarhal şi sinodal de reactivare a Mitropoliei Basarabiei, autonomă (de
stil vechi), sub oblăduirea Patriarhiei Române, însoţit de P. C. Pr. Pe
tru Buburuz, decanul Facultăţii de Teologie din Chişinău.
Momentul este primit cu entuziasm de toţi cei prezenţi, ovaţionându-se îndelung.
Se mai constată, de asemenea, că Arhiepiscopia Bucureştilor a
delegat in locul Acad. Caius Iacob, decedat, pe Dl. prof. univ. dr.
acad. Virgil Cândea, iar Arhiepiscopia Clujului a delegat pe P. C.
Pr. Constantin Bradea, în locul P. C. Pr. Liviu Ştefan, fost vicar ad
ministrativ, căruia i-a fost retras mandatul.
Cei doi delegaţi şi-au depus mandatele în vederea validării.
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Constatându-se prezenţa regulamentară a membrilor Adunării Na
ţionale Bisericeşti, Prea Fericitul Părinte Patriarh-Preşedinţe declară
deschisă şedinţa de lucru a sesiunii ordinare pe anul 1992, adresând, in
acest sens, un cuvânt în care punctează câteva gânduri şi simţăminte
de referinţă la viaţa şi lucrarea Bisericii Ortodoxe Române desfăşurată
în anul care a trecut (1992), sub oblăduirea Sfântului Duh, şi în co
muniune de rugăciune şi lucrare cu clerul şi credincioşii acestei
Biserici.
«Este un mare dar al Bisericii noastre — spune Prea Fericirea Sa —
un mare dar al strămoşilor noştri, pe care ei ni l-au lăsat, pentru ca în
această împreună-lucrare, ce trece de însemnătatea clipei şi a spaţiului,
să putem exprima, numai laolaltă, voia Duhului Sfânt pentru lucrarea
cea dreptmăritoare şi ziditoare de cugete şi de suflet a Bisericii
noastre...».
In contextul acestui adevăr dumnezeiesc, şi permanent valabil, tre
buie înţeles şi tratat fenomenul de la Pucioasa, ca şi alte fenomene ce
s-au întâmplat în decursul timpului celor două mii de ani de creştinism.
«Vom reuşi, împreună şi cu ajutorul Duhului Sfânt, să aducem linişte
şi pace în sufletele acelor creştini care sunt atât de râvnitori pentru
dreapta credinţă, încât uneori pot să şi greşească, nu cu intenţia de a
greşi, ci cu gândul de a căuta ceva superior...».
«Nu trebuie să ne intim idăm de nimic, nu trebuie să ne fie frică
de nimic, căci Mântuitorul Hristos, care L-a biruit pe vrăjmaşul şi a
învins moartea, ne-a spus : «Nu vă temeţi» (Matei 23, 10). Să ne punem
deci nădejdea în vrerea lui Dumnezeu şi în Iurrarea Sfântului Duh, în
Sfânta noastră Biserică».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a evocat, apoi, clipele de
bucurie şi strălucire simţite şi trăite de Biserica noastră, prin reali
zarea importantului eveniment istoric al reactivării istoricei Mitropolii
a Basarabiei, ca mitropolie autonomă sub oblăduirea Patriarhiei Române,
fapt pentru care P. S. Episcop Petru de Bălţi, locţiitor de mitropolit al
acestei Mitropolii, participă ca membru al Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, la prezenta sesiune anuală de lucru a acestui organ
central deliberativ din Patriarhia Română, însoţit de P. C. Pr. Petru
Buburuz, decanul Facultăţii de teologie din Chişinău.
In continuare, Prea Fericirea Sa omagiază figurile celor doi vred
nici ierarhi din Ardeal, I.P.S. Arhiepiscop Teofil al C lujului şi
P. S. Episcop Vasile al Oradiei, trecuţi recent la Domnul, apreciindu-i
ca mari bărbaţi ai zilelor noastre, cu dimensiuni de gândire, de lucrare
şi de pastoraţie, asemenea marilor părinţi ai Bisericii româneşti...».
La sfârşit, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist precizează că
dările de seamă, ce urmează să fie prezentate, sunt o oglindă vie a unei
activităţi intense şi cu responsabilitate şi a unor realizări sau lucrări
bune pentru Biserica .noastră. Cităm : «Noi temelii de lăcaşuri sfinte ;
noi restaurări de biserici ; strădanii pentru salarizarea preoţilor, pentru
restituirea bunurilor bisericeşti şi multe altele ; apoi prezenţa zi de zi,
săptămână de săptămână, a ierarhilor, a protopopilor şi a preoţilor in
mijlocul credincioşilor. Toate acestea au însemnat risipă de energie,
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răbdare şi tact. Făcând apel la îngăduinţă şi solicitudinea membrilor
Adunării Naţionale Bisericeşti, Prea Fericitul Părinte Patriarh şi-a ex
primat nădejdea că, de bună seamă, referatele vor fi întregite, ca întot
deauna, cu noi propuneri, spre noi îm pliniri de muncă şi de viaţă».
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh-Preşedinţe invită pe
secretarul general al Adunării să dea citire componenţei comisiilor per
manente de lucru ale Adunării Naţionale Bisericeşti, cărora li se repar
tizează lucrările sectoarelor Administraţiei Patriarhale pentru studiere
şi examinare, precum şi pentru întocmirea referatelor, în care scop
Prea Fericirea Sa suspendă şedinţa.
La reluarea lucrărilor Prea Fericitul Părinte Patriarh-Preşedinte,
invită mai întâi pe P. C. Pr. Vasile Chiţu (Episcopia Argeşului), să pre
zinte referatul Comisiei de validări şi petiţiuni (temei nr. 345/1993), în
care, după motivarea şi examinarea mandatelor depuse la secretariatul
Adunării Naţionale Bisericeşti, se propune spre aprobarea plenului
Adunării validarea alegerii ca membri în Adunarea Naţională Biseri
cească, a D-lui Prof. Acad. dr. Virgil Cândea, delegat din partea Adu
nării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor şi a P. C. Prot. Constantin
Bradea, delegat din partea Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Clujului.
La discuţii, ca răspuns la intervenţia P. C. Pr. R âul Roşniţâ
(Episcopia Romanului şi Huşilor), preşedintele Comisiei de validări şi
pc'tiţiuni, de a se explica motivul retragerii mandatului de delegat în
Adunarea Naţională Bisericească a P. C. Pr. Liviu Ştefan, fost vicar
administrativ al Arhiepiscopiei Clujului, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, a făcut următoarele precizări :
Adunarea eparhială are latitudinea de a încredinţa (art. 94 Statut
şi 109 din Regulamentul pentru funcţionarea organelor deliberative),
după cum şi cea de a retrage mandatul de delegat al unui membru al
său ’în Adunarea Naţională Bisericească (conf. art. 99 din Statut ;
art. 120, lit. «s» din Regulamentul organelor centrale din Patriarhia
Română).
Consiliul Naţional Bisericesc studiind problema, în urma contesta
ţiei Pr. Liviu Ştefan, şi-a însuşit motivele invocate de Adunarea epar
hială din Cluj din 26 noiembrie 1992, considerând hotărârea luată ca
statutară şi regulamentară şi, în consecinţă a respins contestaţia
P. C. Pr. Liviu Ştefan, ca neîntemeiată.
In urma celor arătate în referatul Comisiei de validare şi petiţiuni
şi a lămuririlor date de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, A du
narea Naţională Bisericească aprobă validarea alegerii ca membri în
Adunarea Naţională Bisericească a D-lui Prof. Acad. Dr. Virgil Cândea,
delegat din partea Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor şi
a P. C. Pr. Constantin Bradea, delegat din partea Adunării eparhiale a
.Arhiepiscopiei Clujului.
în continuare, în urma propunerii făcute de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, plenul Adunării Naţionale Bisericeşti hotărăşte ca
discuţiile asupra tuturor referatelor privind activitatea sectoarelor Ad
ministraţiei Patriarhale, să aibă loc după prezentarea acestora de către
raportorii comisiilor permanente.
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întrucât Comisia organizatorică nu a avut de prezentat nici un
referat, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist invită pe raportorul
Comisiei bisericeşti, P. C. Pr. Lucian Augustin (Episcopia Oradiei), să
prezinte referatele Comisiei respective asupra dărilor de seamă repar
tizate pentru studiere.
1. Darea de seamă a Sectorului I al Administraţiei Patriarhale —
Cancelaria Sfântului Sinod (condus de P. C. Pr. Constantin Pârvu,
vicar administrativ), în care activitatea internă a Bisericii Ortodoxe
Române, pe anul 1992, este structurată în trei părţi :
In partea 1 — evenimente bisericeşti deosebite :
a) Canonizarea şi proclamarea de sfinţi români, înscrişi în calen
dar şi cu cinstire în întreaga Biserică Ortodoxă Română ; proclamarea
generalizării cultului sfinţilor români canonizaţi între 1950—-1955 şi
a altor sfinţi, români şi de alt neam, deja cinstiţi de alte Biserici; insti
tuirea şi proclamarea Duminicii sfinţilor români, in duminica a doua
după Rusalii (Tomosul sinodal din 19— 20 iunie 1992) ;
b) Reactivarea istoricei Mitropolii a Basarabiei, autonomă (de stil
vechi), sub oblăduirea canonică a Bisericii Ortodoxe Române (Actul
sinodal şi patriarhal din 19 decombrie 1992) ;
c) încetarea din viaţă a P. S. Episcop Dr. Vasile al Oradiei (10
iulie 1992) şi a I.P.S. Arhiepiscop Teofil al Clujului {3 noiembrie 1992) ;
d) Alegerea şi instalarea P. S. Episcop Dr. loan Mihălţan, în scaunul
vacant de episcop al Oradiei (24 septembrie şi 25 octombrie 1992) şi
alegerea P. S. Arhiereu-vicar Gherasim Vrânceanu ca episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, cu titulatura «Putneanul» (20
iunie 1992) ;
e) Acordarea titlului de «membru de onoare» al Academiei Române
membrilor Sfântului Sinod : I.P.S. Mitropolit dr. Antonie al Ardealului,
I.P.S. Mitropolit Dr. Nestor al Olteniei, I.P.S. Mitropolit Dr. Nicolae
al Banatului, P. S. Episcop Emilian Birdaş ; alegerea P. C. Pr. Prof.
Dr. Dum itru Stăniloae, ca membru al Academiei Române ;
f) Activitatea organelor centrale bisericeşti ;
g) îndrumarea lucrării pastorale şi misionare a clerului ;
h) Viaţa religioasă şi morală a clerului şi credincioşilor ;
i) Viaţa monahală în Biserica Ortodoxă Română ;
j) Grija pentru locaşurile de cult.
Partea a dona a dării de seamă este închinată prezentării învăţă
m ântului teologic, în cele opt şcoli de cântăreţi bisericeşti, 18 seminarii
teologice liceale şi în cele 24 facultăţi de Teologie-Pastorală, TeologieLitere şi Teologie-Asistenţă socială, care funcţionează în cele 12 centre
universitare.
In partea a treia a dării de seamă, se relevă activitatea in concret
a salariaţilor Cancelariei Sfântului Sinod, a Cabinetului patriarhal, a
Corpului de inspecţie şi control, a Serviciului personal şi registratură,
a Oficiului juridic, a Arhivei, a Bibliotecii Sfântului Sinod şi a Cabi
netului medical.
2. Darea de seamă a activităţii Sectondui I II A. P. — Relaţii ex
terne bisericeşti. Presă şi comunităţi. Predarea religiei In şcolile de Stat
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(condus dc P. C. Consilier patriarhal loan Sauea), prezentând relaţiile
Bisericii Ortodoxe Române, pe anul 1992, cu Bisericile, Confesiunile şi
organizaţiile creştine internaţionale, activitatea Biroului de presă şi
Comunicaţii şi o succintă evaluare a predării religiei in şcolile de Stat.
3.
Darea de seamă asupra activităţii Sectorului V.A.P. — Comunilă 'i ortodoxe române externe şi schimbul de burse pentru studii in
sirăinăiate (condus de P. C. Pr. Consilier patriarhal Gheorghe Bogdan),
înregistrând următoarele probleme : Configuraţia actuală a diasporei
ortodoxe române ; Reactivarea Mitropoliei Basarabiei, autonomă (de stil
vechi), sub oblăduirea Patriarhiei Române (prin Actul sinodal şi pa
triarhal din 19 decembrie 1992) ; Grija manifestată de Patriarhia
Română faţă de această Mitropolie şi pentru activitatea comunităţilor
ortodoxe române de peste hotare ; Schimbul de teologi cu Biserici şi
organizaţii creştine din străinătate, pentru specializare ; Problema acti
vităţii Episcopiei ortodoxe catolice din Franţa ; Sprijinul material şi
moral al Patriarhiei Române acordat celor peste 40 de asociaţii socialcaritative de la noi din ţară.
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe
P.C. Prot. Alex. Hotăran (Episcopia Aradului) să prezinte, în calitate
de raportor al Comisiei culturale, referatele Comisiei asupra dărilor de
seamă repartizate şi anume :
1. Darea de seamă a activităţii Sectorului Editură şi Tipografie al
Institutului Biblic, pe anul 1992 (condus de P.C. Pr. Consilier patriarhal
Sabin Verzan) :
a) Planul de editură şi tipărire realizat:
Peste un milion de cărţi şi broşuri : Biblia, Mica Biblie, Noul Tes
tament cu psalmii, cărţi de cult : Ceaslovul, Psaltirea, Aghiazmatarul,
Molitfelnicul, Acaiistierul,
învăţătura de credinţă creştină ortodoxă,
Cântările Sfintei Liturghii. Cărţi de rugăciun : din operele Sfinţilor
Părinţi : Eusebiu de Cezareea, Scrieri, II ; Sf.
Chirii ai Alexandriei,
Scrieri, I ; Sf. Macarie Egipteanul, Scrieri, I ; Boethius şi Salvianus ;
Cărţile Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist : Slujind altarul stră
bun şi Pe treptele slujirii creştine, voi. VI ; Manuale teologice : Istoria
Bisericii Ortodoxe Române, Dreptul canonic, voi. II ; revistele biseri
ceşti centrale şi mitropolitane, calendare de perete, icoane etc. ;
b) Contul de beneficii (8.481.859 lei) ;
c) Bilanţul (la activ şi pasiv = 118.172.043 lei) şi conturile de or
dine şi evidenţă (21.542 lei) ;
d) Proiecte pentru anul 1993 ; Continuarea tipăririi : Bibliei, Mica
Biblie, Psaltirea, Noul Testament, Sfinţii Părinţi, cărţi de cult, manuale
teologice ; îmbunătăţirea conţinutului revistelor centrale bisericeşti, prin
colaboratori de valoare, tematici privind necesităţile misionare şi pas
torale ale Bisericii noastre, cât şi relaţiile interconfesionale şi interna
ţionale ale Patriarhiei Române.
2. Darea de seamă a Sectorului «Ateliere» al Institutului Biblic
pe anul 1992 (condus de P.C. Pr. Consilier
Patriarhal
Constantin
Bădescu) :
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— Activitatea sectorului pe secţii (în procente de producţie-marfă :
103% şi de productivitatea m uncii: 100%).
— Executarea
bugetului
(Venituri : 87.118.000 lei ; Cheltuieli :
86.513.000 lei ; Excedent : 605.000 lei) ;
— Bilanţul (la activ şi pasiv : suma de 123.800.131) şi conturile
de ordine şi evidenţă (129.799 lei) ;
— Contul anual de beneficiu net (5.297.979 lei) ;
Depăşirea prevederilor din bugetul pe 1992 (cauze : indexările
şi majorările salariilor, contribuţiilor ele asigurări sociale, ajutorului de
şomaj, majorarea preţurilor şi tarifelor la materii prime, materiale şi
prestărilor de serviciu, pe 1992).
După citirea acestor referate, Prea Fericitul Părinte Teoetist invi
tă, în continuare, pc P.C. Pr. Grigore Petrache,
raportorul Comisiei
economico-financiară, să citească referatul acestei comisii :
1. Darea de seamă a activităţii Sectorului II A.P. — economicofinanciar pe anul 1992 (condus de P.C. Pr. Consilier patriarhal Constan
tin Popescu şi Dl. Mircea Ionescu, contabil şef) ;
a) Raportul informativ al Sectorului economic al Administraţiei
Patriarhale (pe compartimente), în anul 1992 :
— F’ondul Central Misionar (Venituri : 24.000.000 lei ; cheltuieli :
23.800.000 lei ; sold 200.000 lei) ;
— Fondul Solidarităţii Creştine (venituri : 1.500.000 lei ; cheltuieli :
1.100.000 lei ; sold : 400.000 lei) ;
b) Bilanţul preliminar al Administraţiei Patriarhale (la activ şi
pasiv suma de 174.057.358,19 lei, cu un excedent de 654.000 lei).
2. Darea de seamă a activităţii Casei de pensii şi ajutoare a sala
riaţilor Bisericii Ortodoxe Române pe anul 1992 (condusă de P.C. Pr.
Director Miron Mihuţ).
a) Raportul informativ pe anul 1992, cu principalele activităţi :
economică şi financiară ; de control financiar intern, destabilire a pen
siilor, de asistenţă şi protecţie socială, sanitar-medicală, de odihnă şi
tratament.
b) Contul de execuţie bugetară la finele anului 1992 (venituri :
862.129.658 lei ; cheltuieli : 851.258.418 lei ; excedent : 10.871.240 lei).
în sfârşit, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist invită pe P.C.
Pr. Tiberiu Dan (Arhiepiscopia Timişoarei), raportor al Comisiei buge
tare, să dea citire referatului acestei Comisii :
— Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei
Patriarhale şi instituţiilor anexe pe anul 1993, totalizând (la venituri
şi cheltuieli) suma de 538.270.000 lei.
După prezentarea şi audierea referatelor Comisiilor permanente,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist dă curs, conform hotărârii ple
nului Adunării Naţionale Bisericeşti, luărilor de cuvânt, în ordinea
anunţării, din care reţinem :
I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, care punctează următoarele
probleme :
— Editarea şi tipărirea lucrării D-nei Iulia Drâguţoiu, <~Limbajid
mimico-gestional», cu cheltuiala Arhiepiscopiei Sibiului, o carte de mare
utilitate pentru surdo-muţi ;
B. O, R. — 11
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— Iniţierea, ca experiment, a unui fond financiar {peste 2 m ili
oane până acum), din donaţii benevole ale clerului din Arhiepiscopia
Sibiului, cu scop filantropic (ajutorarea de bolnavi, handicapaţi etc.) ;
— O prezentare detaliată asupra Actului sinodal şi patriarkal de
reactivare a istoricei Mitropolii a Basarabiei, autonomă de (stil vechi),
sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe Române, ca o repunere a unui ade
văr istorico canonic (cu date şi exemplificări din viaţa şi lucrarea ei
vitregită ; despre împlinirea tuturor
condiţiilor statutare şi regula
mentare de reactivare a ei, şi despre netemeinicia reacţiilor negative de
astăzi, faţă de acest adevăr istorico-canonic al existenţei şi continui
tăţii acestei mitropolii autonome şi cu apartenenţă românească).
Dl. Prof. Alexandru Firescu (Craiova) îşi exprimă satisfacţia pe
care o trăieşte de fiecare dată când ia parte la şedinţele Adunării
Naţionale Bisericeşti, apreciind in mod deosebit activitatea rodnică si
exemplară a Bisericii Ortodoxe Române, (exprimată concret în refe
ratele comisiilor permanente ale acestui for suprem). La această lucrare
exemplară, consideră că o contribuţie de seamă a avut-o şi Biserica Olte
niei, prin multiplele ei acţiuni cultural-misionare (cu exemplificări) şi
altele In perspectivă.
La linele cuvântului său, vorbitorul a cerut, cu respectul cuvenit,
să se precizeze plenului Adunării Naţionale Bisericeşti, motivul retra
gerii mandatului de membru al Adunării Naţionale Bisericeşti Pr. Liviu
Ştefan şi care este punctul oficial de vedere al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, în legătură cu ce se întâmplă la Pucioasa.
1. în legătură cu situaţia P.C. Pr. Liviu Ştefan, fost vicar adm i
nistrativ al Arhiepiscopiei Clujului şi membru delegat, al acesteia în
Adunarea Naţională Bisericească,
Prea
Fericitul
Părinte
Patriarh
Teoctist reaminteşte că este vorba de o hotărâre a Adunării eparhiale
a Arhiepiscopiei Clujului, iar în consecinţă. Consiliul Naţional Biseri
cesc, care a analizat în detaliu contestaţia P.C. Pr. Liviu Ştefan a con
statat că hotărârea eparhiei respective este statutară şi conformă cu
prevederile regulamentare în vigoare.
2. Cazul de Ia Pucioasa este un fenomen despre care presa a făcut
multă vâlvă şi faţă de care Patriarhia Română a luat atitudine, arătând
teologic că el este un fenomen străin teologiei noastre. Nu se ştie şi nu
se poate preciza exact ce vrea acel mănunchi de creştini, care îşi schim
bă de la o zi la alta formularea credinţei lor.
Dureros rămâne însă faptul că de existenţa acestui fenomen este
legat şi numele unui ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, a cărui atitu
dine urmează a fi analizată în spiritul sfintelor canoane.
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Dl. Pro}. M ihai Cojocaru (Dunărea de Jos), referindu-se Ia proble
ma Basarabiei în general şi a Bisericii de acolo, în special, evocă eve
nimente istorice (cu exemplificări), la care apelează în sprijinul, con
firmarea şi întărirea măsurilor luate pentru refacerea unităţii de neam
şi Biserică a celor de dincolo de Prut. Respinge ideea şi diplomaţia refe
rendumului lansat de cei potrivnici unirii şi roagă să se acţioneze, in
continuare şi mai mult, prin ajutorare şi contacte cu românii de acolo
pentru a fi câştigaţi la această cauză, de fapt şi de drept, românească şi
bisericească.
Dl. Dr. Paul Blidarii (Bucureşti) adresează omagiul său şi al celor
lalţi membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti (in contextul zilelor de
4 ianuarie, respectiv 7 februarie 1993), personalităţii Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist oglindită concret şi real în referatele ascultate,
cu sublinierea că nu puţine au fost greutăţile şi răspunderea purtate pe
umerii Prea Fericirii Sale (cu referiri), pentru care motiv propune să fie
înconjurat şi ajutat cu înţelegere şi de acest organ central bisericesc.
De asemenea, elogiază activitatea I.P.S. Mitropolit Antonie al
Ardealului şi, îndeosebi, «Itinerarul pastoral», care trebuie imitat.
P.C. Pr. Prof. Dr. Constantin Galeriu (Bucureşti), pune problema
unităţii neamului nostru românesc şi al Bisericii Ortodoxe Române,
oglindită în realizările nu numai ale trecutului istoric, cât şi în cele
curente : religia în şcoală, în perspectivă şi în liceu şi facultate ; înca
drarea învăţăm ântului teologic în sistemul de Stat, cu avantajele sale i
integrarea Casei de Pensii şi Ajutoare a Bisericii Ortodoxe Române, în
sistemul asigurărilor sociale de stat ; reactivarea Mitropoliei Basarabiei,
mitropolie autonomă (de stil vechi), sub oblăduirea Patriarhiei Române.
Se referă, de asemenea, la atitudinea Bisericii Ortodoxe Române,
faţa de aşa-zisele «evanghelizări» —■în contextul spiritualităţii orto
doxe, de rugăciune şi post, ca şi teza «restitutio in integram», văzută
din punct de vedere apusean-catolic şi ortodox (cu exemplificări).
Dl. avocat Viorel Cugerean (Arad), se declară, mai întâi, foarte
mulţumit de realizările Bisericii Ortodoxe Române pe anul 1992, referindu-se în special la actul din decembrie 1992, privind reactivarea isto
ricei Mitropolii a Basarabiei. Despre problema Basarabiei aduce în aten
ţie unele aspecte, văzute şi trăite în vremea copilăriei sale.
Se mai referă la situaţia actuală a lucrării de pregătire a slujitorilor
bisericeşti, punându-se accentul mai ales pe latura misionară, absolut
necesară în faţa ofensivei prozelitiste a neoprotestanţilor.
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Dl. Petre Petria (Craiova), se pronunţă, de asemenea, cu elogii la
adresa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoetist, a membrilor Sfântului
Sinod şi a colaboratorilor, pentru mulţimea şi varietatea realizărilor
obţinute de Biserica Ortodoxă Română în anul 1992.
Dl. Prof. Univ. Dr. Acad. Virgil Cândea (Bucureşti), mai întâi
exprimă recunoştinţă pentru desemnarea şi validarea sa ca membru din
partea Arhiepiscopiei Bucureştilor în Adunarea Naţională Bisericească.
Remarcă, apoi, că «Biserica Ortodoxă Română este cea mai veche, cu
prinzătoare şi stabilă instituţie din ţară. Orice instituţie cu acest rang
contribuie la înălţarea şi susţinerea oricărei puteri. Orice atac împotriva
Bisericii urmăreşte să lovească această tărie...». Salută, apoi, cu satis
facţie Actul sinodal şi patriarhal de reactivare a Mitropoliei Basarabiei,
fiind, cu prioritate, pentru unitatea Bisericii, unitatea duhovnicească.
P.S. Episcop Petru (locţiitor de mitropolit al Mitropoliei Basara
biei) : împărtăşeşte sincere şi calde mulţumiri tuturor acelor care au
vorbit în această Adunare despre Basarabia, cu referire specială la
I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, care — de origine basarabean
— cunoaşte foarte bine situaţia ele acolo. Mulţumeşte, de asemenea,
Sfântului Sinod, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist,
pentru tot ajutorul acordat până acum, dorind ca, în continuare, să se
intensifice contactele intelectualilor şi la orice nivel cu românii mol
doveni de dincolo de Prut, ca să fie lămuriţi de ce Biserică ţin ei, în
mod canonic, care este deci Biserica mamă şi limba strămoşească.
La încheierea intervenţiilor, a luat cuvântul Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoetist, care, după ce a amintit problemele importante ridicate
de antevorbitori, aruncând o privire de ansamblu asupra rapoartelor
prezentate, precum şi asupra intervenţiilor membrilor Adunării, mulţumindu-le pentru aprecierile frumoase făcute la adresa activităţii de
la Centrul patriarhal, ca şi a acelei de la centrele eparhiale (în multe
părţi pilduitoare), a spus, ca o concluzie, următoarele : «N-am putut
să prezentăm toate aspectele activităţii noastre, căci lucrarea filantro
pică, opera caritativă, de pildă şi mai ales prezenţa clerului în spitale,
în penitenciare etc., este un domeniu foarte bogat şi tot pe atât de
greu de prins în cifre». Iar în ce priveşte răspândirea cuvântului lui
Dumnezeu, planul editorial realizat atât în tipografia Patriarhiei cât şi
în cele ale eparhiilor, cât şi în tipografii destat şi particulare, încât s-a
realizat o bogată literatură teologică şi religioasă, pusă «la dispoziţia
preoţilor noştri pentru îmbogăţirea cunoştinţelor lor atât de necesare
î p . activitatea de misiune ortodoxă».
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Pre Fericirea Sa face şi un apel general, in legătură cu Mitropolia
Basarabiei de ajutorare materială, nu numai prin cărţi de slujbă, ci şi
prin constituirea unui fond special la fiecare eparhie sau cum se va
găsi de cuviinţă. «Noi, cu prilejul acesta, vom oferi P.S. Episcop Petru
un rând de veşminte arhiereşti şi alte însemne ale unui centru mitropo
litan. De asemenea, vom primi, în continuare, elevi şi studenţi la şco
lile noastre teologice».
în final, Prea Fericirea Sa supune plenului
Adunării Naţionale
Bisericeşti propunerea de a se lua act de rapoartele Comisiilor perma
nente prezentate asupra dărilor de seamă ale activităţii sectoarelor A d
ministraţiei Patriarhale, desfăşurată în anul 1992, precum şi de pro
blemele subliniate, în luările de cuvât şi, în conseciţă, a-şi exprima
acordul la propunerile care s-au făcut.
Ca urmare, Adunarea Naţională Bisericească hotărăşte :
Ia act de activitatea Bisericii Ortodoxe Române pe anul 1992,
înfăţişată In dările de seamă ale sectoarelor Administraţiei Patri
arhale şi îşi exprimă acordul cu referatele şi propunerile făcute de
comisiile permanente ale Adunării Naţionale Bisericeşti.
— Ia act de modul de înţelegere şi măsurile luate de Biserica
Ortodoxă Română faţă de fenomenul religios de la Pucioasa şi
implicarea P.S. Episcop Irineu Bistriţeanul, vicar al Arhiepiscopiei
Clujului, la acest fenomen neortodox.
—
Ia act cu satisfacţie de repararea adevărului istorico-canonic prin reactivarea Mitropoliei Basarabiei, autonomă (de stil
vechi), sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe Române, având ca întâistătător pe P.S. Episcop Petru de Bălţi, ca locţiitor de mitropolit,
şi exprimându-şi, totodată acordul cu Apelul Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist de ajutorare materială a ei mai substan
ţială şi la diferite nivele (obiecte, conturi eparhiale etc.).
•— Să se continue demersurile şi cercetările necesare la orice
nivel bisericesc, pentru aplicarea prevederilor legale, în vederea
realizării integrale a predării orelor de religie în învăţământul de
s ta t; şi totodată să se intensifice opera editorială a manualelor de
religie pentru restul claselor şcolare (III— VIII).
— Ia act, cu aprecieri, despre realizările remarcabile ale edi
turii şi Tipografiei Institutidui Biblic şi ale eparhiilor, pe anul
1992 şi işi exprimă acordul cu planul editorial preconizat de tipo
grafia Institutului Biblic pentru anul 1993 şi cu măsurile de îmbu
nătăţire a conţinutului revistelor centrale bisericeşti.
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— Ia act de realizările şi greutăţile întâmpinate in desfăşu
rarea activităţii sectorului «Ateliere» al Institutului Biblic, pe
1992, şi este de acord cit urgentarea tehnologizării moderne a
acestor ateliere, implicit cu accentuarea atenţiei asupra calităţii
produselor şi a posibilităţilor de desfacere a acestora.
— Ia act, cu bucuric, de noua situaţie juridică a Casei de Pen
sii. şi Ajutoare a Bisericii Ortodoxe, prin integrarea sa în sistemul
asigurărilor sociale de. Stat, în baza Hotărârii guvernamentale nr,
608/28 sept. 1992 şi a Protocolului de punere în aplicare, încheiat
intre Patriarhia Română şi
Ministend
Muncii
şi
Protecţiei.
Sociale.
Epuizăndu-se examinarea lucrărilor înscrise în ordinea de zi, Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoetist declară închisă sesiunea ordinară
de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti, pe anul 1992, nu înainte de a
adresa cuvenitele m ulţumiri
participanţilor pentru prezenţa, pentru
luările de cuvânt, propunerile şi întrebările puse, socotindu-Ic de mare
preţ şi vitale pentru viaţa şi lucrarea de azi a Bisericii noastre.
Se rosteşte rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».

PREŞEDINTELE ADUNĂRII NAŢIONALE B ISE R IC E ŞT I,
f TEOCTIST
PATRIARHUL B ISERICII ORTODOXE ROM ÂNE
SECRETAR,

Pr. ALEXAN DRU HOTÂRAN

* R 6 C e N ZI 1♦

PR. DR. G HEO RG IIE I. DRA G ULIN , IDENTITATEA LUI DIONIS!E PSEUDO-AREOPAGITUL CU IEROM ONAHUL D IO N ISlE SM E
RITUL (EXIGUUL). Cercetare ortodoxă a unei controversate probleme
de istorie a culturii bizantine şi a celei străromâne, Craiova, Editura
Mitropoliei Olteniei, 1991, 342 p.

A m intind faptul că autorul şi-a luat
doctoratul in Teologie cu o teză despre
im portanta eclesiologiei pseutloaneopagitice pentru ecum eiusm ul contempo
ran, putem înţelege mai uşor o m ărtu
risire din carte. Aceasta prccizeaza că
noua lucrare a lui, pe care o vom prpzenta aici in linii m a'i cititorilor re
vistei, a fost elaborată intr-un răstimp
de aproxim ativ două decenii.
In calculul de mai sus intră, desigur,
şi tim pul pe cart' aulorul I-a dedica:
stabilirii cât n a ; veridii p a b io ^rifiri
iniţiatorului cronologiei orei creştine şi
a strădaniilor salt; teologice-canonice
in
Bizanţ şi în Roma
\L-acului
a!
Vl-lea.
Am bele piste ^tiinţiEIce, bătătorite într-un răstimp atât de îndelungat, ne
îndreptăţesc să aşteptăm de la distinsul
cercetător o lucrare pe cât de im por
tantă pe atât dc actuală.
Pentru
a conchide că, dincolo do
pseudonim ul apostolic întrebuinţai, a u 
torul tratatelor mistice pseudoareopagitice este in
realitate marele teolog
străromân, cercetătorul face unele pre
cizări utile demonstraţiei care urmează.
M ai întâi — în privinţa num elui pa
tristic de Dionisie. In afară dc conver
titul paulin (Fapt& 17, 34) şi de m edie
valul Denis de Paris, el se m ai regă

seşte in alte trei cazuri moi deosebite :
Dionisie al Corintului {sec. II), Dionisie
al Alexandriei (f pe la 26-1), Dionisie
Exiguul (-)- pe la 555). Cum au arătat
studiile din \eacnl nostru îndeosebi,
nici un ui dintre prim ii patru citaţi nu
îndeplineşte criteriile reale pentru a l
cătuirea tratatelor mistice amintite.
Cât priveşte
scitul nostru
de
Ui
curtea pontificală din Roma, el se pare
că stă in centrul problemei psrudoareopegitire şi este m enit astăzi să-i
ofere şi rezolvarea, cum am mai pre
cizat.
Pe urmă, cu referire la celelalte n u
meroase identificări propuse p ân ă acum, — peste 25 de cazuri verosi
m ile — , Pr. Gheorghe I. Drăgulin le
analizează critic şi le înlătură pe rând
argumentând poziţia sa in m od ştiin
ţific.
In concluzia aprecierilor pe care le
face asupra film ului identificărilor a u 
torului
tratatelor
pseudoareopagîtic<\
care
au
precedat
propria-i
ipoteză,
noul cercetător propune şi o clarificare
ideologică. Este vorba dc delimitarea
conţinutului noţiunilor cu care au lu 
crat înaintaşii săi. De aceea trebuie
înlăturată vechea confuzie dintre neautenticitate (în sensul de fals doctri
nar) şi pseudonimie, între ficţiune şi
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artiilciu literar, între conţinut ortodox
ţi plagiat neoplatonic. A m intitele tra
tate ale \dzătorului tainelor cereşti im
conţin abateri de la dreapta credinţă,
desi au lost învinuite cel puţin do unilaterjlizări monofizite. Opera presupu
sului convertit apostolic este, aşadar,
pe de o parte, paradigma tradiţiei ealcedoniene si ortodoxe, iar pe de alta,
cronica fidela a m ediului ei istoric şi
cultural în care a apărut.
A ltă concluzie asupra căreia noii cer
cetători în areopagitologie \or treimi
să meditezi' este clicşul micim ii de sta
tură a lui Dionisie Smeritul. Prea ade
sea aceasta a putut da si sugestia p u 
ţinătăţii
sale
intelectuale
în
pofida
smereniei caracteristice.
Cât priveşte însăşi expunerea ipote
zei
sale,
istoricui român procedează
foarte metodic. După câteva capitole în
care se rememorează stările
politice,
religioase şi culturale din epocă, ceea
ce presupune cu precădere stabilirea
raporturilor dintre cele două părţi ale
creştinătăţii veacului al Vl-lea, trece la
formularea argumentelor care se impuri
pentru fundamentarea tezei sale. Aceas
ta este, anticipăm , ca, drept autor al
tratatelor areopagitice, trebuie să-l re
cunoaştem
pe Dionisie
Smeritul
din
Tomis.
In întreaga sa lucrare, Pr. Gheorghe
I. Drăgulin stabileşte un număr de Z2
de argumente. Dintre ele vom analiza
aici pe scurt doar pe cele mai evi
dente.
a)
Data sărbătorii Paştelui trădează
sigur prezenta învăţatului străromân la
Roma încă din anii de încheiere ai
veacului al V-lea. Reflectă epoca dis
putării aprige dintre cele două facţiuni
diferite cu prilejul alegerii pontificale
a lu i Simali şi a oponentului său, î.auTenţiu. în
documentele
partizane
in
favoarea celui dintâi, adică in aşti-numitele Falsuri simahiene, apare de ia o
vreme cronologia dionisiană in detri
m entul tradiţiei «vetus romana». Faptul
acesta de\ ine foarte curios, mai ales că
atunci spiritele erau atât de bifurcat?
pe tema zilei de sărbătorire a celui
mdi Hidre praznic creştin.
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Totuşi toţi erau latini şi greu con
cepeau să se abată de la tradiţia )cr
pascală apuseană îndătinată.
După câteva decenii, obsesiile datei
pascale se reiau şi cu sporite preocu
pări doctrinare. Ba, Dionisie Smeritul
este invitat oficial de Curia papală să
întocmească două referate ştiinţifice in
probleme
de
calendaristică.
Autorul
nostru medieval se străduieşte, în con
tinuare, să verifice şi să preia pe seama
apusenilor elemente de tradiţie pascală
alexandrină. Acolo unde aceasta tăcea
sau apărea confuză erau cercetate pre
cizările lui F.usebiu al Cezareii şi ale
Sfântului Chirii ccl Marc. De asemenea,
savantul străromân a întreprins reluări
personale ale precizării textelor biblice,
îndeosebi din Exod.
Toate aceste preocupări ale lui au o
legătură
directă
cu
textele
pseudeareopagitice. Dintre acestea Epistola a
VII-a se remarcă printr-o problematică
astronomica. Ba, sunt învăţaţi care in 
terpretează piesa aceasta nu numai ca
în perfectă concordanţă cu regulile sta
bilite la Sinodul I ecumenic (Niceca,
325) c-i şi ca o expresie a teologici sci
tice tropashite.
Argum entul conchide că, la începutul
veacului
al
Vl-lea
european,
toate
aceste cunoştinţe astronomice de traditie pascală alexandrină,
cu date
de
simbolism biblic si cu elemente de Isto
rie bisericească universală nu le putea
poseda la acest nivel, atunci, decât
Dionisie Exiguul, instruit
la Tomis şi
l.i Bizanţ.
b)
Tot din cuprinsul acestei părţi
lucrării se mai poate prelua argumentul
cunoaşterii şi al respectării canoanelor
pentru
menţinerea
echilibrului
vieţii
bisericeşti. Se .ştie că învăţatul scit a
fost influenţat în mod evident de regle
mentările răsăritene ale Constituţiilor
apostolica. Lucrarea este anonimă, dar
a circulat aproape în întreg spaţiul
creştin.
Oricum, in Apus, Dionisie Smeritul
s-a remarcat ca editor al canoanelor
ecumenice

in

mai multe

versiuni.

D in

tre acestea, primele piese sunt cu
noscute ca «apostolicei, de care tot
înv a ta tul dobrogean s-a îngrijit să le
traducă în latineşte.

a

R E C E N Z II

Pe de altă parte, iaiina lui de în 
văţa! canonist era asociată in epocă,
adeseori, cu aceea de căutat consilier
la centrul pontifical roman. Lăsând de
o parte prestigiul sau cultural îa ve-acul
al Vl-lea pe meridiane europene, repre
zentanţii
m onahism ului
trebuiau
să-i
ceară neapărat consultaţii. Aceştia se
adresau nu numai unui călugăr îm b u 
nătăţit (Casiodor şi-l aminteşte aşa şi
după decenii îndelungate de la moartea
sa) ci şi savantului, cunoscător autori
zat al marilor tradiţii duhovniceşti şi
canonice din Răsărit şi din Apus.
Să nu uităm că in generaţia lui a
trăit şi cuviosul Benedict de Nursia, de
a cărui iniţiativă se leagă înfiinţarea
unor m ănăstiri de bărbaţi şi de maici.
Cât priveşte scrierile pseudoareopagitice, acestea prezintă cazul lui Demofil,
m onahul răzvrătit îm potriva unui preot
ortodox şi râvni tor, care nu poate scăpa
astfel de rigorile pedepsei canonice.
Pe alte pagini pseudoareopagiîice se
discută
competenta
ierarhului
care
poate excomunica pe cei care s-au fă
cut nevrednici de numele de creştin.
Unind cele descrise Ia am bii autori,
se poate
conchide
asupra existentei
concepţiei unei singure persoane.
Aceasta — ne apare verosimil să ac
ceptăm — este învăţatul inonah Dionisie
din Tomis.
c)
Combaterea creştină voalată a cul
telor de misterii din veacul al Vl-lea
constituie alt argument al demonstra
ţiei ipotezei româneşti propuse.
Colateral acestui aspect trebuie să
avem prezentă în spirit şi comparaţia
l u i or
elemente ale sistemului neoplato
nic cu învăţătura creştină pe care cer
cetarea de faţă o prezintă. Nu le vom
transcrie aici pe toate. Ne m ulţum im
doar să reliefăm polemica pseudoareopagitică îm potriva adm iraţiei pe care
Produs o dobândise in chip sporit la
Roma. A utorul creştin porneşte ck> la
biografia acestuia. Interpretării lui Marinos că moartea filosofului a fost anun
ţată printr-un semn ceresc, o eclipsă, i se
opun fenomenele cosmice mai presus
de fire din ceasurile Răstignirii. In rea
litate, pretinsul ucenic apostolic relie
fează im portanţa semnului m inunat spe
cial al întunericului de trei ore faţă
de obişnuita eclipsă de soare clin 1 I
ianuarie 484.
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Evident lucru că nu toate argum en
tele pe care le form ulează P. C. Pr.
Gheorghe I. Drăgulin au forţa probantă
a celor de mai sus. Totuşi, în întregime,
cartea reuşeşte să schiţeze viabil prolilu l spiritual şi cultural al autorului
căutat, care se structurează astfel după
patru aspecte : — iormaţia lui teologică
postealeedoniană şi alexandrină,
pre
ocupată să combată vechile erezii şi
apocritele în circulaţia contemporană ;
- configuraţia filosofică a autorului
trebuie să fie localizată la sfârşitul
veacului al V-lea, când nu putea fi
decât una predominant neoplatonică ;
— formaţia mistcriosofică a necunos
cutului învăţat impune aceeaşi evidenţă
a epocii. îndeosebi alianţei dintre filo
sofi a păgână şi cultele de misterii ;
— pregătirea ştiinţifică pe care, cu
surprindere,
o
constatăm
la
marele
Pseudo-Areopagit
se
defineşte ca
o
sumă de cunoştinţe de astronomie, de
filologie veche, —■ greacă şi latina — ,
de exegeză critică. Ca un tot, ele pot
ti admirate in paginile in care autorul
se orientează, ortodox, cu aceeaşi dex
teritate în cartea Exodului ca şi în ca
pitolele Evangheliei.
Concluzia finală a
cărţii este că pa
ternitatea asupra
Corpusului
pscudoareopagilic trebuie să-i fie atribuită şi
restituită ierom onahului Dionisie Sm eri
tul. In el se găsesc adunate, ca într-un
fagure de miere, toate sevele teologiei
şi ale culturii unui învăţat care a iubit
şi a cercetat cu aceeaşi ardoare biseri
cile din Tomis, din Constantinopol şi
clin Roma. Credem că aici nu este vorba
de o revendicare subiectivă, de o
ro
mânizare, cu orice preţ, a unui «fon
dator ai evului mediu», pentru că în
această carte obiectivitatea ştiinţifică
te întâm pină de pe orice pagină a ei.
De aceea s-ar putea ca viitorul să
valideze, în curând, mai hotărât, multe
dintre
aserţiunile
ipotezei
româneşti
asupra celui mai mare teolog al începu
turilor noastre culturale,
tălm ăcitorul
genial al trăirii mistice ortodoxe me
dievale.
Prof. M A R IA N A POPESCU-AK.GE5
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V a i e r i u A n a n i a , PRO M EMORIA. Acţiunea catolicismului
in România interbelică, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, 1992, 126 p.
In «Cuvânt înainte», Prea Fericitul
Părinte Teoctist, Patriarhii! României,
ia te câteva precizări de ordin general
privind atitudinea Ortodoxiei rc m ân jş'i
fa(â dc alte credinţe. «Ortodoxia [rom a
nească) s-a dovedit, de-a lungul seco
lelor, lot cităî. de toleranta fală de alte
credinţe religioase pe cât s-a dovedit
poporul român lată de te i do alt neam».
-Dificultatea se naşte atunci când cel
de alt neam sau de altă credinţă în 
cepe să creadă că virtutea ta e slăbi
ciune şi că ea poale îi exploatată în
beneficiul său», situaţii de acest gen
întâlnindu-se, «atât în plan naţional cai
si in cel religios>-, Poporul român şi Bi
serici sa s-au văzul nevoite «să adopte
po liţii ferme şi să arate că virtutea
bunătăţii si îngăduinţei merită intr-ade
văr numele de virtute..., tărie-). DU»
situaţiile grele prin care au trecut, «po
porul român şi Biserica au avut de
în v ălat
un
lucru
im portant : ciclu-ti
aminte de relele trecutului nu pentru
a uri pe cineva sau a te răzbuna, ci
pen(r/; ca e/e să nu se mai repeic .
V izând
prezentul, când Biserica Romano-Catolică dă semne vizibile de pe
netrare prin orice m ijloace în Ortodoxia
românească spre a o slăbi, iucrarca
autorului vine «mai ales în întâm pina
rea unei eventualităli». Astfel ră tă in u i
tele şi meşteşiigitele atacuri să nu ne
mai găsească nepregătiţi, ci dimpotrivă,
«ierarhii, preoţii .şi credincioşii Bisericii
noastre, dar si oamenii politici care
cârmuiesc destinele tării... să şiie să-ţi
definească atitudinea», dând dovadă de
fermitate.
Scriitorul, poetul şi dramaturgul, is
toricul şi profundul român şi ortodox,
măfllurisi torul rom ânism ului şi al cre
dinţei ortodoxe în temniţele comuniste,
m isionarul cu largă deschidere faţă de
celelalte
confesiuni,
dar neclin iit
în
adevărurile proprii fiinţei neamului şi
Bisericii
străbune,
autorul,
părintele
arhim andrit Vartolom eu A nania, recent
devenit Arhiepiscop al Clujului, urm ă
reşte m ai in tii, retrospectiv şi succint,
temele principale pe care şi le-a propus,
mergând la îndepărtatele lor origini, ca

apoi sa le aducă în prezentul de care
se ocupa.
Patru probleme sunt supuse unei m i
nuţioase
şi
documentate
analize
in
vederea unor concluzii obiective şi de
n eclintit: 1 } Concordatul cu Vaticanul,
2) Statusul romano-catolic ardelean, 3)
Şcolile catolice şi 1 } 0 ;d inele c ălu g ă
reşti.
A utorul
porneşte
de
la
«efectele
transilvane ale Tratatului de. la Trianon» care <■ii conferea României suve
ranitatea asupra A rdealului», iar «toate
bururile fosluhi: stat ungar trec de
drept iu proprietatea Statului roman.'>
(p. 7). Din punct de vedere religios
«Or lo d o iia
românească dev ine religie
dominantă», urm ând ca problemele bu
nurilor materiale cât şi problema O rto 
doxiei să fie reglementate prin legi
speciale (p. 8 ).
Această dublă situaţie de drept «c de
natură să jeneze spiritul de supremaţie
al romano-catolicismului» si «să pro
voace reacţia m aghiară», ajungându-so
astfel la «conjugarea intereselor romano-catolice şi m aghiare şovine» care
luptă «într-un front comun... împotriva
.Statului romă,, şi im plicit
împotriva
drepturilor legitime ale Bisericii O rto 
doxe Române-- (p. 9). Acestui front
comun, insă ii nrovoacă dificultăţi Bi
serica Greco-Catnli că din Ardeal, pe
care V aticanul şi-o socotea a sa, dar
Budapesta o repudia, căci imensa m a
joritate a aces'ei Biserici era rom a
nească (p. {’>). Succesele obţinute de a d 
versari se datoresc îndeosebi «perseve
rentei şi îndem ânării diplomatice a pa
palităţii» care tocmai în acest timp
redobândeşte «noul stat european. Ceta
tea V aticanului», pupa redevenind suverau-pontif cu toate drepturile politice
internaţionale (p. 8 ). Dar la baza succe
selor stau şi cauze interne ca «slăbiciu
nea şi interesele personale ale oam eni
lor politici
din
România»,
cel
mai
im portant tactor
intern fiind .••rege-lc
catolic
căruia
guvernanţii
îi
sunt
aproape în întregime tribuiari» si în
«faţa căruia capitulează pana la urm ă)
(p. 9— 10).
Concordatul. Părintele A nania face o
atotcuprinzătoare incursiune în istoria
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concord a teici:', ajun gând astfel Iu Con
cordatul cu România.
Conslitutia d;n IS23 prevedea că «ra
porturile dini re diferite cui tu şi stat se
vor stabili prin lege» (p. 17). l’jp a însă
ocoleşte constituţia si sr- prevalează de
calitatea lui de sef de stat r:i să-vi
atingă ţintii. Profitând tic factorii interni
amintiţi, papa reuşeşte ca «raporturile
dintre Statut român si cultul roauivicalolic din Rom ânia «să nu <ie regle
mentate priii lege ci pe baza lui Codex
juris canonici’ (p. 17).
Tratativele încep in 1020 ţi durează
până în 1327, Ciind sa senine a ::ă Con
cordatul,
Codexului
romano
catolic.
Anteproiectele vin dc la V atican i:i
1920 rând guverna Avere seu, ministru
de culte Iiind O ctav'an Goga, caro in
două rânduri, respinge aces‘. anteproiect
si propune modificări. Sub guvernul li
beral al lui I. I. C. Brătiatiu. pspalialea
trimite a treia variantă si mai in inte
resul ei, şi deloc în interesul leo’t’.m al
Rom âniei. G uvernului
Crălianu ml re
vine răspunderea penlru continuarea si
încheierea tratativelor asupra Concor
datului in condiţii extrem de umilitoare
şi păgubitoare pentru prestigiul şi i.eleresulc Statului român» [p. 18). Guvernul
liberal însă cade si semnarea se face
sub a doua guvernare a lui Averoscu,
ministru de culte fiind greco-catolicul
V. Goldiş, care din adversar al Concor
datului devine peste noapte susţinător,
în mai 1927, merge la Roma şi sem
nează, în numele regelui Rom âniei si
al Statului român, actul prin care V a ti
canul repurta o victorie netăgăduită
asupra demsiiilăţii şi intereselor rom a
neşti» (p. 2 0 ).
«In 1929 guvernează partidul naţional
ţărănesc al lui luTu M a r 'i’, rnre..„ ig 
norând
protcsele ierarhilor
ortodocşi,
ale intelectualităţii conştiente şi ale
opiniei publice, şi fără un studiu prea
labil, supune, în luna mai, Corpurilor
legiuitoare proiectul c!e lege pentru ra
tificarea Concordatului» (p. 20), Deţi.
în plenul .senatului, Biserica Ortodoxă
protestează, «corpurile legiuitoare vo
tează ratificarea in urma unui cuvânt
de ordine o! lui iu liu M anîu, transmis
prin raportorul parlamentar al Concor
datului-. (p. 21 si 51).
înainte de a fi semnat si prezentat
Parlam entului
României.
Concordatu
lui i s-a adăugat o declaraţie-clauză,
întocm ită de cardinalul delegat al papei,
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«menita să precizeze poziţia V aticanu
lui iu cadrul viitoarelor Ini relaţii cu
guvernul României» (p. 51). Dar exem
p larului prezentat Parlam entului îi lipsea
această declaraţie (p. î l ) . Concordatul
mai avea o anexă, constând dinlr-un
«schi ml) de scrisori interveni le ini re en'■ermil
n ;m ln si nunţiatura
(papala)
clin liucuri'sti cu privire la reglementa
rea si precizarea anum itor probleme.
Legea de ratificare, votată de Parla
ment, spunea că aceste scrisori «se a lă 
tură la legea de fală cu intenlia ra
eie să capete putere de lege». Dar «nu
au fost alăturate» (p. 3 i— 32). «De-a
dreptul uluitor o faptul că ciricjinulul
Concorc/afii/ui, care cuprindea şi declaraţia-clauză..., a dispărut iără urme din
arhiva M inisterului rio externe» (p. 52).
Istoricii care s-au ocupat cu problema
C încordatului socotesc că textul aces
tuia «a fost primit, intr-adevăr, dc re
gele FordinaitJ şi că de la acesta, pe
un [ilon subteran, a ajuns la Roma,
unde, probabil, a şi rămas» (p. 52). Aul.,rul iH idiului
supus analizei atrage
atenţia
că
«intr-adevăr
caracterul
obscur al U am actici concurdatare nece
sită sa iic reţinut-*. Totul s-a făcut
intr-un
s e c re t
desăvârşit». Se sem
nează Ia Roma
iar nu în capitala
României, ca alte Concordate cu alte
ţări. Se publică in M onitorul O ficial
după doi aui etc. (p. 30—31). Concorda
tul :-a lost sprijinit si de unele elemente
de dreapta (naţionaliste) ca Nae lonescu,
ziaristul Pamfii Şeicaru, care mergea
până ta ideea abandonării Ortodoxiei.
Anoi episcopul de Bălti, Visarion Puiu
care alnfiltra opinia că singura
PaIrijrliitr bine întemeiată este aceea a
Romei» (p. 56). Dar şi mai mult, însăşi
Legea
cultelor
apare după semnat ea
Concordatului ţi elaborarea ei este în
funclle de acest act (p. 54).
Urmărind acest Concordat, părintele
A rhim andrit A nania arată com.plexita!i-a
consecinţelor care rezultă din acest act.
sub raport religios, juridic, poJilJc si
oconomic (p. 2 2 — G3). Redăm doar sin
teza celor 40 de pagini din care să se
constate că acest înjositor act a fost
înfipt ca o sabie otrăvitoare în fiinţa
neam ului şi a lîiseric'i străbune. «Acest
Concordat i-a acordat Bisericii Catolice
privilegii pe care nti le-a avut nici sub
întreaga dinastie catolică a liasburgilor
din
imperiul
austro-ungar»
(p.
38).
*Dreptul episcopilar, clericilor şi proie-
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sorilor de a avea
celâlcnic
străină,
dreptul aceslora, ca şi al credincioşilor,
de a comunica liber cu Roma, iără nici
un control din partea Stalului, dreptul
papei de a-şi num i episcopi Iără ca
statul
să
opună un veto,
libertatea
cpiscopilor de a eluda responsabilitatea
lor politică în raport cu clorul în sub
ordine, drepturile exclusive a ic Bisericii
Catolice asupra înv ăţăm ân tului rc/iyias
şi libertăţile ei de amestec în învdfem ânlul public» (p. 39).
Prevederile Concordatului
Mi nt
ţi
germenii celorlalte
trei
>mortalităţi
ale noii ofensive papale .şi iredentiste*,
care au putut «să întreţină o iargă ac
ţiune convergentă de subminare a
su
veranităţii Statului român ţi de promo
vare a im perialism ului catolic», ceea ce
au încercat să facă
in perioada inter
belică.
Statusul Romano-Catolic ardelean
«a
fost organizaţie catolică
maghiară,
cu
caracter mai mult laic care, vreme
tio
aproape patru secole,
şi-a revendicat
dreptul dc proprietate şi administrare a
unor imense bunuri materiale de pe ieritoriul A rdealului» (p. 64). Cat a durat
Im periul austro-ungar,
acest Stalus «a
fost dezagregat şi chiar
condamnat de
ierarhii» (catolici), dar încurajat şi to
lerat de autoritatea
civilă a
statului
(p. 66— 67), V aticanul
nerecuiioscând
«existenta şi funcţionarea» lui (p. 67).
In faţa unui oponent român, adică
a
Statului român,
proprietarul de drept
al tuturor bunurilor din Ardea!, «ierar
hia catolică se va coaliza cu laicii (m a
ghiari), iar papa va interveni direct
şi
le va certifica existenţa
şi funcţiona
rea» (p. 67). Toată această
«răsturnare
fundamentală»
se petrece
pe durata
unui singur an (apr. 1931 — mai
1932),
sub guvernul Iorga,
şeful acestui gu
vern fiind iniţial contra, dar schimba-ndu-şi brusc atitudinea. Astfel d'.n «or
ganizaţie ilegală, repudiată de Vatican,
denunţată ca prim ejdioasă dc Statul ro
mân, pusă sub ancheta
justiţiei
sub
grave acuzaţii de fals, fraudă şi activi
tate subversivă», devine «legală, rerur,">cută de V atican, confirm j l ă do
gu
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vernul român» (p. 8 6 ). Personal savan
tul N. Iorga numise Statusul «organiza
ţie ilegală şi primejdioasă» (p. 69),
ca
spre sfârşitul aceluiaşi
an, prim ul m i
nistru N. Iorga» să se pronunţe oficial
în faţa Parlamentului pentru cauza Statusului» (p. 7-1). In toiul acestor răstur
nări de opinii ale guvernanţilor români,
papa decorează pe D.
Ghica, ministrul
de externe, adept
al
catolicismului,
Irate al viitorului monsenior
V ladim ir
Ghica şi văr cu un demnitar
maghiar
din conducerea Statusului ; pe omul po
litic C. Argetoianu, susţinător al rege
lui Ca rol al 11-lea şi dictaturii acestuia ;
si pe un anume J. Pangal, acesta din
urma având un rol important în presa
românească a vremii, dar şi în condu
cerea lojei
masonice
din
Bucureştii
(p. TI). Diplomaţia papală foloseşte deci
şi presa vremii şi
masoneria,
scopul
scuzându-i mijloacele. G uvernul
Iorga
sprijină efectiv Statusul, iar regele Carol al Il-lea susţine prin toate m ijlo a
cele acest Acord (p. 75).
Se ivesc reacţii din partea intelectu
alilor fideli rom ânism ului şi din partea
unora dintre uniţi, aceştia fiind excluşi
de la dreptul asupra
acestor
bunuri,
răci prin Concordat ei şi-au pierdut au
tonomia, devenind un rit în Biserica C a
tolică. Toţi aceşti buni
români
s-au
pronunţat pentru dreptul S tatului
ro
mân asupra bunurilor organizaţiei, având
loc şi un proces favorabil asupra drep
tului Statului
român
(p. 75). Primul
ministru N. Iorga, grăbeşte
însă sem
narea acordului, deleagă pe Vaier Pop,
greco-catolic, să semneze
în
numele
regelui, iar pe un senator m aghiar din
Parlamentul României cel mai sus am in
tit să prezinte oficial Statusul (p. 8 8 ).
Acest Vaier Pop
şi cardinalul Pacelli
în numele papei încheie Acordul de la
Roma în mai 1932, Acord care «n-a fost
niciodată ratificat dc Parlament deoa
rece i s-a dat caracterul unui act inter
pretativ al Concordatului» (p. 78). A u 
torul lucrării
pe caro
o
prezentăm
scoate în e\idonţă consecJiife/e acestui
Acord.
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Din punct de vedere religios se pro
duce «un puternic moment de fortifi
care a poziţiilor catolice in România»
(p. 75), însă ^i «de decepţie pentru uni
ţii ardeleni...», ceea ce a dus la instau
rarea «unui anum it climat psihologic»,
anume «de revenire a unei mari părţi
a uniţilor la Biserica m am ă» (p. 80).
Acest lucru s-n realizat în 1948, sub
un guvern comunist, ce-i drept, fapt
care «nu schimbă întru nimic datele
problemei şi nici nu-i dim inuează im por
tanta, atât din punct de vedere al Sta
tului roman cat şi din acela al Bisericii
Ortodoxe
Române majoritare.
Istoria
naţională o transcende pc cea politică»
<p. 63).
Sub raport politic Acordul era de n a
tură să servească «interesele revizionis
m ului maghiar, manifestat prin m ijloci
rea şi la adăpostul religiei catolice şi,
ca atare, să şubrezească temeliile suve
ranităţii naţionale române» (p. 81). Pre
şedintele laic «al aceste: organizaţii era
şi vicepreşedintele partidului maghiar
din România, senator in Pari .imcutul
Rom âniei de la Bucureşti (p.
ia :e
in martie 1928 îşi permisese să d e c id e
în plin senat că «întregul A rdeal nu
este altceva decât o infiltraţie de trei
naţiuni» (p. 71), referire la cele trei
naţiuni favorizate, afară de cea română ;
cel care a prezentat papei conţinutul
Stutusului, delegat dc guvernul Iorga.
Aşezată oficial sub scutul Vaticanului,
nsfei'u de activitate de până acum a
Statusului nu num ai ca răm âne întreagă,
ba încă s-a şi lărgit», după cum de
clară acelaşi senator maghiar (p. 34).
Ştiut fiind trecutul acestei organizaţii
şi compromiterea ei în ochii autorităţi
lor şi opiniei publice, V aticanul i-a
schimbat denumirea în «consiliul epar
hial» (p. 84).
Sub aspectul economic, Acordul «con
tinuă
tului»,
de o
care...
liard

şi desăvârşeşte opera Concorda
adică «deposedează Stalul român
avere ce-i revenea de drept şi
se ridica la valoarea de un m i
lei, constând din moşii întinse,
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imobile şi sume lichide» (p. 8-4), |_unoscut fiind că în acci sni un ha. agri
col era 6000 lei iar o pereche de boi
•1000 lei, n. i‘.J. Dacă ţinem seama şi de
faptul ca însuşi papa ca şi împărăteasa
catolica, M aria Tereza, precizaseră că
bunurile «de sub administraţia Statusului» sunt «bunuri publice», că «toată
jurispiudenţa ungurească şi romanească
alirm ă aceleaşi concluzii», este cu totul
evident că prin tratatul de la Trianon,
ele «trebuiau să treacă in mod legitim
pe seama Statului român» (p. 85). A v ân d
în vedere că «prin eliminarea uniţilor
din circuitul intereselor materiale ale
Statutului»,
«coaliţia
catolico-re\ izionista» devine «mult mai evidentă», «se
poate trage concluzia că prin Acordul
de la Roma, Statul român renunţă la
o avere imensă în tavoarca prozelitis
m ului catolic, pe de o parte şi a ireden
tism ului m aghiar pe de alta » (p. 85— 86).
-Statusul s-a bucurat de. sprijinul ţă
răniştilor tare vin la putere a doua zi
după semnarea acestui Acord la Roma,
guvern al cărui şef, Iuliu M aniu, av u 
sese Pilul cheie î:i semnarea Concorda
tului. Direct sau indirect, la succes au
contribuit şi liberalii, al căror şef. Ion
Brâlianu, simpatiza organizaţia, m inis
trul Cultelor fiind tot un liberal (p. 8 6 ).
Si totuşi, dacă savantul istoric N. Iorga
ar fi fost şi bun diplomat, fără îndoială
că acordul n u ar fi fost semnat sub
guvernarea lui. Or, N. Iorga a fost in 
consecvent în raporturile cu regele Carot al Il-lea, piecându-se acestuia până
Ia a îmbrăca uniforma albastră a Fron
tului Renaşterii Naţionale (p. 87), forma
dictaturii lui Carol.
Şcolile catolice «au constituit cea de
a treia principală m odalitate a acţiunii
catolicism ului în Rom ânia», cu efecte
mai mari decât misionarismul. «Dacă un
misionar propriu-zis atacă problemele
fiinţiale, dascălul dc la catedra catolică
le poate introduce pieziş, strecurând în 
cetul cu încetul, pe nesimţite, ideile
religioase pe care şi le propune» (p. 91).
A utorul lucrării Pro Memoria face o
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s u m a r ă i n c u r s i u n e i n p r o b le m a
m â n t u l u i catolic la români.

în v ăţă

In Ţara Românească si în Moldova,
in fam iliile princiare şi boiereşti, p ă
trunsese influenta culturii franceze pen
tru a cduca odraslele lor, aducând pro
fesori din afară. Iau apoi iihiţă z t ii
ti.- pcn-- ioane conduse de profesori fran
cezi. Vin «misiunile catolico care deschid
şi patronează şcoli particulare de cul
tură generată şi educaţie apuseană», «dc
origine străina», cu lim ba de predare
«străină», cu ore de religie «tot străine»
(p. 03), anume era catolică. Tinerii care
nu se converteau la catolicism răm â
neau
totuşi
tributari
catolicismului,
«dispuţi; oricând să-şi pună serviciile în
slujba intereselor catolice» (p. 94).
In Ardealul dinainte de marea unire
(1918), aceste şcoli catolice, la începu
turile lor, «au avut un caracter dc stat»,
iar dascăli erau «clericii catolici, i,i 'ma
joritatea lor călugări din diferite ordine
sau congregaţii», utrtizati în virtiitf-i
unor contracte. M ai târziu au loc «în 
cercările — deseori izbutite — ale Bi
sericii Catolice» de a pune stăpânii e
pe aceste şcoli, «dându-le caracter em i
nam ente bisericesc:-'. In
ultim a
fază,
care se prelungeşte şi după 1918, aceste
şcoli ţin de trei stăpâni : de organizaţia
laică catolică (Status), de administraţia
Statului sau a comunelor respective şi
de ordinele sau congregaţiile monahale
jp. 06— 97). Prin acceptarea de către
guvernul român al A cordului Status, se
produc schimbări esenţiaLe în structura
acestor şcoli, care au avut, «pe lângă
destinaţia culturala,
şi o importantă
destinaţie politică». Iniţiat sub stăpâni
rea austro-ungară şi apoi maghiară, şco
lile erau urmate şi de tineri români,
care nu aveau atunci şcoli. I n preajma
prim ului război, num ărul elevilor ro

(p. Ofi). In sufletele greco-catoiicilor
însă, care le-au frecventat, mai ales a
acelora dintre cei bog.-’ ti sau intelec
tuali, acestei şcoli «au reuşit să conso
lideze crcdinta catolica şi ataşamentul
faţa de Vatican», crcâudu-se «o intelec
tualitate unită, care a salutat transfor
marea, prin Concordat, a Risericii na
ţionale greco-catolice într-un singur rit
al Bisericii romane. Când unii dintre ui
s-au trezit la realitate, după excluderea
lor din organizaţia Status, «a fost prea
târziu-. O ul.iniă catolicizare a intelec
tualităţii unite arc loc după revenirea
m ajorităţii acestei Biserici Ia Biserica
m amă in 1043. Aceşti intelectuali au
trebuit să frecventeze bisericile catolice
de limbă m aghiară şi astfel să se de
părteze do românismul
ortodox
sau
(ji'eco-catolic (p. 99).
Ordinele călugăreşti, '-unt ultim a m o
dalitate
a
acţiunii
catolicism ului
în
România, ca .ce! mai avansat şi cel
mai putcrnic front al catolicismului»
(p.
100).
Istoria
acestor
ordine
în
România «e strâns legată de aceea a
şcolilor catolice» (p. 101). I n anul 1923
existau în Ardeal «-15 m ănăstiri catolice
de bărbaţi»... si «50 m ănăstiri catolice
de femei» (p. 101).
Este adevărat, afirmă părintele Anania,
că activitatea culturală şi civilizatoare
a acestor călugări a avut «o inlluenţă

•catehism ul catolic» şi din cauza «lipsei
unei catedre de religie ortodoxă, precum

hotărâtoare în lormarea Intelectualităţii
româneşti». Dar «această cultură reflec
ta o mentalitate religioasă, socială şi
politică străină dc şţructura şi interesul
poporului român» şi «ortodoxiei
lui»,
slujind «ţelurile Vaticanului, ale Vienei
catolice şi Budapestei şovine» (p. 101).
• Cultura însă, afirmă categoric autorul,
oricât de vastă şi benefică, rămâne de
corativă, dacă nu e ancoratâ în spiri
tualitate, si anume in cea autentică pro
prie neam ului din care
iaci parte»
(p. 107).
Concordatul a conferit
V aticanului
dreptul «să-şi menţină vechile ordine
religioase şi chiar să aducă altele noii»

şi a ofensivei de desnaţionalizare prin
.ip^î limbei române din programă, aceşti
ei«*'. : n-au mai frecventat astfel de şcoli

(p. 106). Aceste ordine au continuat ac
ţiunea
lor
antirom ănească
şi
prom aghiară şi după alipirea A rdealului la

m âni
laţa

scăzuse foarte
tendinţelor de

mult, fiindcă,
in
catolicizare
prin
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România. C ălugării catolici «au conlinuat să predea exclusiv în limba m a
ghiară, chiar in şcolile frecventate de
un procent de elevi români deloc n e g li
jabili) (p. 105). M ai mult. (Jnele ordine
învăţau ră «stăpânirea românească dsupra A rdealului este trecătoare sau că
reprezintă o stare do ocupaţie» (p. lOo).
Cele mai m ulle
slujeau iredentismul
maghiar [p. 106).
In anexa acestei importante lucrări,
părintele A nania dă o relalare despre
Generaţia C luj '46a, scoţând in evi
denţă unitatea studenţilor români de
atunci, ortodocşi şi greeo-catolici, întru
susţinerea idealurilor naţionale (p. 111 —
112). Procum se cunoaşte, sfinlia sa pe
atunci, student Ia M edicină şi Conser
vatorul de muzica de la Cluj, era pre
şedinte al acestei asociaţii studenţeşti
tiind prim ul pe baricade împotriva tota
litarism ului comunist care tocmai tindea
să se instaleze.
Anexează lucrării şi un memoriu că
tre Senatul Statelor Unite ale Am erica
din 1976, pe când era misionar al A r h i
episcopiei Române Ortodoxe de acolo.
In acest memoriu explică documentat
uneltirile m aghiarilor şi amestecul tor
5n
treburile
României, începând din
1946 (p. 113 -123).
în concluzie, autorul afirmă că «.şco
lile catolice şi ordinele monahale sunt
minuţios prevăzute în textul Concorda
tului, iar acţiunile lor dizolvante, atât
din punct de vedere spiritual cât şi
politico-economic, capălă prin arest aci
acopcrire legală şi perspectivă de per
petuitate.'.
Chiar
şi Acordul
de
la
Roma, privind Statusul «a fost posibil
tot prin referire !a Concordat-.,
In
tă ri

c o n c lu z ia
(m a i

a c e s te i

s c u rtă

ar

fi

s u c c in te
fo s t

fă ră

prezen
în ţ e le s ) ,

din c o n s i d e r a ţ i i l e f i n a l e ale
*Fo/Cs;ndu-şi propriile nuclee
interioru] S tatului rom ân, uzând ?i

redăm

c h ia r

a u t o r u lu i.

din

abuzând

de

slăbiciunea,

n epregătirea

sau corupţia politicienilor de la Bucu
reşti, exploatând starea psihică excep
ţională a u n u i rege catolic (reid.r.c~-

n. n.J, ca şi interesele personale, după
aceea, ale unui suveran iără nici o cre
dinţă (Carol al 11-Iea n. n.), Antrenând
cu îndem ânare resentimentele naţionale
şovine ale unei părţi clin populaţia m a
ghiară şi răscolind orgoliul coniesional
al celor m ai catolicrzante ele mante u n i
rile, V aticanul a reuşit să dea o tiuiilă
lovitură suveranităţii naţionale a R om â
niei ţ i principiului ele egalitate a ce!ăteni/or ei : prin Concordatul din 1027
şi prin Acordul din Î032», am ândouă cu
«un
caracter eminamente diplom atic■
>,
căpătând in //na/ haina unei convenţii
internaţionale* (p. 108).
Dar amestecul catolicism ului «în tre
burile Statului român, ca şi acelea ale
liisericii Ortodoxe Române, nu s-au în 
cheiat. Catolicismul, oficial sau nu, a
continuat să alimenteze năzuinţele şo
vine
ale
unor
elemente
iredentiste
maghiare
din
Ungaria
şi
România»
(p. 109). Se aduce ca mărturie incon
testabilă un articol dintr-un ziar catolic
londonez, din 1963, în care se publică
sumar un apel, acuzând guvernul român
că «oprim ă pe minoritarii
maghiari»,
«cerând independenta (deocamdată) a
Ardealului». Un an mai târziu acelaşi
ziar dă pagini întregi din acel apel, coinentându-le ca «să popularizeze astfel
revendicări ale m aghiarismului şovin»
(p. 109). îti 1976, «mişcarea revizionista
Izbucneşte...
prin Federaţia
M aghiară
Americană;), arătându-se soarta «tragică
a ungurilor din Transilvania» (p. 110).
In
câteva rânduri documentate, a u 
torul atrage atenţia asupra scţiuntl^r
papalităţi! in România, după 19R9, desi
Concordatul nu mai există de peste
patru decenii. «Vaticanul numeşte în
România
episcopi
romano-catolici
şi
greco-catoîici fără consultarea p'f'.i'ablIS
a guvernului român, ridică E p N o s ^ j de
la Alba lulia Ia rangul de Arhi- p
e.
(deşi se cunoaşte că acesta esle un
vechi centru de educare a tineretului
in spirit revizionist) $i prom.te evan
ghelizarea
poporului rom ân
prLntr-o
■ia'jmită campanie de prozelitism In pa-
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valel cu tentativele dc falsificare a
istoriei naţionale» (p. 120).
In ]9?2, «prin Congresul M ondial al
L',.gurilor, Budapesta se face din nou
e c o u l revizionismului şi aruncă semnale
nici măcar nu se ostenesc să sa
sub obişnuitul văl al am bi
guităţilor verbale» (p. 110).
care

m ascheze

Personal sunt profund mişcat dc lucrarca Pro Memoria şi de integritatea
spirituală a rom ânism ului şi ortodoxia
autorului ei, pe care-1 cunosc direct şi
indirect din anii tinereţii. Am avut şi
am impresia că înLr-însul a înviat sa
vantul şi evlaviosul meu profesor de la
studiile de doctorat în teologie, Teodor
M. Popescu, căruia autorul i-a fost
asistent universitar la catedra de istoria
Bisericii Universale şi care profesor a
trecut de timpuriu la cele veşnice cu
cununa de «mărturisitor» al rom ânism u
lui şi al credinţei ortodoxe în închiso
rile comuniste.
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De când s-a semnat Concordatul şi
Acordul Statusului, afară de câţiva care
au scris în acele vremuri (unii şovăiel
nic), după venirea la putere a com uniş
tilor nu au mai scris decât p r o f e s o r u l
Teodor M. Popescu odinioară şi p ărin 
tele A nania tocmai în aceste vremuri
când sufla atâtea vârtejuri de opinii,
multe din ele dăunătoare liinţei neam u
lui si Bisericii străbune. Este m crilul
incontestabil ai acestui sfinţit părinte,
literat, poet şi dramaturg din rândul
clericilor monahi, că nu s-a lăsat an 
trenat de nici unul din aceste vârtejuri,
ci s-a hotărât să grăiască neam ului şi
ortodocşilor prin «cea^la carte. Şi a
grăit înainte de a bănui ca Dumnezeu,
prin voinţa Ha şi a Bisericii, i! \a
scoate din liniştea mănăstirii, din para
diziaca sa chilie de creaţie, ca pe sf.
G r i g o r e Teologul aarecând, şi-i va pune
să păstorească turma cea cuvântătoare
din centrul Ardealului, cel mult râvnit şi
asaltat de duşmani.
Arhim .
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DIN MILA LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR
MITROPOLIT AL MUNTENIEI SI DOBROGEI
PATRIARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
IUBITULUI NOSTRU CLER, CINULUI M O N A H A L
ŞI DREPTCREDINCIOS1LOR CREŞTINI, H A R SI PACE
DE LA DUMNEZEU-TATĂL,
IAR DE LA N O I PĂRINTEASCA BINECUVÂNTARE
«Prăznuim omorârea morţii, siârâmarea
iadului şi începutul unei alic vieţi, viata
veşnică» (Sl. Ioan Damaschin).
HRISTOS A ÎN V IA T !

Iubiţi jii duhovniceşti,
Dis-de-dimineaţă, la cumpăna dintre noapte şi zi, sărbătorim şi
anul acesta, prin cântări de laudă şi de biruinţă, praznicul învierii lui
Hristos, triumf al vieţii asupra morţii, purtând in mâini lumânări
aprinse din flacăra învierii de pe Sf. Altar ce închipuie Mormântul cel
purtător de viaţă al lui Hristos şi cântăm cu toţii în glas de rugăciune ;
«Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm şi să ne
veselim Intr-însa».
Dintru început, ziua învierii a fost cinstită ca cea mai mare săr
bătoare a creştinilor, împărăteasă şi doamnă, sărbătoarea sărbătorilor,
întrucât toate celelalte praznice din timpul anului, care reactualizează
momentele mai importante din istoria mântuirii îşi găsesc împlinirea şi
rostul în învierea lui Hristos. «Dacă Hristos n-a înviat, spune Sfântul
Apostol Pavel, zadarnică este atunci propovăduirea noastrăt zadarnică
şi credinţa voastră» (I Cor. 15, 14).
învierea lui Hristos a zguduit din temelii felul de gândire al lum ii
vechi, întrucât a dat un nou orizont vieţii omului şi întregii creaţii.
întrebările, căutările şi nedumeririle oamenilor dintotdeauna pri
vind raţiunea şi rostul vieţii şi al creaţiei primesc astăzi răspunsul de
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la Mormântul cel izvorâtor de viaţa şi de înviere al lui Hristos. învierea
lui Hristos dovedeşte câ răspunsul la aceste întrebări nu este moartea,
ci trecerea de la moarte la viaţă, la viaţa cea fără sfârşit.
Acest adevăr ÎI cântă Biserica : «Ziua învierii să ne luminăm
popoare, Pastele Domnului, Paştele ! Că din moarte la viaţă şi de pe
pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cel ce-I cântăm
cântare de biruinţă».
De aceea, în ziua Sfintelor Paşti, cerul şi pământul, cei vii cu cei
adormiţi, moşii şi strămoşii din veacuri, cântă şi seveselesc, împreună,
intru aşteptarea învierii celei de obşte şi a arătării cerului şi a păm ân
tului nou (Apoc. 21, 1).
Vechile şi sfintele noastre cimitire strălucesc astăzi de lumină.
După datina străbună, creştinii
ortodocşi duc astăzi
lumina învieriilui
Hristos la locurile de veci ale
celor adormiţi şi le vestesc, precum ne
vestim şi noi unii altora, câ Hristos a înviat.
Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos, Domnul cel înviat,

Slujbele sfinte din noaptea aceasta ne arată totodată că in drumul
nostru spre Înviere trebuie să trecem, de asemenea, împreună cu
Hristos, Paştele nostru, prin cruce şi moarte. Dobândirea bucuriei fără
cruce şi a învierii fără moarte nu este posibilă, Hristos însuşi, ca Dum 
nezeu întrupat pentru mântuirea noastră, a trecut prin cruce şi moarte
ca să biruiască moartea pentru totdeauna şi să ne dăruiască învierea
şi viaţa cea de veci, «Oare nu ştiţi că toţi câţi în Hristos lisus ne-am
botezat, intru moartea Lui ne-am botezat ? Deci ne-am îngropat cu El,
în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi,
prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea v ie ţii; ...Cu
noscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu
El, ca să nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păca
tului. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui
împreună cu El... Aşa şi voif socotiţi-vă că sunteţi morţi păcatului, dar
vii pentru Dumnezeu în Hristos lisus, Domnul nostru» (Rom. 6, 3— 4,
6, 8, 11).
învăţătura Bisericii noastre, care îşi trage puterea şi viaţa din
Hristos Dumnezeu Cel mort şi înviat, ne arată că cei ce au pornit pe
drumul mântuirii şi al învierii sunt chemaţi a muri omului cel vechi
al păcatului şi a purta, cu dragoste jertfeinică şi credinţă, crucea lui
Hristos şi a deveni astfel următorii Lui.
Purtarea crucii nu implică însă numai durere şi suferinţă, ci prin
Hristos, care ne însoţeşte pe drumul Golgotei şi al învierii, crucea
devine izvor de bucurie, iar moartea omului vechi, prilej de eliberare
din robia patimilor care năpădesc, asemenea buruienilor, ogorul sufle
tului. «Dacă, într-adevăr, L-aţi ascultat şi aţi
primit învăţătura Lui,
aşa cum este adevărul întru lisus, ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel,
să vă dezbrăcaţi de vieţuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi,
care se strică prin poftele amăgitoare9 şi să
văînnoiţi
in duhul minţ
voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit
întru dreptate şi în sfinţenia adevărului. Pentru aceea, lepădând min-
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n ii’io, grăiţi adevărul, fiecare cu aproapele sau, căci unul altuia suntem
mădulare. Mâniaţi-vă şi nu greşiţi; soarele să nu apună peste mânia
voastră... Cel ce a jurat, să nu mai jure, ci, mai vârtos, să se ostenească
lucrând, cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă să dea şi celui ce
a^e nevoie. Din gura voastră să nu iasă un cuvânt rău, ci numai ce
este bun, spre zidirea cea de trebuinţă, ca să dea har celor ce ascultă...
Orice amărăciune şi disperare şi mânie şi izbucnire şi defăimare să
piară dc la voi, Împreună cu orice răutate. Ci fiţi buni între voi şimilostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă, în
Hristos» (Efeseni 4, 21— 26, 28— 29, 31— 32).
Iubiţi tineri şi tinere, curate şi sfinte vlăstare ale Bisericii noastrey
In aceste clipe de bucurie şi prăznuire a lui Hristos Cel înviat,
Biserica vă adresează cu dragoste cuvânt de preţuire, încredere şi spe
ranţă. însuşi Mântuitorul a chemat copiii ia Sine şi a acordat atenţie
deosebită tinerilor care au Cost adevărate cununi do apostoli, martiri şi
sfinţi, din ceata cărora se află şi cei patru fii ai Sfântului Constantin
Brâncoveanu.
Sunteţi temelia neamului şi nădejdea Bisericii noastre. Sunteţi
generaţia care, cu ajutorul lui Dumnezeu, va gusta din acea libertate
deplină şi responsabilă la care au visat şi spre care au năzuit părinţii
voştri.
Faceţi-vă din valorile creştine, trăite şi susţinute prin jertfe şi
mari strădanii de către moşii şi strămoşii noştri, ţel de viaţă şi stin
dard de biruinţă in încerrărilo care ne stau înainte.
Sărbătoarea de astăzi ni se adresează tuturor, dar mai ales vouă
tinerilor creştini ca vlăstare de nădejde întru renaşterea şi învierea
neamului. Pastele, ca sărbătoare a triumfului vieţii, prin omorârea
morţii, este «începutul unei alte vieţi, a vieţii veşnice», cum cântă
Sf. loan Damaschin.
Această zi sfântă ne cheamă să turnăm în vasul nostru cel de lut
un conţinut nou de credinţă statornică, de iubire lucrătoare, pe care
suntem chemaţi s-o arătăm faţă de bolnavi, de bătrâni, de orfani şi faţă
de toţi cei în care licăreşte viaţa pentru care Hristos a fost răstignit şi
îngropat, spre a învia a treia zi.
Să nu vă împuţinaţi când vă confruntaţi cu necazuri şi cu ispite.
Tuturor ne spune Sf. Apostol Pavel : «Să nu mai fim copii duşi de va
luri, purtaţi încoace şi încolo de orice vânt al învăţăturii, prin înşelă
ciunea oamenilor, prin vicleşugul lor, spre uneltirea rătăcirii. Ci, ţinând
adevărul, în iubire, să creştem întru toate pentru El, care este capul —
Hristos» (Efes. 4, 14— 15).
Adăugaţi credinţei, iubirea care niciodată nu cade. Prisosiţi în
rugăciune şi în împărtăşirea cu Sfintele Taine, ca astfel «să vă îm bră
caţi In omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi sfinţe
nia adevărului» (Efes. 4, 24).
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Iubiţi jii şi fiice duhovniceşti,
Fără Hristos şi Biserica Sa, care ne arata adevărul cel veşnic desco
perit nouă de Dumnezeu, o autentică reînnoire a societăţiiromâneşti şi
o reclădire a ei pe temelii noi nu este
posibilă.
Rămâneţi in credinţa nestrămutată şi pilduitoare a strămoşilor. Nu
vă lăsaţi amăgiţi de cei care doresc dezrădăcinarea voastră şi Îndepăr
tarea de Biserica noastră dreptmăritoare. Nici o învăţătură sau filosofie
a acestei lumi nu poate înlocui credinţa noastră străbună, pentru că,
spre deosebire de alţi înţelepţi, învăţători sau filosofi, singur Hristos,
întemeietorul acestei <?redinţe, S-a jertfit de bunăvoie pentru cei care-L
primim ca Domn şi Hristos.
El a înviat din morţi, şi a arătat prin viaţa şi învăţătura Lui că
relaţia omului cu Dumnezeu este o relaţie personală, de iubire şi comu
niune veşnică. In această sfântă identitate de credinţă, dar şi de grai
şi de neam, să-i păstrăm, pe toţi fraţii noştri români oriunde s-ar afla,
hărăzindu-le în dragoste un loc aparte în inima noastră.
Vestiţi tuturor că Hristos a înviat,
că viaţa are un sens bine sta
bilit şi că în această perspectivă, felul cum trăim pe pământ are o deo
sebită importanţă. Să fim încredinţaţi că darurile învierii ne sunt nouă
hărăzite. Mântuitorul Hristos, învierea noastră, ne va ajuta cu harul
Duhului Sfânt să biruim încercările şi dificultăţile actuale.
Sărbătoarea Paştilor să reverse peste noi toţi, cei de aproape şi de
departe, darurile sale cele bogate şi sfinte, buouria învierii lui Hristos
şi nădejdea reînnoirii şi Învierii noastre.
Părintele vostru iubitor şi pururea către Hristos rugător vă
îmbrăţişează cu dragoste şi vă vesteşte :
HRISTOS A ÎN V IA T !

f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII O R T O D O XE R O M A N E

♦ VI ?\Ţ3\

BiseRice^vscn

SFIN ŢIREA SFÂNTULUI ŞI M ARELUI M IR
LA PATRIARHIA ROMÂNĂ
Printre îndatoririle de seamă pe care le are Biserica noastră Orto
doxă Autocefală este şi aceea de a pregăti şi sfinţi Marele Mir necesar
Tainei Mirungerii, târnosirii bisericilor şi sfinţirii antimiselor.
Marele Mir este, deci, materia trebuitoare săvârşirii celei de a doua
sfinte taine, a Mirungerii, ce se administrează imediat după botez, prin
care se împărtăşeşte celui botezat harul Sfântului Duh, necesar pentru
întărirea şi creşterea sa în viaţa duhovnicească şi pentru dobândirea
mântuirii.
Vorbind despre botez, Domnul nostru lisus Hristos arată că, pentru
a intra cineva în împărăţia lui Dumnezeu, trebuie «să se nască» «din
apă şi din Duh» (loan 3, 5). Naşterea «din apă» se referă, cum lesne se
înţelege, la botez, iar naşterea «din Duh», la împărtăşirea harului dum
nezeiesc.
Administrarea Tainei Botezului, renaşterea pe care el o determină
trebuie întărită, pecetluita prin harul Sfântului Duh, întărirea pe care
o acordau Sfinţii Apostoli în vechime, când «îşi puneau mâinile peste
cei botezaţi şi ei primeau Duhul Sfânt» (Fapte 8, 17), chiar şi atunci
când botezul îl săvârşiseră alţii, mai înainte.
Cu vremea, Biserica a rânduit ca împărtăşirea darurilor Sfântului
Duh, după săvârşirea Tainei Botezului, să se facă printr-o ungere spe
cială pe care o săvârşeau episcopii, ca şi preoţii, din încredinţarea
episcopilor, mai ales pentru că numărul celor botezaţi sporea neîncetat.
Ungerea cu Sfântul Mir confirma, în acelaşi timp, în cel mai înalt
grad calitatea creştinilor de ucenici ai Mântuitorului : «cei unşi» (II Cor.
1, 21— 22 ; Evrei 1, 9 ; I loan 2, 20, 27) sau «aleşii» credinţei celei noi.
Untdelemnul sfinţit, a dobândit, prin adăugarea treptată şi ameste
carea cu diverse ingrediente, denumirea de Sfântul şi Marele Mir, iar
taina sfântă în cadrul căreia se săvârşeşte ungerea s~a numit, cum e şi
firesc, Mirungerea.
Pregătirea şi sfinţirea Marelui Mir a devenit, astfel, o lucrare de
mare însemnătate în Biserica Ortodoxă. Fără el, Taina Mirungerii nu
se poate săvârşi.

8

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

Fiind sfinţit de arhierei, care sunt urmaşii legiuiţi ai Sfinţilor
Apostoli la conducerea Bisericii, Sfântul şi Marele Mir are puterea şi
harul pe care le avea însăşi punerea mâinilor Sfinţilor Apostoli peste
capul primilor creştini.
Prin Taina Mirungerii, noul botezat devine creştin adevărat şi
deplin, adică uns al Domnului Hristos, pentru că ungerea aceasta este
semnul revărsării darurilor Sfântului Duh, care S-a pogorât, mai întâi
în chip de porumbel, asupra Mântuitorului, la botezul său în apa Iorda
nului (Matei 3, 16 ; Marcu 1, 10 ; Luca 3, 21— 22) şi apoi, peste Sfinţii
Apostoli, la Cincizecime, sub înfăţişarea limbilor de foc (Fapte 2, 1— 3),
iar acum se dă tuturor creştinilor, după Botez, sub chipul văzut al
Sfântului şi Marelui Mir.
Dacă la început Taina Mirungerii s-a făcut prin punerea mâinilor
şi prin ungere (Efeseni 1, 13), mai târziu ea s-a administrat numai prin
ungere.
Importanţa Sfântului şi Marelui Mir in Biserică şi în viaţa cre
dincioşilor constă nu numai în folosirea lui pentru administrarea Tainei
Mirungerii, una din cele şapte Sfinte Taine ale Bisericii, ci şi în aceea
că el se întrebuinţează, cum s-a arătat şi în alte acte de cult esenţiale
pentru viaţa bisericească. De aceea, ca şi Sfânta împărtăşanie, care se
păstrează în Sfântul Chivot, pe Sfânta Masă, Sfântul şi Marele Mir se
ţine în biserică, la loc de cinste în Sfântul Altar şi se foloseşte doar
când este cazul şi cu toată evlavia cuvenită.
Este, îndeobşte, cunoscut că Sfântul şi Marele Mir se prepară din
untdelemn de măsline amestecat cu vin natural, la care se adaugă felu
rite balsamuri, esenţe şi arome din 28 specii de arbuşti şi plante şi
din 8 răşini, cele mai multe provenind din Orient.
Potrivit tradiţiei, statornicită de veacuri în Biserica Ortodoxă,
aceste ingrediente se amestecă, se pregătesc şi se fierb după o rânduială
specială, însoţită de rugăciuni şi slujbe solemne, începând încă din
sâmbăta Floriilor, iar amestecul obţinut se sfinţeşte de întâistătătorul
Bisericii, înconjurat de soborul arhiereilor, în joia din săptămâna Pati
milor, la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, preschimbându-se în
Sfântul şi Marele Mir, care apoi, se împarte la toate eparhiile, spre a
fi folosit de către episcopi, la sfinţirea bisericilor şi a antimiselor şi de
către preoţi la Taina Mirungerii.
Sfinţirea Marelui Mir se săvârşeşte în Joia cea mare, la Liturghia
care, în vechime, se oficia seara, după Vecernie, pentru că, pe de o
parte, cu o zi înainte se face pomenirea femeii celei păcătoase care a
uns cu mir de mare preţ picioarele Domnului Hristos (Matei 26, 7, 10,
12 ; Marcu 14, 3, 6 ; Luca 7, 37 ; 10, 38 ; Ioan 12, 3— 7) şi, pe de altă
parte, fiindcă actul sfinţirii strânge în jurul Sfântului Altar pe toţi
arhiereii, ca odinioară pe Sfinţii Apostoli în jurul Mântuitorului la
Cina cea de taină, care se prăznuieşte în această sfântă şi mare zi,
când Domnul Hristos a investit pe sfinţii Săi ucenici cu puterea preoţiei,
dându-le poruncă a săvârşi necurmat în Biserica creştină, atât ei, cât
şi urmaşii lor, slujba Sfintei Liturghii, în amintirea patimilor şi jertfei
Sale pentru mântuirea oamenilor.
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Prin varietatea componentelor sale, Sfântul şi Marele Mir simbolizează felurimea darurilor Sfântului Duh, care pun în lucrare virtuţile
creştine. Sfântul şi Marele Mir este, în acelaşi timp, semnul şi pecetea
lui Hristos, care face din el o pavăză duhovnicească a trupului şi
mijloc de mântuire a sufletului.
Marele Mir, sfinţit prin puterea Sfântului Duh, invocat în rugăciunile arhiereilor, fiind
trimis la toate eparhiile şi bisericile din
cuprinsul Patriarhiei Române, pentru nevoile cultului ortodox, duce cu
sine nu numai împărtăşirea darurilor Sfântului Duh, pe care le conţine,
ci şi semnul văzut al legăturii cu Scaunul patriarhal al ţării. El este,
deci, simbolul unităţii Bisericii noastre şi totodată, al legăturilor ei de
continuitate neîntreruptă cu Biserica întemeiată de Mântuitorul Hristos
şi de Sfinţii Apostoli, de la care purcede, de fapt, puterea sfinţitoare a
Marelui Mir.
în vechime, potrivit mărturiilor istorice, Biserica Ortodoxă Română
a pregătit şi sfinţit Marele Mir pentru toate comunităţile proprii, aşa
cum rânduiseră sfintele canoane.
în deiursul vremii, însă, datorită unor condiţii vitrege, o lungă
perioadă de timp Biserica noastră n-a mai putut să-şi exercite în întregime atribuţiile, inclusiv cele legate de pregătirea şi sfinţirea Marelui
Mir. în această situaţie, ne-am împărtăşit de ajutorul Patriarhiei
Constantinopolului, de la care am primit o vreme, Sfântul şi Marele
Mir, aşa cum Biserica noastră atunci când a trebuit, a venit în sprijinul
altor Biserici surori, ca în cazul Bisericii Ortodoxe Bulgare, căreia i
s-a trimis Sfântul şi Marele Mir sfinţit la Bucureşti, începând din 1921
şi până la recunoaşterea autocefaliei sale de către Patriarhia Ecumenică.
Dar, chiar şi în situaţia de care s-a pomenit, deseori, Biserica
noastră n-a încetat să se prevaleze de drepturile ei, ca în 1513, când
fostul patriarh ecumenic, Nifon, aflat pe pământul ţării noastre a
sfinţit Marele Mir la Curtea de Argeş, împreună cu arhiereii locului,
act repetat în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea de patriarhii Ierusa
limului, Dositei şi Hrisant Nottara.
După unirea Principatelor, în 1859, dar, mai ales, în urma dobân
dirii independenţei de stat a ţării, în 1877— 1878, Biserica noastră şi-a
putut reafirma autocefalia, adică starea de neatârnare, pe care, de
fapt, nu şi-o pierduse niciodată şi astfel, s-a reluat şi practica pregătirii
şi sfinţirii Marelui Mir pe pământul românesc.
De altfel, încă la 25 martie 1882, cu trei ani înainte de a se recu
noaste autocefalia (1885), Biserica noastră a reînnodat firul sfinţirii
Marelui Mir pentru trebuinţele proprii, act săvârşit atunci în catedrala
mitropolitană din Bucureşti, pentru prima dată numai de către ierarhii
români, prezidaţi de către mitropolitul primat Calinic Miclescu.
De atunci sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir s-a repetat de încă
cincisprezece ori până în vremea noastră şi anume : în 1894, de m itro
politul primat Ghenadie Petrescu ; în 1906, de mitropolitul primat
Iosif Gheorghian ; de trei ori, în 1921, 1926 şi 1934, de patriarhul Miron
Cristea ; în 1942, de patriarhul Nicodim Munteanu ; de şase ori, în
1950, 1955, 1958, 1965, 1968 şi 1973, de către patriarhul Justinian
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Marina ; de două ori, în 1978 şi 1983, de către patriarhul Iustin Moisescu
iar în 1988 şi 1993 de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist.
Rezultă, deci, că sfinţirea Marelui Mir constituie una din formele
de manifestare a autocefaliei Bisericii Ortodoxe, fiind o lucrare reli
gioasă de importanţă deosebită, care se săvârşeşte, după împrejurări, la
anumite intervale mai lungi sau mai sourte de timp.
Din practica de până acum a Bisericii noastre s-a văzut că Sfântul
şi Marele Mir trebuie pregătit şi sfinţit la noi cam Ia 4— 5 ani.
Terminându-se Marele Mir ce fusese sfinţit în anul 1988, s-au
luat din vreme măsurile cuvenite pentru ca, în ziua de 15 aprilie 1993
— Joia cea mare —■
> în biserica Sf. Spiridon-Nou din Bucureşti, să se
săvârşească, după rânduială, în cadrul dumnezeieştii Liturghii -a Sfân
tului Ierarh Vasile cel Mare, o nouă slujbă de sfinţire a Marelui Mir,
a şaptesprezecea de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii noastre (1885)
şi pentru a doua oară în timpul arhipăstoririi Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoetist.
Pentru aceasta, s-au achiziţionat materiile necesare obţinerii unei
cantităţi de circa 250 litri de Mare Mir, care au fost păstrate la loc
potrivit, în paraclisul mănăstirii Antim din Bucureşti, în vederea amestecării-combinării şi fierberii lor, la timpul cuvenit, conform Rânduielii
aprobată de Sfântul Sinod în anul 1906.
Pentru supravegherea pregătirii Marelui Mir, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoetist a delegat pe P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul şi pe
P.S. Episcop Teofan Sinaitul, vicari patriarhali, şi P.S. Episcop Roman
Ialomiţeanul, vicarul Arhiepiscopiei Bucureştilor ajutaţi de P. Cuv.
Arhimandrit Grigore Băbuş şi P. Cuv. Protosinghel Ieronim Creţu,
protosul şi, respectiv, eclesiarhul catedralei patriarhale.
In săptămâna a şasea a păresimilor şi anume, în zilele de joi şi
vineri, înainte de Duminica Stâlpărilor, în paraclisul mănăstirii Antim
din Capitală a început pregătirea materiilor vârtoase pentru Marele
Mir, care au fost alese, pisate şi cernute, iar în Sâmbăta lui Lazăr,
aceste ingrediente, împreună cu vinul şi untdelemnul de măsline, pre
cum şi vasele necesare, au fost aşezate la locul rânduit pentru fierbere.
Luni, 12 aprilie 1993, după Utrenie, în paraclisul mănăstirii Antim,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist şi PP.SS. Episcopi Vicari Nifon
Ploieşteanul, Teofan Sinaitul şi Roman Ialomiţeanul, înconjuraţi de un
sobor de preoţi şi diaconi de la catedrala patriarhală, au săvârşit slujba
sfinţirii apei. Apoi, Prea Fericirea Sa a stropit cu aghiasmă materiile,
vasele şi vatra de foc, după care s-a început fierberea celor 38 de ingre
diente, ce intră în compoziţia Sfântului şi Marelui Mir, fierberea care
a continuat în zilele de marţi şi miercuri, timp în care preoţii anume
rânduiţi, îmbrăcaţi în veşminte, au citit pericopele rânduite din Sfintele
Evanghelii şi au amestecat ingredientele.
Miercuri seara, după sluiba Pavecerniţei, s-a procedat la turnarea
amestecului obţinut în vasele special pregătite pentru sfinţire, în număr
de şase, iar la sfârşit s-au citit, după rânduială, rugăciunile de m ulţu
mire.

1

V IA 7A BISERICEASCĂ

11

Vasele, în formă de amforă, cu materia respectivă, au fost transpor
t e , in aceeaşi seară, la catedrala patriarhală şi aşezate în Sfântul
Ai:ar, pentru a doua zi.
Joi, 15 aprilie 1993, dimineaţa, la ora 8,30, membrii Sfântului Sinod,
ir. frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, înveşmântaţi în
xiăjdii, au coborât din palatul patriarhal şi s-au îndreptat spre cate
drală, unde aşteptau preoţii şi diaconii cu cele şase amfore cu materia
pregătită pentru sfinţire.
De aici, la ora 9,00, în sunetul clopotelor catedralei ce tâlcuiau che
mări la rugăciune, Întregul sobor a plecat în procesiune solemnă către
biserica Sf. Spiridon-Nou, pentru săvârşirea Sfintei Liturghii a Sfân
tului Vasile cel Mare şi pentru sfinţirea Marelui Mir, parcurgând pe
ds Dealul Mitropoliei şi străzile Bibescu Vodă şi Şerban Vodă, străjuite,
Je o parte şi de alta, de militari în uniforme de ceremonie şi de mulţime
de credincioşi.
In fruntea soborului, rânduit în procesiune, erau trei slujitori
purtând Crucea patriarhală şi cele două ripide, apoi, diaconi cădel
niţând, urmaţi de 12 arhimandriţi şi ieromonahi, purtători, doi câte doi,
ai celor şase vase cu Marele Mir pregătit pentru sfinţire, însoţiţi de
preoţi stabiliţi pentru liturghisire. După un alt grup de diaconi cu
:ădelniţe şi dichero-trichere, au păşit, îmbrăcaţi în veşminte sclipi
toare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi membrii Sfântului
Sinod, urmaţi de consilieri de la Centrul patriarhal şi Arhiepiscopia
Bucureştilor, profesori de Ja Facultatea de teologie şi Seminarul teologic
din Bucureşti, stareţi şi stareţe de mănăstiri şi schituri, călugări şi
'•ălugăriţe, studenţi teologi şi elevi seminarişti.
Ajungând, la ora 9,30, la biserica Sf. Spiridon-Nou, soborul ierar
hilor şi preoţilor slujitori, cu vasele conţinând materia pregătită pentru
sfinţirea Marelui Mir, au fost întâmpinaţi la intrare, in sunetul duios
al clopotelor, de protopopii şi preoţii bisericilor bucureştene, purtând
epitrahil şi culion, precum şi de un mare număr de credincioşi, care
veniseră încă de dimineaţă, ocupându-şi loc, unii în străni, iar alţii în
picioare, pentru a participa la acest important eveniment din viaţa
Bisericii strămoşeşti.
După intrarea în biserică a Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
şi a înalţilor Ierarhi şi închinarea arhiereilor la sfintele icoane, s-a
;r.ceput Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, potrivit rânduielilor tipiconale, răspunsurile fiind date de către corala Patriarhiei, condusă de
P.C. Pr. Constantin Drăguşin.
Făcându-se vohodul cu Sfânta Evanghelie, pe care au sărutat-o toţi
ierarhii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, la cântarea rugăciunii
'•Lumină lină», a binecuvântat biserica şi pe credincioşi cu dichero-tricherele, după regulă, apoi, Prea Fericirea Sa a păşit în Sfântul Altar,
urmat de ceilalţi membri ai soborului.
La sfârşitul paremiilor, în timpul troparelor şi condacelor rânduite
după tipic, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a cădit altarul şi
biserica, apoi, înalţii Ierarhi s-au adunat împrejurul Sfintei Mese, lângă
care erau aşezate vasele cu Marele Mir şi Prea Fericirea Sa a citit
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prima rugăciune de sfinţire, iar I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei si
Bucovinei a citit a doua rugăciune, după care Sfânta Liturghie a conti
nuat cu Evanghelia şi ectenia întreită, rostită alternativ de către diaco
nii slujitori.
La Heruvic, la ieşirea cea mare cu cinstitele Daruri — mai înainte
de ieşirea diaconului cu Sf. Disc — P. Cuv. arhimandriţi şi ieromonahi,
rânduiţi în procesiune, înconjuraţi de diaconi şi ipodiaconi cu ripide şi
cădelniţe, au ieşit din Sfântul Altar, câte doi, prin uşa din stânga,
purtând cele şase vase cu Marele Mir, până în mijlocul bisericii, ducându-le după rânduiala vohodului, până la uşile împărăteşti, unde au fost
primite de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, II.PP.SS.
Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, PP.SS. Episcopi şi PP. SS. Arhierei care,
ridicându-le, le-au depus în partea stângă a Sfântului Prestol.
După ce diaconul a rostit: «Să.luăm aminte», au fost descoperite
toate vasele purtătoare ale Marelui Mir şi Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a citit rugăciunea a treia, iar după : «Capetele voastre
Domnului să le plecaţi», a citit a patra şi ultima rugăciune de sfinţire
a Marelui Mir.
Terminându-se această rugăciune, Prea Fericitul Părinte Patriarh»
făcănd, de trei ori, semnul crucii asupra vaselor cu Marele Mir, a spus :
«Se sfinţeşte Mirul acesta eu puterea, cu lucrarea şi cu pogorârea
Duhului Sfânt, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh» şl
îndată ce corul a răspuns : «Amin», a adăugat : «Iată, acest Mir s-a
făcut Mir sfinţit, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh»,
apoi în timp ce se cânta «întru mulţi ani !» Prea Fericirea Sa a ieşit
din Sfântul Altar eu tricherul şi dicherul şi a binecuvântat pe credin
cioşi.
în acest moment al slujbei, de pe solee, I.P.S. Mitropolit Antonie
al Ardealului, în frumoase şi alese cuvinte, a subliniat importanţa
acestei zile în care are loc o dublă sărbătoare : Joia cea mare şi sfinţirea
Marelui Mir.
După ce a pus în evidenţă semnificaţia deosebită a slujbelor şi
deniilor din Săptămâna Patimilor, în care se comemorează evenimente
din istoria mântuirii neamului omenesc şi din însăşi viaţa pământească
a Domnului nostru Iisus Hristos, înalt Prea Sfinţia Sa a stăruit asupra
instituirii Tainei Sfintei Euharistii de către Mântuitorul în Joia Pati
milor şi a rânduielii statornice în Bisericile Ortodoxe Autocefale de a
sfinţi Marele Mir în această zi.
Apoi, I.P.S. Mitropolit Antonie a tălmăcit simbolismul şi semni
ficaţia ingredientelor din care se pregăteşte Marele Mir şi a relevat
rostul şi importanţa Sfântului Mir în Biserica Ortodoxă. în acest cadru,
înalt Prea Sfinţia Sa a explicat credincioşilor că Sfântul şi Marele Mir
se foloseşte la Taina Mirungerii, precum şi la sfinţirea antimiselor, a
bisericilor, în interior şi exterior, a sfintelor vase cu care se săvârşeşte
Sf. Liturghie şi la reprimirea în Biserică, a celor căzuţi din credinţă.
De asemenea, a mai arătat că în viziunea ortodoxă, potrivit căreia
noi ne prezentăm în faţa lui Dumnezeu, nu numai ca indivizi, dar şi ca
neamuri, ca etenii, prin ungerea tuturor fiilor neamului cu acelaşi Sfânt
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şi Mare Mir ţinem neamul unit în faţa lui Dumnezeu, legându-ne, ca
Iratl de sânge şi fraţi în Duh, sa fim toţi una, în gând şi în simţire, şi
sâ ne ajutăm unii pe alţii ca să dobândim har înaintea Părintelui ceresc.
Arătând, în încheiere, că sfinţirea Marelui Mir este o prerogativă
numai a sinoadelor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, I.P.S. Mitropolit
Antonie a subliniat că acest act de cult a fost săvârşit anul acesta pen
tru a şaptesprezecea oară în Biserica noastră după recunoaşterea ei, în
1885, ea autocefală, de către celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale
surori, în frunte cu Patriarhia Ecumenică din Constantinopol şi, pentru
a doua oară, de la alegerea şi înscăunarea Prea Fericitului Părinte
Teoetist ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
In continuare, P.S. Episcop-vicar patriarhal Nifon Ploieşteanul a
dat citire Actului sinodal, întocmit cu acest prilej, care a fost înscris,
spre aducere aminte, în Condica sfântă şi semnat în biserică, în faţa
credincioşilor, de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist şi de
toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii noastre, prezenţi la slujbă.
ACT

SINODAL

In numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului

Duh, Treimea cea

întru lot sfântă, deofiinţă şi nedespărţită — Amin.
Luând aminte de lucrarea sfinţitoare a Bisericii, Ia care se în 
trebuinţează S â n t u l şi Marele Mir, spre folosul şi creşterea duhov
nicească a credincioşilor, şi cunoscând că acum s-a ajuns spre sfâr
şitul cantităţii sfinţite în urmă cu cinci ani, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a hotărât ca, potrivit rânduielilor îndatinate şi drep
tului ei de Biserică autocefală, să se purceadă Ia pregătirile necesare
pentru sfinţirea M arelui M ir în anul 1993.
în acest scop, în
zilele de luni, marţi şi miercuri
din această
Săptăm ână mare, în paraclisul m ănăstirii Antim din Bucureşti, s-au
preparat ingredientele pentru Marele M ir şi s-a săvârşii slujba de către
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist, Prea Sfinţitul Episcop-vicar
patriarhal N iion Ploieşteanul, Prea Sfinţitul Episcop-vicar patriarhal
Teofan Sinaitul şi Prea Sfinţitul Episcop-vicar Roman latomiţeanul, în 
conjuraţi de preoţi şi diaconi.
Iar astăzi, cincisprezece aprilie, în Sfânta şi Marea zi de Joi din
Săptăm âna sfintelor şi m ântuitoarelor Patimi ale D om nului nostru lisus
Hrislos, din anul una
mie nouă sute nouăzeci şi trei,potrivit
rân
duielii din totdeauna a Bisericii Ortodoxe, atestată documentar şi pe
păm ântul românesc la
anii 1513, 1642, 1670, 1707,
1882 şi de
şai
sprezece ori în ultim a sută de ani,
Noi, T e o e t i s t , Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, îm pre
una cu înalt Prea Sfinţiţii M ilropoliţi şi Arhiepiscopi, cu Prea Sfinţiţii
Episcopi, cu Prea Sfinţiţii Episcopi-vicari patriarhali, şi cu Prea Sfinţiţii
Episcopi-vicari şi Arhierei-vicari, membri ai Sfântului Sinod, porniţi
în procesiune religioasă de la reşedinţa patriarhală, ne-am adunat în
biserica «Sfântul Spiridon-Nou» din Bucureşti şi, în cadrul dumneze-
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ieştii Liturghii a Sfântului ierarh Vasile cel Mare, cu puterea, cu lu 
crarea şi prin pogorârea harului Prea Sfântului şi de viaţă dătătorului
Duh, am săvârşit Sfinţirea M arelui Mir, care se va folosi la întărirea
în D uhul Sfânt a credincioşilor creştini prin Taina M irungerii, ca pe
cete a darului Sfântului
Duh, şi la sfinţirea,
prin ungere, a noilor
biserici şi a antimiselor de Ia parohiile şi m ănăstirile din cuprinsul
eparhiilor Patriarhiei Române din ţara şi de peste hotare.
Această sfinţire a M arelui M ir a avut Ioc acum pentru a şaptesprezecea oară în de Dumnezeu păzită Biserică Ortodoxă Română după
recunoaşterea eir în anul 1885, ca autocefală, de către celelalte Bise
rici Ortodoxe autocefale surori, în frunte cu Patriarhia Ecumenică din
Constantinopol şi, pentru a doua oară de la alegerea şi înscăunarea
Prea Fericitului Părinte
Teoctist ca Patriarh
al Bisericii Ortodoxe
Române.
La această slujbă de sfinţire a M arelui Mir au fost de faţă con
silieri patriarhali şi m itropolitani, profesori de teologie, călugări şi
călugăriţe şi credincioşi.
Cuvântul de învăţătură a fost rostit de înalt
înalt Prea Sfinţitul Antonie, m itropolitul Ardealului.

Prea

Sfinţia

Sa,

Spre aduceri aminte, s-a înscris acest Act sinodal în «Condica
Sfântă a Sfântului Sinod al Bisericii Autocefale Ortodoxe Române»,
semnându-se de noi, ierarhii, care am participat Ia săvârşirea acestei
dumnezeieşti slujbe.
Intr-un cuget înălţăm calde
Dumnezeu, cel în Treime lăudat.

rugăciuni

către

Bunuî

şi

M ilostivul

PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD

f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII O RT O D O XE
f DANIEL
M itropolitul M oldovei
f NESTOR
M itropolitul Olteniei

ROMANE

f AN TO NIE
M itropolitul A rdealului
t N ICO LAE
M itropolitul Banatului

t Episcop PETRU PÂDURARU
Locţiitor de M itropolit
al M itropoliei Basarabiei

| LUCIAN
Arhiepiscopul Tomisului

f VASILE
Arhiepiscopul Târgoviştei

f PIMEN
Arhiepiscopul Sucevei
şi R ădăuţilor

f BARTOLOMEU
Arhiepiscopul V adului,
Feleacului şi C lu ju lu i

f AN TIM
Arhiepiscopul D unării de Jos

r
\ANA

IA Ţ A
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f EFTIMIE

f GH ERASIM
Episcopul R âm nicului

Episcopul R om anului şi H uşilor

t EPIFAN1E
Episcopul Buzăului

f ANDREI
Episcopul A lba Iuliei

f CA LIN IC
Episcopul Argeşului

f TIMOTEI
Episcopul A radului, Ienopolei
şi H ălm agiului

t IO A N
Episcopul Oradiei

f JU ST IN IA N
Episcopul Episcopiei Ortodoxe
Române a M aram ureşului
şi Satm arului

t Episcopul V ALERIA N Z A H A R IA
f N IF O N PLOIEŞTEANUL
Episcop-Vicar Patriarhal

f TEOFAN SINAITUL
Episcop-Vicar Patriarhal

t R O M A N IALOM IŢEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Iaşilor

t s e r a f im f a g a r â ş a n u l
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Sibiului

t D A M A S C H IN SEVERINEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Craiovei

t G H ERA SIM PUTNEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Sucevei şi Rădăuţilor

t IRINEU BISTRIŢEANUL
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Vadului, Feleacului şi C lu jului

f IRINEU SLATINE ANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei
R âm nicului

t rO A C H IM VASLUIANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei
Rom anului şi Huşilor

f C A SIA N GÂLĂŢEANUL
Arhiereu-Vicar al Episcopiei
D unării de Jos

f EM ILIA N ARĂDEANU L
Arhiereu-Vicar al Episcopiei
A radului

f CA LIN IC BOTOŞANEANUL

După citirea şi semnarea Actului sinodal, Sfânta Liturghie a conti
nuat, potrivit rânduielii, iar la ducerea Sfintei Cuminecături la proscomidinr, s-au dus şi s-au aşezat alături şi vasele cu Sfântul şi Marele
Mir, unde au rămas până la terminarea slujbei.
La sfârşitul Sfintei Liturghii, Prea Fericitid Părinte Patriarh
Teoctist, ieşind pe solee, împreună cu toţi ierarhii şi preoţii slujitori, a
rostit următoarea cuvântare, spre a pune şi mai m ult în lum ină rostul
şi însemnătatea Marelui Mir şi a sfinţirii lui în viaţa Bisericii şi a cre
dincioşilor noştri :
«înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
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Cuvioşi şi Cucernici Părinţi şi Cuvioase Maici,
Dreptmăritori creştini,
Ne aflăm împreună, aici, în această catedrală închinata Sfântului
ierarh Spiridon, in ceasul sfânt al revărsării Duhului Sfânt peste ofran
da credinţei şi ostenelilor noastre. A/e găsim în aceste clipe sfinte şi
dumnezeieşti, unice in dimensiunile lor teologice şi liturgice, dar mai
u'ies in dimensiunile credinţei noastre strămoşeşti, ale Ortodoxiei, pe
care nu noi, ci un scriitor al Bisericii o numea «credinţa cea adevărată
a creştinismului» (Origen).
A vorbit atât de frumos înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie !
Cu îngăduinţa dumneavoastră aş dori să adâncim şi să reţinem în
tainele minţii şi ale sufletelor noastre, însetate după Dumnezeu, Cel în
Prea Sfânta Treime slăvit şi închinat, câteva dintre învăţaturile pe care
ni le dezvăluie ziua de astăzi şi pe care noi trebuie să le păstrăm, atât
în calitate de slujitori ai sfintelor altare, cât şi în calitatea de credin
cioşi, şi unii şi alţii, participanţi la această revărsare a darurilor Du
hului Sfântt în Joia cea Mare a Patimilor Mântuitorului nostru lisus
Hristos. De puţine ori in viaţa sa poate să asiste un credincios la sfin
ţirea Sfântidui şi Marelui Mir. Aţi auzit câtă luptă a dus Biserica noas
tră pentru obţinerea autocefaliei şi a dreptului, prin aceasta, de a sfin
ţi, prin Sfâintul ei Sinod, Mirul folosit la Sfânta Taină a Mirungerii
precum şi la sfinţirea bisericilor şi a antimiselor.
Ungerea cu acest Sfânt şi Mare M ir, care ni s-a făcut imediat după
primirea Sfântului Botez, este semnul lucrării nevăzute a Sfântului
D uh, aşa ctim însăşi formula liturgică mărturiseşte : «Pecetea darului
Sfântidui Duh», care S-a pogorât în chip văzut asupra Sfinţilor Apos
toli în slăvită zi a Cincizecimii,

după cuvântul M ântuitorului: «Şi

iată, Eu trimit făgăduinţa Tatălui Meu peste voi, iar voi şedeţi în ce
tatea Ierusalimului până vă veţi îmbrăca cu putere de sus» (Luca 24,
49). Acest dar ni se dă şi nouă, în chip nevăzut, prin Sfintele Taine
ale Biscricii. Căci ne spune Sfântul Apostol Pavel : «Cel ce ne întăreşte
j)c noi, împreună cu voi, în Hristos, şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu
care ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului în inimile noas
tre.» (II Corinteni 1, 21— 22 ; Efeseni 4, 30). Tot aşa ne învaţă şi Sfântid
loan Evanghelistul când spune, în una din epistolele sale : «Iar voi un
gere aveţi de la Cel Sfânt şi ştiţi toate... ungerea pe care aţi luat-o de
la El rămâne întru voi şi nu aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva...» (I
loan 2, 20, 27).
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Intr-adevăr, prin mulţimea mirodeniilor din care este făcut, SfdnL'.l şi Marele M ir închipuie, aşa cum mărturisesc Sfinţii Părinţi şi înzL:ztura de credinţă a Bisericii, «mulţimea şi felurimea darurilor şi
~-~:erilor Sfântului D uh» (Sf. Simeon al Tesalonicului, «Despre Sfintele
l-ine.., traducerea românească, cap. 62, p. 77).
Tuturor creştinilor de totdeauna şi din orice loc, Sfântul Mir le-a
-npărtă şit daruri atât de folositoare sufletelor şi «ere sterii în Hristos»
Zfeseni 4, 15): dând credinţei, darul evlaviei şi al rugăciunii, al drastei de Dumnezeu şi de aproapele, al înţelepciunii. Această «pecete
. darului Duhului Sfânt» am primit şi noi de la Dumnezeii prin preoţii
. i’-cmoşilor şi părinţilor noştri care au păstrat-o in Sfânta noastră fîis^^ică, neprihănită şi în toată valoarea ei, până în zilele noastre. O
■.estrează şi o vor păstra românii de aici, din satele şi oraşele ţării, dar
j. cei care s~au aşezat în alte colţuri de lume pentru că Biserica Orto
doxă Română îi adună ca o mamă iubitoare. Din acest Sfânt şi Mare
Mir, aşa cum aţi auzit din «Actul sinodal» vor fi sfinţiţi pruncii români
-in vatra ţării ca şi cei născuţi acolo, departe, unde românii au dus cu
t\ sufletul, limba şi credinţa; în America, în Australia şi pe alte con
tinente.
Căci, chiar şi acolo, atât de departe se va revărsa peste ei iubirea
noastră şi tezaurul de valori strămoşeşti ale acestui neam, cu adevărat
— aşa cum mărturiseam şi altă dată — neam de martiri şi de eroi,
neam de sfinţi şi de aleşi ostenitori în ale duhovniciei.
Iată, deci, iubiţii mei, două sensuri ale unităţii în Hristos : prim ul,
. cela al unităţii de credinţă, de neam şi de lim bă şi al doilea, cel al
unităţii de credinţă cu întreaga Biserică a lui Hristos, care «drept în■jaţă cuvântul adevărului», creştinii ortodocşi din lume fiind strâns le
gaţi de firul acesta al lum inii harului Sfântului Duh, care «pe cele de
lipsă le împlineşte şi pe cele slabe le întăreşte».
Fericiţi sunteţi fii şi fiice ale Bisericii că aţi găsit timp astăzi, în
marea atât de tumultuoasă şi de răpitoare a vieţii, pentru a fi împreună
cu noi, să ne inigăm şi să

implorăm, Împreună, revărsarea darurilor

Prea Sfântului Duh ! Este o clipă de învăţătură foarte valoroasă şi actuală când credincioşii noştri, sunt asaltaţi de promisiunile unor noi
*propovăduitori» şi <cevanghelizatori» adepţi ai unor noi forme de «adu
nare» a aşa numiţilor «adevăraţi credincioşi>> pe care-i amăgesc, uneori
Biblia in mâină, alteori invitându-i la vindecări miracidoase şi mişte' .oase, la o viaţă «mai aleasă» decât cea pe care am dus-o, noi, românii,
v~eme de aproape 2000 de ani. Unitatea de credinţă, iubiţi credincioşi,
: — B.O.R.
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după cuvântul Sfântului Apostol Pavel : «Un Domn, o credinţă, un Botez» (E/eseni 4, 5j trebuie să fie gândul şi dorinţa noastră permanentă
care ne ţine legaţi de tulpina învăţăturii Mântuitorului Hristos.
Nicăieri nu poate să găsească omul dezlegare la frământările cele
mai neliniştitoare ale sufletului ca în Sfânta Biserică, ca în rânduielile
aceastea din tidburătoarea săptămână a Patimilorf ca în deniile jertfirii
M ântuitorului Hristos, ca in deniile lacrimilor noastre, poezie a Sfinţilor
Părinţi pe care o cântăm şi o auzim seară de seară în nădejdea sfântă
a Învierii Celui răstignit pe lemnul Crucii, pentru că în El avem răs
cumpărarea prin Sângele Lui şi iertarea păcatelori după bogăţia haru
lui Lui» (Efeseni 1, 7).
Să vă gândiţi necontenit că Sfântul şi Marele Mir se află pe frun
tea şi pe trupul fiecăruia dintre dumneavoastră dar, mai presus de
acestea tîn cămara sufletelor arzând după Hristos, ca «pecete» şi «arvu
nă a D uhului în inimile noastre» (II Corinteni 1, 22).
Să nu-l prihăniţi cu gânduri şi fapte urâte ! Păstraţi lumina strălu
citoare a Sfântului Mir, pe care aţi primit-o

după Sfântul Botez căci

păzind-o veţi păstra neştirbită credinţa strămoşească în care aveţi da
toria să vă creşteţi pruncii pentru a rodi din ei vlăstare vrednice, chi
puri rodnice ale Bisericii şi neamului nostru. Prin ungerea cu Sf. şi
Marele M ir, aceştia devin «unşi» sau «hristoşi», numindu-se cu adevă
rat creştini. In acest chip învaţă Sf. Chirii al Ierusalimului pe credin
cioşi în una din catehezele sale : «Acum aţi devenit hristoşi prin pune
rea peceţii Duhului Sfânt şi aţi primit tot ce era prefiguraty deoarece
voi sunteţi <deoane ale lui Hristos»
In anul acestat rugăciunilor noastre fierbinţi li s-au adăugat cele
ale credincioşilor de peste Prut, din Basarabia şi Bucovina, în care a
răsărit, aşa cum glăsuieşte o cântare bisericească «primăvara haruluU.
In soborul arhieresc al Bisericii noastre întregit după decenii de înstrăi
nare, s-a aflat şi ierarhul şi întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ba
sarabia, Prea Sfinţitul Petru. Este darul unităţii şi darul Sfântului Duh
că am fost astăzi împreună, credincioşi şi clerici de dincolo şi de din
coace de Pruty ducând fiecare la plecare în episcopia pe care o păsto
reşte Sfântul şi Marele Mir pentru a mirunge pruncii români ortodocşi,
*

Cateheza mistagogică,

III,

1— 5, t r a d . p . G3— 66.
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pentru a sfinţi noi biserici şi antimise. Credincioşii din Basarabia vor
iu a hrana, duhovnicească de la mama naturală, de la mama firească,
Biserica Ortodoxă Română, nu de la o mamă străină şi adoptivă. Una
csie a primi hrana din mâna sau de la pieptul mamei adevărate şi alt
ceva a o lua din mâna alteia străine. Este darul lui Dumnezeu că iată,
neamul nostru şi ierarhii neamului nostru trăim bucuria de a avea în
mijlocul nostru pe ierarhul clericilor şi credincioşilor din sfânta şi m ult
pătimitoarea Basarabie. Este un fapt, repet, care trebuie să ne încura
jeze, iubiţi fraţi şi surori in Domnul, care trebuie să ne călăuzească
prin vremurile fragile şi prin instabilitatea vieţii noastre sociale şi po
litice. Duhul Sfânt ajută şi întăreşte acolo unde este slăbiciune, aşa
cum ne-a arătat slujba din această sfântă zi.
Să le mulţumim Înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor Mitropoliţi
şi Episcopi, care au venit de la distanţe mari, rupându-se de dragostea
şi rosturile credincioşilor pentru a fi aici împreună la această Sfântă
Liturghie din Joia

cea Mare a

Patimilor

Mântuitorului nostru

lisus

Hristos, din acest an adăugândy astfel, o nouă cărămidă la temelia Sfin
tei noastre Biserici.
Le mulţumesc

de asemenea tuturor celor care s-au preocupat de

procurarea şi pregătirea acestor 38 de soiuri de aromate care} potrivit
rânduielii, trebuie să alcătuiască compoziţia Sfântidui şi Marelui Mir.
In acest sens, s-au ostenit Prea Sfinţii Episcopi-vicari Nifon Ploieşteanul
şi Teofan Sinaitul ca şi Prea Sfinţitul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor, Roman lalomiţeanul, ca unul ce are mare pricepere şi în
ccle ale farmaciei. Prea Sfinţia sa are de m ulţi ani această harismă de
a pregăti ingredientele şi de a sluji câteva zile, de luni până miercuri
seara, împreună cu ceilalţi părinţi ai catedralei şi ai mănăstirii Antim,
la pregătirea Sfântului şi Marelui Mir.
Mulţumesc în genunchi Bunului Dumnezeu că mi-a hărăzit această
clipă ca să săvârşim cele dumnezeieşti în această catedrală care, la un
moment dat, s-a aflat în pericolul demolării. Dumnezeu ne-a ajutat să
o avem azi aşa cum a fost înălţată, mai m ult, întărită şi reparată. Au
rămas doar amintirile acelor clipe de zbucium, de dureri şi neputinţă
şi} mai presus de acestea, lacrimile şi rugăciunile preoţilor şi credin
cioşilor.
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Pretutindeni găsim, iubiţi

fraţi

şi

surori, semnele prezenţei lui

Dumnezeu în viaţa noastră, m viaţa lum ii şi a Bisericii. Să ne rugăm
ca El să aducă în lumea aceasta, care sângerează şi pătimeşte atât de
mult, milele Sale cele bogate. Credinţa, rugăciunea şi gândul de unitate
şi nădejde în puterea Mântuitorului Hristos ne va mângâia, ne va bucu
ra, şi îi va întări şi pe cei care caută căi.} deşi atât de zăbavnice, pentru
a izbăvi omenirea de întunerics de nedreptatef de suferinţă şi de m in
ciună.
li rog pe fraţii mei de arhierie, de credinţă, de grijă şi de răspun
dere înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, să ducă pretutindeniy odată
cu acest Sfânt şi Mare M ir, şi dragostea noastră fraţilor noştri români.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu, ca ziua de astăzi, rugăciunile şi ostenelile
noastre să ne fie de folos pentru ca, împreună, să ajungem să slăvim
şi Sfânta înviere cea de a treia zi a Domnului

nostru Iisus Hristos.

Amin /».
In încheierea solemnităţii s-a oficiat un Polihroniu pentru Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, pentru membrii Sfântului Sinod şi
pentru toţi cei prezenţi, apoi, în timp ce corul intona Im nul patriarhal,
Prea Fericirea Sa şi soborul ierarhilor şi preoţilor slujitori au ieşit în
curtea bisericii şi, după ce s-au rânduit în aceeaşi ordine, ca la sosire,
în sunetul melodios al clopotelor s-au îndreptat, pe jos, în procesiune,
purtând vasele cu Sfântul şi Marele Mir, spre catedrala patriarhală,
urmaţi de mulţimea credincioşilor.
Ajungând la catedrală, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi
înalţii Ierarhi au împărtăşit arhiereşti binecuvântări tuturor celor care
au participat, cu evlavie şi creştinească răbdare, până la sfârşitul aces
tei importante ceremonii, după care s-au retras în reşedinţa patriarhală,
iar preoţii slujitori au aşezat cu mare grijă vasele cu Sfântul şi Marele
Mir Ia locul cuvenit în paraclisul patriarhal.
Numărul impresionant al ierarhilor slujitori şi fastul deosebit cu
care s-a desfăşurat această solemnitate, ca şi predica instructivă a I.P.S.
Mitropolit Antonie al Ardealului şi mai ales cuvântul ziditor de învă
ţătură rostit, cu acest prilej, de către Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist au făcut ca ziua de 15 aprilie 1993 — Joia cea mare — să ră 
mână o amintire de neuitat în sufletele tuturor celor care au avut
bucuria de a fi prezenţi la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, în cadrul,
căreia s-a săvârşit sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir.
GH. VASILESCU

V IA Ţ A BISERICEASCĂ

21

SESIUNE OMAGIALĂ
75 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA
în zilele de 8— 10 aprilie 1993 s-a desfăşurat la Bucureşti, In sala
de marmură a Cercului Militar Naţional, sesiunea de comunicări cu
tema : 75 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, organizată de un
Comitet de iniţiativă, alcătuit din personalităţi aparţinând Academiei
Române, Institutului de Istorie Nicolae lorga, Arhivelor Centrale ale
Statului, Muzeului Naţional de Istorie, Asociaţiei Probasarabia şi Probucovina şi Societăţii culturale Bucureşti-Chişinău.
La această reuniune cu caracter ştiinţific a participat un public
numeros, format din cadre didactice universitare şi preuniversitare,
cercetători ştiinţifici, muzeografi, arhivişti, preoţi, oameni de cultură,
gazetari, studenţi şi elevi din Capitală şi alte localităţi, precum şi un
grup de intelectuali de la Chişinău şi Cernăuţi.
In comunicările prezentate, autorii s-au oprit asupra situaţiei pro
vinciei româneşti dintre Prut şi Nistru sub stăpânirea rusească (1812—
1918), au relevat principalele aspecte alo luptei populaţiei autohtone
româneşti pentru emanciparea naţională, care a culminat cu unirea
Basarabiei cu România la 27 martie 1918 şi au scos în evidenţă unele
momente mai semnificative din perioada interbelică.
Au reţinut în mod deosebit atenţia participanţilor comunicările
care au abordat următoarele subiecte : Rolul cărturarilor, al culturii în
general, în procesul de trezire a conştiinţei naţionale ; Evocarea ge
neraţiei Unirii Basarabiei cu România ; Recunoaşterea internaţională
a actului Unirii ; Basarabia în contextul României întregite ; Idealul
unirii naţionale în diaspora românească ; Consideraţii privind locul
României Mari în Europa ; Reîntregirea Basarabiei în urma acţiunilor
militare pentru eliberarea teritoriului naţional din vara anului 1941 ;
Mănăstiri şi biserici din stânga şi din dreapta Prutului şi altele. în
tratarea subiectelor, autorii 'au folosit importante documente şi date
de arhivă din ţară şi de peste hotare, scoţând pe larg în evidenţă efor
tul general făcut de poporul român pentru înfăptuirea reîntregirii teri
toriului naţional prin actul istoric de la 1 Decembrie 1918.
Cu cel mai viu interes a fost primită intervenţia Prea Fericitului
Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a sub
liniat atât îndatorirea ce avem cu toţii de a ne cinsti înaintaşii şi vred
niciile lor, dar să şi îm plinim idealul lor de unitate, de reîntregire a
neamului şi a Bisericii strămoşeşti. în acest cadru, Prea Fericirea Sa
a pus în lumină grija Bisericii Ortodoxe Române pentru fiii săi din
ţinuturile româneşti înstrăinate, care sunt puternic legaţi de Biserica
strămoşească şi către care ei îşi îndreaptă astăzi toate speranţele lor.
Răspunzând dorinţei Adunării eparhiale de la Chişinău, a mai arătat
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod al Bisericiimame a reactivat, la sfârşitul anului 1992, Mitropolia Basarabiei, care
îşi întinde oblăduirea ei duhovnicească pastorală şi dincolo de Nistru,
până departe, oriunde sunt români ortodocşi, fii ai neamului nostru.
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a rostit următoarea cu
vântare :
Onorată asistenţă, fraţi iubiţi dc dincolo de Prut !
«Fiecare dintre noi nutrim , în aceste clipe, cele mai curate senti
mente faţă de această zi şi faţă de dimensiunile ei, care trec numărul
de 75, dincolo, în adâncul istoriei şi se avântă, de asemenea, şi în viito
rul neamului nostru. De aceea, cred că se cuvine să închinăm un gând
de respect, de recunoştinţă şi dragoste pentru toţi aceia care, acum
75 de ani, s-au zbătut şi au îm plinit năzuinţele de unitate ale rom âni
lor. Noi suntem împreună cu ei în fiecare clipă din viaţa noastră, le ştim
şi le trăim durerile, cum cred că şi ei le-au trăit şi le-au simţit pe ale
noastre. Vom vedea oglindindu-se vredniciile lor când vom vedea ră
nile lor deschise, mormintele, monumentele, jertfele lor şi ne vom aduce
aminte şi mai bine de îndatoririle noastre. Căci atâtea vitregii şi în 
cercări s-au abătut asupra neamului românesc, nu numai din cele po
litice, dar şi religioase, încât, din nefericire nu scăpăm de ele nici ?n
zilele noastre. Ba am. putea spune că această jertfă impresionantă
unui neam este unică în viaţa popoarelor şi ea continuă încă foarte
dureros.
Trebuie sa vedem în această jertfă un îndemn şi o chemare în
apărarea patrimoniului nostru. spiritual, care este graiul străbun, de
înţelegere că nu poţi schimba limba sfântă cu o alta, că în această limbă
română, mama a înălţat la căpătâiul tău rugăciunea către Bunul D um 
nezeu şi a plâns când copiii şi familia erau în primejdie. In limba
aceasta s-a rugat pentru tatăl copiilor plecat pe front. In limba aceasta
s-au rugat preoţii secole de-a rândul către Dumnezeu pentru întreg
poporul şi pentru prosperitatea neamului nostru. In limba aceasta şi-au
mărturisit în faţa lui Dumnezeu mamele şi părinţii şi bunicii lor sufe
rinţele şi au cerut îndurarea lui Dumnezeu, încât nimic mai firesc
decât ca această limbă şi simţire să se afle sub oblăduirea Mitropoliei
Basarabiei, reactivată la sfârşitul anului trecut.
Folosesc acest prilej ca să. aduc un gând de recunoştinţă Adunării
eparhiale de la Chişinău, credincioşilor şi clerului care, pătrunşi de
această conştiinţă, au venit la Biserica-mamă, Nu ne-am amestecat şi
nici nu ne putem amesteca în problemele politice. Trebuie însă să se
cunoască foarte bine că fiecare Biserică Ortodoxă, potrivit principiilor
canonicc general recunoscute, păstoreşte neamul său, iar fiecare neam
trebuie să-şi aibă păstor la toate nivelele din fiii neamului respectiv,
aşa precum Mitropolia Basarabiei, care este fiica Mitropoliei Moldovei
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a lui Alexandru cel Bun de la 1401, a condiţionat numirea pentru a
putea fi recunoscută Mitropolia, iar mitropolitul să fie un fiu al pă
mântului de baştină din Moldova — Iosif Muşat, care a fost primul
mitropolit. Patriarhia Moscovei nu poate să nu ştie că a avea pastori
din neamul în care Biserica Ortodoxă s-a născut şi a luat fiinţă în
seamnă a respecta un canon de valoare universală, canonul 34 apos
tolic. Istoria ne arată că, chiar Biserica Rusă s-a opus tendinţelor de a
fi numiţi pentru păstorirea credincioşilor ruşi ierarhi de altă naţionali
tate. însăşi Patriarhia Ecumenică a apărat autonomia Bisericii din
Ţara lui Ştefan cel Mare atunci când Patriarhia Moscovei a încercat să
cotropească şi canonic această provincie. Asemenea dureroase întâm 
plări ca cele din 1940 s-au mai întâm plat. De aceea acum, la îm pli
nirea a 75 de ani de la Marea Unire, este foarte bine să ne reamintim
acest adevăr. Mama adevărată nu-şi părăseşte fiii; mama nu poate
exclude din dragostea ei pe fiii pe care} chiar dacă greşesc, ea este
datoare să-i iubească. Din punct de vedere uman, nimeni în lume nu-i
poate tăgădui cuiva calitatea de fiu sau calitatea de m amă. Este mai
mult decât sfânt dreptul de a-ţi recunoaşte mama şi de a-ţi recunoaşte
fiii. Nu putea Biserica noastră numai pentru că Patriarhul Moscovei
nu respectă canoanele Bisericii Ortodoxe, iar prin aceasta şi legile lă
sate de la Dumnezeu, nu putea Patriarhia Română să nu ia aminte la
atâtea lacrimi şi suferinţe şi ea a răspuns la cererea fiilor credincioşi
ai acestui păm ânt, reactivând Mitropolia Basarabiei. Lucrarea le apar
ţine şi credincioşilor şi preoţilor din Republica Moldova şi este o lu 
crare foarte firească şi o împlinire sfântă. Regretăm m ult că sunt încă
nedumeriri din partea conducerii Republicii Moldova, în timp ce se
cunoaşte faptul că din toate ţările lumii (unde Patriarhia Moscovei are
structuri bisericeşti şi unde şi noi le avem deopotrivă pe ale noastre
şi în America, ţara libertăţilor, şi în Europa, în ţări cu mare pondere
democratică) nu am primit vreun reproş din partea nimănui. Cre
dinţa nu dărâmă hotarele, chiar atunci când sunt nedrepte, dar se
roagă pentru dărâmarea lor. Credinţa nu impietează politica, ci dim 
potrivă — întăreşte şi adună pe fiii de acelaşi neam. Aici însă, repet,
ne-au îndurerat nedumeririle vizavi de acţiunile atât de limpezi ca
lumina zilei, când Patriarhia Română şi-a primit sub ocrotirea sa fiii
de acelaşi neam şi credinţă. în Republica. Moldova sunt recunoscute
structurile bisericeşti ale mai multor culte şi. oare această Mitropolie,
Mitropolia autonomă a Basarabiei (stil vechi, care a existat în istorie),
să nu poată fi recunoscută ? Trebuie să se ştie că această Mitropolie
îşi întinde oblăduirea ei duhovnicească pastorală dincolo de N istru;
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să se ştie iarăşi că Mitropolia românilor e până in Siberia, până în
răsărit pe unde necazurile i-au risipit pe români. Oriunde ar fi un
fiu de român, el se bucură de asistenţa acestei Mitropolii canonice. Nu
poate un ierarh de alt neam să asiste pe românii din Ucraina, pe ro
m ânii din Rusia şi din alte ţări decât ierarhul Mitropoliei Basarabiei,
ale cărei graniţe, din punct de vedere canonic, spiritual se întind până
unde se află suflare românească. Graniţele Mitropoliei Bucovinei, de
asemenea, cele canonice şi de neam, se întind pe întreg spaţiul unde
se află românii ortodocşi. Prin aceasta nu jignim alte Biserici. Lăcrimez
împreună cu dvs. şi ne zbuciumăm împreună, văzând că mai trebuie
să se depună jertfe, că este lung şi anevoios drumul pentru a face să
se înţeleagă nişte adevăruri în mod demn şi în mod înalt. Asta o cer
principiile dc libertate; de libertate şi în înţelesul teologic al cuvântu
lui de organizare bisericească şi de libertate interioară — libertatea de
credinţă, dreptul de a-ţi spune cuvântul. Aceeaşi atitudine o exprimăm
şi in relaţiile pe care le avem cu celelalte Biserici, cu Biserica romanocatolică, de exemplu. In mod demn credincioşii tuturor religiilor au
dreptul să se roage în bisericile lor, în mănăstirile de ei construite, de
ei întreţinute. Acelaşi drept de credinţă şi de neam îl au şi românii
moldoveni din Republica Moldova, luaţi sub protecţia Bisericii Ortodoxe
Române căreia îi aparţin prin legile canonice, de la Dumnezeu moşte
nite, în ciuda tuturor vicisitudinilor destinului care le-a fost dat să-l
trăiască.
Stimată asistenţă, avem îndatoriri mari. Momentul acesta — ani
versarea Marii Uniri — ne obligă şi mai mult la fapte şi acţiuni con
crete. Suntem aici un mănunchi de credincioşi ai neamului, ai dreptăţii
dumnezeieşti şi ai dreptăţii omeneşti, slujitori ai sfintelor altare, şi
avem îndatorirea să cinstim înaintaşii şi vredniciile lor, dar şi să îm 
plinim testamentele şi dorinţele lor de unitate, de reîntregire a neamului, de reîntregire a Bisericii noastre şi de împlinire a ceea ce se
numeşte aşa de frumos idealul scump al neamului nostru, Ideal cântat
de înaintaşii noştri, cântat de poeţi în versurile lor atât de inspirate.
Vă doresc dvs. ca aceste zile şi momente să fie un popas de întărire a
nădejdii, un popas de găsire a eforturilor pentru viitor... Biserica-mamă
vă îmbrăţişează pc toţi, iubiţi fraţi de dincolo de Prut, vă îmbrăţişează
cu dragoste, cu mângâierile ei, cu dragostea ei veşnică. Comunicaţi şi
celorlalţi fraţi şi surori de peste Prut că Biserica-mamă se roagă ne
încetat cu iubire pentru toţi fiii eiy dreptcredincioşi români de pretu
tindeni,, Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea noastră de azi şi de mâine
şi să primească rugăciunile pentru cei adormiţi, pentru întregirea Nea
mului şi slava sfintei noastre Biserici strămoşeşti».
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Folosim acest prilej pentru a rememorat pentru generaţiile de azit
etapele principale ale Unirii Basarabiei cu Româniat cu atât mai mult
cu cât istoria acestei provincii româneşti dintre Prut şi Nistru nu s-a
bucurat timp de o jumătate de secol de o prezentare adevărată în is
toriografia noastră, fiind considerată un subiect tabu. Este un fapt cu
noscut că, prin pacea de la Bucureşti din 28 mai 1812, care a pus capăt
războiului ruso-turc ce izbucnise în 1806, Turcia, pe atunci puterea
suzerană a Ţărilor Române, a cedat Rusiei partea Moldovei dintre Prut
şi Nistru, cuprinzând ţinuturile: Hotin, Soroca, Bălţi, Orhei, Tighina,
Chilia şi Cetatea Albă.
Până atunci, această provincie românească dintre Prut şi Nistru
nu avea o denumire aparte, ci, de la sfârşitul secolului al XlV-lea, din
timpul lui Roman Muşat (1391— 1394), era una cu Ţara Moldovei. Nu
mai partea de sud a acestei provincii s-a num it Basarabia, pe la sfârşitul
secolului al XlV-lea şi începutul secolului următor, fiindcă trecuse in
stăpânirea voievozilor Ţării Româneşti din neamul Basarabilor. Res
tul era Moldova de răsărit. Alexandru cel Bun (1400— 1432) i-a adău
gat, la 1410, Cetatea A lbă, de la Limanul Nistrului, iar Ştefan cel Mare
(1457— 1504) a desăvârşit hotarul de la Dunărea de Jos, cuprinzând
definitiv în marginile lui, la 1465, Chilia. înainte de acest an, hotarul
de la sud oscilase între Ţara Românească şi Moldova.
In anul 1484, spre sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare, turcii au
cucerit cele două cetăţi care apărau hotarul de sud al M oldovei; Chilia
şi Cetatea-Albă, ce căpătaseră, acum, numirea de Acherman şi au în 
fiinţat aici două raiale otomane. în anul 1583, în timpul lui Ştefan
Lăcustă (1583— 1590), Turcia înfiinţează o raia şi la Tighina, pe Nistru,
sub numele de Bender. în cuprinsul acestor raiale au fost primiţi a
sălăşlui tătarii de pe Nistru, care au dat părţii de sud a Moldovei dintre
Prut şi Nistru, adică Basarabiei, denumirea de Bugeac.
In anul 1713f turcii au pus stăpânire şi pe cetatea Hotinului, si
tuată la nord sau în partea de sus a acestei provincii, înfiinţând şi aici
o raia.
Dacă la începutul secolului al XV-lea, tot teritoriul dintre Prut şi
Nistru, de la nord la sud ,adică de la Hotin la Chilia şi Cetatea-Albăt
era in stăpânirea domnilor moldoveni, alcătuind o singură unitate po
litică şi administrativă cu teritoriul dintre Carpaţi şi Prut, sub numele
de Moldova, la începutul secolului al XVIII-lea, mai rămăseseră sub
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oblăduirea lor, în stânga Prutului, numai partea de mijloc şi anume :
ţinuturile Bălţi, Orhei, Soroca şi Lăpuşna, căci nordul (Hotinul) şi su
dul (Chilia şi Cetatea Albă sau Achermanul, şi Tighina sau Benderul)
intraseră sub stăpânirea turcească.
în 1812, Turcia, uitând ce declarase după bătălia de la Zenta, că
nu va consimţi să înstrăineze ceea ce nu-i aparţine, a cedat Rusiei
întregul teritoriu dintre Prut şi Nistru, adică atât raialele turceşti de la
nord (Hotinul) şi de la sud (Benderul şi Achermanul), cât şi ţinuturile
moldoveneşti de mijloc.
Denumirea de Basarabia, pe care o purtase cândva numai partea de
sud a acestui teritoriu, numită mai apoi Bugeac de către tătari, a fost
extinsă de ruşi, fără nici o noimă, asupra întregidui pământ anexat„
care a devenit o provincie foblastie) a Imperiului rusesc, iar din 1871,
o gubernie rusească.
Basarabia n-a rămas tot timpul în stăpânirea Rusiei în întinderea
de la 1812, căci, în urma războiului Crimeii, Congresul de la Paris din
1856 a desfăcut partea de sud (judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail) şi a
realipit-o Principatului Moldovei, care intrase în acest tim p, împreună
cu Principatul Munteniei, sub protecţia colectivă a marilor puteri
europene.
în anul 1878, însă, prin Congresul de la Berlin, această parte a fost
înapoiată Rusiei, dându-i-se României, în compensaţie, Dobrogea, de
fapt, un alt teritoriu strămoşesc înstrăinat de la trupul ţării.
Guvernul rus a trecut imediat după 1812 la organizarea acestei provinciiy căutând că dea impresia că nu schimbă nimc din vechile insti
tuţii româneşti. Primul guvernator al Basarabiei a fost numit moldo
veanul Scariat Sturdza, iar unor boieri autohtoni (Catargiu, Ghica, Bal:ş,
Dimachi, Vârnav) li s-au dat în grijă cârmuirea judeţelor şi strângerea
impozitelor.
Treptat, rânduielile autohtone au fost înlocuite cu cele ruseşti,
limba românească a fost scoasă din actele publice, făcându-se loc celei
ruseşti, iar instituţiile de cultură, şcoala şi Biserica au fost supuse unui
proces de rusificare. Cu toate acestea, Basarabia şi-a păstrat tot timpul
caracterul românesc.
De-a lungul timpului şi până la 1812, Biserica din Basarabia a fost
parte integrantă a Mitropoliei Moldovei, iar aceasta, la rândul ei, de
pindea jurisdicţional de Patriarhia din Constantinopol.
La 1812, răpind Basarabia din trupul Moldovei, Rusia, împotriva
tuturor canoanelor, a supus şi Biserica basarabeană jurisdicţiei Bisericii
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înfiinţând la Chişinău o eparhie specială pentru românii dintre
Nistrut în fruntea căreia a num it cu rang de arhiepiscop pe
Bănulescu-Bodoni, român de neamt din Bistriţa-Năsăud, dar
fost mitropolit al Kievului şi Haliciului între 1799— 1803.

Ca titular al acestei eparhii, Gavriil Bănulescu a înfiinţat o dicasterie duhovnicească, a pus bazele câtorva şcoli primare şi a ctitorit Se
minarul Teologic din Chişinău, precum şi o şcoală pentru copiii de no
bili. în 1814, el a deschis tipografia eparhială, unde s-au tipărit sute
de cărţi religioase în limba română. Tot el a ridicat Palatul eparhial
şi a început zidirea Catedralei din Chişinău, pe care a terminat-o ur
maşul săuţ în 1836.
La 30 martie 1821 f Gavriil Bănulescu a trecut la cele veşnice şi a
fost înmormântat la mănăstirea Căpriana, zidită de Ştefan cel Mare,
pe care el o reparase de iznoavă, locul său fiind ocupat dc Dimitrie Sulima, un rus de origine bulgărească.
Cu el începe perioada episcopilor ruşi în această parte a Moldovei,
doi dintre aceştia făcându-se cunoscuţi prin campania de prigonire a
tot ce era românesc în Basarabia şi anume : Pavel Lebedev (1871 —
1882), cel care a scos limba română din şcoli şi din biserici şi a închis
tipografia eparhială întemeiată de Gavriil Bănulescu, ca să nu se mai
tipărească cărţi în limba norodului, şi Serafim Ciciagov (1908— 1914),
care a surghiunit preoţii şi profesorii moldoveni, trimiţându-i cu servi
ciul în locurile cele mai îndepărtate din Rusia şi a oprit apariţia re
vistei bisericeşti Luminătorul, ce apărea în limba română de la 25 ia
nuarie 1908.
De spaimă, oamenii au părăsit în masă ţinutul, refugiindu-se în
Moldova liberă. Şi totuşi, conştiinţa naţională n-a putut fi înăbuşită.
In Basarabia a apărut o pleiadă de tineri intelectuali care şi-au asu
mat misiunea de a redeştepta spiritul de împotrivire.
Ca urmare a evenimentelor anului 1917, Rusia s-a prăbuşit, iar
popoarele subjugate odinioară prin silnicie şi violenţă s-au eliberat.
La 12 decembrie 1917, Basarabia s-a declarat Republică Moldove
nească Federativă în cadrul Federaţiei Statelor Ruseşti, iar la 24 ia
nuarie 1918 şi-a proclamat independenţa, pentru ca, la 27 martie, ace
laşi an, prin hotărârea Sfatului Ţării de la Chişinău, să se unească cu
România, de la care fusese smulsă în mod samavolnic în 1812.
Au urmat anii de refacere a conştiinţelor, de recăpătare a încre
derii în viitor şi s-a întemeiat, acum, canonic, Mitropolia Basarabiei.
Episcopul Nicodim Munteanu al Huşilor, viitorul patriarh, a fost nu
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mit de către Sfântul Siond al Bisericii Ortodoxe Române locţiitor al
acestei eparhii, avându-l ca arhiereu vicar pe Dionisie Erhan, basara
bean, dovenit mai târziu episcop de Ism ail. La 21 februarie 1921, Gurie
Grosut basarabean şi el, a fost ales arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului, după ce funcţionase timp de aproape trei ani ca episcop vicar
la Iaşi, unde fusese ales la 25 iunie 1918.
în 1925, arhiepiscopia Chişinăului s-a transformat în mitropolie,
cu denumirea de Mitropolia Basarabiei, iar la 21 aprilie 1928, arhie
piscopul Gurie a fost ridicat la rangul de mitropolit al Basarabiei.
Cum bine se ştie, vitregiile istoriei, atât de brutal exprimate de
pactul de neagresiune sovieto-german din 23 august 1939, au făcut ca
această unire să nu dureze decât 22 de anit până în anul 1940, când
ultim atum ul sovietic a impus cedarea Basarabiei şi a părţii de nord
a Bucovinei.
A fost începutul tragediei trăite de poporul român, care avea să
se soldeze şi cu alte pierderi teritoriale. România nu avea altă soluţie
atunci decât să se alăture puterilor Axei pentru a-şi redobândi păm ân
turile cotropite. A făcut acest lucru constrânsă de împrejurări, dar era
hotărâtă să abandoneze această alianţă la primul prilej favorabil. În
ceperea războiului împotriva Uniunii Sovietice, în iunie 1941, ne-a per
mis să eliberăm Basarabia şi Bucovina de nord. Întorsătura pe care a
luat-o, însă, războiul, ne-a determinat ca, în 1944, să pierdem din nou
aceste teritorii, intrate de atunci sub ocupaţie sovietică.
Ar fi cu neputinţă măcar să sugerăm aici toate suferinţele care
s-au abătut asupra basarabenilor. Mai bine de un milion de oameni au
fost exterminaţi în cursul deportărilor, al colectivizării forţate, al des
chiaburirilor, al foametei provocată artificial.
Distrugerea în masă a forţei vii a ţării urmărea un scop bine determinat. în locul autohtonilor erau aduşi ruşi din diferite zone ale
întinsului imperiu, atraşi spre periferie atât pentru că erau bine plă
tiţi şi plasaţi, cât şi pentru că primeau foarte repede locuinţă. Şi astfel,
încet-încet, s-a produs o mutaţie demografică sensibilă, mai ales în
oraşe, unde populaţia rusofonă a ajuns majoritară.
Mitropolia Basarabiei, care desfăşurase o activitate rodnică şi una
nim apreciată, fiind un factor de seamă atât în desfăşurarea vieţii re
ligioase în această parte de ţară, cât şi în consolidarea şi dezvoltarea
relaţiilor cu celelalte provincii româneşti, a fost silită să-şi întrerupă
activitatea.
Către sfârşitul anilor ’60 s-a produs însă miracolul renaşterii cul
turii româneşti, datorită unor intelectuali, al căror merit de înainte
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mergători nu-l vom putea aprecia, poate, niciodată, prin care literatura
de dincolo de Prut *se rumânvK Ei au creat o şcoală, asigurând con
diţiile prielnice pentru apariţia pleiadei de oameni de cultură care
militează astăzi pentru demnitatea acestui popor.
Renaşterea culturii a avut drept consecinţă logică redeşteptarea
conştiinţei naţionale. Momentele de vârf ale manifestării acesteia tn
toată măreţia ei au avut loc în anii 1989 şi 199 L La 31 iulie 1989, la
Chişinău, s-au adunat circa şapte sute dc m ii de moldoveni care au
cerut şi au obţinut ca limba oficială în Basarabia să devină limba ro
mână şi veşmântul acesteia să fie cel firesc, adică grafia latină, iar în
1991, la 27 inartie, Parlamentul de la Chişinău a proclamat solemn in 
dependenţa Republicii Moldova.
în aceste condiţii, la 19 decembrie 1992, la cererea Adunării epar
hiale de la Chişinău şi a clerului şi credincioşilor dintre Prut şi Nistru,
in chip canonic, Mitropolia Basarabiei a fost reactivată sub oblăduirea
Patriarhiei Române. Totodată, pe baza cererii aceleiaşi Adunări epar
hiale de la Chişinău, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a con
firmat pe P.S. Petru, episcop de Bălţi, ca locţiitor de mitropolit al Ba
sarabiei, până la alegerea statutară a titularului.
Faptul acesta a supărat Patriarhia Moscovei, care a protestat, acu
zând Patriarhia Româna că se amestecă în treburile canonice ale altei
Biserici. Dar, nimic mai inexact, căci drepturile canonice ale Bisericii
Ruse asupra Bisericii basarabene au fost, de fapt, urmări ale ocupării
Basarabiei de către Rusia. Smulşi prin forţă şi silnicie de la sânul Bi
sericii-mame, în condiţii istorice vitrege, fraţii noştri de un neam şi
de o lege, de la răsărit de Prut, acum, când au putut să-şi exprime
liber voinţa, au hotărât reîntoarcerea lor firească sub oblăduirea cano
nică a Patriarhiei Române.
Ne aflăm intr-un moment de răscruce. Lupta fraţilor noştri nu se
va opri aici, oricâte manevre va încerca Moscova să întreprindă pentru
a-i dezbina şi intimida.
Se pune imperios problema de a-i ajuta. Toată suflarea româ
nească trebuie să înţeleagă că ceea ce se petrece peste Prut nu este un
fapt care priveşte doar acest ţinut, ci întregul neam românesc. Nicio
dată imperativul de a fi uniţi în cuget şi în simţiri nu a avut o rezo
nanţă mal vie şi mai actuală. Unitatea naţiunii în jurul obiectivelor
formulate de către fraţii noştri basarabeni le va da acestora sentimentul
că nu sunt singuri şi le va insufla puterea de a persevera în lupta lor
dreaptă.
6 H . VASILESCU
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VIZITA LA PATRIARHIA R O M Â N A
A UNEI DELEGAŢII A BISERICII ORTODOXE SÂRBE
ŞI PARTICIPAREA LA SOLEMNITATEA PROCLAM ĂRII
SF. MARE MUCENIC GHEORGHE CA OCROTITOR
AL ORAŞULUI GIURGIU
în ziua de 22 aprilie 1993, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit, la reşedinţa patriarhală, o delegaţie a Bisericii Ortodoxe
Sârbe, formată din : PS Sava, episcop de Şumadia, PS Vasile, episcop
de Srem, PS Hrisostom, episcop al Banatului Sârbesc şi PC Pr. Vladimir Marcovici, vicarul sârbilor ortodocşi din Banatul românesc.
La discuţii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost însoţit
de PS Nifon Ploieşteanul şi PS Teofan Sinaitul, episcopi-vicari patriar
hali, PC Pr. Vicar administrativ Constantin Pârvu, PC Pr. Ioan Sauca,
consilier patriarhal şi PC Pr. Michael Tiţa, inspector bisericesc.
Scopul principal al vizitei ierarhilor sârbi a fost acela de a informa
Biserica Ortodoxă Română despre situaţia deosebit de grea în care se
găseşte poporul sârb, în general, şi Biserica Ortodoxă Sârbă, în special,
în contextul actualului război civil din fosta Iugoslavie, în care se con
fruntă forţe ce aparţin unor grupări etnice şi religioase diferite.
După ce au prezentat salutul frăţesc al Sanctităţii Sale Patriarhului
Pavel al Bisericii Ortodoxe Sârbe, adresat Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, oaspeţii au arătat că tot ceea ce se petrece astăzi pe
teritoriul fostei Iugoslavii face parte dintr-un plan de distrugere a popu
laţiei ortodoxe sârbe, iniţiat încă din 1941, dar care este pus abia acum
în aplicare. Pe lângă aceasta, împotriva sârbilor se duce, prin massmedia, şi o campanie de denigrare, căutându-se a se prezenta în mod
eronat adevărul şi a se dezinforma, astfel, opinia publică internaţională.
Expunerea delegaţiei ortodoxe sârbe s-a axat, în principal, pe ur
mătoarele aspecte :
1. Conflictul din Bosnia şi Herţegovina are un caracter confesional,
fiind un război îndreptat împotriva Bisericii Ortodoxe. El se poate
extinde şi în alte ţări cu populaţie majoritară creştin ortodoxă.
Oaspeţii au ţinut să reliefeze că în acest conflict de subminare a
Ortodoxiei, în general şi a poporului sârb, în special, ortodocşii sunt
ţinta atacurilor venite atât din partea catolicismului agresiv, prozelitist,
cât şi a musulmanilor, primii fiind susţinuţi de Occident, iar ceilalţi
de ţările arabe islamice.
2. Acest război, îndreptat împotriva Bisericii Ortodoxe, este sus
ţinut în mod necondiţionat de cercurile Vaticanului. în legătură cu
acest fapt, delegaţia sârbă a arătat următoarele :
—
în decursul istoriei Vaticanul a avut totdeauna o atitudine ostilă
Serbiei şi Bisericii Ortodoxe Sârbe. Mai ales în timpul celui de-al doi
lea război mondial, Vaticanul a fost factorul motrice al genocidului
îndreptat de croaţi împotriva sârbilor. La ştirea că 700.000 de sârbi
au fost ucişi de croaţi, Papa ar fi exclamat : «Nu e frumos ceea ce
s-a făcut, dar a fost necesar». Opinia publică sârbească este atât de
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conştientă de ura Vaticanului împotriva Serbiei încât cel mai înfri
coşat blestem la care poate să fie supus cineva este : «Să dea D um 
nezeu să fii al Romei» ;
— în timpul Patriarhului Gherman, Vaticanul a făcut mari pre
siuni pentru o vizită a Papei în Serbia. Patriarhul Gherman s-a opus
categoric ;
— vizita recentă a unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Sârbe la Va
tican a avut drept scop prezentarea situaţiei nedrepte la care este su
pus poporul sârb, de care şi Vaticanul este responsabil. în discuţiile
avute la Roma, ierarhii sârbi au dezbătut cu autorităţile Vaticanului
problema uniţilor din întreaga lume. «Uniaţia, au spus ierarhii ortodocşi
sârbi, este cea mai mare ruşine a Vaticanului». Vizita delegaţiei sârbe
la Vatican a fost folosită de presa occidentală în scop propagandistic ;
— în timp ce episcopul romano-catolic din Belgrad îşi desfăşoară
nestingherit activitatea, având chiar o atitudine publică critică la adresa
autorităţilor sârbeşti, mitropolitul ortodox sârb din Zagreb a fost nevoit
să-şi părăsească eparhia ;
— PS Vasile, episcop de Srem, a menţionat faptul că a fost con
tactat de un episcop catolic care l-a informat despre intenţia sa de
a vizita câteva comunităţi catolice. PS Episcop Vasile a afirmat că
acest lucru este normal, dar şi-a exprimat şi Prea Sfinţia Sa dorinţa
de a cerceta pe ortodocşii sârbi din cuprinsul eparhiei acelui episcop
catolic. Acesta a afirmat, însă, că o astfel de vizită nu este oportună ;
— un fost credincios romano-catolic a scris o carte de peste o mie
de pagini privind atrocităţile comise de croaţii catolici împotriva sâr
bilor ortodocşi în timpul celui de-al doilea război mondial. Vaticanul
a cumpărat întreg tirajul cărţii, pentru a o distruge.
3. Germania poartă, de asemenea, după opinia episcopilor sârbi, o
mare responsabilitate în izbucnirea şi continuarea războiului din Iugo
slavia, iar SUA şi unele ţări europene sprijină Germania în intenţiile
sale antisârbeşti.
4. Ungaria, nu este nici ea străină de tragedia din Bosnia şi Herţegovina. Ungaria revendică Voivodina, unde trăiesc 400.000 de unguri
şi o situaţie de instabilitate în Serbia i-ar ajuta foarte mult în inten
ţiile sale iredentiste. în timpul celui de-al doilea război mondial, Un
garia a manifestat o atitudine extrem de ostilă împotriva Serbiei. Un
singur exemplu : distrugerea catedralei ortodoxe sârbe din Budapesta.
O menţiune vrednică de reţinut este faptul că ungurii care, din
diferite pricini, vin din Transilvania şi se stabilesc în Serbia, sunt
numiţi de sârbi «ceangăi».
5. Atât intenţiile Ungariei, cât şi cele ale Vaticanului, Croaţiei şi
Germaniei coincid în dorinţa de a reface imperiul habsburgic. Lovitura
dată sârbilor face parte din acest plan.
6. Musulmanii bosniaci nu sunt decât sârbi islamizaţi în timpul
ocupaţiei otomane. Eparhia ortodoxă sârbă din Bosnia este una din cele
mai vechi. A fost întemeiată în 1219.
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7. Planul ONU de împărţire a teritoriului bosniac în trei părţi este
nedrept, căci croaţii primesc un teritoriu care nu le-a aparţinut
niciodată.
7. Au fost relatate şi prezentate documente privind distrugerile de
biserici sârbeşti etc.
9.
S-au evidenţiat legăturile tradiţionale foarte bune între
popoarele sârb şi român.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a ascultat cu multă atenţie
cele relatate de ierarhii ortodocşi sârbi şi din intervenţiile Prea Feri
cirii Sale au rezultat următoarele :
— Biserica Ortodoxă Română este adânc solidară cu suferinţa fra
ţilor ortodocşi din foste Iugoslavie. Poporul român cunoaşte tragedia
poporului sârb şi îl compătimeşte sincer, nutrind speranţa în rezolvarea
paşnică a conflictului iugoslav.
împreună cu rugăciunile care s-au făcut şi se fac în bisericile noas
tre pentru încetarea vărsărilor de sânge, s-a îndreptat în acest scop şi
un apel către preşedinţii României şi Serbiei, cu prilejul recentei lor
întâlniri de la Bucureşti ;
— Vaticanul poartă, într-adevăr, o parte din responsabilitatea ce
lor care se petrec în această regiune a Europei.
In acest context, s-a arătat că pericolul reprezentat de prozelitismul
catolic se face simţit din ce în ce mai puternic în toate ţările prepon
derent ortodoxe, chiar şi în cadrul Patriarhiilor Ierusalimului, Antiohiei şi Alexandriei.
în România, catolicii fac presiuni prozelitiste prin construirea de
biserici şi mănăstiri noi, chiar şi acolo unde acestea n-au existat nici
odată, prin acordarea de ajutoare materiale pentru spitale, azile de
bătrâni, orfelinate etc. Cu toate acestea, populaţia ortodoxă din România
nu-şi părăseşte credinţa străbună ;
— vizita recentă la Vatican a unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe
Sârbe a fost şi este folosită de cercurile occidentale în scop propagan
distic, iar în România această vizită a fost considerată de unii, în mod
eronat, ca exemplu de deschidere faţă de Vatican ;
— istoria României şi a Serbiei are multe elemente comune. Cele
două popoare n-au avut litigii între ele. După 1700, ortodocşii români
din Transilvania au fost mult ajutaţi de fraţii din Serbia.
în ceea ce priveşte perspectivele de viitor, atât Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoetist, cât şi oaspeţii sârbi au subliniat importanţa pe
care o are, în aceste momente grele pentru ortodocşi, păstrarea şi în
tărirea unităţii Ortodoxiei universale, printr-o mai bună comunicare
şi prin într-ajutorare între Bisericile Ortodoxe surori.
în acest cadru, Prea Fericirea Sa a menţionat cererile repetate ale
populaţiei aromâne de pe Valea Timocului, de a fi sprijinită în păstra
rea identităţii sale etnice, solicitând înţelegerea şi acceptul Patriarhiei
Serbiei pentru ajutorarea acestei populaţii.
A fost amintită şi reactivarea Mitropoliei Basarabiei, potrivit do
rinţei exprimate de clerul şi credincioşii români din teritoriile româneşti
de peste Prut.
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în încheiere, s-a exprimat nădejdea că, prin ajutorul lui Dumnezeu,
cu timpul, toate aceste probleme îşi vor găsi dreapta soluţionare.
*
A doua zi, 23 aprilie, când Biserica Ortodoxă prăznuieşte, în acest
an, Izvorul Tămăduirii, precum şi pe Sfântul Marele Mucenic Gheorghe,
la invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, ierarhii Bisericii
Ortodoxe Sârbe, aflaţi în vizită în ţara noastră, s-au deplasat împreună
cu Prea Fericirea Sa la Giurgiu, pentru a participa la solemnitatea pro
clamării Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă,
drept ocrotitor duhovnicesc al oraşului.
După cum se ştie, oraşul Giurgiu, . situat pe malul Dunării, în
dreptul insulei ce desparte braţul stâng al fluviului de albia sa prin
cipală, îşi trage numele de la mica fortăreaţă, azi dispărută, pe care
genovezii o ridicaseră, aici, în secolul al XlII-lea, pe ruinele unei aşe
zări fortificate din epoca romană, denumită Castelul Sant Giorgio
(Sf. Gheorghe), căci toponimicul Giurgiu derivă, fără îndoială, de la
George sau Gheorghe.
Un hrisov al lui Mircea cel Bătrân din 1399, de scutire a mănăstirii
Strunga de unele dări către domnie, este dat din Giurgiu, ceea ce
arată, pe de o parte, că aşezarea este anterioară întemeierii Principatu
lui Munteniei, iar pe de altă parte, că ea îndeplinea la această epocă,
pe lângă funcţiile de târg, punct de vamă, sediu de garnizoană, şi pe
aceea de reşedinţă domnească.
Ocupată de sultanul Mahomed la 1416, după ce năvălise în Ţara
Românească, pustiind multe târguri şi sate, localitatea a fost întărită
cu fortificaţii şi transformată în raia turcească, instalându-se aici şi
o garnizoană otomană. Ea a rămas în stăpânirea turcilor, cu mici în
treruperi, până la 1829, fiind cunoscută sub numele de raiauaGiurgiului.
Vreme de patru secole, istoria aşezării a stat sub semnul suferin
ţelor, fiind disputată atât de voievozii români, ca important punct de
sprijin în lupta antiotomană, cât şi de turci, ca principală cale de acces
pe păm ântul românesc, căci, cine stăpânea cetatea Giurgiului, controla
navigaţia pe Dunăre şi Câmpia Munteană. Dar, prin poziţia ei de cap
dc pod peste Dunăre, cetatea a fost şi locul de înfruntare între marile
puteri europene pentru supremaţie în Balcani. Astfel, la sfârşitul seco
lului al XVIII-lea şi începutul secolului al XlX-lea, Austria şi Rusia,
în războaiele contra Turciei, au asediat, deseori, cetatea, au dat foc
aşezării şi au prădat avutul locuitorilor.
Prin tratatul de la Adrianopole, încheiat la 2 septembrie 1829, în
urma războiului ruso-turc din 1828— 1829, ce avea un act adiţional
privitor la Moldova şi Muntenia, care stipula că cetăţile turceşti de pe
malul stâng al Dunării împreună cu insulele ce ţin de acest mal, să
fie retrocedate Principatelor Române, cetatea Giurgiu, cu raiaua din
jurul ei, a fost încorporată Ţării Româneşti.
Trecând efectiv în stăpânirea românească începând din 1830,
Giurgiu n-a mai fost considerat cetate, ci a primit o organizare oră3 — B O .R .
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şenească. Astfel, i s-au fixat limitele, s-au aliniat şi lărgit străzile ră
mase din vremea turcilor, care erau strâmte şi cu multe cotituri, au
fost dărâmate fortificaţiile şi s-au astupat şanţurile spre a feri oraşul
de inundaţii, păstrându-se, însă, pentru o vreme Castelul St, Giorgio,
care a servit la început drept închisoare orăşenească. Tot acum s-au
organizat şcolile publice si cultul ortodox şi, treptat, au început să se
concentreze, aici, locuitori din satele învecinate şi din Bucureşti, în
timp ce populaţia musulmană s-a retras la sud de Dunăre.
în timpul stăpânirii otomane, românii ortodocşi din Giurgiu au
avut o singură biserică, sub formă de bordei, fiind îngropată jumătate
în pământ, cu hramul «Adormirea Maicii Domnului», fără turle şi fără
clopotniţă, căci turcii n-au îngăduit creştinilor să aibă biserică la su
prafaţă. în curtea acestei biserici a funcţionat şi prima şcoală româ
nească din oraş, deschisă la 1830, de către dascălul George, venit aici,
la îndemnul lui State Anton, epitropul bisericii, de la mănăstirea Cernica, de lângă Bucureşti.
Această biserică a funcţionat până la 1851, când a început a se
sluji în biserica cea mare de azi, tot cu hramul «Adormirea Maicii
Domnului», zidită la 1848, In imediata vecinătate a celei vechi, ale cărei
urme nu s-au mai păstrat.
Prima biserică de zid s-a construit la 1831, pe temeliile fostei
geamii turceşti, dându-i-se hramul «Sfântul Nicolae», în memoria ţa
rului Nicolae I al Rusiei, care a şi înzestrat-o cu odăjdii, vase de cult
şi o evanghelie ferecată in aur la Moscova, precum şi cu un legat, ca
Ministerul de finanţe să-i dea 7.000 lei (vechi) pe an, din veniturile
oraşului Giurgiu, pentru Întreţinere. Clopotele acestei biserici au fost
turnate din tunurile capturate de la turci la cucerirea cetăţii Silistra.
Minaretul geamiei, din apropiere, a devenit «turnul cu ceasornic» din
centrul de azi al oraşului, având în partea de sus un orologiu şi pe
acoperiş o turelă ascuţită.
în perioada următoare s-au construit celelalte trei biserici princi
pale din localitate şi anume : Sfânta Treime, «Zmârda», după numele
unui cartier al oraşului, la 1842 şi Sfântul Haralambie, la 1856, ele
servind şi de capele pentru cimitirele care le sunt afectate, precum şi
Sfântul Gheorghe, zidită la 1856, prin contribuţia enoriaşilor din car
tierul «Culoarea de verde», singura ce mai păstrează până azi arhitec
tura originală.
In 1880, Primăria, cu ofisul nr. 499, a mijlocit prin Ministerul de
interne la Corpurile legiuitoare ca marca oraşului să nu mai fie trei
stejari, ca şi cea a judeţului Vlaşca, a cărui reşedinţă era pe atunci
municipiul Giurgiu, ci icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, legat
de trecutul de luptă al cetăţii, de numele braţului Dunării şi al insulei
pe care s-a aflat vechea fortificaţie genoveză Saint Giorgio, de la care
şi-a luat denumirea localitatea. Primind încuviinţarea, chiar în acel an,
primăria a inclus în stema oraşului, în locul celor trei stejari, icoana
Sfântului Gheorghe ucigând balaurul, imagine asociată Sfintei Cruci
care înfrânge semiluna.
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In deceniile întunecate ale ateismului, însă, icoana Sf. Gheorghe a
fost înlăturată din stema oraşului şi înlocuită cu alte simboluri şi
anume : «Turnul ceasornicului», amintind de fosta geamie turcească, o
timonă şi o elice de navă cu patru pale şi un pod metalic, fără legătură
cu tradiţia istorică şi cu spiritualitatea ortodoxă, urmărindu-se şi prin
aceasta slăbirea credinţei strămoşeşti în sufletele locuitorilor.
Dar, în noile condiţii de libertate de după decembrie 1989, credin
cioşii din Giurgiu, călăuziţi de Duhul Ortodoxiei, având şi sprijinul
autorităţilor locale, au încredinţat din nou oraşul lor ocrotirii Sfântului
Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă.
Ceremonia de proclamare a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe ca
ocrotitor al oraşului a început cu slujba Sfintei Liturghii, săvârşită în
biserica «Sf. Gheorghe» din Giurgiu, în ziua de 23 aprilie, hramul aces
tei biserici.
în viaţa sfintelor locaşuri bisericeşti ortodoxe, prăznuirea hramu
lui constituie totdeauna pentru credincioşi prilej de adevărată şi rară
bucurie duhovnicească. Sunt cunoscute şi au intrat în tradiţia Bisericii
noastre hramurile vechilor mănăstiri, ale marilor catedrale sau ale
bisericilor care adăpostesc moaşte de sfinţi.
Hramul însemnează pentru o biserică, în ordinea spirituală, ceea
ce reprezintă pentru fiecare creştin sărbătorirea zilei sale onomastice.
Aşa cum familia se bucură de onomastica unui membru drag al ei, tot
astfel şi familia duhovnicească, obştea dreptmăritoare a credincioşilor,
se bucura de sărbătorirea hramului, adică de onomastica bisericii paro
hiei respective. Dar, dacă la onomastica obişnuită cadrul festiv îl for
mează familia, sărbătorirea hramului cuprinde toată obştea, familia cea
mare a credincioşilor şi nu numai obştea celor vii, căci, o trăsătură
duioasă a prăznuirii hramului o constituie pomenirea celor dragi ai
noştri adormiţi întru Domnul. Hramul este, în acest sens, şi o mani
festare a comuniunii sfinţilor, adică a legăturii de dragoste între noi,
cei vii şi cei mutaţi în cealaltă viaţă, în corturile cele veşnice. Pomel
nicele care se citesc la slujba hramului încep cu ctitorii bisericii res
pective şi se termină cu ultimii chemaţi la Domnul, în zarea cea ne
înserată a vieţii celei de-a pururea. De aceea, hramul se bucură de o
cinstire deosebită şi de o prăznuire aleasă în Biserica Ortodoxă.
Acest adevăr a fost confirmat, o dată mai mult, anul acesta, în
ziua de 23 aprilie, de sărbătorirea hramului bisericii parohiale Sf.
Gheorghe din oraşul Giurgiu.
Pe lângă însemnătatea bisericească a zilei, ca praznic important,
la frumuseţea şi caracterul înălţător al festivităţii a contribuit prezenţa
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoetist, însoţit de PS Episcop-vicar
patriarhal Teofan Sinaitul, precum şi a delegaţiei Bisericii Ortodoxe
Sârbe.
Participarea la Sfânta Liturghie a Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoetist şi a celorlalţi ierarhi, slujba frumoasă în sobor de preoţi şi
diaconi, corul bisericii şi vremea plăcută de primăvară, au sporit inte
resul enoriaşilor pentru acest popas duhovnicesc şi au dat sărbătoririi
hramului o solemnitate deosebită.
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La sosire, în dimineaţa zilei de 23 aprilie, în sunetele melodioase
ale clopotelor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi membrii de
legaţiei Bisericii Ortodoxe Sârbe au fost întâmpinaţi în curtea bisericii,
după rânduiala tradiţională, cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce, de
PC Pr. Protoiereu Marin Croitoru al Protoieriei Giurgiu, PC Pr. Tudor
Daia, parohul bisericii «Sf, Gheorghe» şi PC Pr. Marian Puflea, slu
jitor la aceeaşi biserică, precum şi de un grup numeros de preoţi de
la parohiile din municipiul şi judeţul Giurgiu.
De asemenea, erau de faţă PS Episcop-vicar patriarhal Naianael,
delegat al Sanctităţii Sale Patriarhului Maxim al Bisericii Ortodoxe
Bulgare, însoţit de protopopul de Ruse, care sosiseră cu puţin timp îna
inte, în aceeaşi dimineaţă, venind din Bulgaria, anume pentru a par
ticipa la această solemnitate, precum şi PC Pr. Peter Totev, parohul
bisericii bulgare din Bucureşti.
Copii şi tineri, îmbrăcaţi în costume tradiţionale acestor locuri, fe
mei şi bătrâni, veniţi din tot oraşul, unii, chiar şi din satele înveci
nate ,având lumânări aprinse şi buchete de flori în mâini, au făcut
o caldă primire Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi celorlalţi
ierarhi, înconjurându-i cu dragoste şi bucurie, în timp ce corul cânta
Im nul patriarhal.
Alături de credincioşi, care umpluseră biserica împodobita sărbăto
reşte, se aflau dr. inginer Dan Niţulescu, prefectul judeţului şi dl. in
giner Remus Tunaru, primarul municipiului Giurgiu, Însoţiţi de consi
lieri ai Prefecturii şi Primăriei precum şi alţi reprezentanţi ai
autorităţilor locale.
înainte de începerea Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist, într-o scurtă cuvântare, a prezentat credincioşilor pe
ierarhii din Serbia şi Bulgaria şi şi-a exprimat bucuria duhovnicească
de a fi putut să participe împreună cu aceşti oaspeţi dragi la sărbăto
rirea hramului bisericii parohiale Sf. Gheorghe din Giurgiu. După ce
s-a referit la grelele încercări la care sunt supuse Bisericile Ortodoxe
în ultimii ani, Prea Fericirea Sa a lăudat dorinţa credincioşilor din
Giurgiu de a-1 avea pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe drept ocrotitor
spiritual şi a încheiat, spunând : «Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să
ne dea credinţa şi curajul Sfântului şi să jertfim, fiecare din noi, o ru
găciune fierbinte, o lacrimă şi o lumânare pentru odihna sufletelor ce
lor care îşi dau viaţa pe pământul însângerat al fostei Iugoslavii sau
în alte părţi ale lumii».
A urmat Sfânta Liturghie a Sfântului loan Gură de Aur, săvârşită
de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, înconjurat de soborul ie
rarhilor, preoţilor şi diaconilor, ale cărei rugăciuni şi cântări au fost
rostite atât în limba română, cât şi în limbile sârbă şi bulgară. Cre
dincioşii din Giurgiu au trăit, astfel, nu numai bucuria întâlnirii cu
întâistătătorul Bisericii strămoşeşti, ci şi realitatea profundă a unităţii
Ortodoxiei de pretutindeni, în comuniunea euharistică a ierarhilor, cle
rului şi credincioşilor Bisericii dreptmăritoare, păstrătoare a adevăru
rilor de credinţă.
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După citirea Sfintei Evanghelii, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a rostit un ziditor cuvânt de învăţătură, spunând următoarele :
Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cucernici Părinţit
Iubiţi credincioşi,
Cu bucurie duhovnicească ne găsim împreună în această bine
cuvântată zi, a prăznuirii Izvorului Tămăduirii şi a Sf. Mare Mucenic
Gheorghe, într-o biserică ce poartă numele acestui martir al Bisericii
lui Hristos şi într-un oraş care a simţit nevoia de a lua pilda Sfântului,
folosindu-o spre sporul credinţei şi nădejdea mântuirii. Ne găsim, de
asemenea, în Săptămâna Luminată, cea de după Săptămâna pocăinţei,
iertării şi a lepădării celor lumeşti pentru primirea «Praznicului praz
nicelor şi a Sărbătorii sărbătorilor», când cele cereşti împreună cu cele
pământeşti, îngerii şi oamenii, deopotrivă, se bucură de învierea M ântuitorului Hristos, temeiul şi chezăşia credinţei noastre.
Prin învierea Mântuitorului, păcatul strămoşesc a fost zdrobit, p u 
terea morţii nimicită şi transformată în prag spre viaţa veşnică, lumina
lui Hristos strălucind tuturor oamenilor. Lumina aceasta a Fiului lui
Dumnezeu întrupat la «plinirea vremii» (Gal. 4, 4), Mântuitorul nostru
Iisus Hristos, Cel care «a venit să caute şi să mântuiască pe ccl ce era
pierdut» (Luca 19, 10), luminează în primul rând sufletele şi minţile
noastre, dar, mai ales simţirile noastre, ca unele ce au, îndeosebi, ne
voie de ridicare şi tămăduire, pentru că păcatul şi moartea, pe care
Hristos le-a biruit, vin prin om, prin mintea şi sufletul lui, dar mai
ales prin căderea trupului, omul fiind supus ispitelor şi greşelilor şi
neputând totdeauna să reziste acestora. învierea lui Hristos a oferit
omului posibilitatea de a se ridica deasupra păcatului, Biserica fiind
aceea care, potrivit menirii ei date de Capul ei nevăzut, Hristos, vine
tn ajutorul nostru, în ajutorul oamenilor, oriunde s-ar afla ei, arătând
însemnătatea şi valoarea deosebită a omului ca singura fiinţă zidită,
plămădită de Dumnezeu, după «Chipul şi asemănarea Sa» (Facere 3, 15).
Cu greu se obişnuieşte omul să folosească calităţile «chipului lui Dum 
nezeu» ; mintea, voinţa şi sentimentele sale ! Cu mintea omul străbate
înaltul cerului, inventează fel de fel de mijloace de uşurare a vieţii,
de micşorare a distanţelor, de alinare a suferinţelor dar, din nefericire,
aceeaşi minte omenească este cumplit ispitită şi îndrumată de diavol
să creeze mijloace de ucidere a vieţii omeneşti şi a vieţii ce ne încon
joară. Omenirea întreagă vede cum m ii şi m ii de vieţi sunt secerate
de foamete, de secetă, de cutremure şi alte calamităţi ale naturii, dar
mai ales de războaie ucigătoare ce-l dezbracă pe om de haina «chipului
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lui Dumnezeu» asemănându-l fiinţelor fără de minte, fără simţăminte,
fără dorinţa şi voinţa de a face binele. Mântuitorul Hristos ne cheamă,
iubiţii mei, ia reconsiderarea noastră, la adevărata noastră identitate de
«coroană a întregii creaţii», cum îl definesc Sfinţii Părinţi ai Bisericii
pe om, care să sporească spre mântuire, prin credinţă fierbinte şi înso
ţită şi întărită prin fapte bune. Biserica ne aduce în acest sens pilda
celor ce au trăit cu această credinţă în suflet, a învierii lui Hristos, pilda
Sfinţilor Apostoli, a Sfinţilor Martiri pentru Hristos, ca acest minunat
Sfânt Gheorghe care şi-a dăruit tinereţea pentru a dobândi mântuirea
şi a întări credinţa noastră. Pentru acest adevăr al învierii lui Hristos,
cohorte de martiri, şi-au dăruit viaţa chiar pc accste locuri, pe dc o
parte şi de alta a D unării, în susul şi în josul ei, prunci, tineri sau cu
tâmplele ninse de anii vieţii, negustorif ţărani sau ostaşi, locuitori ai
satelor şi cetăţilor dunărene care, de la prima «Veste-Bună», adusă de
slăvitul Apostol Andrei, au trăit creştineşte.
Tocmai aici, în aceste locuri în care trecutul şi prezentul duhov
nicesc, şi desigur şi viitorul duhovnicesc, se mărturisesc prin credinţa
în învierea lui Hristost nc aflăm astăzi, ca prin poruncă dumnezeiască.
împreună cu Prea Sfinţiţii Ierarhi din Serbia şi din Bulgaria, pentru
a binecuvânta «botezul» oraşului încredinţându-l ocrotirii rugăciunilor
duse lui Dumnezeu de către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Aş vrea
să le mulţumesc acestor Părinţi de seamă ai Ortodoxieit Sanctităţii Sale
Pavel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, un mare îmbunătăţit în cre
dinţă şi Sanctităţii Sale Patriarhului Maxim, Patriarhul Bisericii Orto
doxe Bulgare, atât în numele meu cât şi în numele vostru, al credin
cioşilor şi autorităţilor locale, pentru reprezentanţa care au fost îm 
preună cu noi, împartăşindu-le gândurile noastref ale tuturor, bucuria
învierii şi Dumnezeu, nădăjduim noi, cu puterea cu care a zdrobit por
ţile iadului, va zdrobi puterea celui rău şi îndemnător la războaie, fă
când ca toate luptele, prigonirile

şi

nedreptăţile

dc

pe

pământ

să

înceteze.
Dumnezeu să ne ajute iar Sfântul Gheorghe să vă fie de acum îna
inte un cald rugător şi ocrotitor al sufletelor voastre.
Hristos a înviat !
Sfânta Liturghie arhierească a continuat, după rânduială, frumoa
sele cântări liturgice fiind executate, alternativ, de corul credincioşilor
şi de corala bisericii.
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La sfârşitul Sfintei Liturghii, soborul slujitorilor, în frunte cu Prea
Fericitul Părinte Patriarh, a ieşit pe solee, în faţa Sfântului Altar, unde
PC Pr. Protoiereu Marin Croitoru a făcut o luminoasă prezentare a
sărbătorii, subliniind importanţa zilei praznicului şi a mulţumit călduros
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi celorlalţi ierarhi pentru
osteneala ce şi-au luat de a veni în această zi în mijlocul clerului şi
credincioşilor din oraşul Giurgiu. După ce a exprimat bucuria tuturor
celor prezenţi la slujba hramului de a avea în mijlocul lor pe Intâistătătorul Bisericii noastre şi pe ierarhii Bisericilor Ortodoxe surori
sârbă şi bulgară, vorbitorul a încredinţat pe Prea Fericirea Sa de toată
recunoştinţa, dragostea şi devotamentul întregii obşti dreptmăritoare
a Protoieriei Giurgiu.
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în cuvinte
însufleţite, s-a referit la rostul şi însemnătatea bisericească a zilei săr
bătorite, stăruind asupra tăriei în credinţă a Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe, prăznuit de Biserica Ortodoxă în această zi, de la care noi
toţi luăm pildă de evlavie şi virtute creştină.
Adresând celor prezenţi îndemnuri calde şi potrivite cu semnifi
caţia zilei, Prea Fericirea Sa a pus în lumină misiunea Bisericii în viaţa
credincioşilor, de a contribui prin propovăduirea şi pilduirea învăţă
turii creştine la buna convieţuire socială şi la statornicirea păcii şi în 
ţelegerii între oameni şi popoare.
în încheiere, Prea. Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi-a exprimat
bucuria sufletească de a fi putut lua parte la o astfel de sărbătoare,
în care se vede lămurit dragostea şi râvna ce poartă credincioşii şi
preoţii lor pentru sfânta Biserică şi a mulţumit tuturor pentru ostenelile
depuse în reuşita sărbătoririi hramului, urând, totodată, sănătate, spo
rire duhovnicească şi mulţi ani celor de faţă care îşi serbează ziua ono
mastică.
După cuvântul de învăţătură al Prea Fericirii Sale, care a fost as
cultat cu mult interes şi folos de cei prezenţi, PS Episcop Sava de
Şumadia a mulţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru
posibilitatea oferită delegaţiei Bisericii Ortodoxe Sârbe ca, trecând peste
tristeţile şi necazurile pe care le trăieşte la ea acasă, în aceste zile, să
se bucure de participarea la săvârşirea Sfintei Liturghii împreună cu
ierarhii Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bisericii Ortodoxe Bulgare,
încununată prin împărtăşirea din acelaşi Sfânt Potir, demonstrând prin
aceasta că aparţinem cu toţii Ortodoxiei. Această bucurie, a mai arătat
PS Episcop Sava, sporeşte în semnificaţii prin prezenţa delegaţiei Bi
sericii Ortodoxe Sârbe la prăznuirea hramului bisericii Sf. Gheorghe din
Giurgiu, eveniment binecuvântat în viaţa credincioşilor acestei parohii
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şi a încheiat, spunând că astăzi toţi ne-am rugat Sf. Gheorghe ca să
păzească Biserica Ortodoxă Română, care atât de frumos şi cu toată
râvnă mărturiseşte Ortodoxia, iar locuitorii oraşului Giurgiu să simtă
totdeauna ajutorul acestui mare mucenic şi mărturisitor al lui Hristos.
A luat, apoi, cuvântul PS Episcop Natanael care, în numele Sanc
tităţii Sale Patriarhul Maxim al Bisericii Ortodoxe Bulgare, a mulţumit
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru cinstea de a fi invitat
a sluji Sfânta Liturghie cu ierarhii Bisericii Ortodoxe Române şi cu
cei ai Bisericii Ortodoxe Sârbe, împărtăşindu-se împreună din acelaşi
Sfânt Potir şi arătând, astfel, că Bisericile noastre sunt membre ale
Trupului Sfânt al Mântuitorului Hristos. Totodată, PS Episcop Natanael
a mai spus că se consideră onorat a participa la sărbătoarea de astăzi
a municipiului Giurgiu care, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, va fi ocrotit în chip. deosebit, de acum înainte, de
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.
Terminându-se cuvântările, a urmat slujba parastasului pentru
odihna fericiţilor ctitori şi binefăcători ai sfântului lăcaş şi pentru eno
riaşii adormiţi întru nădejdea învierii, adânc evocatoare pentru am in
tirea sufletelor celor care, înaintea noastră, au iubit râvna Casei Dom
nului, binemeritând această pomenire.
După slujba hramului, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi
ceilalţi ierarhi, împreună cu soborul preoţilor şi diaconilor slujitori,
urmaţi de credincioşii prezenţi la slujbă şi de reprezentanţii autorită
ţilor locale, au ieşit în curtea bisericii şi, în sunetul clopotelor, s-au
rânduit în procesiune şi au pornit, pe jos, către Primărie, pentru cere
monia de proclamare a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe ca ocrotitor
al oraşului.
Având în frunte fanfara militară, urmată de tineri şi copii în cos
tume naţionale şi cu buchete de flori în mâini, întregul sobor a parcurs
în procesiune străzile Libertăţii şi Mircea cel Bătrân, străjuite pe tro
tuare, de o parte şi de alta, de militari în uniforme de paradă, până
la Monumentul Eroilor, unde s-a făcut un popas, pentru slujba de pome
nire a eroilor jertfiţi pentru libertatea şi demnitatea neamului, pentru
întregirea gliei străbune şi pentru slava Bisericii, care a fost săvârşită
de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, înconjurat de preoţi şi dia
coni, In prezenţa a numeroşi locuitori ai oraşului, anume veniţi pentru
a participa la această ceremonie.
De aici, soborul ierarhilor, preoţilor şi diaconilor, în frunte cu
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, împreună cu reprezentanţii
autorităţilor locale, urmaţi de mulţimea credincioşilor, s-au deplasat,
tot în procesiune, până în Piaţa Primăriei, unde, dl. inginer Remus Tunaru, primarul oraşului, a dat citire următorului act de proclamare a
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe ca protector spiritual al m unicipiu
lui Giurgiu :
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DOCUMENT
« Ia dorinţa binecuvântată a locuitorilor oraşului Giurgiu, noi,
Prefectura, Primăria şi Consiliul m unicipal din acest oraş, am hotărât,
dim preună cu preoţii ortodocşi, să încredinţăm din nou localitatea noas
tră ocrotirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă.
Astfel, începând de astăzi, 23 aprilie, din anul m ântuirii 1993, când
Biserica

Ortodoxă

Sfântul Mare
Părinte

prăznuieşle

Mucenic

Teoetist,

sărbătoarea

Gheorghe,

Izvorului

în prezenţa

Patriarhul

T ămăduirii

Prea

şi

pc

Fericitului

României,

declarăm

so

lemn că, de acum şi până în veac, oraşul Giurgiu va dăinui sub mâna
ocrotitoare a Sfântului M ucenic Gheorghe.
Acest
săvârşită

act

în

solemn este

biserica

consfinţit

Sf. Gheorghe

din

şi prin
oraşul

slujba

Sfintei

G iurgiu

Liturghii

şi prin

pome

nirea eroilor jertfiţi pentru demnitatea neamului, pentru întregirea gliei
străbune şi pentru slava Bisericii.
Dăm

slavă lui Dumnezeu că, îm preună

Patriarh Teoetist, au participat

cu Prea

la acest eveniment

Fericitul

Părinte

şi ierarhi ai Bise

ricii Ortodoxe Sârbe şi ai Bisericii Ortodoxe Bulgare.
Binecuvintează, Doamne, strădania locuitorilor oraşului

Giurgiu şi

încununează-i pe dânşii cu biruinţa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe !
Consemnatu-s-a

aceasta

astăzi,

23

aprilie,

anul

m ântuirii

1993».

După citirea actului, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a
stropit ca aghiasmă stema oraşului Giurgiu, purtătoare a icoanei Sfân
tului Mare Mucenic- Gheorghe şi a rostit următoarea rugăciune de
sfinţire :
«Doamne, Iisnse
trecerii

Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce în zilele pe

Tale printre noi, Ţi-ai arătat iubirea Tanemăsurată

pentru

oraşul sfânt Ierusalim şi ai plâns pentru dânsul şi Te-ai milostivit de
cei ce locuiau într-lnsul, trimite şi acum mila Ta

ocrotitoare

asupra

locuitorilor oraşului Giurgiu şi binecuvintează pe toţi cei ce-şi petrec
viaţa intr-Insul.
Sfinţeşte cu Duhul Tău cel Sfânt stema oraşului Giurgiu, purtă
toare a icoanei Sfântidui Marelui

Mucenic

Gheorghe, purtătorul

de

biruinţă.
Pentru rugăciunile Sfântului Mare

Mucenic

Gheorghe, ocroteşte.

Doamne, acest oraş de boli, de cutremure şi de foamete. Binecuvintează
pe toţi cei ce locuiesc într-însul cu sănătate, cu înţelepciune şi putere.
Că Tu eşti Dumnezeul nostru...».
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In încheiere, Prea Fericitul Părinte Patriarh, în cnvinte emoţio
nante, a spus că cei prezenţi la slujba şi ceremonia săvârşite astăzi,
23 aprilie, când, în acest an, se prăznuieşte Izvorul Tămăduirii şi Sfân
tul Mare Mucenic Gheorghe, s-au adunat împreună ca binecuvântarea
Sfântului Duh, căci, anul acesta, potrivit rânduielii calendarului Bise
ricii noastre, acest praznic se cinsteşte în prima săptămână după Sfin
tele Paşti, adică în Săptămâna Luminată, când toată creştinătatea orto
doxă sărbătoreşte învierea Domnului, biruinţa asupra răului, a păcatului
şi a morţii, Patimile Mântuitorului Hristos transformându-se într-o
mare bucurie pentru toţi creştinii. Această bucurie, a mai adăugat Prea
Fericirea Sa, a fost sporită astăzi, pentru credincioşii din Giurgiu, prin
încredinţarea oraşului lor ocrotirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe,
purtătorul de biruinţă, ale cărui rugăciuni îi vor călăuzi, de acum îna
inte, cu sănătate, înţelepciune şi cu putere multă.
După cuvântarea primarului municipiului Giurgiu, care a mulţumit
întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române şi ierarhilor Bisericilor Or
todoxe Sârbă şi Bulgară, precum şi tuturor celor de faţă pentru parti
ciparea la această solemnitate, ce va rămâne înscrisă ca un eveniment
de vrednică cinstire în viaţa oraşului şi a locuitorilor săi, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a dăruit PP. SS. Episcopi Sava al Şumardiei,
Vasile al Sremului şi Hrisostom al Banatului Sârbesc, delegaţi ai Bise
ricii Ortodoxe Sârbe şi PS. Episcop Natanael, reprezentantul Sanctităţii
Sale Patriarhul Maxim al Bisericii Ortodoxe Bulgare, câte o icoană cu
chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iar PP. CC. Preoţi Vladimir
Marcovici, vicarul sârbilor ortodocşi din Banatul românesc şi Peter Totev, parohul bisericii bulgare din Bucureşti, Crucea patriarhală.
în după amiaza aceleiaşi zile, oaspeţii sârbi şi bulgari au părăsit
oraşul Giurgiu şi s-au îndreptat spre ţările lor, iar Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist şi PS. Episcop-vicar patriarhal Teofan Sinaitul
s-au înapoiat la Bucureşti.
Ceremonia, desfăşurată într-o atmosferă de înaltă trăire duhovni
cească, a mişcat adânc inimile participanţilor la acest act ce se să
vârşeşte rar, atât prin frumuseţea slujbei hramului şi măreţia solem
nităţii de proclamare a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe drept ocro
titor al oraşului, cât şi prin prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist şi a ierarhilor sârbi şi bulgari, care au lăsat, aici, o amintire
de neşters, întipărindu-se ca o zi de mare sărbătoare în cronica melea
gurilor binecuvântate ale municipiului şi judeţului Giurgiu.
G H . V A S IL E S C U
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PARTICIPĂRI ALE DELEGAŢILOR BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
LA ÎNTRUNIRI ECUMENICE : DIALOGUL DINTRE
BISERICA O R T O D O X A ŞI BISERICA ROMANO-CATOLICA
CU PRIVIRE LA UNIATISM
Creştinii sunt astăzi dezbinaţi.
Mântuitorul a vrut «ca toţi să fie una» (loan X V II, 21), precum
una e Sfânta Treime (loan X V II, 11).
Unii oameni, pretinşi buni ucenici, au vrut si mai vor şi astăzi ca
toţi să fie una, dar nu ca Sfânta Treime, ci ca dânşii, deci supuşi lor.
Aşa au apărut tot atâtea «creştinisme» câţi înlocuitori ai lui Hristos
au apărut, şi câţi interpreţi ai învăţăturii Lui au pretins că deţin, in
exclusivitate, sensul unităţii poruncite de El, anatematizându-i pe toţi
cei care înţelegeau porunca altfel decât dânşii.
Aşa au apărut ereziile, confesiunile, sectele, rupte din tulpina ori
ginară a Ortodoxiei, a cărei învăţătură a fost definită în consens pancreştin în primul mileniu, prin cele şapte sinoade ecumenice.
In anul 1054 un cardinal ambiţios, Humbert, cam pripit şi cam
cazon, a depus la Sfânta Masă a catedralei Sfânta Sofia, din Constantinopol o hârtie de anatematizare a răsăritului ortodox. Până atunci
Orientul şi Occidentul coexistaseră în comuniune, fără ca anumite tra
diţii locale să împiedice această comuniune. Cardinalul însă — poate
nu chiar de capul lui — a vrut să impună hegemonia Occidentului asu
pra Orientului, deşi creştinismul se născuse în orient şi păstra aici ade
văratele tradiţii ale alcătuirii lui, in conformitate cm învăţătura M ân
tuitorului şi a ucenicilor Săi.
Până la 1054 toate ereziile primului mileniu fuseseră învinse şi
adevărurile de credinţă fuseseră definitiv limpezite. Actul cardinalului
Humbert a deschis fărâmiţările din cel de~al doilea mileniu. în secolul
al XVI-lea au apărut, din catolicism, protestantismul, anglicanismul şi
apoi, de atunci şi până în vremea noastră, au apărut mereu noi for
maţiuni neo-protestante, sectele, toate ca forme de protest împotriva
creştinismului occidental, socotit deformat. Acestea, înmulţindu-se şi
încercând refaceri după refaceri, au devenit, una după alta, tot mai
deformate şi răstălmăcitoare ale creştinismului originar. îndepărtat de
orientul ortodox şi mai ales, dezvoltându-se în mentalităţi, tradiţii şi
culturi specifice occidentului, creştinismul occidental sub toate formele
lui n-a mai fost în stare să înţeleagă Ortodoxia şi să se întoarcă la ea.
S-a petrecut totuşi un fapt nou în secolul nostru. A apărut, în
deosebi m formaţiunile mari occidentale, la care apoi s-au raliat şi
formaţiuni mai mici, dorinţa de refacere a unităţii.
In 1948 s-a constituit Consiliul Mondial (ecumenic) al Bisericilor.
A fost invitată şi Biserica Ortodoxă şi, la început, patru Biserici, iar
din 1961 toate Bisericile naţionale ortodoxe au aderat la acest Consiliu.
Biserica Romano-Catolică n-a aderat nici până astăzi, dar ia parte la
lucrările unor comisii ale Consiliului (ex. comisia «Credinţă şi consti
tuţie»).
In 1980, după multe pregătiri prealabile, Biserica Ortodoxă şi Bi
serica Romano-Catolică au hotărât să înceapă un dialog teologic bila
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teral pentru refacerea unităţii rupte în anul 1054. Anatemele reciproce
au fost anulate. Cele două Biserici s-au recunoscut ca Biserici surori.
Conferinţele panortodoxe de la Rodos, pe de o parte, şi Conciliul Va
tican II, de partea cealaltă, au deschis drumuri pline de speranţă. S-a
creat o Comisie mixtă internaţională de dialog teologic intre Ortodoxie
şi Catolicism, alcătuită din 28 de ortodocşi (câte doi din fiecare Biserică)
şi tot atâţia catolici. Delegaţii ortodocşi au fost numiţi de fiecare din
cele 14 Biserici canonice, iar cei catolici au fost numiţi de SS. Papa.
Până la a şasea sesiune a Dialogului (iunie 1990, Freising, Germa
nia), lucrările Comisiei mixte internaţionale de dialog între ortodocşi
şi catolici au mers destul de bine. Au dat speranţe în rezolvarea unor
divergenţe dintre cele mai importante între cele două Biserici. S-a
ajuns la vederi comune sau foarte apropiate. Aş da un singur exemplu :
la Bari, în Italia, Comisia a avut două întâlniri (1986 şi 1987). S-au
discutat Tainele de iniţiere : Botezul, Mirungerea şi Sf. Euharistie (Sf.
împărtăşanie). A fost nevoie de două întâlniri pe această temă pentru
că, la prima, nu s-a ajuns la consens (1986).
După a doua întâlnire (1987), rezultatele an fost foarte bune.
Aceasta se vede şi din faptul că, tot ce s-a hotărât în 1987 la Bari,
apare acum în noul Catehism romano-catolic, aprobat de Sanctitatea
Sa Papa în anul trecut şi publicat acum şi în româneşte (1993). Care
e noutatea ? Se admit, cu aceeaşi valoare, cele două tradiţii, în paralel :
tradiţia orientală şi tradiţia occidentală, fără să se spună că una ar
fi rea şi alta ar fi bună. Se recunoaşte că tradiţia autentică este cea
păstrată în orient, dar că, din motive pastorale locale, în timp s-a impus
în occident o altă tradiţie, cum ar fi, de pildă, administrarea mai târziu
a Sfintei Taine a Mirungerii şi nu imediat după Botez. Se arată că,
totuşi, o primă formă de Mirungere se face şi la catolici şi după Botez.
S-a ajuns astfel la concluzia că, în privinţa acestor Taine, cele două
tradiţii pot coexista fără să constituie diferenţe ireductibile şi motive
de separaţie între cele două Biserici.
Comisia internaţională de dialog — din care face parte şi mitropo
litul Ardealului — ajunsese, cu temele puse în discuţie, până în preajma
celei mai importante şi anume : autoritatea şi conciliaritatea în Biserică,
sau mai bine-zis : exercitarea autorităţii în Biserică prin conciliaritate.
Deci nu prin autoritatea unui singur om, cum a fost până la Conciliul
Vatican II şi cum mai este, în fapt, şi astăzi.
Aceasta este tema viitoare de pe agenda Comisiei de dialog. Ea
este deja pregătită de către cele trei subcomisii mixte de lucru, ca şi
de către Comitetul de coordonare a dialogului. Una din subcomisii e
prezidată de mitropolitul Ardealului, Antonie. Soluţiile care se propun
oferă speranţe de înţelegere. Comitetul de coordonare e alcătuit din
patru ortodocşi şi patru catolici, printre cei patru ortodocşi fiind şi
mitropolitul Ardealului, I.P.S. Antonie.
Schimbările politice petrecute în Europa răsăriteană, în anul 1989,
au repus în drepturi, firesc, fosta Biserică greco-catolică, numită acum
în documentele Vaticanului : Biserica catolică orientală. Reînviind
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această Biserică şi reintrânclu-şi în dreptul la existenţă, Bisericile Or
todoxe au constatat că această reintrare se face în multe locuri abuziv,
neţinându-se seama de normele dialogului dintre cele două Biserici, sta
bilite în 1980 la Rodos, în Grecia. Adică s-a observat, mai întâi de
către Biserica Ierusalimului, apoi şi de altele, a Greciei, a Serbiei, a
Rusiei şi a României că se încearcă recuperarea numărului credincioşi
lor şi a lăcaşurilor de cult, care au aparţinut Bisericii foste grecocatolice, prin mijloace care sunt evident prozelitiste, care nu ţin seamă
de realităţile prezente, adică de faptul că unii foşti uniţi, sau care
provin din familii foste unite, sunt acum ortodocşi şi vor să rămână
ortodocşi.
Biserica Ortodoxă Română consideră că numărul credincioşilor de
toate confesiunile este acela pe care îl arată recensămintele actuale şi
că lăcaşurile de cult aparţin credincioşilor.
Aşa s-au petrecut lucrurile şi în anul 1700, când o parte din or
todocşi au devenit greco-catolici. Şi-au luat şi bisericile, care fuseseră
ortodoxe. N-au fost lăsate celor rămaşi ortodocşi. Aşa s-au petrecut lu
crurile şi în secolul al XVI-lea când unii catolici au trecut la protestan
tism, au trecut cu biserici, foste catolice, cu tot. Ex. biserica «Neagră»
din Braşov a fost catolică şi, tot aşa, marile catedrale protestante din
Apus. Chiar şi catedrala evanghelică din Sibiu a fost catolică. Catolicii
nu s-au gândit să le ceară înapoi, adică nu mai cer restituito in integrum de la protestanţi. De ce să ceară acest lucru de la ortodocşi ?
Dacă credincioşii au redevenit, din uniţi, ortodocşi, cum au fost
înainte de anul 1700, ei îşi păstrează bisericile. In privinţa aceasta ope
rează tradiţia istorică — practica din trecut în situaţii similare — şi
nu «principii generale» juridice, cum le numeşte Documentul de la
Balamand (art. 31).
Aşadar, în gândirea şi potrivit cu prevederile Documentului comun
de la Balamand, se merge ferm pe principiul că toate deciziile aparţin
crcdincioşilor. Acestea se iau în libertate şi constituie şi norma* juridică
de proprietate asupra lăcaşurilor de cult.
Principiul acesta a fost aprobat de către ortodocşi şi catolici, in
clusiv de către delegaţii uniţi cu Roma. Statisticile prezente stabilesc
apartenenţa fiecărui creştin la una din Biserici, iar majoritatea locală
se stabileşte prin comisii mixte şi prin dialog. Tot prin dialog se poate
stabili, unde e cazul, şi slujire alternativă (art. 24, 26 şi 28 din Docu
mentul de la Balamand). Se exclude ocuparea bisericilor prin violenţă.
Prima discuţie asupra acestor probleme a avut loc în Germania, la
Freising (1990), cu ocazia celei de-a şasea întâlniri a Comisiei inter
naţionale mixte de dialog dintre cele două Biserici.
Comisia nu s-a mai putut întâlni în anul 1992, cum se programase,
pentru că s-au produs reacţii ortodoxe puternice Împotriva faptului că
Bisericile orientale unite cu Roma nu au respectat nici dispoziţiile Ro
mei, nici sugestiile care au fost date prin documentele de la Freising
şi apoi de la Ariccia. în felul acesta dialogul n-a mai putut continua.
A trebuit să se ducă tratative intense în cursul anului 1992 pentru ca,
totuşi, anul acesta, 1993, comisia să se poată întâlni pentru a şaptea
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oară în plenul ei. Această sesiune plenară a avut loc la universitatea
şi mănăstirea Balamand, din Liban.
S-au făcut şi oarecari pregătiri. De pildă, înainte de a ajunge la
Balamand, s-au întâlnit, In Grecia, la Rodos, separat de catolici, Bise
ricile Ortodoxe (11— 15 iunie 1993), întrunire la care Biserica Ortodoxă
Română a fost reprezentată de I.P.S. Mitropolit Antonie Plămădeală al
Ardealului. Acolo ortodocşii au analizat dacă e cazul să meargă sau să
nu meargă la Balamand, la întâlnirea cu reprezentanţii Bisericii Romano-Catolice şi dacă romano-catolicii oferă condiţii de dialog corect
între cele două Biserici, sau dacă dialogul trebuie pur şi simplu
abandonat.
La Rodos -au lipsit câteva Biserici Ortodoxe : a Ierusalimului, a
Gruziei, a Serbiei şi Biserica din fosta Cehoslovacie. A fost prezentă,
pentru prima oară, Biserica Albaniei.
Biserica Greciei a venit cu propunerea de a nu se merge la întâl
nirea cu catolicii la Balamand. Şi nici n-a venit, cu toate încercările
pe care le-au făcut celelalte Biserici Ortodoxe de a-i convinge pe greci
să vină.
Majoritatea Bisericilor prezente la Rodos a hotărât însă să se
meargă la Balamand pentru o ultimă încercare de consens. Biserica
Ortodoxă Română a insistat pentru reluarea discuţiilor asupra uniatismului, pentru a se găsi o soluţie a crizei şi a se putea relua dialogul
teologic pe temele mari ale diferenţelor dintre Ortodoxie şi Catolicism.
în consecinţă, la 17 iunie a reînceput la Balamand dialogul, evi
dent, numai cu privire la locul uniatismului în dialog, urmând ca tema
de pe agenda dialogului, adică despre autoritate şi conciliaritaie m
Biserică, să fie discutată în altă sesiune a comisiei.
Mai multe zile la rând s-au discutat toate aspectele privitoare la
implicarea in dialog a Bisericilor catolice orientale (unite cu Roma, foste
greco-catolice). S-a discutat dacă aceste Biserici fac bine dialogului,
dacă fac rău dialogului, adică dacă îl vor ajuta, sau dacă îl vor pune în
pericol şi ce loc ocupă aceste Biserici în catolicism. Sunt catolice sau
sunt Biserici aparte ? Au fost prezenţi acolo şi reprezentanţi uniţi, chiar
şi din România (prof. dr. pr. Liviu Pandrea din Cluj). La întrebarea
reprezentantului Bisericii Ortodoxe Române : câte Biserici suntem în
dialog, catolicii au răspuns : două, Ortodoxă şi Catolică. Aşadar, pe
uniţi, catolicii înşişi i-au înglobat în catolicism în întregime, ceea ce
a fost o foarte importantă clarificare (vezi Documentul de la Balamand,
art. 3 şi 16). Uniţii prezenţi au acceptat şi ei această clarificare, cum
că uniţii sunt catolici, deci că nu sunt o Biserică aparte, o a treia
Biserică.
Prima concluzie la care s-a ajuns, şi care s-a fixat în scris la
Balamand, a fost aceea că principiul stabilit în Documentul de la
Freising (1990), la a şasea sesiune plenară a Comisiei Internaţionale a
celor două Biserici în dialog, rămâne valabil, anume că : uniatismul nu
mai poate constitui model şi metodă de unire a celor două Biserici
(art. 2 şi 4 şi 12) şi că, trebuie să căutămv împreună, alte metode de
realizare a unităţii Bisericilor (art. 4).
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Amândouă Bisericile, Ortodoxă şi Catolică (inclusiv cea unită
prezentă la Balamand),
consideră că aceste metodenoi există şi s-a
făcut declaraţia extrem
de importantă de asemenea, că Roma a aban
donat vechea pretenţie că unitatea se va putea reface numai prin
«întoarcerea» tuturor la catolicism, metodă ilustrată în trecut prin
uniatism, dar socotită acum greşit, «perimată» (art, 30).
Aşadar la Balamand s-a pornit pozitiv, cu onestitate şi optimism.
Dar cu precizarea făcută de mai multe ori în Documentul elaborat
acolo, că uniatismul n-a fost în istorie decât o încercarea Romei de a
face prozelitism printre
ortodocşi (art. 10, 18 şi 22).
Dreptul la existenţă al Bisericilor catolice orientale (unite cu
Roma, toste greco-catolice) este înscris în Documentul de la Balamand
şi este firesc, deoarece intră în cadrul legislaţiei mondiale privitoare la
drepturile omului. Dar în Document s-a precizat că, acest drept la
existenţă, Biserica catolică orientală (unită cu Roma, fostă greco-catolică) îl are numai ca parte a comuniunii catolice (art. 3 şi 16), deci nu
ca Biserică aparte, pentru că, fiind rezultatul unei metode greşite de
refacere a unităţii, ea nu mai poate exista aparte, ci doar ca Biserică
catolică orientală. Ea nu are statut eclesial propriu, E Biserică Catolică.
De aceea s-a precizat că în dialog sunt două Biserici, nu trei.
De asemenea primirea reprezentanţilor Bisericii catolice orientale
în Comisia de dialog presupune că aceasta trebuie să respecte dispozi
ţiile propriei Biserici Catolice, ca şi regulamentul convenit pentru
desfăşurarea dialogului dintre cele două Biserici.
Documentul de la Balamand a fost discutat cuvânt cu cuvânt,
până s-a ajuns la consens. S-a convenit că în relaţiile ortodoxo-unite
să se pornească de la realităţile de astăzi (art. 31) şi nu de la situaţii
imaginare sau imaginate, care ar presupune, spre exemplu, acelaşi
număr de credincioşi acum, ca şi cu patruzeci şi cinci de ani în
urmă (1948).
Acest punct de vedere a fost însuşit la Balamand de toată lumea.
De pildă, în discuţii s-a convenit să se pornească de la recensămintele
cele mai recente (la noi 1992) şi nu de la afirmaţia pe care o fac unii
că ar exista astăzi două milioane de catolici orientali, uniţi ou Roma.
La noi sunt atâţia câţi a arătat recensământul din 1992, adică 228.337
de suflete.
S-a convenit, de asemenea, ca toate litigiile să se rezolve între
Biserici, prin comisii mixte paritare şi nu prin apelul la autorităţile
civile, mai ales în problema restituirii Bisericilor şi caselor parohiale.
Deci să se sisteze procesele, intervenţiile la guverne, la parlamente. Am
mai amintit că se respinge şi apelul la principii juridice generale
(art. 31). S-a vorbit clar în sesiunea de renunţare la «restitutio in
integrum». Relaţiilor prezente, credincioşii şi comisiile mixte să le dea
soluţiile (art. 34).
Dacă documentul aprobat în unanimitate de ortodocşi şi catolici
la Balamand va fi pus în lucrare, dacă regulile practice (art. 19— 35),
care au fost stabilite şi sunt prezentate ca atare în Document, vor fi
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traduse în viaţă, atunci dialogul dintre cele două Biserici, Ortodoxă şi
Catolică, va putea continua.
Dacă nu vor ii puse în lucrare aceste principii şi recomandări ale
Comisiei mixte de dialog teologic, atunci o idee măreaţă a secolului,
ideea de a iniţia dialogul pentru unitate, de a recupera unitatea cre
dincioşilor, aşa aum a fost ea In primul mileniu, va fi compromisă.
Bisericile Ortodoxe prezente la Balamand, acceptă Documentul
de la Balamand fără nici o schimbare. Să sperăm că va fi acceptat şi
de Bisericile Ortodoxe absente la Balamand.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a aprobat oficial.
In afară de acestea, la Balamand s-a mai discutat şi problema
expansiunii catolicismului în ţările din răsăritul Europei şi în ţările
de veche tradiţie ortodoxă. Ei bine, delegaţia catolică, în unanimitate,
a ţinut să se scrie în document că Romano-Catolicismul nu are intenţii
expansioniste în răsărit, în teritoriile preponderent şi originar orto
doxe (art. 22, 29).
Din punct de vedere teoretic, lucrul este foarte important. Cato
licii s-au obligat ca atunci când vor întreprinde activităţi misionare în
est, să n-o poată face fără consultarea cu episcopii ortodocşi locali
(art. 29).
E prea frumos să fie adevărat, dar să dea Dumnezeu să fie aşa !
Dacă va fi aşa, fără îndoială, vom face încă un pas spre unitate, spre
înţelegere prin dialog.
în vederea realizării unităţii dintre catolici şi ortodocşi s-a cerut
şi contribuţia Bisericilor catolice orientale (unite). Să se integreze şi
credincioşii lor în acest dialog, ca membri ai Bisericii Catolice, pentru
că eclesialitatea acestei Biserici, statutul ei de Biserică, derivă acum în
întregime din Biserica Romano-Catolică (art. 31). Uniţii aparţin Bise
ricii Catolice. Numai prin rit sunt bizantini, aşa cum alţii sunt catolici
antiohieni, alţii catolici armeni, dar prin doctrină sunt catolici.
De altfel, riturile nici n-au fost menţionate în Documentul de Ia
Balamand. Peste tot fostele Biserici greco-catolice, de orice rit, în
Document au fost numite Biserici catolice orientale. Cuvântul oriental
e noţiune geografică, nu doctrinară.
Că Biserica fostă greco-catolică de la 1700 nu mai există, e lim 
pede prin aceea că uniţii au primit şi ţin nu numai cele patru puncte
negociate în anul 1700, ci şi toate dogmele catolice proclamate după
1700, de pildă cele ale Conciliului Vatican I din anul 1870, şi altele mai
noi. De altfel, Roma însăşi îi consideră în întregime catolici, numeşte
episcopi, Papa îi cheamă pentru a le cere rapoarte şi a le da dispo
ziţii etc., etc.
Noi dorim continuarea dialogului pentru restabilirea unităţii creş
tine. O doresc şi romano-eatolicii. Vrem să ne bucurăm că restabilirea
unităţii e dorită şi de Biserica catolică orientală (unita). Lumea trebuie
să cunoască adevărata faţă a lucrurilor. Numai aşa ne vom înţelege
şi ne vom sfătui împreună ce avem de făcut. Orice altă interpretare
va fi rea credinţă, nedemnă de un creştin.
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Este de la sine înţeles că a numi pe cineva catolic, nu înseamnă
a-1 învinovăţi, sau a-1 ofensa. De ce s-ar simţi cineva ofensat, când e
numit catolic ? Şi dacă cineva e catolic, de ce să-i fie ruşine s-o spună,
sau de ce s-o ascundă cum fac unii, sau de ce să se prezinte drept
altceva, de pildă drept ortodoxo-catolici (greco-catolici) când doar ritul
e bizantin, iar doctrina e pur catolică ?
La Balamand şi în multe alte ocazii, când am fost împreună :
catolici, uniţi şi ortodocşi şi când s-au făcut slujbe separate, chiar şi
Ia slujbe, absolut întodeauna, uniţii, deşi slujesc în rit bizantin, sau
armean, sau în alte rituri, au mers 1a slujbele catolicilor săvârşite 111
ritul latin. Niciodată la ale ortodocşilor ! Acest lucru e relevant prin
sine însuşi !
Documentul de la Balamand, operă catolico-ortodoxă, ne oferă ele
mentele unui dialog pe care îl întrevedem a fi rodnic.
Deşi Documentul cere ca toate litigiile dintre Biserici să fie rezol
vate exclusiv de către acestea, nu prin apelul la autorităţile civile, laicii
luminaţi, intelectualii dezbrăcaţi de pasiuni partizane şi doritori de
unitate, din ambele Biserici, în calitatea lor de membri ai Bisericii, ar
putea avea şi ei un aport important la realizarea înţelegrii dintre Bise
rici. Să ni se asocieze cu bunăvoinţă. Le adresăm în acest sens un apel
călduros. Nu mai avem nevoie şi de tensiuni religioase, mai ales în
Transilvania, intre români. Nu ne-au folosit niciodată. Dorim pace
confesională în Transilvania. în rcspect reciproc, în promovarea unei
misiuni spirituale concrete şi concertate, creştineşti şi româneşti.
Considerăm că prin acest Document se va putea ieşi din tensiunile
în care sunt împinse adesea Bisericile. Cele două Biserici ar trebui să
fie solidare în căutarea celor mai bune, mai drepte, mai frăţeşti soluţii
de împăcare. Să-şi recunoască reciproc contribuţia la propăşirea culturii
şi a spiritualităţii româneşti.
Să lucrăm toţi cu inimă deschisă pentru unitate, nu pentru adân
cirea separaţiei, a dezbinării.
Documentul de la Balamand este, în aceeaşi măsură, un document
de sinceritate şi smerenie din partea tuturor părţilor şi, fără îndoială,
şi un document profetic. El ni se adresează tuturor. Ar putea
fi şi un document istoric de mare însemnătate în viaţa Bisericilor. Un
1054 (momentul despărţirii) în sens invers. O restaurare a unităţii.
Fiind un document de colaborare şi consens al celor ce l-au ela
borat, ortodocşi şi catolici şi catolici uniţi cu Roma, el e şi un semn al
lucrării lui Dumnezeu care vrea «ca toţi să fie una» (loan 17, 21).
f
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Prezentăm, în continuare, textul Documentului de la Bala?nand,
adoptat de Comisia internaţională mixtă, pentru dialog teologic între
Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică, adoptat in sesiunea
plenară a acestei Comisii, care s-a desfăşurat în localitatea Balamand,
in zilele de 17— 24 iunie 1993.
Textul este reprodus după broşura : Uniatismul-melodă de unire
din trecut şi căutare actuală a deplinei comuniuni, broşură apărută în
anul 1993, în Editura Arhiepiscopiei Sibiului, sub îngrijirea Î.P.S.
Mitropolit al Ardealului, Maramureşului şi Crişanei, de unde am repro
dus şi articolul precedent :
UNIATISMUL, METODA DE UNIRE DIN TRECUT
ŞI CÂUTAREA ACTUALA A DEPLINEI COMUNIUNI
IN T R O D U C E R E

1. La cererea Bisericii Ortodoxe, continuarea normală a dialogului
teologic cu Biserica Catolică a iost întreruptă ;i:, pentru ca să fie ime
diat abordată problema care a fost numită «uniatism».
2. Cu privire la metoda care a fost numită «uniatism», Comisia
mixtă a declarat la Freising (iunie 1990) că : «noi respingem unlatismul
ca metodă de refacere a unităţii, pentru că această metodă se opune
tradiţiei comune a Bisericilor noastre».
3. în ceea ce priveşte Bisericile orientale catolice este limpede că
ele, ca părţi ale Comuniunii catolice, au dreptul la existenţă şi la
lucrare pentru a răspunde nevoilor spirituale ale credincioşilor lor.
4. Documentul elaborat la Ariccia de către Comitetul mixt de
coordonare a dialogului (iunie 1991) şi perfectat la Balamand (iunie
1993) indică o metodă care ne este comună în căutarea, în prezent, a
comuniunii depline dintre cele două Biserici, îndreptăţind astfel exclu
derea «uniatismului» ca metodă.
5. Acest Document cuprinde două părţi :
1. Principii eclesiologice.
2. Reguli practice.
P R I N C IP I I

E C L E S IO L O G IC E

6. Despărţirea dintre Bisericile orientului şi cele ale occidentului
nu numai că n-a înăbuşit niciodată dorinţa de unitate voită de Hristos
pentru Biserica Sa ci, adesea, această situaţie, contrară naturii Bisericii
Sale, a fost pentru mulţi o ocazie de a-şi trezi conştiinţa şi mai mult,
ca să dorească realizarea unităţii pentru a fi credincioşi poruncii
Mântuitorului.
7. în decursul veacurilor s-au făcut mai multe încercări de restabiliare a unităţii. Aceste încercări au căutat să-şi atingă scopul pe căi
diferite, adesea prin concilieri după cum indică situaţia politică, isto*
R e fe rir e la fa p tu l că s e s iu n e a a V H -a ar fi tr o b iiit să se o c u p e cu tem a
C o n c ilia r ita t e
şi
a u t o r it a t e
în
B is e ric ă,
te m ă
r e p r o g r a m a tă
p e n tr u
o
ş e d in ţă
v iito a r e . (n,r.).
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rieă, teologică şi spirituală a fiecărei epoci. Din păcate nici unul dintre
aceste eforturi n-a reuşit să restabilească deplina comuniune între
Biserica răsăriteană şi cea occidentală, ba chiar, uneori, au întărit
opoziţiile.
8. In ultimele patru secole, in diverse regiuni ale răsăritului, au
iost luate iniţiative din interiorul anumitor Biserici şi sub impulsul
unor factori exteriori Bisericii, pentru restabilirea comuniunii dintre
Biserica de răsărit şi Biserica occidentală. Aceste iniţiative au condus
ia unirea unor anumite comunităţi cu Scaunul de la Roma, şi au antre
nat, drept consecinţă, ruptura acestor comunităţi de Bisericile lor mame
din răsărit. Aceasta s-a produs nu fără concursul şi iară intervenţia
unor interese din alara Bisericii. Aşa s-au născut Bisericile orientale
catolice (unite, greco-catolice, n.tr.) şi s-a creat o situaţie care a deve
nit sursă de conflicte şi de suferinţe, mai întâi pentru ortodocşi şi apoi,
chiar şi pentru catolici.
9. Oricare ar fi fost intenţia şi autenticitatea voinţei de a fi fideli
poruncii lui Hristos : «ca toţi să fie una», exprimate prin aceste uniri
parţiale cu Scaunul Romei, trebuie să constatăm că, restabilirea u ni
tăţii între Biserica de răsărit şi cea de apus, n-a fost realizată prin ele
şi că dezbinarea persistă, ba chiar este şi înveninată de aceste încercări
de unire.
10. Situaţia astfel creată a dat naştere, ca urmare, la tensiuni şi
opoziţii.
In mod progresiv, în deceniile care au urmat acestor uniri, acţiunea
lor misionară a înscris, printre priorităţi, efortul de convertire a altor
creştini în mod individual sau in grup, pentru a-i face <',să se întoarcă»
la Biserica lor. Pentru a legitima această tendinţă, sursă de prozelitism,
Biserica Catolică a dezvoltat o viziune teologică după care ea se pre
zenta pe sine ca unica depozitară a mântuirii. Reacţionând, Biserica
Ortodoxă, la rândul ei, a preluat aceeaşi viziune, după care numai ea
putea garanta mântuirea. Pentru a asigura mântuirea fraţilor «separaţi»
au avut loc chiar rebotezări de creştini, ignorându-se existenţa liber
tăţii religioase a persoanelor şi a credinţei lor, perspectivă la care epoca
era puţin sensibilă.
11. Pe de altă parte, anumite autorităţi civile au făcut încercări
de a readuce pe catolicii orientali în Biserica părinţilor lor (ortodoxă,
n.tr.), în acest scop, aceste autorităţi civile n-au ezitat, când li s-a
prezentat ocazia, de a folosi mijloace inacceptabile.
12. Din cauza felului în care acum catolicii şi ortodocşii se consi
deră într-un chip nou în raportul lor cu Taina Bisericii şi se redesco
peră ca Biserici-surori, această formă de «apostolat misionar», descrisă
mai sus (vezi art. 10), şi care a fost numită «uniatism», nu mai poate
fi acceptată nici ca metodă de urmat, nici ca model de unitate căutată
de Bisericile noastre.
13. Prin urmare, mai ales după conferinţele panortodoxe şi după
Conciliul Vatican II redescoperirea şi repunerea în valoare, atât de către
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ortodocşi cât şi de către catolici a Bisericii în înţelesul de comuniune,
au schimbat radical perspectivele şi deci atitudinile.
De o parte şi de alta» se recunoaşte că ceea ce Hristos a încredinţat
Bisericii Sale — mărturisirea credinţei apostolice, participarea la ace
leaşi Taine, mai ales la preoţia unică, care celebrează jertfa unică a lui
Hristos şi succesiunea apostolică a episcopilor, nu pot fi considerate ca
proprietate exclusivă a uneia dintre Bisericile noastre. In acest context,
este evident că orice rebotezare este exclusă.
14. Potrivit celor afirmate mai înainte, Biserica Ortodoxă şi Bise
rica Catolică se recunosc reciproc ca Biserici-surori, responsabile
împreună de menţinerea Bisericii lui Dumnezeu în credincioşie faţă de
planul divin. După cuvintele Papei Ioan-Paul II, efortul ecumenic al
Bisericilor surori din orient şi occident, bazat pe dialog şi rugăciune,
caută o comuniune perfectă şi totală, care să nu fie nici absorbţie, nici
fuziune, ci întâlnire în adevăr şi dragoste (cf. Slavorum Apostoli, n. 27).
15. Rămânând în chip ferm inviolabilă libertatea persoanelor şi
obligaţia universală de a urma în toate exigenţele conştiinţei, în efortul
de restabilire a unităţii, nu este vorba de a căuta convertirea persoa
nelor de la o Biserică la alta pentru a le asigura mântuirea. Este vorba
de a realiza, împreună, voinţa lui Hristos pentru ai Săi şi planul lui
Dumnezeu cu Biserica Sa, printr-o căutare comună de către Biserici a
unui acord deplin asupra conţinutului credinţei şi asupra implicaţiilor
acesteia. Acest efort este urmărit prin dialogul teologic în curs. Pre
zentul document este o etapă necesară în acest dialog.
16. Bisericile catolice orientale, care au voit restabilirea comu
niunii depline cu Scaunul roman şi căruia i-au rămas credincioase, au
dreptul şi obligaţiile care decurg din legarea lor de această Comuniune
din care fac parte. Aceste Biserici catolice orientale au ca principii
care reglementează atitudinea lor faţă de Bisericile Ortodoxe, acele
principii care au fost afirmate de către Conciliul Vatican ÎI şi au fost
puse în practică de către papii care le-au precizat consecinţele practice
în diversele documente publicate de atunci încoace. Trebuie deci ca
aceste Biserici catolice orientale să fie integrate, atât la nivelul local
cât şi la nivel universal, în dialogul dragostei, In respectul reciproc şi
în încrederea reciprocă regăsită şi să intre în dialogul teologic cu toate
implicaţiile lui practice.
17. în această atmosferă, consideraţiile care precede, ca şi regulile
practice care vor urma, în măsura în care vor fi efectiv acceptate şi
fidel puse în practică, ele vor fi de natură a conduce spre o soluţie
justă şi definitivă a dificultăţilor puse de Bisericile catolice orientale,
Bisericii Ortodoxe.
18. Cu privire la aceasta, papa Paul al Vl-lea a afirmat în discursul
său ţinut la Fanar (iunie 1967) «că şefilor de Biserici, ierarhiei lor, le
revine sarcina de a conduce Bisericile pe calea care duce la regăsirea
comuniunii depline. Ei trebuie să facă acest lucru, recunoscându-se şi
respectându-se ca păstori ai turmei lui Hristos, care le-a fost încredin-
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ţaţă, având grijă de strânsa lor unitate şi de creşterea duhovnicească
a poporului lui Dumnezeu şi să evite tot ceea ce ar putea să-i împrăştie
pe credincioşi sau să producă confuzie in rândurile lor» (Tomos Agapis, nr. 172).
In acest spirit papa Ioan-Paul II şi patriarhul ecumenic Dimitrios I
au precizat împreună : «respingem orice formă de prozelitism, orice ati
tudine care ar fi sau ar putea fi percepută ca o lipsă de respect»
(7 decembrie 1987).
REGULI

P R A C T IC E

19. Respectul reciproc între Bisericile care se găsesc în situaţii
dificile va creşte în chip evident, în măsura în care ele vor respecta
regulile practice care urmează :
20. Aceste reguli nu vor rezolva problemele care ne preocupă,
dacă în fiecare dintre părţi nu se va simţi voinţa de iertare, bazată pe
Evanghelie şi dacă, în cadrul unui efort constant de reînnoire, nu se va
face simţită dorinţa, fără încetare revitalizată, de a regăsi comuniunea
plenară care a existat între Bisericile noastre mai mult de un mileniu.
Spre acest scop trebuie să intervină, cu o intensitate şi o perseverenţă
mereu reînnoite. Numai dialogul dragostei ne va ajuta să depăşim
neînţelegerile reciproce. Numai acesta oferă climatul necesar apro
fundării dialogului teologic, care va permite să se ajungă la deplina
comuniune.
21. Primul demers care trebuie pus în practică este acela de a
sfârşi cu tot ceea ce poate întreţine discordia, dispreţul şi ura între
Biserici. Autorităţile Bisericii Catolice vor ajuta, în scopul acesta,
Bisericile catolice orientale şi comunităţile lor, să pregătească şi ele
comuniunea deplină între cele două Biserici, Catolică şi Ortodoxă. Auto
rităţile Bisericii Ortodoxe vor face acelaşi lucru cu credincioşii lor.
Astfel va putea fi îndreptată, în acelaşi timp cu dragoste şi dreptate,
situaţia extrem de complexă care s-a creat în Europa centrală şi de
răsărit, atât pentru catolici cât şi pentru ortodocşi.
22. Acţiunea pastorală a Bisericii Catolice, atât latină cât şi orien
tală, nu mai urmăreşte să obţină treceri de credincioşi de la o Biserică
la alta, adică nu mai vizează să facă prozelitism printre ortodocşi.
Această acţiune pastorală vizează să răspundă nevoilor spirituale
ale propriilor lor credincioşi şi nu are nici un fel de voinţă de expan
siune în detrimentul Bisericii Ortodoxe.
în aceste perspective, pentru a nu mai lăsa loc neîncrederii şi
suspiciunii, este nevoie ca Bisericile să se informeze reciproc asupra
diverselor proiecte pastorale pe care le au în vedere. In felul acesta
va putea începe şi se va putea dezvolta colaborarea între episcopi şi
toţi responsabilii Bisericilor noastre.
23. Istoria relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile catolice
orientale a fost marcată de persecuţii şi suferinţe. Oricare ar fi fost
aceste suferinţe şi cauzele lor, ele nu justifică nici un fel de triumfa-
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lism ; nimeni nu se poate mândri cu acestea sau să scoată din acestea
argumente pentru a acuza sau denigra cealaltă Biserică. Numai D um 
nezeu cunoaşte pe adevăraţii Săi martiri. Oricare ar fi fost trecutul, el
trebuie lăsat la milostivirea lui Dumnezeu şi toate energiile Bisericilor
trebuie să fie concentrate spre a face ca prezentul şi viitorul să fie
mai conforme cu voinţa lui Hristos către ai Săi.
24. Va trebui de asemenea — aceasta şi de o parte şi de alta —
ca episcopii şi toţi responsabilii să ţină seama cu scrupulozitate de liber
tatea religioasă a credincioşilor. Aceştia trebuie să poată să-şi exprime
liber părerile, fiind consultaţi şi, în acest scop, consultarea lor să fie
organizată.
Libertatea religioasă, drept urmare, să garanteze ca, în special în
situaţii de conflict, credincioşii să-şi poată formula opţiunile lor şi să
decidă, fără presiuni din afară, dacă vor să rămână în comuniune fie
cu Biserica Ortodoxă, fie cu Biserica Catolică.
Libertatea religioasă ar fi violată dacă, sub pretextul unor ajutoare
financiare, s-ar atrage credincioşi ai unei Biserici la o altă Biserică,
promiţându-le, spre exemplu, şcolarizarea şi alte avantaje materiale de
care ar fi lipsiţi în propria lor Biserică. în acest context ar trebui ca
ajutorul social să fie organizat de comun a^ord de către Biserici, în aşa
fel încât toate activităţile filantropice să evite a da naştere la noi
suspiciuni.
25. De altfel, respectul necesar libertăţii creştine — unul dintre
darurile cele mai preţioase primite în Hristos — nu ar trebui să devină
un prilej pentru a pune în lucrare, fără consultare prealabilă cu con
ducătorii unor Biserici, proiecte pastorale care privesc, de asemenea, pe
credincioşii altor Biserici. Nu numai orice presiune, de orice fel ar fi
ea, trebuie exclusă, ci respectul conştiinţelor, mişcate de autentice ati
tudini de credinţă, trebuie să fie unul din principiile care să îndrumeze grija pastorală a responsabililor celor două Biserici şi aceasta să
facă obiectul consultătrii lor (cf. Gal. 5, 13).
26. Iată de ce trebuie căutat şi angajat un dialog deschis, în primul
rând între cei care, la faţa locului, au răspunderea Bisericilor. Condu
cătorii fiecărei comunităţi în cauză vor crea comisii mixte locale, sau
le vor reactualiza pe cele care există, pentru a găsi soluţii problemelor
concrete şi pentru a face ca aplicarea acestor soluţii să se facă în
conformitate cu adevărul şi dragostea, dreptatea şi pacea. Dacă nu se
ajunge la un acord la nivel local, problema va fi supusă instanţelor
superioare în comisii mixte.
27. Neîncrederea va dispărea mai uşor dacă ccle două părţi vor
condamna violenţa, acolo unde se exercită de către unele comunităţi
ale unei Biserici surori. Aşa cum cere Sanctitatea Sa Papa loan Paul II
în Scrisoarea sa din 31 mai 1991, trebuie să se evite absolut orice vio
lenţă şi orice fel de presiune, pentru ca să fie respectată libertatea de

V IA Ţ A

B IS E R IC E A S C A

55

conştiinţă. Este de datoria conducătorilor comunităţilor de a-şi ajuta
credincioşii să-şi adâncească loialitatea către propria lor Biserică şi a
tradiţiei acesteia, dar şi de a-i învăţa să evite nu numai violenţa, fie ea
fizică, verbală sau morală, atunci când îşi apără drepturile, ci şi de a
evita tot ce ar putea duce la dispreţul celorlalţi creştini şi la o contramărturie, distrugând opera de mântuire care este reconcilierea în Hristos.
28. Credinţa în realitatea sacramentală implică datoria de a res
pecta toate slujbele liturgice ale celorlalte Biserici. Folosirea violenţei
pentru a pune stăpânire pe locaşurile de cult contrazice această convin
gere. Se doreşte dimpotrivă ca, în diferite împrejurări, să se faciliteze
slujirea altor Biserici, punându-li-se la dispoziţie propria biserică,
printr-un acord care să permită slujirea alternativă, la timpuri diferite,
în acelaşi edificiu. Mai mult decât atât, etica evanghelică cere ca cei în
cauză să se abţină de la declaraţii sau de la manifestaţii susceptibile de
a întreţine o stare conflictuală şi de a pune în pericol dialogul. Sfântul
Pavel nu ne îndeamnă el, oare, de a fi primitori unii către alţii, aşa cum
Hristos a fost pentru noi, spre slava lui Dumnezeu ? (cf. Rom. 15, 7).
29. Episcopii şi preoţii au în faţa lui Dumnezeu datoria de a res
pecta autoritatea pe care Sfântul Duh a dat-o episcopilor şi preoţilor
celeilalte Biserici şi, pentru aceasta, au datoria de a evita să se amestece
în viaţa spirituală» a celeilalte Biserici. Atunci când o colaborare devine
necesară pentru binele acesteia (a celeilalte Biserici), (atunci) este re
comandabil ca responsabilii de ambele părţi să-şi concentreze acţiunile,
stabilind pentru această într-ajutorare, temeiuri clare, cunoscute de toţi
şi care să fie puse în lucrare cu sinceritate şi claritate, respectându-se
şi disciplina sacramentală a celeilalte Biserici.
In context, pentru a evita orice răstălmăcire şi pentru a dezvolta
încrederea între cele două Biserici, este necesar ca episcopii catolici şi
ortodocşi ai aceloraşi teritorii, să se consulte înainte de realizarea
proiectelor pastorale catolice, care implică crearea de noi structuri în
regiuni care, în mod tradiţional, aparţin jurisdicţiei Bisericii Ortodoxe,
aceasta în scopul de a se evita activităţi pastorale paralele, care ar
risca să devină repede concurente sau chiar conflictuale.
30. Pentru a pregăti viitorul relaţiilor dintre cele două Biserici,
depăşind eclesiologia perimată a întoarcerii la Biserica Catolică, care
a fost legată de problema care este obiectul acestui document, se va
da atenţie specială pregătirii viitorilor preoţi şi a tuturor acelora care
sunt în vreun fel oarecare, implicaţi într-o activitate apostolică exerci
tată acolo, unde o altă Biserică este în mod tradiţional înrădăcinată.
Educaţia lor trebuie să fie în mod obiectiv pozitivă cu privire la cealaltă
Biserică. Toţi trebuie să fie mai întâi informaţi despre succesiunea
apostolică a celeilalte Biserici şi de autenticitatea vieţii sale sacramen
tale.
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De asemenea, trebuie să li se ofere tuturor viitorilor preoţi o pre
zentare onestă şi globală a istoriei, tinzând spre o istorie concordantă
şi chiar comună a celor două Biserici. Se va ajuta astfel să se risipească
prejudecăţile şi se va evita ca istoria să fie folosită în mod polemic.
Această prezentare va face ca toţi să fie conştienţi că durerile dezbi
nării au fost reciproc suferite, lăsând şi unora şi altora răni adânci.
31. Să ne amintim de îndemnul Sfântului Apostol Pavel către
Corinfteni (Cor. 6, 17), care recomandă creştinilor să rezolve diferendele
dintre ei prin dialog frăţesc, evitând astfel să încredinţeze intervenţiei
autorităţilor civile soluţionarea practică a problemelor care se puneau
între Biserici sau comunităţi locale. Aceasta are importanţă în special
pentru intrarea în posesiune sau restituirea bunurilor bisericeşti.
Aceasta nu trebuie să se bazeze numai pe situaţii din trecut, sau să se
sprijine numai pe principii juridice generale, ci trebuie să se ţină seama
de complexitatea realităţilor pastorale prezente şi de situaţiile locale.
32. în acest spirit vom putea lucra împreună la reevanghelizarea
lumii noastre secularizate. Se vor face eforturi de a se transmite, cătrc
mijloacele mass-media, informaţii obiective, în special presei religioase,
spre a se evita informaţiile inexacte sau tendenţioase.
33. Este necesar ca Biserica să se asocieze în a-şi manifesta recu
noştinţa şi respectul pentru toţi cei care, cunoscuţi şi necunoscuţi,
episcopi, preoţi sau credincioşi, ortodocşi, catolici orientali (greco-catolici) sau latini, au suferit, au mărturisit credinţa şi au dat mărturie
despre fidelitatea lor faţă de Biserică şi, în general, să-şi manifeste
recunoştinţa şi respectul faţă de toţi creştinii, fără nici o discriminare,
care au suferit persecuţii. Suferinţele lor ne cheamă la unitate, şi ne
cheamă să dăm, la rândul nostru, o mărturie comună, pentru a răspunde
rugăciunii lui Hristos : «ca toţi să fie una, pentru ca lumea să creadă»
(loan 17, 21).
34. Comisia mixtă internaţională pentru dialogul teologic dintre
Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă, în reuniunea plenară la Bala’
mand, recomandă cu putere ca aceste reguli practice, expuse mai sus,
să fie puse în lucrare către Bisericile noastre, inclusiv de către Bisericile
catolice orientale chemate să ia parte la acest dialog, care va trebui
continuat în atmosfera senină, necesară progresului său, către restabi
lirea comuniunii.
35. Excluzând, pentru viitor, orice prozelitism şi orice voinţă de
expansiune catolică în detrimentul Bisericii Ortodoxe, comisia speră
că a suprimat obstacolul care a împins anumite Biserici autocefale să
suspende participarea lor la dialogul teologic şi speră, de asemenea, că
Biserica Ortodoxă se va putea regăsi în întregimea ei, pentru conti
nuarea lucrării teologice atât de fericit începute.
BALAM AND
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DIALOGUL TEOLOGIC INTRE BISERICA ROMANO-CATOLICA
ŞI BISERICA ORT O D O XA
a Vil-a sesiune plenară, Balamand,
17— 24 iunie 1993
1.
Intre 17— 24 iunie 1993, în localurile Facultăţii de teologie or
todoxă şi ale noii Universităţi Ortodoxe de la Balamand (Liban), a avut
loc cea de a Vil-a sesiune plenară a Comisiei mixte internaţionale pen
tru dialogul teologic între Biserica Romano-Catolică şi Biserica Orto
doxă sub copreşedinţia I.P.S. Stylianos, arhiepiscopul grec ortodox al
Australiei, din Patriarhia Ecumenică, şi a Eminenţei Sale Edward Idris
Cardinal Cassidy, preşedintele Consiliului pontifical pentru unitatea
creştinilor. Participanţii la dialog s-au bucurat de ospitalitatea generoasă
şi cordială a patriarhului
ortodox de Antiohia, Prea
Fericitul
îgnatie al IV-lea Hazim care
a cinstit şi prin prezenţa sa personală
lucrările dialogului şi pe toţi
participanţii la acestea.
Biserica Ortodoxă a fost
reprezentată de delegaţiile de ierarhi şi
teologi a nouă Biserici ortodoxe autocefale şi autonome.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de I.P.S. Antonie
Plămădeală, mitropolitul Transilvaniei şi P. C. Pr. Prof. dr. Dumitru
Radu, prodecanul Facultăţii de teologie ortodoxă din Bucureşti. A fost
prezentă pentru prima dată Biserica Ortodoxă a Albaniei, printr-un
teolog mirean : Prof. Theodoros Papavli Biserica Romano-Catolică a
fost reprezentată de 24 membri ai Comisiei de dialog. Din rândul Bise
ricilor ortodoxe autocefale au absentat : Patriarhia Ierusalimului, Bise
rica Greacă, Biserica Sârbă, Biserica Bulgară, Biserica Georgiei şi Biseria din Cehoslovacia.
Cea de a Vil-a sesiune plenară a dialogului teologic dintre Biserica
Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă avea să continue discuţiile de la
cea de a Vl-a sesiune plenară a dialogului de la Freissing — Germania,
din 6— 15 iunie 1990, privind «uniatismul» în trecut şi astăzi ca metodă
şi model de căutare şi realizare a unităţii dintre cele două Biserici, Ca
tolică şi Ortodoxă, şi condamnarea uniatismului.
Această sesiune plenară a dialogului teologic dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă trebuia să se ţină în 1992, după
cum se programase. Comisia nu s-a putut întâlni in 1992, din cauza
reacţiei ortodoxe puternice împotriva faptului că Bisericile Orientale
unite cu Roma nu au respectat nici dispoziţiile Romei şi nici sugestiile
care au fost date prin Documentul de la Freissing (1990) şi cel de la
Ariccia (1991), provocând agitaţii, tulburări şi violenţe în lumea orto
doxă prin ocuparea cu forţa a unor Biserici şi imobile parohiale şi prin
acţiuni prozelitiste agresive.
S-au făcut multe pregătiri pentru ţinerea celei de a Vil-a sesiuni.
De pildă, înainte de a ajunge la Balamand, Bisericile Ortodoxe s-au
întâlnit separat de catolici, în Grecia, în Rodos (11— 15 iunie 1993), Bi
serica Ortodoxă Română fiind reprezentată de I.P.S. Mitropolit Antonie
al Transilvaniei.
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Aici, in Rodos, ortodocşii au analizat dacă este cazul să meargă
sau să nu meargă la Balamand, la întâlnirea de dialog cu reprezen
tanţii Bisericii Romano-Catolice şi dacă sunt condiţii de dialog corect
intre cele două Biserici, sau dacă acest dialog trebuie pur şi simplu
abandonat. La Rodos au lipsit câteva Biserici Ortodoxe : a Ierusalimului,
a Serbiei, Biserica din Cehoslovacia şi Biserica din Gruzia. A fost pre
zentă pentru prima oară Biserica Albaniei.
La consfătuirea de la Rodos, Biserica Greciei a venit cu propunerea
de a nu se merge la întâlnirea cu catolicii la Balamand. Şi consecventă
cu ■propunerea făcută, Biserica Greciei n-a fost prezentă la Balamand,
cu toate încercările pe care le-au făcut membrii delegaţiilor celorlalte
Biserici Ortodoxe de a-i convinge pe greci să vină. Majoritatea Bise
ricilor prezente la Rodos a hotărât să meargă la Balamand pentru o
ultimă încercarc de consens. Biserica Ortodoxă Română, prin reprezen
tantul său, I.P.S. Mitropolit Antonie, a insistat pentru reluarea discu
ţiilor asupra uniatismului şi deci pentru mergerea la Balamand, pentru
a se găsi o soluţie a crizei şi a se putea relua dialogul teologic pe temele
mari ale diferenţelor dintre cele două Biserici, pe drumul unităţii creş
tine a acestora.
în ziua de 17 iunie, la Balamand, s-a reluat dialogul teologic între
cele două Biserici, dar nu cu tema dc pe agenda de lucru a acestuia :
«Autoritate şi conciliaritate în Biserică», ci cu tema : Uniatismul, me
todă de unire în trecut şi căutarea actuală a deplinei comuniuni, între
aceste Biserici.
In primele două zile au fost discutate toate aspectele legate de
implicarea Bisericilor catolice orientale (unite cu Roma, foste grecocatolice) în dialog. S-a discutat dacă aceste Biserici pot contribui la
bunul mers al dialogului sau îl pun în pericol, şi ce loc ocupă aceste
Biserici în Catolicism. Sunt Biserici Catolice sau sunt Biserici aparte ?
La Balamand au fost prezenţi şi reprezentanţi uniţi şi chiar din România
(Pr. Prof. Liviu Pandrea din Cluj). La întrebarea I.P.S. Antonie Plă
mădeală, câte Biserici suntem în dialog, partea catolică a răspuns : două,
Ortodoxă şi Catolică. Principial, aşadar, catolicii i-au înglobat pe uniţi
în cuprinsul Bisericii Catolice. Cu aceasta s-a făcut o importantă cla
rificare, consemnată de altfel şi în Documentul de la Balamand (nr. 3
şi 16). Uniţii prezenţi la Balamand (deci şi reprezentantul uniţilor din
România) au acceptat clarificarea precum că uniţii sunt catolici şi, deci,
nu sunt o Biserică aparte, şi anume, o a treia Biserică în dialogul
prezent.
Tema propriu-zisă a celei de a VII-a sesiuni plenare a dialogului
a fost centrată pe chestiunile teologice şi practice puse de existenţa
şi activitatea pastorală a Bisericilor catolice orientale, după schimbările
politice şi sociale profunde survenite în Europa centrală şi de răsărit,
în anii 1989— 1990.
La Balamand, Comisia mixtă internaţională pentru dialogul teo
logic între Biserica Romanc-Catolică şi Biserica Ortodoxă a avut, ca
punct de plecare, un document de lucru elaborat de comitetul de coor

V IA Ţ A

B IS E R IC E A S C A

59

donare la renniunea sa de la Ariccîa, în iunie 1991, şi intitulat :
<Uuniatisme> methode d’union dn passe et la recherche actuelle de la
pleine communion». Acest text a fost studiat şi reelaborat în comun
intr-un spirit de sinceritate şi cu o profundă grijă pentru continuarea
muncii pe drumul dialogului.
2.
Textul final al documentului : Uniatismul, metodă de unire din
trecut şi căutarea actuală a deplinei comuniuni, de la Balamand (17-—24
iunie 1993), împărţit în 35 de articole cuprinde două părţi : 1) Principii
cclesiologice (art. 6— 18) şi 2) Regidi practice (art. 19— 35), precedate
de o scurtă Introducere (art. 1— 5) în care se precizează reluarea şi
continuarea dialogului teologic, la cererea Bisericii Ortodoxe, cu Bise
rica Romano-Catolică, după tensiunile apărute între aceste Biserici după
1989— 1990, odată cu reluarea activităţii fostelor Biserici greco-catolice
(Biserici orientale unite cu Roma), astăzi Biserici catolice orientale.
Tot în Introducere se precizează că Bisericile orientale catolice (Bise
ricile greco-catolice, unite cu Roma) există şi activează, răspunzând
nevoilor spirituale ale credincioşilor lor, numai ca parte a comuniunii
catolice (art. 3 şi 16), deci nu ca Biserici aparte. Documentul perfectat
la Balamand îşi propune căutarea deplinei comuniuni a celor două B i
serici, oferind argumentele excluderii «uniatismului» ca metodă a rea
lizării accstei comuniuni.
In prima sa parte : Principii eclesiologice, Documentul de la Ba
lamand, după ce arată că schisma dintre Bisericile din Orient şi Occi
dent (1054) n-a înăbuşit niciodată dorinţa de unitate voită de Hristos
ci, dimpotrivă, a făcut mai vie necesitatea realizării acestei unităţi, pen
tru a fi credincioşi poruncii Mântuitorului : «Ca toţi să fie una» (loan
17, 21), şi că s-au întreprins diverse acţiuni de refacere a unităţii,
uneori conciliare, potrivit situaţiei politice, istorice, teologice şi spiri
tuale ale fiecărei epoci istorice, dar fără succes, care uneori au alimentat
şi întărit opoziţia între cele două Biserici (nr. 6, 7), prezintă, în prima
parte, succint dar concludent, uniatismul ca metodă de unire şi
«comuniune» între Biserica din orient şi Biserica din
occident,
în ultimele patru secole. Mai exact, uniatismul ca metodă de dezbinare
şi de adâncire a prăpastiei dintre cele două Biserici, iar Bisericile unite
cu Roma (Bisericile grcco-catolice), să ne fie iertată sinceritatea, ca
rezultate ale prozelitismului catolic printre ortodocşi. într-o formă mai
puţin directă uneori şi voalată, Documentul de la Balamand are meritul
de a fi consemnat «rezultatele» uniatismidui ca metodă de unire din
trecut. Şi acest lucru trebuie reţinut şi de cei ce critică Documentul
fie din partea ortodoxă, fie din partea catolică, dar şi din partea uni
ţilor care nu-şi înţeleg locul lor în catolicism, deşi tutorii lor îi au sub
ascultare şi îi susţin în variate chipuri în fronda lor împotriva Bisericii
Ortodoxe din care s-au rupt şi căreia ar voi să-i comande şi să-i im 
pună soluţii, pornind de la situaţii imaginare sau imaginate şi nu de la
realităţile de astăzi.
Art. 8 din Document este foarte concludent pentru uniatism ca
metodă de unire şi de restabilire a comuniunii între Biserica de răsărit
şi Biserica occidentală, în trecut, şi mai cu seamă pentru consecinţele
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nefaste ce le-a avut asupra Bisericii Răsăritului şi, intr-un fel, chiar
şi asupra Bisericii Romano-Catolice. Textul acestuia este foarte clar
şi pentru unii şi pentru alţii, iar recitirea lui este edificatoare : «In
ultimele patru secole, în diverse regiuni ale Răsăritului ,au fost luate
iniţiative din interiorul anumitor Biserici şi sub impulsul unor factori
exteriori Bisericii, pentru restabilirea comuniunii dintre Biserica de
răsărit şi Biserica occidentală. Aceste iniţiative au condus la unirea
unor anumite comunităţi cu Scaunul de la Roma şi au antrenat, drept
consecinţă, ruptura acestor comunităţi de Bisericile lor mame din ră
sărit. Aceasta s-a produs nu fără concursul şi fără intervenţia unor
interese din afara Bisericii. Aşa s-au născut Bisericile orientale cato
lice (unite, greco-catolice, n. tr.) şi s-a creat o situaţie care a devenit
sursă de conflicte şi de suferinţe, mai întâi pentru ortodocşi şi, apoi,
chiar şi pentru catolici». Notele şi observaţiile la acest articol dar şi
la celelalte articole, cu care însoţeşte I.P.S. Antonie al Transilvaniei, tra
ducerea în româneşte a Documentului de la Balamand sunt mai mult
decât pertinente, sunt un comentar complet şi la obiecti .
1.
Comisia mixta internaţională pentru dialog teologic între Biserica O rto
doxă şi Biserica Romano-Catolică, Uniatism ul, metodă de unire din trecut şi
căutarea actuală a deplinei com uniuni, Documentul de la Balamand. Text, tra
ducere şi comentariu de I. P. S. Antonie, M itropolitul Ardealului, Editura A rh i
episcopiei Sibiului, 1993, p. 15— 16: «Articolul acesta reflectă convingerea şi
constatarea întregii comisii mixte de dialog, catolici şi ortodocşi, că iniţiativele
de unire care au dus la crearea Bisericilor unite cu Roma, numite la momentul
respectiv greco-catolice, au avut drept cauze, nu numai acţiuni din interiorul
acestor grupări, ci, mai ales, s-au petrecut sub presiunea unor factori exteriori,
extrabisericeşti, politici şi sociali, cum a luat naştere, de pildă, Biserica unită cu
Roma din Transilvania cu ajutorul factorilor politici şi prin intervenţia brutală
a tunurilor (tunurile generalului austriac Bukow din sec. X V III, cu care au fost
distruse 150 biserici şi m ănăstiri ortodoxe româneşti). Un alt general vienez, tot
catolic după moartea lui Bukow a distrus, în anul 1785, ce mai rămăsese în
picioare, printre altele şi mănăstirea Sâmbăta de Sus, a lui Constantin Brâncoveanu.
Comisia m ixtă de dialog constată, de asemenea că, aceste «uniri» cu Roma,
din trecut, au dus, de fapt, la diviziuni şi rupturi cu Bisericile Ortodoxe-Mame,
având drept consecinţe situaţii negative în Biserica Iui Hristos.
Se recunoaşte, de asemenea, că Bisericile orientale catolice
(zise grecocatolice, zise unite cu Roma) au creat situaţii care au devenit surse de conflicte
şi de suferinţe, mai ales pentru ortodocşi şi, până la urmă, într-un anum it fel şi
pentru catolici. M ai întâi penrtu că le încărcau conştiinţa vinovăţiei din cauza
violentelor practicate şi, apoi, pentru că nici nu reuşeau uniri reale şi definitive,
şi nici limpezi, ceea ce a provocat, de pildă, marile suferinţe ale unui episcop
unit ca Inochentie Micu. Acesta a fost reţinut, la Roma, 24- de ani, pentru că în 
ţelegea unirea cu Roma altfel decât Roma, şi cerea mereu respectarea condiţiilor
unirii din 1700, ca şi respectarea tradiţiilor şi pravilelor canonicc ortodoxe. De
încercarea permanentă a Romei de latinizare, absorbţie şi asimilare a uniţilor,
s-a plâns la Conciliul Vatican II şi patriarhul melchit-unit M axim al iV-lea clin
Antiohia. Cărţile lui sunt cunoscute, A rhim andritul melchit-unit din Siria, Ignace
(Dick, de acord cu M axim al IV-lea, s-a plâns că Roma îi consideră pe uniţi in 
feriori şi că unirea cu Roma a făcut ca ei să fie consideraţi de unii ca transfugi,
de alţii ca suspecţi, iar ritul oriental să fie considerat inferior, ca şi ierarhia unită.
Iată de ce Docum entul de la Balamand vorbeşte de suferinţe de ambele
părţi din cauza unirii cu Roma. (A se vedea, în afară de cărţile Patr. M axim
al IV-lea şi cartea arhim unit Ignace Dick, Sens et vicissitudes dc I'uniatisme,
Beyrouth, 1982, p. 19— 20).
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Art. 9 conchide ou constatări dureroase că acele uniri parţiale cu
Scaunul Romei nu numai ca n-au restabilit unitatea intre Biserica de
Răsărit şi cea de Apus, ci că au adâncit şi înveninat dezbinarea dintre
aceste Biserici prin aceste încercări de unire. Iar art. 10 consemnează
tensiunile şi opoziţiile create de uniatism, adică de aceste uniri parţiale,
în decursul timpului, cu Roma, prozelitismul catolic printre ortodocşi şi
reacţia Bisericii Ortodoxe împotriva acestuia prin «rebotezări de creş
tini» pentru a asigura mântuirea «fraţilor separaţi» (adică ortodocşi),
ignorându-se existenţa libertăţii religioase a persoanelor şi a credinţei
lor. Pentru a legitima acţiunile întreprinse, fiecare Biserică, după cum
consemnează articolul acesta, a dezvoltat pentru sine, împotriva celei
lalte, viziunea teologică, că ea singură este depozitara mijloacelor de
mântuire.
Documentul, de asemenea, prin art. 11, consemnează şi cele petre
cute cu Bisericile greco-catolice sau unite cu Roma, în cei 45 de ani
în ţările din răsăritul Europei aflate sub regim comunist în care anu
mite autorităţi civile au făcut încercări de a readuce pe orientali în
Biserica părinţilor (Ortodoxă), folosind uneori şi mijloace inacceptabile,
dar fără să menţioneze că Bisericile Ortodoxe, din toate ţările, au su
ferit mari presiuni din partea propagandei de stat ateist-comuniste, cu
excluderea prezenţei Bisericii din şcolile de stat, din instituţii de stat,
şi cu gulaguri multe pentru exterminarea intelectualilor de valoare, a
gânditorilor creştini şi a multor preoţi, călugări şi simpli credincioşi.
In discutarea acestui articol, la Balamand, delegaţii Bisericii Ortodoxe
Române au comparat aceste mijloace cu mijloacele autorităţilor habsburgice din anii 1700— 1785 care au fost mult mai inacceptabile folosindu-se atunci, de Curtea din Viena şi de către iezuiţi, tunurile şi
«cătanele» generalului austriac Buckow pentru a-i «convinge» pe orto
docşii români ardeleni să treacă la uniatism.
Art. 12 consemnează concluzia dezbaterilor la care au ajuns la
Balamand cele două părţi, adică Biserici, angajate în dialog : «Din cauza
modului în care aoum catolicii şi ortodocşii se consideră într-un chip
nou în raportul lor cu Taina Bisericii şi se redescoperă ca Biserici su
rori, această formă de «apostolat misionar» descrisă mai sus (vezi
art. 10), şi care a fost numită «uniatism», nu mai poate fi acceptată
nici ca metodă de urmat, nici ca model de unitate căutată de Bisericile
noastre». Articolul acesta subliniază faptul că uniatismul nu mai are
nici un rol de jucat în relaţiile dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică
decât integrat în Catolicism. Condamnarea uniatismului a obţinut ade
ziunea unanimă a tuturor membrilor catolici şi uniţi care au reprezentat
Biserica Romano-Catolică şi Scaunul papal la sesiunea plenară a Co
misiei mixte de dialog de la Balamand. De asemenea şi adeziunea to
tală a Bisericilor Ortodoxe prezente, prin delegaţii lor, la Balamand.
Desigur, trebuie să reţinem, ca meritorie, consemnarea în Docu
mentul de la Balamand a faptului că cele două Biserici, Ortodoxă şi
Catolică, după conferinţele panortodoxe şi după Conciliul II Vatican,
redescoperă şi pun în valoare conceptul de Biserică-comuniune, şi ca
un corolar al acestuia, recunoaşterea reciprocă a celor două Biserici
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ca Biserici surori, responsabile împreună de menţinerea Bisericii lui
Dumnezeu în credincioşie faţă de planul divin (art, 13 şi 14). Unitatea
dintre ele urmează a se realiza nu prin absorbţie, nici fuziune, adică
prin includerea Bisercilor răsăritene în Biserica Romano-Catolică, cum
s-a întâmplat cu fosta Biserică greco-catolică, devenită Biserică Ca
tolică Orientală, ci prin întâlnire în adevăr şi dragoste, pe calea dialo
gului şi rugăciunii (art. 14)2. Noua viziune catolică că Biserica Orto
doxă este o biserică soră şi că Bisericile, Catolică şi Ortodoxă, caută o
comuniune perfectă şi totală (art. 14) oferă speranţe de unitate. Din
nefericire, însă nu prea se văd şi nici nu vedem că Biserica RomanoCatolică caută această comuniune astăzi.
Libertatea de conştiinţă şi stoparea prozelitismului, în sensul că
«nu mai este vorba, astăzi, de a căuta convertirea persoanelor de la o
Biserică la alta pentru a le asigura mântuirea», pe motiv că numai în
una dintre ele s-ar asigura mântuirea, este o idee-forţă a Documentului
de la Balamand (art. 15). Pentru realizarea unităţii se recomandă celor
două Biserici acordul ambelor părţi asupra aceloraşi adevăruri de cre
dinţă prin dialogul teologic in curs (art. 15). Dar dialogul teologic dintre
cele două Biserici păstrează, după Balamand, tăcere totală, teologii ca
tolici limitându-se, în activitatea lor, să apere existenţa şi creşterea
Bisericilor catolice orientale pe seama ortodocşilor, adică chemând pe
cei deveniţi ortodocşi să revină la Biserica de dinainte (adică grecocatolică).
3.
Partea catolică, în dezbaterile angajate ]a Balamand şi în co
mentariile făcute după Balamand, asupra primei părţi a Documentului,
Principii eclesiologice, s-a oprit stăruitor încă din Introducere la câteva
idei şi constatări, consemnate în Documeneui de ia Balamand şi anume :
Pentru Eminenţa Sa, Cardinalul Cassidy, prima constatare şi pri
mul principiu înscris în acest document a fost dreptul Bisericilor ca
tolice orientale (foste greco-catolice sau unite cu Roma) «de a exista şi
de a activa pentru a răspunde necesităţilor spirituale ale credincioşilor
lor» (Introducere art. 3 ) Dar noi toţi, ortodocşi şi catolici, trebuie să
recunoaştem că Documentul face precizarea «că ele (Bisericile catolice
orientale) ca părţi ale comuniunii catolice au dreptul la existenţă şi
la lucrare pentru a răspunde nevoilor spirituale ale credincioşilor lor>\
şi nu ca o a treia Biserică, legată de Biserica Romano-Catolică. Ba mai
mult, Biserica Romano-Catolică însăşi nu mai numeşte astăzi Bisericile
greco-catolice, Biserici Unite cu Roma, ci direct Bisericile catolice orientale cum s-a consemnat şi în Documentul de la Balamand de către
ambele părţi, Catolică şi Ortodoxă, înţelegând că, doctrinar, acestea
sunt în întregime catolice, localizate în Orient. Şi aceasta pe drept,
întrucât ele nu mai păstrează nimic din doctrina ortodoxă sau din
dreptul canonic oriental. Acesta este motivul pentru care Eminenţa Sa
Cardinalul Cassidy nu spune nimic negativ în prezentarea ce o face
2. Vezi notele şi observaţiile Ia art. 14, făcute de I. P. S. M itropolit Antonie
al Ardealului, op. cit., p. 18— 19.
3. Cardinalul Edward Idris Cassidy, Câteva considerata asupra docum entului
de Ia Balamand, (în rom.), Roma 1993, p. 7.
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documentului de la Balamand la adresa uniatismului ca metodă de
realizare a «unităţii» în trecut.
Eminenţa Sa, Cardinalul Edward Idris Cassidy, preşedintele Con
siliului pontifical pentru unitatea creştinilor, şi copreşedintele Comisiei
mixte internaţionale pentru dialogul teologic între Biserica C a t o l i c ş i
Biserica Ortodoxă, ne asigură, în Câteva consideraţii asupra Documen
tului de la Balamand, că denumirea «Biserici catolice orientale» e;te o
expresie tehnică şi canonică folosită de către Conciliul Vatican II in
decretul Orientalium Ecclesiarum (Bisericile Orientale) şi redată de
Codul canoanelor Bisericilor catolice orientale, promulgat în 1901». Şi
că «Acest termen se referă la cele 21 de Biserici din Orient în deplina
comuniune cu Papa de la Roma, independent de titlul specific prin care
fiecare dintre aceste Biserici este cunoscută» r\
Cardinalul Cassidy, în acelaşi comentar, disociază între uniatism
şi Bisericile catolice orientale, aprobându-le şi susţinându-io pe acestea
din urmă, afirmând textual : «Când Comisia declară că refuză «unia
tismul» ca metodă de căutare a unităţii pentru că se opune tradiţiei
comune a Bisericilor noastre (Introd. art. 2), aceasta nu a formulat nici
o judecată negativă asupra Bisericilor orientale care sunt in comuniune
cu Papa. Se limitează doar să sublinieze următoarele : chiar cu toate
încercările «restabilirea unităţii intre Biserica Orientului şi Biserica
Occidentului, nu s-a realizat şi că diviziunea persistă, înveninată prin
aceste tentative (art. 9). Deci Comisia precizează de altfel în care sens
metoda «uniatismului» este respinsă : «în mod progresiv, In deceniile
care au urmat acestor uniri, acţiunea misionară a tins să înscrie între
priorităţile sale efortul de convertire a acestor creştini, în mod indivi
dual sau în grup pentru a-i face să «revină» la propria lor Biserică»
(art. 10)
într-un fel, autorul acestor Consid.eraţii asupra Documnetului
de la Balamand, justifică, în desfăşurarea evenimentelor istorice, şi
intervenţia unor interese extra-eclesiastice (art. 8) (\ Dar cei prezenţi
la dezbaterile de la Balamand ştiu că teologii catolici au stăruit numai
asupra celor întâmplate în cei 45 de ani cu Bisericile Greco-Catolice,
ca şi când Bisericile Ortodoxe ar fi fost scutite de presiuni, suferinţe
şi victime în rândurile credincioşilor, teologilor şi preoţilor lor.
Privind uniatismul, Cardinalul Cassidy subliniază ; «Ceea ce Co
misia refuză (la Balamand, n.n.) este metoda, şi ea este refuzată ca o
metodă în coordonarea actualelor încercări de căutare a comuniunii
între Bisericile din Orient şi Occident. După Conciliul Vatican II, vi
ziunea Bisericii Catolice s-a reînnoit şi este în concordanţă cu «modul
în care catolicii şi ortodocşii se consideră într-un chip nou în relaţiile
lor cu misterul Bisericii şi se redescoperă ca Biserici surori» (art. 12)7.
Deci, nu greşim, când replicăm noi ortodocşii că după această nouă
interpretare catolică, totul a fost pregătit şi orientat de Conciliul II
Vatican, iar mutaţiile politico-sociale după 1989 — au favorizat îm pli
4. Ibidem, p,
Ibidem , p .
Ibidem , p.
Ibidem , p .

5.
6.
7.

7.
7— 8.
8.
9.
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nirea viziunii. Dar atunci, întrebăm noi, unde mai sunt şi eforturile
ortodocşilor în acest dialog teologie ?
Cardinalul Cassidy subliniază însă, în spiritul Documentului de la
Balamand, că dialogul teologic în curs, poate oferi catolicilor şi orto
docşilor instrumentul realizării voinţei iui Hristos pentru ai Săi şi a
planului lui Dumnezeu faţă de Biserica Sa, şi că Documentul de la
Balamand este o etapă necesară în acest dialog (art. 15). Dialogul teo
logic uşurează, afirmă cardinalul Cassidy, şi drumul Bisericilor Catolice
Orientale, să fie integrate — atăt la nivel local, cât şi la nivel universal — dialogului de iubire, în respect mutual şi în încredere reci
procă, regăsită, şi ca ele să intre în dialogul teologic cu toate implicaţiile
lui practice» (art. 16)
Dar cardinalul, şi în continuarea acestor afirmaţii, ţine să conclu
zioneze : Documentul «refuză uniatismul ca metodă de urmat astăzi»,
în restabilirea deplinei comuniuni între Biserica Catolică şi Biserica
Ortodoxă şi «afirmă cu claritate dreptul pe care Bisericile Orientale
deja în comuniune cu Roma îl au de a exista şi de a acorda asistenţă
credincioşilor lo r» !l. Eminenţa Sa, Cardinalul Cassidy, nu reţine la loc
de frunte şi nici nu subliniază concluzia din primele rânduri ale art. 16 :
«Bisericile catolice orientale (unite cu Roma, n.n.) care au voit să re
stabilească deplina comuniune cu Scaunul Romei, căruia i-au rămas
credincioase, au drepturile şi obligaţiile din legarea lor de această Co
muniune din care fac parte. Aceste Biserici catolice orientale au ca
principii care reglementează atitudinea lor faţă de Bisericile Ortodoxe,
acele principii care au fost afirmate de către Conciliul Vatican II şi
au fost puse în practică de către papii care le-au precizat consecinţele
practice, în diverse documente publicate de atunci încoace...». Textul
precizează că dreptul de existenţă şi lucrarea acestor Biserici (catolice
orientale), de asistenţă religioasă a credincioşilor lor, îşi au sursa în
apartenenţa lor indiscutabilă la Comuniunea catolică (art. 3 şi 16).
Acest lucru este foarte important şi ortodocşii nu pot să-l piardă din
vedere, în relaţiile cu ele, adică cu aceste Biserici.
Şi atunci ne întrebăm de ce Documentul de la Balamand nu este
la fel de opozant şi foştilor greco-catolici, astăzi membri ai Bisericilor
catolice orientale ? Mai au astăzi fostele Biserici orientale, unite cu
Roma, de rit bizantin sau de alt rit oriental, o identitate eclezială
proprie ca să fie tratate ca o a treia Biserică, după Biserica Ortodoxă şi
Biserica Catolică ? Sau ca o Biserică între Biserica Ortodoxă şi Bise
rica Catolică ? Rămâne de cercetat şi acest lucru în viitoarele sesiuni
ale dialogului teologic dintre Biserica Romano Catolică şi Biserica Or
todoxă în vederea deplinei comuniuni între aceste două Biserici. Căci
până acum eclesialitatea Bisericilor catolice orientale, de diferite rituri,
este conferită acestora numai de către Biserica Catolică. Noi, ortodocşii,
am luat, până acum, doar act de aceasta.
Eminenţa Sa, cardinalul Cassidy, reţine că a treia afirmaţie funda
mentală a Documentului de la Balamand, după înscrierea în el a drep
8 . Ibidem, p. 9.
9. Ibidem.
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tului de existenţă şi lucrare al Bisericilor catolice orientale şi integrarea
arestor Biserici, la nivel local şi la nivel universal, în dialogul iubirii
şi în dialogul teologic, principiul libertăţii de conştiinţă. Şi anume :
libertatea inviolabilă a persoanelor şi obligaţia universală de a urma
exigenţele conştiinţei, în efortul pentru a restabili unitatea (art. 15).
Aprofundând această idee, Eminenţa Sa Cardinalul Cassidy socoteşte
că principiul libertăţii inviolabile a persoanelor şi obligaţia de a urma
exigenţele conştiinţei, dă dreptul foştilor credincioşi ai Biserciilor grecocatolice, deveniţi ortodocşi, şi noilor generaţii ale acestor credincioşi
de a se întoarce In Bisericile catolice orientale de astăzi. Ba mai mult,
Eminenţa Sa avansează ideea că Bisericile catolice orientale se pot
adresa tuturor foştilor lor credincioşi (adică greco-catolici) şi urmaşilor
lor de a se întoarce in sânul lor sau să rămână în Biserica Ortodoxă, în
funcţie de ce le dictează conştiinţa (art. 24) lu.
Astfel de interpretări şi pretenţii pe seama Bisericilor catolice
orientale, de a-şi reface comunităţile de credincioşi, printre credincioşii
Bisericii Ortodoxe, formulate de Eminenţa Sa Cardinalul Cassidy, nu
sunt îndreptăţite de Documentul de la Balamand. Nu sunt Îndreptă
ţite nici în numele principiului libertăţii inviolabile a persoanelor şi al
obligaţiei de a urma exigenţele conştiinţei şi nici în perspectiva teologică
de Biserici surori, a celor două Biserici aflate în dialogul teologic, Bi
serica Catolică şi Biserica Ortodoxă. A racola credincioşi printre cre
dincioşii ortodocşi, astăzi, este prozelitism. Respingem şi condamnăm
uniatismul şi, cu ei, orice fel de prozelitism printre credincioşii Bise
ricii Ortodoxe, pe temeiul aceluiaşi Document de la Balamand (art. 15,
16, 19, 21, 22, 24, 35).
4.
Reguli practice — constituie cea de a doua parte a Documentu
lui de la Balamand, care urmăreşte să ajute cele două Biserici, Orto
doxă şi Catolică, să depăşească actualele tensiuni care sunt între ele şi
să contribuie la instaurarea între acestea a unor noi situaţii de colabo
rare, bazată pe respectul reciproc şi pe încrederea reciprocă. Comisia
de dialog cere celor două Biserici să pună in aplicare aceste reguli prac
tice, având în vedere mai ales modul în care Vaticanul trebuie să ad
ministreze Bisericile catolice orientale (unite cu Roma), pentru ca
acestea din urmă să nu mai constituie, prin acţiunile lor, centre şi ele
mente de promovare a prozelitismului catolic şi, ca urmare, prin în
treaga lor activitate, să nu mai poată fi considerate piedici în calea dialocului între cele două Biserici.
Respectul reciproc între Bisericile care se găsesc în situaţii dificile
va creşte în chip evident în măsura în care ele vor respecta o serie de
reguli practice (art. 19), prima dintre acestea fiind manifestarea, din
partea fiecărei Biserici, «a dorinţei, fără încetare revitalizată, de a re
găsi comuniunea plenară care a existat intre Bisericile noastre mai mult
1 0 . Ibidem , p. 1 0 — 1 1 .
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de un mileniu», spre aceasta ajutându-ne numai dialogul iubirii care
va crea şi climatul aprofundării dialogului teologic pe drumul comuni
unii depline (art. 20).
Dar pentru climatul aprofundării dialogului teologic între aceste
două Biserici, Documentul de la Balamand precizează : «Primul demers
care trebuie pus în practică este acela de a sfârşi cu tot ceea ce poate
întreţine discordia, dispreţul şi ura între Biserici. Autorităţile Bisericii
Catolice vor ajuta, în scopul acesta, Bisericile catolice orientale (Bise
ricile unite cu Roma, n.n.) şi comunităţile lor, să pregătească şi ele
comuniunea deplină între cele două Biserici, Catolică şi Ortodoxă.
Autorităţile Bisericii Ortodoxe vor face acelaşi lucru cu credincioşii
lor. Astfel va putea fi îndrumată, în acelaşi timp, cu dragoste şi drep
tate, situaţia extrem de complexă care s-a creat în Europa centrală şi
de răsărit, atât pentru catolici, cât şi pentru ortodocşi» (art. 21).
Şi ca un corolar al acestui prim demers, Documentul interzice B i
sericilor Catolice, atât latină cât şi orientală, să urmărească a obţine
treceri de credincioşi de la o Biserică la alta şi direct interzice pro
zelitismul catolic printre ortodocşi (art. 22), sfătuind Bisericile să se
informeze reciproc asupra diverselor proiecte pastorale pe care le au
în vedere şi chiar să dezvolte între ele colaborări la nivelul episcopilor
şi al responsabililor Bisericilor (art. 22).
Art. 22 din Document este cât se poate de concludent, în ce pri
veşte interzicerea prozelitismului şi deci racolarea de către Bisericile
catolice orientale de credincioşi printre ortodocşi 1!, dar ce garanţii pot
avea Bisericile Ortodoxe s-a văzut foarte bine din reacţiile foarte vi o
lente din partea fostelor Biserici greco-catolice, astăzi Biserici catolice
orientale, din România, Ucraina şi Rusia, care şi-au permis să declare
nule şi neavenite multe din prescripţiile Documentului Balamand, sanc
ţionate de Vatican însuşi 12.
Dar din art. 22 reiese clar că eclesialitatea Bisericilor catolice
orientale, indiferent de ritul lor (bizantin, copt, armean maronit, meichit) este conferită acestora de către Biserica Catolică în înţelesul deplin
al cuvântului. Ele nu sunt Biserici aparte. Şi atunci se pune întrebarea :
cum se explică existenţa în acelaşi teritoriu a mai multor Biserici Ca
tolice, latină, orientală de rit bizantin, de rit armean, de rit maronit etc.
şi cum se explică jurisdicţia mai multor episcopi catolici asupra acelo
raşi credincioşi şi teritoriu în lumina can. 8 al Sinodului I ecumenic ?
Sesiunile următoare ale dialogului teologic trebuie să găsească răspuns
şi la această dilemă canonică, inexistentă atunci când au fost create
11. Vezi comentariul I.P.S. M itropolit Antonie, op, cit., p. 23— 24.
12. Vezi reacţiile şi observaţiile făcute de cardinalul Myroslav Ivan Lubachivskv, în scrisoarea sa către cardinalul Edward Iclris Cassidy (L'Eglise grecocathoîiquc d'Ucraine et Ies accords oecumeniques de Balamand, în «La Documentation catholique», 16 janvier 1994, nr. 2086, p. 83— 86.
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Bisericile unite, fiindcă atunci unirea cu Roma se făcuse doar asupra
câtorva puncte doctrinare, iar astăzi unirea apare după ce Roma a operat
catolicizarea totală a uniţilor. înţelegem foarte bine noi, ortodocşii, ce
s-a urmărit prin catolicizarea fostelor Biserici greco-catolice chiar şi
in denumirea lor, de mdată ce astăzi sunt numite de Vatican Biserici
catolice orientale (de rit bizantin, de rit armean, de rit maronit, de rit
melchit etc.). Şi anume ca să dispară din denumire instrumentul prin
care s-au născut şi care le explică : uniatismul. Acelaşi lucru s-a u r
mărit de către Vatican şi prin decretul Orientalium Ecclesiarum şi prin
Codul canoanelor Bisericilor Orientale Catolice, promulgat în 1991. Or,
dacă este una şi aceeaşi Biserică Romano-Catolică trebuie să se găsească
soluţia logică şi canonică pentru redistribuirea scaunelor episcopale 13.
Pentru uşurarea dialogului teologic, pe drumul realizării comuniunii
intre cele două Biserici, Catolică şi Ortodoxă, trebuie să înceteze din
relaţiile dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile catolice orientale (unite
cu Roma) orice triumfalism sub motiv că fostele Biserici greco-catolice
(azi Biserici catolice orientale) ar fi suferit multe persecuţii şi pri
vaţiuni, şi ar fi avut multe victime în rândul ierarhilor, preoţilor şi
credincioşilor, ca şi când Biserica Ortodoxă ar fi trăit pe roze sub
regimul comunist. Este o altă stipulaţie a Documentului de la Balamand,
ce merită să fie amintită (art. 23) i'1.
Art. 24 stăruie asupra libertăţii religioase care trebuie să fie
garantată în tot timpul şi mai cu seama în situaţii de conflict, în care
credincioşii să-şi poată formula opţiunile lor şi să decidă fără pre
siuni din afară dacă vor să rămână în comuniune fie cu Biserica Orto
doxă, fie cu Biserica Catolică. «Libertatea religioasă ar fi violată dacă,
sub pretextul unor ajutoare financiare, ar fi atraşi credincioşi ai unei
Biserici la o altă Biserică, promiţându-li-se, spre exemplu, şcolarizare
şi alte avantaje materiale de care ar fi lipsiţi în propria lor Biserică,
în acest context ar trebui ca ajutorul social să fie organizat de comun
acord de către Biserici, în aşa fel încât toate activităţile filantropice să
evite a da naştere la noi suspiciuni» (art. 24).
Toate articolele din capitolul Reguli practice îşi propun să nete
zească drumul dintre cele două Biserici, Catolică şi Ortodoxă, şi mai
cu seamă să instaureze liniştea şi calmul dintre Biserica Ortodoxă şi
Bisericile catolice orientale, care, de fapt, sunt rupturi, prin dezbinare,
din Bisericile Ortodoxe naţionale.
«Regulile» din Documentul de la Balamand, încurajând dialogul
şi consultarea reciprocă, îndeamnă Bisericile să fie evitată orice violenţă
şi orice formă de presiune, şi le cheamă la respect pentru celebrările
liturgice din cealaltă Biserică şi «recomandă creştinilor să rezolve
13. Vezi I. P. S. M itropolit Antonie, op. cit., p. 24.
14. Ibidem , p. 25.
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diferenţele dintre ei prin dialog frăţesct evitând astfel să încredinţeze
intervenţiei autorităţilor civile soluţionarea practică a problemelor care
se pun între Biserici sau comunităţi locale. Aceasta are importanţă in
special pentru intrarea în posesiune sau restituirea bunurilor bisericeşti.
Acestea (intrarea în posesiune sau restituirea bunurilor bisericeşti (n.n.)
nu trebuie să se bazeze numai pe principii juridice generale, ci trebuie
să ţină seama de complexitatea realităţilor pastorale prezente şi de
situaţiile locale» (art. 31). Aceasta a fost regula praotică statuată la
Balamand de către cele două Biserici, Catolică şi Ortodoxă, de faţă
fiind la discuţii şi subscriind această regulă reprezentanţii Bisericilor
catolice orientale, membri în delegaţia Bisericii Catolice de dialog, între
care şi un reprezentant al Bisericii catolice orientale de rit bizantin
din România. Deci, nici vorba de restitutio in integrum, ci soluţionarea
problemei bunurilor, prin plecarea de la realităţile prezente şi de la
situaţiile locale. De altfel, acest lucru a fost afirmat şi de către S. Sa
Papa Ioan-Paul II în mai multe rânduri.
Comisia mixtă internaţională pentru dialogul teologic dintre Bi
serica Catolică şi Biserica Ortodoxă, în sesiunea plenară de la Bala
mand, recomandă cu putere ca aceste Reguli practice, din Documentul
elaborat aici, să fie puse în lucrare de către cele două Biserici aflate
în dialog teologic, «inclusiv şi de către Bisericile catolice orientale
(unite cu Roma n.n.), chemate să ia parte la acest dialog, care va trebui
continuat în atmosfera senină, necesară progresului său, către restabi lirea deplinei comuniuni» (art. 34). De respectarea acestor Reguli prac
tice depinde continuarea dialogului teologic dintre aceste Biserici i5.
Eminenţa Sa, cardinalul Cassidy, reflectând asupra acestor Reguli
practice, ţine să precizeze că ele nu sunt norme canonice, ci că sunt
simple reguli practice cu valoare atât pentru unii cât şi pentru alţii şi
în plus, «nu sunt în detrimentul Bisericii Catolice» i(i. Cât priveşte
litigiile între Biserica ortodoxă şi Bisericile catolice orientate (adică foste
greco-catolice), Cardinalul Cassidy, abătându-se de la textul şi spiritul Do
cumentului de la Balamand (art. 31, al. a şi b), precizează : «Problemele
între fraţi, într-adevăr, ar fi bine să fie rezolvate în familie, chiar dacă
a apela la autorităţile civile este un drept inalienabil în cazul în care
nu ar fi avut nici un efect toate încercările de a rezolva problemele în
mod paşnic. Totuşi, decizia de a recurge la autorităţile civile trebuie
să fie cu adevărat «ultima încercare», deoarece ea demonstrează că
creştinii nu au reuşit să trăiască ca fraţii şi reprezintă de altfel un
scandal în ochii lum ii» 17.
15. T. P. S. M itropolit Antonie, op. cit., p. 33.
16. Edward Idris Cardinal Cassidy, op. cit., p, 1 1 — 1 2 .
17. Ibidem, p. 12.
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5. C O N C L U Z I I

Aşa cum se menţionează şi în articolul ultim al Documentului de
la Balamand (art. 35), se exclude pentru viitor orice prozelitism şi orice
voinţă de expansiune catolică în detrimentul Bisericii Ortodoxe, iar
Comisia mixtă internaţională de dialog teologic între Biserica Catolică
şi Biserica Ortodoxă, speră că a îndepărtat şi obstacolul care a împins
anumite Biserici Ortodoxe autocefale să suspende, unilateral, de altfel,
participarea lor la dialogul teologic şi speră, de asemenea, că Biserica
Ortodoxă se va regăsi în întregimea ei, pentru continuarea lucrării
teologice începute cu rezultate bune, pe drumul refacerii comuniunii
între cele două Biserici.
Cu toate imperfecţiunile lui şi chiar confuziile lui, şi în ciuda cri
ticilor mai m ult sau mai puţin îndreptăţite, venite din partea unor Bi
serici şi teologi ortodocşi sau chiar din partea unor teologi şi respon
sabili ai Bisericii Catolice, şi foarte multe venite din

partea unor

teologi, ierarhi şi Biserici catolice orientale, uitând aceştia şi acestea
din urmă că şi pentru ei sunt obligatorii şi opozante hotărârile Con
ciliului Vatican II, privind relaţia Bisericii Catolice în întregimea ei
cu Biserica Ortodoxă, tratamentul ce trebuie să-l aibă Biserica Catolică
faţă de Biserica Ortodoxă, pe care vrea s-o considere Biserică «Soră»
şi deschiderea ecumenică, precum şi hotărârile Vaticanului şi ale Papei
însuşi în materie de doctrină şi jurisdicţie, Documentul de la Balamand
înscrie o etapă importantă în dialogul dintre cele două Biserici chiar în
problema discutată : uniatismul, pentru unele completări şi precizări şi
mai cu seamă pentru aprofundarea, în dialog, a eclesialităţii Bisericilor
catolice orientale (foste greco-catolice, sau unite cu^Roma) şi a relaţiilor
acestora, ca componente ale Bisericii Romano-Catolice, cu Biserica
Ortodoxă, astăzi. De la acest Document trebuie purces pentru înaintarea
reală pe drumul comuniunii sau mai exact spre comuniunea deplină
a celor două Biserici.
Şi nu putem înainta spre aceasta decât în adevăr şi în iubire fră
ţească, în deschidere ecumenică şi

înaintare

reciprocă

într-o

largă

sobornicitate şi colegialitate sinodală, având pe Hristos singurul cap
al Bisericii pe care îl face prezent lucrător în Biserică, Trupul Său, şi
în noi toţi, în fiecare după măsura darului primit, ca mădulare ale
Bisericii Lui, Duhul Sfânt, Duhul comuniunii eclesiale.
Pr. prof. dr. DUMITRU

RADU
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GR0NI6Â
Luni, 5 ajirilie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe Dl. loan Strejan redactor şef al ziarului «Armata Română»
şi a transmis Cuvântul de Paşti către Oştirea română.
Marţi, 6 aprilie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe arhimandritul Quais Al Sadiq, din Patriarhia Antiohiei,
profesor la Facultatea de teologie din Balamand — Liban.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe Dl. Bill Saintsir şi Dl. Andrew Hart, congresmani ameri
cani, împreună cu soţiile, însoţiţi de domnii senatori loan Alexan
dru şi Petre Dugulescu şi de DL Eugen Gaznaş, şeful Departa
mentului de Relaţii externe al Senatului României.
Miercuri, 7 aprilie 1993 -— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Dl. Crişan Popescu, secretar de Stat la Ministerul Lu
crărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în legătură cu con
struirea bisericii de la cimitirul eroilor.
Joi, 8 aprilie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a parti
cipat, în sala de marmură a Centrului Militar Naţional, la adu
narea consacrată împlinirii a 75 de ani de la unirea Basarabiei
cu Ţara-mamă şi a rostit un interesant cuvânt.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi
zi, un grup de 60 pelerini francezi, ce vizitează mănăstirile din
ţara noastră, însoţiţi de DL Gerard Stephanesco.
Vineri, 9 aprilie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe DL Vict©r Crăciun, preşedintele Ligii Culturale pentru
unitatea r©mânilor de pretutindeni, înseţit de DL Grigore Vieru,
membru în Consiliul eparhial al Mitropoliei Basarabiei.
In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe P. C. Pr. Regos Teodor din St. Pitsburg, din Orlando,
Florida, S.O.A.
Luni,
12 aprilie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe P. C. Pr. Christopher Newlands, preotul bisericii angli
cane din Bucureşti.
Tot în această zi, la mănăstirea Antim, înconjurat de un
sobor de ierarhi şi preoţi, a aprins focul în vederea pregătirii
Sfântului şi Marelui Mir.
Marţi, 13 aprilie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe P. C. Pr. Dimitrios Katapidis, preotul bisericii elene
din Bucureşti.
Marţit 14 aprilie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe DL Egon Lutz, consilier guvernamental al landului Salzburg, împreună cu soţia, aflaţi în vizită de sfintele sărbători în
ţara noastră.
Joi, 75 aprilie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în
conjurat de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, şi de un bogat sobor de slujitori, a oficiat, în catedrala
«Sf. Spiridon», Sfânta Liturghie împreună cu sfinţirea marelui
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Mir (cea de-a şaptesprezecea în istoria Bisericii noastre) şi a
rostit un bogat cuvânt de învăţătură.
Duminicăf 18 aprilie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a oficiat slujba învierii şi Sfânta Liturghie în catedrala patriar
hală şi a adresat credincioşilor cuvântul de Paşte.
In aceeaşi zi, la prânz, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a oficiat, la catedrala patriarhală, împreună cu P. S. Nifon Ploieş
teanul şi P. S. Episcop Roman lalomiţeanul, slujba celei de
«A doua învieri».
Joi, 22 aprilie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Sârbe, formată din P. S. Sava,
episcop de Şumadia, P. S. Vasile, episcop de Srem, P. S. Hrisostom, episcop al Banatului sârbesc, însoţiţi de P. C. Pr. Vladimir
Marco vi, vicar al Vicariatului ortodox sârb din Timişoara.
Vineri, 23 aprilie 2993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a oficiat Sfânta Liturghie în biserica Sf. Gheorghe din municipiul
Giurgiu, în cadrul festivităţilor de reconfirmare a Sfântului Mare
lui Mucenic Gheorghe, ca patron spiritual al municipiului Giurgiu.
La Sfânta Liturghie a participat P. S. Episcop Teofan Sinaitul,
vicar patriarhal, precum şi PP. SS. Episcopi Sava de Şumadia,
Vasile de Srem, Hrisostom al Banatului sârbesc şi P. S. Natanael,
vicar patriarhal al Patriarhiei Ortodoxe Bulgare. P. F. Părinte
Patriarh a rostit un bogat cuvânt de învăţătură.
După Sfânta Liturghie, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a oficiat, la monumentul eroilor Revoluţiei, o slujbă de
pomenire şi a sfinţit icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
şi stema oraşului, consfinţind readoptarea patronajului spiritual
al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ca ocrotitor al acestor
locuri.
Marţi, 27 aprilie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Dl. Bogumit Luft, noul ambasador al Poloniei la Bucu
reşti.
Luni, 3 mai 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe P. C. Preot Bengt Westholm, din Goteborg-Suedia, vicar al
Bisericii Luterane Suedeze, reprezentant al organizaţiei Ajutoru
lui Luteran pentru Europa, însoţit de P. C. Preot Anders Hjalmarsson, director pentru Europa de Est, şi de P. C. Pr. Erik
Granhom.
Joi, 6 mai 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
P. C. Pr. Richard Grabowski, coordonator din partea departa
mentului de Asistenţă creştină al Episcopiei ortodoxe române
din America.
Vineri, 7 mai 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Dl. Ostrovenko Evghenii Dimitrievici, noul ambasador extraor
dinar şi plenipotenţiar al Federaţiei Ruse, discutând şi aspectele
relaţiilor dintre Patriarhia Moscovei şi Patriarhia Română, pre
cum şi situaţia Mitropoliei Ortodoxe din Basarabia, precum şi a
celor şase patrioţi români, aflaţi în închisoarea de la Tiraspol.
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In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a primit
pe P. C. Pr. John Matusiak, conducătorul Departamentului pentru
tineret în cadrul Bisericii Ortodoxe din America, editor al ziarului
central al Bisericii Ortodoxe din America, preot paroh la Chicago
şi pe P. C. Pr. John Reeves, preot ortodox din Texas, care au
susţinut o conferinţă : «Ce înseamnă a fi ortodox în societatea de
azi», în cadrul ciclului de conferinţe «Ortodoxia azi», organizat
dc Asociaţia studenţilor crcştini ortodocşi din România.
Luni, 10 mai 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a avut
o întâlnire de lucru cu personalul Editurii Institutului Biblic,
prezentând cu această ocazie pe noul director al Editurii, DL Marinescu Aurelian.
Marţi, 11 mai 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist, a primit
pe P. Cuv. Arhim. Simeon de la mănăstirea ortodoxă «Sfântul
loan Botezătorul» din Essex — Anglia, şi pe P. Cuv. Rafael Noica,
vieţuitor la aceeaşi mănăstire.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a primit, în aceeaşi
zi, pe DL Iacob Burghiu,din cadrul Ministerului
Culturii şi
Cultelor din Republica Moldova, vicepreşedinte al Ligii culturale
pentru unitatea românilor de pretutindeni — filiala Basarabia şi
pe DL Dr. Victor Crăciun, preşedintele Ligii. A fost de faţă şi
P. S. Episcop Vichentie de la Tighina, Republica Moldova.
Miercuri, 12 mai 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a pri
mit pe Prea Sfinţitul Vichentie, episcop de Tighina, din cadrul
Arhiepiscopiei Ortodoxe din Basarabia, însoţit de doi preoţi,
cărora le-a dăruit cărţi de slujbă şi de învăţătură.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a primit, în aceeaşi zi,
pe DL Kim Dae Jung, din Coreea de Sud, personalitate a vieţii
culturale, propus în 1987 pentru premiul Nobel pentru pace, aflat
în vizită în România. Oaspetele a fost însoţit de membri ai Amba
sadei Coreei de Sud.
Tot în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a
primit pe Dl.Klaus Klein Andreas, primarul oraşului Baden-Baden, împreună cu soţia. Oaspeţii au fost însoţiţi de P. C. Pr. Radu
Mironovici, preotul Capelei ortodoxe române «Mihail Sturdza^
din Baden-Baden.
Joi, 13 mai 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a primit
o delegaţie internaţională din partea organizaţiei «Fraternitatea
internaţională a închisorilor», condusă de Dl. Ronald Mikkel, pre
şedinte, DL Ronald Babb, director pentru Europa şi DL Graham
Giles, din partea Asociaţiei de binefacere, «Europa pentru Eu
ropa», în legătură ou asistenţa liturgică a preoţilor în penitenciare.
Sâmbătă, 15 mai 1993 — Prea Ferictul Părinte Patriarh Teoetist a p ri
mit pe DL Gleen Garfield Wiliams, fost secretar general al Confe
rinţei Bisericilor Europene, împreună cu soţia. Au fost de faţă
P. S. Episcop Nifon Ploieşteanul şi P. C. Pr. Prof. Dumitru P o 
pescu, decanul Facultăţii de teologie din Bucureşti.
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Lunit 17 mai 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe DL Stylianos Rebentzetzidis, directorul editurii «Ortodox
Kypseli» şi pe DL Alexandros Taplanidis, din Tesalonic, Grecia,
sosiţi cu un transport de icoane, ca dar pentru Biserica soră Orto
doxă Română.
Marţi, 18 mai 1993 Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
DL Karakassis Panaiotis, consilier al Ambasadei Greciei la Bucu
reşti, la încheierea misiunii sale in România.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prim it, în aceeaşi
zi, pe DL pastor Hauser Martin, profesor la Institutul de studii
ecumenice al Facultăţii de teologie al Universităţii din Fribourg,
Elveţia, doctor în Teologie al Facultăţii de teologie din Bucureşti.
Tot în această zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe DL Klein Klaus Andreas, împreună cu soţia, primarul
oraşului Baden-Baden din Germania şi pe P.C. Pr. Radu Mironovici, preot la Capela ortodoxă română «Mihai Sturdza» din
Baden-Baden, Germania.
Joi, 20 mai 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe P.C. Vobbe Ioachim, parohul parohiei vechi-catolice din
Offenbach, pe P.C. Diacon Dr. Senf Werner, de la aceeaşi parohie
şi pe Dl. Voicu Florea, aflaţi în vizită în România.
Vineri, 21 mai 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a oficiat
Sfânta Liturghie, în catedrala patriarhală din Bucureşti, împreună
cu PP.SS. Nifon Ploieşteanul şi Teofan Sinaitul, vicari patriarhali,
cu ocazia hramului catedralei «Sfinţii împăraţi Constantin şi
Elena» şi a rostit cuvânt de învăţătură.
Sâmbătă, 22 mai 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a
făcut, la invitaţia I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu Anania al Vadu
lui, Feleacului şi Clujului, o vizită la centrul eparhial Cluj, unde
s-a întreţinut cu I.P.S. Bartolomeu şi cu P.S. Episcop Andrei al
Alba Iuliei.
Duminică, 23 mai 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
înconjurat de I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului, Feleacului
şi Clujului, P.S. Irineu Bistriţeanul, episcop-vicar, preoţi şi dia
coni, a oficiat slujba de resfinţire a bisericii Sf. Nicolae din
Năsăud şi a rostit cuvânt de învăţătură.
Marţif 25 mai 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe I.P.S. Ghelasie, de Ruse şi Cerveno, pe P.S. Ilarion de Târnovo,
însoţiţi de preoţi şi stareţi din Biserica Ortodoxă Bulgară.
Joi, 27 mai 1993 — După ce a oficiat Sfânta Liturghie în biserica Dom
niţa Bălaşa din Bucureşti, cu prilejul hramului acestei biserici
«înălţarea Domnului», Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit, în aceeaşi zi, la «Mormântul Eroului Necunoscut», slujba
de pomenire a tuturor celor care au murit din neamul nostru pen--
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tru credinţă, libertate şi integritatea Ţării, după care, la cimitirul
Eroilor căzuţi în Revoluţia din Decembrie 1989, a aşezat perga
mentul ca numele eroilor, în piciorul sfintei mese din altarul
bisericii Eroilor, aflată în construcţie.
Tot în această zi, Prea Fricitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit la palatul patriarhal pe D-na Erminia Rikkaru Sergiopoulos
şi pe DL Hisashi Matsumoto, director al Editurii «Shonen Shashi
shimbunsha» şi al Societăţii «Romanian Center Net Work» din
Tokio, Japonia.
Marţi, 1 iunie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctisty a pri
mit pe Dl. Crăciunovici Dimitrie, preşedintele Mişcării vlahilor şi
românilor din Jugoslavia şi DL Geambrici Borivoi, vicepreşedinte,
D-na Persida Crstici, secretară. Oaspeţii au fost însoţiţi de P.C.
Pr. Roman Emil, deputat în Parlamentul României.
Vineri, 4 iunie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Dl. Belean Gheorghe, preşedintele firmei «Migas Real», însoţit
de o delegaţie de oameni de afaceri greci formată din ; DL Ianis
Heliokopulos, de la firma «Hyliocrom» S.A., D. Stathis Antoniadis, de la firma «Zakar Helos», Dl. Andreas Konstantopoulos, de
la aceeaşi firmă şi Dna Zissi Evanthia, de la firma «DIKOS».
Miercuri, 9 iunie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe Dl. Prof. Pual Brovvn, şef al Proiectului Internaţional pen
tru şcoli, discutându-se aspecte legate de predarea religiei în şcoli.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe D1. Victor Crăciun, preşedintele «Ligii Culturale pentru uni
tatea românilor de pretutindeni».
Vineri, 11 iunie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit un grup de cincizeci de persoane, medici şi asistenţi francezi,
din cadrul organizaţiei «Medici fără frontiere», aflaţi în vizită în
România.
Duminică, 13 iunie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
oficiat Sfânta Liturghie la catedrala arhiepiscopală din Constanţa,
cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, împreună cu I.P.S.
Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. Arhiepiscop
Lucian al Tomisului, I.P.S. Petru, locţiitor de mitropolit al Basa
rabiei, P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului, P.S. Episcop Calinic al
Argeşului, P.S. Episcop Roman lalomiţeanul, vicarul Arhiepisco
piei Bucureştilor, P.S. Casian, arhiereu-vicar al Episcopiei Dunării
de Jos.
In cadrul Sfintei Liturghii a avut loc proclamarea solemnă a
canonizării Sfântului Cuviosului Gherman din Dobrogea.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit cuvânt de
învăţătură şi a sfinţit icoanele sfinţilor : Gherman, Sfântului
Apostol Andrei, Sfântului Bretânion, Sfântului Ioan Casian, Sfin
ţilor de la Niculiţel Zotic, Kamasis, Filip şi Atal, şi a Sfântului
Teotim, episcop de Tomis.
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Miercuri, 16 iunie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a
primit pe P.C. Pr. loan Piţura, vicarul Vicariatului ortodox ucrainian din Maramureş.
Duminică, 20 iunie 1993 — Cu prilejul îm plinirii unui an de la insti
tuirea «Duminicii Sfinţilor Români»,
Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoetist a oficiat Sfânta Liturghie în biserica Sfântul
Spiridon Nou din Bucureşti şi a rostit un bogat cuvânt de învă
ţătură.
Marţi, 22 iunie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a pri
mit pe Dl. Arfinn Dinesen Thesen, pe Dl. Sven Fseld şi pe D-na
Margareta Karlsson-Tomescu, reprezentanţi ai organizaţiei reli
gioase umanitare «Sfântul Serafim» din Suedia şi Norvegia.
Miercurit 23 iunie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a
primit pe P.C. Pr. Matti Sidoroff, coordonator al organizaţiei
«AID-ROM» şi pe P.C. Pr. Mihai Spătărelu.
Miercuri, 30 iunie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a
primit pe Dl. Petru Lucinski, preşedintele Parlamentului Repu
blicii Moldova împreună cu o delegaţie a Parlamentului de la
Chişinău.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a pri
mit pe Dl. Constantin Săvoiu, membru al Consiliului ştiinţific al
LTniversităţii «Pierre et Mărie Curie» din Paris, preşedintele Aso
ciaţiei «Fraternitate-Franţa».
Pr. Rene Broscăreanu
Secretarul Cabinetului patriarhal
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MAICA DOMNULUI — CEA MAI CINSTITĂ
DECÂT H E R U V IM II ŞI S E R A F IM II. CULTUL E I
Maica Domnului, fiind mai cinstită decât heruvimii şi decât sera
fimii şi decât toate puterile cereşti, i se cuvine laudă şi cinstire după
cuviinţă. Teofan al Niceei afirmă că «toate darurile din omenitatea lui
Hristos s-au revărsat întâi în Maica Domnului şi din aceasta în noi» !,
şi aceste daruri şi harul său s-au revărsat şi se revarsă mereu, ca nişte
cascade uriaşe, binefăcătoare şi sfinte şi ne transformă în alţi oameni,
oameni noi, oameni ai duhului, ai păcii şi ai sfinţeniei ; Maica Domnului
are şi harul ei dobândit prin jertfă şi sfinţenia vieţii ei, dar are şi mult
har dumnezeiesc. îngerul Gavriil îi spune la Bunavestire : «Bucură-te,
cea plină de har, Domnul este cu tine» (Luca 1, 28). Acest har dumne
zeiesc «radiază din ea, fără asemănare, mai multă energie dumnezeiască
decât toţi sfinţii şi toate cetele îngereşti» 2. Şi dacă «pomenirea dreptului»
este «cu laude» şi «cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioşilor
Lui», cu atât mai m ult i se cuvine «preacinstire» Sfintei Fecioare
Maria, «abisul sfinţeniei», cum este ea numită de Sfântul loan Da
maschin, şi «prin care vine toată sfinţenia sfinţilor». «îngerii se îpărtăşesc de Dumnezeu prin Maica Domnului» arată Sfântul Grigore
Palama, teologul luminii taborice, «şi chiar arhanghelul Gavriil. prin
ea a devenit mai strălucitor» :î. Ea nu a fost sfântă numai când a născut
pe Mântuitorul, ci ea a rămas pururea sfântă şi izvor de sfinţenie şi
plină de har. Dacă «din soare ne vine toată lumina sensibilă», continuă
acelaşi Sfânt Grigore de Palama, «prin Maica Domnului ne vine lumimi
spirituală», ne vin râuri de har, izvoare de vindecări, binefaceri etc...
Maica Domnului este mai sfântă şi decât Muntele Sinai, cel in
flăcări şi fumegare la darea tablelor Legii şi decât Sfânta Sfintelor, pe
care ea, la intrarea în templul din Ierusalim, le~a sfinţit şi le-a dat
strălucire. Sfânta Fecioară este munte înalt, ameţitor de înalt, şi câtă
sfinţenie ne trebuie pentru a ne apropia de ea în rugăciune ! Ea este
asemănată cu turnul cu multe arme, zidit de împăratul David, pentru
1. Pr. prof. D. Stăniloae, Maica
(1952), nr. 1 (ianuarie— martie), p. 79,
2. Ibidem , p. 35.
3. Ibidem, p. 90.
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apărarea Sionului, este femeia îmbrăcată în soare, cum se arată în Apocalipsă : «o femeie înveşmântată cu soarele, iar luna era sub picioarele
ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele» (Apoc. 12, 1). Maica
Domnului este «rugul aprins al Noului Testament»
rug care arde în
flăcări de har al viului Dumnezeu şi nu se mistuieşte niciodată.,. Ea
are în sine pe Dumnezeu în întregime, după cum «Dumnezeu va fi totul
in toţi», «vede cu ochii lui Dumnezeu, iubeşte cu inima lui Dumnezeu,
ajută cu puterea lui Dum nezeu»5. Numai «prin Maica Domnului noi
I-am dat lui Dumnezeu-Cuvântuluj omenitatea»6, adică firea noastră,
iar El ne-a întors, ne-a dat în schimb dumnezeirea Sa. Fără ea nu
ne-am fi învrednicit de acest bun incalculabil, fără de preţ : îndumnezeirea noastră, participarea noastră la veşnicie.
în viaţa Maicii Domnului desprindem mai multe momente mari şi
anume : a) Bunavestiref b) Naşterea Pruncului lisus Hristos şi c) Ador
mirea ei.
Să ne ocupăm, pe scurt, de fiecare. Remarcăm că la Bunavestire
^Dumnezeu tratează cu Maica Domnului ca şi cu un reprezentant al
tuturor oamenilor, ca şi cu un sol al întregii lumi, dar cu un sol cu
adevărat liber» 7. Că ea a zis : «fie», «fie mie după cuvântul tău», ne
constrânsă de nimeni şi de nimic, dar responsabil, real şi istoric. Prin
aceste cuvinte s-a început mântuirea noastră, a avut loc întruparea
Domnului, venirea Sa în lume. Şi cea dintâi fiinţă care a fost mântuită
a fost Sfânta Fecioară Maria. Iar ea rostind aceste cuvinte era conştientă
că prin naşterea Domnului «aduce un serviciu oamenilor» b.
Cum era şi normal, la naşterea Fiului lui Dumnezeu, Maica Dom
nului a trăit cel mai însemnat moment din viaţa ei, când «taina cea din
veci ascunsă şi de îngeri neştiută», s-a despecetluit, s-a făcut cunoscută
lumii, taină pe care, alături de alte taine, ea a păstrat-o în inima ei de
sfântă şi preacurată fecioară : «Iar Maria, ne spune Sfânta Evanghelie,
păstra toate aceste cuvinte, punându-le în inima ei» (Luca 2, 19). Năs
când pe Mântuitorul lumii ea a rămas fecioară, cum cântă şi sfânta
Biserică : «Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară». Ea fiind şi Născătoare
de Dumnezeu (Theotokos), dar şi fecioară, cum arată şi proorocul Isaia :
«Iată Fecioara va lua în pântece şi va naştefiu» (Isaia 7, 14). Ace^t
lucru este şi o taină şi totodată şio dogmă a Bisericii creştine,păstrată
cu mare sfinţenie de totdeauna şi astăzi. Sinodul III ecumnic de la
Efes, din 431 consacrând tradiţia «i-a recunoscut maternitatea dumne
zeiască, împreună cu fecioria ei» y.
După multe osteneli, jertfe mari, acte de milostenie, rugăciuni
nenumărate şi aşteptare de a-şi vedea Fiul în slava Sa cea cerească, a
sosit şi timpul plecării ei de pe pământ şi pentru care lucru Maica
4. Arhim. Benedict
Ghiuş, Cuvânt IaAdormirea M aicii D om nului,
în Glasul
Bisericii, XLIII (1984) nr.
7— 3, p. 495.
5. Ibidem, p. 499.
6 . Pr. prof. D. Stăniloae, op. cit., p. 95.
7. Arhim. Benedict Ghiuş, op. cit., p. 496.
8 . Ibidem.
9. Pr. prof. dr. I. Bria, Dicţionar de teologie ortodoxă, Bucureşti, 1981, p. 249.
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Domnului a fost înştiinţată de înger. Primind vestea îndată s-a pregătit ;
s-a rugat mult, a împărţit avutul ei smerit văduvelor sărace, prietenele
ei de totdeauna, a dat multe sfaturi şi pe toţi i-a binecuvântat, cum îşi
binecuvântează o mamă copiii săi iubiţi şi îndată a adormit, a murit,
dar cu o moarte uşoară, ca un dulce şi uşor somn, iar sfântul ei trup a
primit darul facerii de minuni, vindecând mâinile tăiate de înger ale
evreului Antonie (Condacul IV a Acatistului Adormirii), care a voit să-l
răstoarne de pe catafalc.
In mormânt, sfântul ei trup nu a stat mult. A treia zi Sfântul
Apostol Toma nu l-a mai găsit, ca să i se închine, cu multă veneraţie.
Nu l-a găsit pentru că înviase, fusese luat la cer» ca o răsplată dată de
Fiul ei pentru marea sa jertfă, pentru că prin ea se făcuse om, fusese
introdus în familia omenească, să poată muri şi învia L(). Iar prin învie
rea ei «Pastile Maicii Domnului», cum este cântat de Biserică, Sfânta
Fecioară Maria dobândeşte «plenitudinea harului indumnezeirii» ll. Să
facem o remarcă : Maica Domnului fiind înviată, nu s-a înălţat singură
cu trupul la cer, cum S-a înălţat Mântuitorul, ci prin El şi cu El, că
«nu trebuia paralelizată cu Hristos, autonomizată de El, ci văzută mereu
in El şi prin El» 12. De altfel nu găsim nici un text în Sfânta Scriptură,
care să vorbească de înălţarea Maicii Domnului la cer, cum găsim despre
înălţarea Mântuitorului Iisus Hristos (Fapte 1, 9— 11 ; Mc. 26, 19 ;
Lc. 24, 51). Cu toate acestea, deşi lipsind textul scripturistic, romanocatolicii învaţă că ea s-a înălţat singură la cer în acest scop ne-au pre
zentat şi ne prezintă icoane, cu înălţarea ei la cer şi icoane de acestea
se găsesc multe în Ardeal, prin influenţa lor.
în cer fiind ea, şi stând de-a dreapta Sfintei Treimi, ea se roagă
pentru fiii ei, care încă sunt pe drum, n-au ajuns încă la locul lor de
fericire, sunt încă in necazuri şi supărări, în ispite etc.., se roagă pentru
ca şi ei să ajungă aici, cu ea împreună, în împărăţia Fiului ei. Câtă
bunătate în acest suflet mare de mamă !
Maica Domnului solidară cu oamenii, cu fiii ei, cu creştinii de
totdeauna.
Maica Domnului este conştientă «surprinzător de conştientă că este
pe lume să slujească, să fie solidară cu toţi oamenii». Şi ea nu numai
în cer este solidară cu fiii ei, după adormirea şi înălţarea sa la cer, ci
a fost solidară cu ei şi pe pământ, în viaţă fiind, pe toţi ajutându-i şi
legându-le rănile sufleteşti mai ales. O găsim prezentă, stând în mijlocul
Sfinţilor Apostoli şi la înălţarea Domnului (Fapte 1, 14) «şi la Cincizecime..., ea fiind inima Bisericii» 13. Şi rămânând totdeauna inima ei, o
găsim prezentă şi în viaţa de închegare a unei familii, la o nuntă, din
Cana Galileei, alături de Fiul ei şi de apostolii săi. Aici putem vedea
cât de solidară a fost ea cu cei doi tineri : mire şi mireasă, când aceştia
erau trişti şi descurajaţi că nu mai aveau vin pentru nuntaşii care veni
10. A r h i m . B e n e d i c t G h i u ş ,

op. cit.

1 1 . Ibidem.
12. P r. p r o f. D .
S t ă n il o a e ,
învăţătura despre Maica
O r t o d o x i a , I I (1950), n r . 4, p . 595.
13. P r. d r . I o a n M i r c e a , Dicţionar al N oului Testament,
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şi catolici,

B uc.

1934,

p. 287.
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seră prea mulţi, peste puterile lor. Iată ce ne spune Sfântul loan Evan
ghelistul în această privinţă : «şi a treia zi, nuntă s-a făcut în Cana
Galileei şi era şi mama lui Iisus acolo. Şi a fost chemat şi Iisus şi uce
nicii Săi la nuntă. Şi sfârşinclu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El :
«Nu mai au vin» (loan 2, 1— 3). Domnul auzind intervenţia mamei Sale,
cu privire la lipsa vinului, S-a supărat puţin, spunând că încă nu I-a
venit vremea să facă minuni. Mama Lui, care-I cunoştea inima Lui
mare, nobleţea Sa, interesul Lui pentru nevoile oamenilor, că ea îl
crescuse, Cu multă atenţie şi duioşie, ştia că n-o s-o refuze. Şi îndată «a
zis celor ce slujeau : Faceţi orice vă va spune» (v. 5). Şi ei au făcut ce
le-a spus : au umplut vasele până sus (v. 7). Cât de puţine cuvinte a spus
Maica Domnului aici, dar care spun totul : «ele cuprind pentru creştin,
un program de viaţă. Creştinul adevărat trebuie să aibă mereu înaintea
ochilor datoria de a îm plini voia lui Dumnezeu» 14 şi a o îndeplini în
orice condiţie de viaţă şi de timp. Şi aceste cuvinte, o mică cuvântare,
sunt singurele pe care Evanghelistul loan ni le dă. Dar câte altele nu
va fi spus ea, în viaţă ? !
Dar Maica Domnului şi nouă celor de astăzi mereu ne spune :
«faceţi orice vă va spune». Şi ce ne spune El ? Ne spune să fim : m i
lostivi, buni, iertători, jertfelnici, curaţi cu inima, făcători de pace
(Fericirile), să ne ajutăm unii pe alţii, să fim credincioşi, să iubim pe
Dumnezeu şi pe aproapele, fiind adevăraţi «samarineni milostivi». Ne
mai spune să fim harnici, că cei leneşi nu vor dobândi împărăţia ceru
lui, să fim smeriţi etc. Acestea toate formează Evanghelia Sa. Abia
acum ne dăm seama cât de cuprinzătoare sunt cuvintele rostite de
Maica Domnului : «faceţi orice vă va spune», rostite la nunta din Cana
Galileei şi prin care, făcând voia lui Dumnezeu, ne transformăm
lăuntric, ne îndumnezeim, ne mântuîm, ne facem oameni ai virtuţii.
Domnul Iisus a ascultat, pe mama Sa şi a transformat apa în vin.
Câtă bucurie şi pentru noii căsătoriţi, pentru nuntaşi şi pentru cei de
faţă : oameni de serviciu etc. Şi vinul cel nou era superior vinului,
deja terminat, cum ne arată nunul. Dacă Maica cea Sfântă nu ar fi fost
solidară cu tinerii ; să le vadă nevoile, lipsurile şi să-i ajute, câtă tristeţe
ar fi umplut sufletele lor şi ar fi rămas tot restul vieţii cu sufletul
rănit ? ! Dar Maica Domnului este solidară şi cu fiecare din noi când,
în necazurile noastre, o rugăm şi chiar când n-o rugăm, că ea este bună
şi grabnic ajutătoare în nevoi. Este apoi şi mijlocitoare la Dumnezeu
pentru noi. Iar mijlocirile ei, cât şi ale Sfinţilor, sunt primite de El,
fiindcă se fac prin mijlocirea Fiului Său : «Care este mijlocitorul între
Dumnezeu şi oameni» (I Tim. 2, 5), deşi unii creştini, nefiind în spiritul
Sfintei Scripturi şi al Sfintei Tradiţii, neagă şi mijlocirile Sfintei
Fecioare, cât şi al Sfinţilor. Greşit ! Doar şi ei, în viaţa socială, îşi permit anumite mijlociri la cei mari, pentru cei mici, şi se îndeplinesc
dorinţele celor din urmă. Sunt permise deci şi la Dumnezeu.
Mijlocirile Maicii Domnului către Dumnezeu sunt evidenţiate în
multe rugăciuni şi imne : «Miluieşte, cu mijlocirea ta poporul drept
14. Vasile,

episcopul

Oradiei,

Cuvinte

pentru

suflet,

Oradea,

1935,

p.

304.
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credincios şi toată... creştinătatea» (Rugăciunea Acatistului Buneivestiri») 15. Iar în mijlocirile ei către Dumnezeu, către Fiul sau, ea varsă
şi multe lacrimi. în opera «Martirii» de Chateaubriand ni se arată acest
lucru : «Pe un tron orbitor de alb sade Maria. Toate suspinurile lumii
se urcă la tronul acesta pe căi nevăzute ; aceea ce este mângâierea obi
diţilor aude şi strigătul suferinţelor celor mai ascunse ; ea duce la
picioarele Fiului, pe altarul miresmelor, prinosul lacrimilor noastre ; şi
pentru a face jertfa aceasta mai plăcută amestecă în ea câteva din
lacrimile ei divine. îngerii păzitori ai oamenilor vin fără preget să
roage pe Maica milostivilor pentru prietenii lor muritori» JG.
Dar Maica Domnului nu este numai solidară cu noi, ajutându-ne în
nevoile noastre, fiind deci mijlocitoarea noastră către Dumnezeu, ci
este şi mai presus de îngeri, cum arată şi o rugăciune de la Catisma
a XlV-a : «Ceea ce cu adevărat ai întrecut, cu naşterea ta, puterile
cereşti» i7, fapt pentru care ea trebuie cinstită în cult de «s-upravenerare». Ea este încununată şi cu alte vrednicii. Maica Domnului a fost o
Evanghelie vie, o Evanghelie o tainelor ascunse. în adevăr, câte taine
şi bucurii nu ascundea inima ei de mamă şi fecioară, pe care i le comu
nicase Fiul ei iubit, şi pe care Sfinţii Evanghelist! nu le-au consemnat
în scris, să le cunoască posteritatea ? Ea a fost apoi şi un tezaur de
mare preţ pentru toţi, pentru Apostoli, pentru mica comunitate de la
început, care so aduna cu dragoste în jurul ei, şi cine o privea, datorită
blândeţei ei, îndată se schimba, devenea un alt om, un om al vieţii curate
şi sfinte. Aşa a fost şi pentru sfântul evanghelist Luca, care a cules multe
taine din gura ei sfântă, în alcătuirea Evangheliei ce-i poartă numele
şi care a pictat şi icoana ei, cu dumnezeiescul ei Prunc în braţe şi spre
care privind Sfânta Fecioară ar fi spus ; «darul Fiului meu este cu
tine», pentru că era aşa, de frumoasă şi identică cu cei reprezentaţi.
Maica Domnului a fost un izvor de inspiraţie şi pentru Evanghelistul
loan, în alcătuirea operei sale sfinte, pentru că el a primit-o de la
Stăpânul, spre îngrijire, când era pe cruce, spunându-i : «Iată mama ta
(fiule) (loan 19, 27), El a putut să afle multe de la ea, în legă
tură cu iubitul ei Fiu, pentru că orice mamă povesteşte multe lucruri
despre copilul ei oricui o întreabă, cu gând curat. Şi ea a vieţuit cu
feciorelnicul loan, restul vieţii ei, la Efes, şi de unde, din când în când,
venea iarăşi, în Ţara sfântă, să mai vadă locurile, unde a trăit, şi unde
a văzut numeroase minuni ale dumnezeiescului ei Fiu.
Maica cea sfântă este, cum ştim, şi «pavăza Ortodoxiei» şi ocroti
toarea Sfântului Munte al Athosului, «stareţa» lui. Iar monahii din acest
munte sfânt, ca un semn distinctiv, că ea nu este numai «cea plină de
har», ci şi întruparea desăvârşirilor, maica curăţeniei, a sfinţeniei, izvor
de rugăciune, i-au alcătuit «Acatistul rugului arzând», ce arată cu pri
sosinţă, alături de celelalte imne acatiste, că ea născând pe Dumnezeu,
este mai presus de heruvimi şi de serafimi... De altfel popoarele orto
doxe o cinstesc pe Maica Domnului, în plenitudine, dar şi cu unele
15. Acatistul Buneivestiri, în «Acatistier», Editura Institutului Biblic şi de M i
siune, Bucureşti, 1991, p. 31.
16. Chateaubriand, Martirii, ed. I, Buzău, 1944, p. 33—34.
17. Psaltirea, Editura Institutului Biblic şi de Misiune, Bucureşti, 1994, p. 196.
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semne distinctive : grecii cinstesc mai ales «sfinţenia», «Panaghia»,
slavii o cinstesc mai ales ca «Născătoare de Dumnezeu», «Bogorodicina»,
iar noi românii ca «Maică ocrotitoare», Maica Domnului, Măicuţa Dom
nului, Maica cu Copilul în braţe, ceea ce arată cât de m ult respectăm
noi familia, şi-i închinăm ei mulţimi de cântări şi de imne, în tot cursul
anului. O cântare de la slujba Ceasului /, o încununează ou o aleasă4
doxologie zicând : «Cum te vom numi, Ceea ce eşti plină de har ? Cer,
că ai odrăslit pe Soarele dreptăţii ? Rai, că ai odrăslit floarea nestricâciunii ? Fecioară, că ai rămas nestricată ? Maică Curată, că ai avut m
sfintele tale braţe, Fiu, pe Dumnezeul tuturor». Cum vedem, cinstirea
Maicii Domnului, în cult de «supravenerare», se impune de la sine, ea
fiind, cum am arătat, şi mama Mântuitorului, a Fiului lui Dumnezeu,
dar şi maica vieţii, a creştinilor, a întregii făpturi, prin Fiul său atotcreator, cea dăruită omenirii de Dumnezu, ca cel mai sfânt dar. Mai
mult, Maica Domnului este şi împlinirea proorocirilor celor de demult.
Şi se pot da multe temeiuri din Sfânta Scriptură, în acest sens.
Un temei scripturistic de cinstire a Sfintei Fecioare Maria, in afară
de cel arătat de îngerul Gavriil, care a strigat : «Bucură-te cea plină dc
har», la Bunavestire, îl găsim chiar, în cuvintele ei, spuse către Elisabeta, rudenia ei, când zice : «Ca iată de acum mă vor ferici toate nea
murile» (Luca 1, 48), cuvinte ca o adevărată proorocire, cu îm pliniri
chiar în vremea sa, întrucât ea a fost cinstită, în viaţă fiind, nu numai
de Sfinţii Apostoli, de femeile mironosiţe, ci, şi de toţi cei vindecaţi de
Fiul său, ori săturaţi în mod minunat în pustie, pentru că toată cinsti
rea adusă Fiului a trecut şi asupra ei, a mamei, cum se întâmplă şi In
viaţa de toate zilele, chiar şi în vremea noastră ; au cinstit-o şi mulţimi
de copii, fetiţe mai ales, la intrarea ei în Templu, când avea vârsta dc
trei ani, dar şi de cei înviaţi din morţi, de Sfântul ei Fiu. Mai putem da
un temei scripturistic despre cinstirea Maicii Domnului, când ea era în
viaţă. Ştim că o femeie, din popor, încântată de cele spuse de M ân
tuitorul, de învăţătura Sa nemaiauzită, a zis : «Fericit este pântecele
care Te-a purtat, şi sânii la care ai supt» (Luca 11, 27), adică fericită,
cu alte cuvinte este mama Ta, care Te-a născut, crescut şi învăţat să
predici aşa de minunat oamenilor şi celor săraci şi celor bolnavi chiar.
Şi Domnul a zis : «Aşa este» şi prin care afirmare, se confirmă cultul
mamei Sale de «supravenerare».
Prin cuvintele «toate neamurile» se înţelege toată obştea de cre
dincioşi de pe întreg pământul, care obşte o va cinsti şi «supravenera» •
bărbaţi, femei, tineri, copii, învăţaţi şi neînvăţaţi, bogaţi şi săraci, cle
rici, monahi şi fecioare neprihănite cât şi neamurile cerului, toate cetele
îngereşti, aducând împreună o laudă de măreţie Maicii Domnului, unind
deci cele două chimvale : cel pământesc, al oamenilor, cu cel ceresc al
îngerilor, ca ceea ce este : scară cerească, tron de heruvimi. Cinstirea
ei devenind universală, panoramică, nimeni nu ar putea să numere pe
închinătorii ei. «Cine ar putea să numere pe închinătorii Sfintei
Fecioare, se întreba părintele Gala Galaction, sau să precizeze hotarele
geografice ale celor ce o cinstesc pe Maica Lui» ,8, iar închinătorii ei
18. Pr. Gala Galaction, Ziua Dom nului, Bucureşti, 1938, p. 7.
6 —- B.OJR.
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numeroşi provin şi din faptul că nimeni nu poate să vorbească de Dom
nul Iisus, să-L adore şi să uite pe «Sfânta Mama Lui» 19. Cinstirea Maicii
Domnului se ridică pe un plan mult mai înalt : o cinsteşte şi Sfânta
Treime, cum se vede acest lucru şi din multe icoane pictate, în vremuri,
la Sfântul Munte de călugări sfinţi şi mari -teologi : Tatăl şi Fiul îi ţin
coroana pe cap, iar Sfântul Duh o umbreşte, în timp ce ea stă smerită,
în genunchi şi se roagă pentru tot sufletul cel necăjit şi întristat. Multe
icoane de acest fel, cu cinstirea Sfintei Fecioare de către Sfânta Treime
avem şi noi românii, fie în biserici, fie chiar în case particulare şi care
au ajutat pe credincioşii noştri să o cinstească şi mai mult. Căci se cade
să imităm ce face Dumnezeu, Cel întreit Sfânt, pentru Maica Domnului ;
cinstirea ei, şi să nu urmăm calea greşită a unor credincioşi, care ar
bitrar şi fără nici o logică sau temei scripturistic n-o cinstesc şi
îndeamnă şi pe alţii să n-o cinstească, lucru cu totul de neadmis.
Cinstirea Maicii Domnului în tradiţia populară şi în literatura
cidtă : Despre Maica Domnului se face menţiune şi-n folclor ; în mama
tristă, din balada Mioriţa, care-şi caută cu sârg fiul, poporul nostru vede
pe Sfânta Fecioară, care plânge cu lacrimi amare, câutându-şi Copilul
ucis mişeleşte de duşmanii Lui, de farisei şi cărturari şi ue nişte păstori,
ca-n balada amintită. Mai mult se vorbeşte despre Maica Domnului în
literatura scrisă, cultă şi care îi închină imne de slavă, de cinstire,
după măreţia ei. Poetul Oetavian Goga arată că bătrânii se gândesc
mereu la Maica cea Preacurată : «Aşa... vă treceţi/bieţi bătrâni. Cu rugi
la Preacurata»20, iar M. Eminescu, luceafărul poeziei româneşti, în
poezia «Rugăciune» laudă, In chip deosebit pe Maica Domnului, nu
mind-o : «Luceafărul mărilor», scut de întărire şi zid de mântuire : «Fii
scut de întărire / Şi zid de mântuire». Şi rugăciunea de glorificare pen
tru ea devine în continuare şi mai înflăcărată şi zice ; «Privirea-ţi ado
rată / Asupră-ne coboară / O, Maică prea curată / Şi pururea Fecioară,
Maria» 2i. Sunt şi alţi poeţi şi scriitori care aduc imne de laudă Maicii
Mântuitorului, ca marii scriitori M. Sadoveanu, Gr. Alexandrescu etc.
Gala Galaotion, deja menţionat, spune să fie cinstită, «venerată» şi
icoana ei pe care «au învăluit-o în nor de tămâie şi de rugăciune preoţii
noştri, au privit-o în catapeteasmă părinţii noştri, au ţinut-o sub
căpătâi mamele noastre» T2y şi care înaintaşi ne îndeamnă şi pe noi, cei
de astăzi, să o cinstim şi vom dobândi şi harul Maicii Domnului şi al
Fiului ei, pe Care ea îl ţine în braţe, cu multă dragoste şi evlavie.
Nu este de prisos să menţionăm şi lauda ce i-o aduce Sfintei
Fecioare şi un filosof, matematician şi fizician francez, din secolul X V III,
Blaise Pascal (1623— 1662) care zice : «Crezi că Mântuitorul este Dum 
nezeu şi că Dumnezeu S-a sălăşluit în pântecele Măriei ? Cum vei putea
trece, pe lângă acest sanctuar, fără să-i închini florile smereniei şi ale
rugăciunii tale, să te pleci ei» ? 2:’.
19.
20.
21.
A nania,
22.
23.

Diac. N . M ladin, Bucură-te, M ireasă , pururea Fecioară, Sibiu, 1945, p. 9.
O. Goga, poezia «Bătrânii», în Opere, voi. I, Buc., 1973, p. 22.
M. Eminescu, poezia Rugăciunea, după Telegraful R om ânr Arhim
B. V.
Sibiu 1 şi 15 iunie, 1989.
Pr. Gala Galaction, Piatra din capul unghiului, Buc., 1926, p. 56.
Bîaise Pascal. M editaţii.
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Ca o concluzie : pe Maica Domnului «cea mai cinstită decât heru
vimii şi mai slăvită, fără asemănare, decât serafimii» şi toate puterile
cereşti, o laudă şi cerul, cum am spus, şi pământul, de la firicelul de
iarbă şi până la cele mai înalte domnii şi puteri din împărăţia lui Dum 
nezeu, ea fiind, în afară de Născătoare de Dumnezeu maica Universului,
unind cerul cu pământul, ci şi «culmea îm plinirilor celor două Testa
mente» al Noului şi Vechiului Testament şi pe care poporul nostru
dreptmăritor o laudă de când s-a trezit la viaţă pe aceste locuri bine
cuvântate de Dumnezeu şi o cinsteşte în diferite forme ; slujbe spe
ciale, acatiste, care sunt «aruncări de trepte de suavă şi îmbătătoare
poezie», înălţări de biserici, în cinstea ei, cu hramul ei etc.
Maica Domnului ajută prin rugăciunile sale şi pe cei ce au trecut
in viaţa viitoare. Maica Domnului chiar şi după ce a fost luată de Fiul
ei la cer şi aşezată de-a dreapta Sfintei Treimi, cum spune şi psalmistul : «Şezut-a împărăteasa, de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită
şi preaînfrumuseţată» (Ps. 44, 11), se roagă pentru lume, pentru lumea
care este pe pământ dar se roagă şi pentru cei ce au trecut in cealaltă
lume, pentru că ea este întru rugăciuni «neadormită». în sinaxarul clin
23 noiembrie ni se arată că un om păcătos, pe nume loan, în vremea
Sfântului Constantin cel Mare, a văzut «în uimire fiind, că stă la un di
van de judccată» şi Mântuitorul stând pe scaun cu mare strălucire şi soboare de îngeri în jur. «în partea din spatele împăratului ceresc era o
prăpastie mare şi întunecoasă şi adâncă, care numai la vedere pricinuia
frică nespusă şi durere m are»24. Şi Domnul a poruncit ca loan să fie
aruncat în prăpastie şi îngerii îl împing spre prăpastie : fiind în aşa
pericol «îndată el a chemat ajutorul Născătoarei de
Dumnezeu... şi
indată a auzit pe împăratul zicând : Lăsaţi-1 pe el, să meargă pentru
rugăciunile Maicii M ele»25, adică să fie iertat şi scutit de chinurile
cele veşnice. Şi venindu-şi în sine, din răpire s-a dus la un monah
şi i-a povestit lui, cum l-a scăpat Maica Domnului cu rugăciunile ei
cele fierbinţi.
Şi pe noi Maica cea Sfântă ne scapă de multe nevoi şi de mânia
lui Dumnezeu, care «cu dreptate se porneşte asupra noastră», ca şi
pe acel loan de demult şi ne va scăpa totdeauna, dacă ne vom ruga
ei, o vom cinsti ca heruvimii şi serafimii, pentru că are putere mare,
ea stând lângă oceanul de lum ină al lui Dumnezeu şi fiind, cum am
arătat mai sus, cum cântă şi Biserica : «Ceea ce eşti mai cinstită decât
heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care, fără
stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat,
Născătoare de Dumnezeu, te mărim» (Axion, partea a doua) şi-i mai
mărită şi decât domniile, începătoriile, puterile, stăpânirile, decât toate
oştile îngereşti.
A r h im .

24. M ineiul pe noiembrie, Editura
1971, p. 339, (ziua a 23-a).
25. Ibidem .
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M ARI PERSONALITĂŢI ALE B IS E R IC II
ŞI NEAMULUI
IN M E M O R IA M : PROFESORUL TEODOR M. POPESCU
O sută de ani de la naştere
şi douăzeci de ani de la moarte
Ce mare om a jost l
S-au îm plinit în anul acesta, 1993, o sută de ani de la naşterea şi
douăzeci de ani de la încetarea din această viaţă a celui ce a fost ma
rele dascăl de Istorie bisericească universală şi de teologie ortodoxă,
profesorul universitar Teodor M. Popescu.
Capacitate intelectuală de excepţie, eruditul profesor Teodor M.
Popescu face parte din galeria de aur a vestiţilor dascăli şi oameni de
cultură din Biserica Ortodoxă Română.
Fără a ne propune să facem un studiu monografic despre viaţa şi
activitatea marelui profesor, rândurile de mai jos se vor a fi câteva
umile dar sincere mărturisiri, izvorâte dintr-un sentiment de dosebeită
preţuire şi permanentă recunoştinţă din partea unui fost ucenic din
ultim ii ani de activitate didactică universitară ai ilustrului său ma
gistru. Ele sunt un fel de retrospectivă memorială despre marele pro
fesor. Vom puncta în aceste rânduri de evocare câteva dintre datele
biografice şi trăsăturile fundamentale ale personalităţii şi activităţii
didactice şi publicistice ale marelui cărturar teolog.
*
Cel ce avea să devină şi apoi să rămână inegalatul istoric, pro
fesor şi teolog ortodox Teodor 3VL Popescu, s-a născut pe plaiurile
dâmboviţene, în comuna Conţeşti, satul Boteni, la 9 iunie 1893, dintr-o
familie de ţărani, dăruită de Dumnezeu cu nouă copii. Şi-a început
învăţătura de carte mai întâi în satul său natal, ca eminent elev de
şcoală primară, după absolvirea căreia a urmat cursurile Seminarului
Central din Bucureşti, între anii 1905— 1913, promovând de fiecare dată
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ciasa ca premiant întâi. După obţinerea diplomei de seminar teologic,
$i-a continuat studiile la Facultatea de teologie a Universităţii din Bucu
reşti, remarcându-se ca un student excepţional. In 1919 a obţinut, ca
şef de promoţie, diploma de licenţă In teologie. De menţionat faptul
că între anii 1916— 1918 a participat la Războiul pentru Întregirea nea
mului românesc cu gradul de sublocotenent.
După război, tânărul licenţiat în teologie şi-a desăvârşit studiile
universitare, plecând ca bursier la Facultatea de teologie ortodoxă din
Atena, In vederea pregătirii doctoratului, titlu pe care şi l-a luat m
anul 1922, cu teza : Cauzele persecuţiilor religioase din punct de vedere
istoric şi psihologic, scrisă in limba neogreacă. în această vreme, pentru
aproape un an de zile, între 1 octombrie 1921 şi 1 septembrie 1922,
lânărul teolog român a îndeplinit şi funcţia de «cancelar interpret» al
Legaţiei române din Atena.
După obţinerea doctoratului în Grecia, Teodor M. Popescu a urmat
cursuri de specializare în Istoria bisericească universală la Facultatea
de litere şi filosofie a Universităţii din Leipzig — Germania, iar in
anii 1922— 1923 şi, în continuare, între anii 1923— 1925, la Facultatea
de teologie protestantă din Paris, la Institutul catolic de aici şi la Ecole
pratique de hautes etudes de la Sorbona. In tot acest răstimp şi-a
desăvârşit cunoştinţele de limbi clasice şi şi-a însuşit temeinic mai
multe limbi străine moderne.
întors în ţară, la 1 decembrie 1925, Teodor M. Popescu îşi începe
cariera sa didactică, mai întâi ca profesor de ştiinţe religioase la Se
minarul Central din Bucureşti ; apoi, de la 1 noiembrie 1926 şi până
in decembrie 1927, funcţionează ca profesor de Istoria bisericească la
nou-înfiinţata Facultate de teologie din Chişinău.
La 1 aprilie 1927, în urma unui strălucit examen de concurs pentru
catedra rămasă vacantă, este num it profesor de Istoria bisericească uni
versală la Facultatea de teologie din Bucureşti, inaugurându-şi astfel
iunga şi prestigioasa sa activitate universitară bucureşteană prin ce
lebra dizertaţie Rolul istoriei în înţelegerea creştinismului. Onorează
învăţământul teologic universitar din Bucureşti în cele două faze ale
organizării sale — Facultatea de teologie până în 1948, şi apoi Insti
tutul teologic universitar — , până în primăvara anului 1959.
Făcând adevărată epocă în teologia românească prin serioasa sa
pregătire ştiinţifică-didactică şi prin remarcabila sa activitate publi
cistică de specialitate, eruditul profesor avea să suplinească între anii
1928— 1938 şi catedra de Patrologie şi Istoria dogmelor, iar în anul
universitar 1947— 1948 şi pe cea de Istoria Bisericii Române. Intre
6 septembrie 1942 şi 14 octombrie 1944, marele profesor a îndeplinit
şi funcţia de decan al Facultăţii de teologie din Bucureşti. In această
calitate a participat, din însărcinare oficială, la Katyn, în Polonia, unde
avea să constate ororile comise de autorităţile militare comuniste so
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vietice, din ordinul lui Stalin, împotriva mai multor mii de ofiţeri
polonezi. Tot In această vreme avea să publice incriminatoarele articole
De la Nero la Stalin şi Anticreştinismul comunist.
în primăvara anulai 1959 activitatea universitară a profesorului
Teodor M. Popescu este întreruptă brusc, ca urmare a ridicării şi ares
tării sale de către organele securităţii comuniste româneşti. învinuit
de «activitate intensă împotriva clasei muncitoare şi a mişcării revo
luţionare» şi de «uneltire contra ordinii sociale», savantul profesor
este condamnat la «cincisprezece ani detenţie grea şi confiscarea averii».
Este purtat prin mai multe închisori, cea mai lungă detenţie fiind la
Aiud.
După întoarcerea Iui din detenţie, în 1964, profesorul Teodor M.
Popescu n-a mai revenit la catedră. A continuat să activeze însă în
cadrul Institutului biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
încredinţându-i-se diortosirea cărţilor de cult. Câtva timp a ţinui şi
un curs de limba greacă modernă şi de limba germană studenţilor teo
logi ce urmau a merge ca bursieri la studii peste hotare.
Suferinţele fizice, intelectuale şi morale, la care fusese supus în
anii de detenţie, — suferinţe manifestate în ultima vreme prin mo
mente de pierdere a memoriei, această facultate intelectuală care la
dânsul era altădată un extraordinar tezaur de cunoştinţe, o adevărată
enciclopedie ! — , îi slăbeau pe zi ce trecea rezistenţa trupească, grăbindu-i sfârşitul.
Intr-adevăr, la 4 aprilie 1973, cel ce fusese marele profesor şi
teolog Teodor M. Popescu, «titanul teologiei româneşti», cum pe bună
dreptate i se spunea cu admiraţie, înceta din această viaţă. Era într-o
frumoasă după-amiază de primăvară.
Corpul neînsufleţit i-a fost depus în biserica «Sfânta Ecaterina»,
paraclisul Institutului teologic. înhumarea a avut loc în ziua de 7 apri
lie 1973, în cimitirul «Sfânta Vineri» din Bucureşti, în prezenţa soţiei,
rudelor, corpului didactic, studenţilor, a numeroşi preoţi şi foşti stu
denţi. Slujba de înmormântare a fost oficiată de un sobor alcătuit din
cadre didactice şi alţi clerici, în frunte cu P.S. Episcop A ntim Târgovişteanul, pe atunci vicar patriarhal, iar mai apoi arhiepiscop al Tomisului şi Dunării de Jos. Despre viaţa, activitatea şi personalitatea ma
relui dispărut, au rostit atunci cuvinte de dureroasă despărţire mai
mulţi vorbitori, printre care şi Pr. prof. loan Rămureanu, ucenic şi
apoi succesor la catedră al profesorului Teodor M. Popescu.
Activitatea cărturărească a ilustrului profesor s-a desfăşurat pe
două planuri paralele şi simultane : la catedră, la orele de curs cu stu
denţii şi doctoranzii, la cursurile de îndrumare misionară şi pastorală
cu preoţii şi ca remarcabil publicist, printr-o serie de articole şi studii
tipărite în revistele bisericeşti.
Ceea ce caracteriza activitatea didactică a marelui istoric bisericesc
erau conştiinciozitatea, exigenţa, devotamentul şi pasiunea de adevărat
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apostol cu care îşi îndeplinea accastă misiune. Pentru studenţi, o con
secinţă firească a acestor coordonate ale activităţii sale didactice era
că profesorul Teodor M. Popescu apărea ca un om foarte pretenţios la
examene. Şi aşa era ! Totdeauna îşi ţinea cu deosebită competenţă
şi meticulozitate prelegerile. De aceea pretindea studenţilor să cunoască
bine materia predată, să şi-o însuşească temeinic. Aceasta făcea ca
examenele de Istorie bisericească universală să fie pentru mulţi tlintre
ei destul de dificile. Nu te puteai prezenta la aceste examene cu ju 
mătăţi de cunoştinţe sau cu improvizaţii. Exigenţa lui nu trebuie in
terpretată însă ca absurditate sau rea-voinţă, ori ca atitudine de an
chetator faţă de un vinovat. In viziunea marelui profesor, logica şi
scopul examenului erau acestea : studenţii trebuiau să-şi dea ei în
şişi, cei dintâi, seama eă materia predată de profesor — şi cantitativ
şi calitativ — era pentru ei o datorie prioritară ; ea trebuia învăţată,
insuşită temeinic, iar profesorul, prin acţiunea de examinare, de verifi
care, să poată să constate, la rândul său, din răspunsurile celor exami
naţi, că aceştia şi-au însuşit-o într-adevăr şi, în consecinţă, notele pe
care le obţineau în urma examinării reflectau acest lucru. Notarea
celor examinaţi — scris sau oral — purta totdeauna girul obiectivităţii.
*
Ca unul ce i-am fost ucenic apropiat — specializarea mea la doc
torat fiind Istoria bisericească universală — , îmi dădeam seama şi
atunci, precum îmi dau seama şi acum, după trecerea anilor, de bo
găţia şi valoarea cunoştinţelor, de încărcătura ştiinţifică a prelegerilor
sale, mai cu seamă de la doctorat, — cunoştinţe care impresionau tot
deauna prin erudiţie, prin metodă ştiinţifică modernă, bazată pe cer
cetarea critică a izvoarelor, pe larga şi variata informaţie, pe pasiunea
şi căldura expunerii, — expunere care se caracteriza prin sobrietate,
claritate şi preciziune.
Mă gândesc când spun acestea la cursul de Teoria şi metoda Is
toriei bisericeşti, predat la doctorat în prima parte a anului I, la secţia
istorică ; sau la cursul despre încercările de unire, predat în anul II,
curs ocazionat de împlinrea atunci, în 1954, a nouă sute de ani de la
despărţirea Bisericii creştine prin Schisma de la 1054, ca să mă refer
numai la acestea.
In acest context, mă gândesc apoi cât era de exigent profesorul
meu la lucrările de seminar de la doctorat la «specialitatea principală»,
pe care eram obligat să le elaborez în fiecare an, —■lucrări care, po
trivit prevederilor regulamentare, trebuiau să fie publicate pe girul
profesorului de specialitate, ca o condiţie prealabilă a susţinerii exa
menelor de sfârşit de an.
*

Paralel cu activitatea didactică la catedră, profesorul Teodor M.
Popescu a desfăşurat, cum am spus, şi o foarte bogată activitate pu
blicistică de specialitate şi de largi domenii teologice.
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Deşi nu a publicat volume speciale, scrisul său teologic, atât pe
planul Istoriei bisericeşti, cât şi pe alte planuri teologice, a fost răs
pândit cu dăruire In revistele bisericeşti, însumând peste trei mii de
pagini tipărite, de dens şi elevat conţinut : erudite studii şi articole de
specialitate, substanţiale recenzii, cronici şi meditaţii religioase, dizertaţii festive. Unele dintre aceste materiale au fost scrise şi publicata
direct' In limba neogreacă, altele, scrise m româneşte, au fost traduse
şi publicate şi în diferite limbi străine. Pe lângă acestea, i-au rămas
in manuscris zeci de predici, cele mai multe din meditaţiile religioase,
sau alte materiale de alt conţinut, după cum unele manuscrise au dis
părut, cu prilejul percheziţiei, la arestarea sa, in 1959. Menţionăm
dintre materialele publicate următoarele titluri : Divin şi uman la vechii
istorici bisericeşti (1924) ; Denaturarea istoriei lui Origen (1926) ; Cuce
rirea Constantinopolului de către latini, ca mijloc de unire a Bisericilor
(1929) ; Contribuţii la istoria încercărilor de unire. Tratativele de la
1337— 1339 (1930) ; Sentinţa de excomunicare de la 16 iulie 1054 —
versiunea greacă şi versiunea latină (1931) ; Primii didascali creştini
(1932) ; Tratatul împăratului Justinian contra lui Origen (1933) ; Enci
clica patriarhilor ortodocşi de la 1848. Studiu introductiv, text şi tra
ducere (1935) ; La o sută de ani după Schismă (1939, p. I, 1940, p. Il-a) ;
Cler şi popor în primele trei secole (1949) ; Atitudinea Vaticanului faţă
de Ortodoxie in ultim ii 30 de ani (1949) ; Importanţa Sinodului al îV-lea
ecumenic (1951) ; Cinci sute de ani de la căderea Constantinopolului sub
turci (1953) ; Geneza şi evoluţia Schismei (1954) ; Raporturile dintre
ortodocşi şi anglicani, din secolul al XVI-lea până la anul 1920 (1958) ;
Problema stabilizării datei Paştilor... (1964) ; Condiţiile istorice ale for
mării Vechilor Biserici Orientale (1965).
La acestea trebuie adăugate cel mai mare număr de lecţii din prima
versiune a manualului de Istorie bisericească universală, voi. I şi II
pentru studenţi (elaborat în 1956, în colaborare cu Pr. prof. Teodor
Bodogae şi prof. George Stănescu), precum şi traducerea (împreună cu
L Mihălcescu) din greceşte a Noidui Testament, publicat in două
ediţii (1937 şi 1943).
Elaborate pe baza unei cercetări şi cunoaşteri perfecte a izvoarelor
originale greceşti şi latineşti, precum şi a consultării unei bogate biblio
grafii de mare autoritate ştiinţifică în limbile neogreacă, germană,
franceză, italiană sau engleză, — în aceste studii sunt abordate unele
din marile probleme sau evenimente care au frământat istoria creşti
nismului ca doctrină, viaţă şi, mai ales, instituţie, de la începuturile
ei până aproape de vremea noastră. Dintre aceste probleme, pe primul
plan se situează Schisma de la 1054, care a dus, cum se ştie, la ru
perea unităţii Bisericii creştine iniţiale, în două mari confesiuni sau
Biserici : Ortodoxă şi Romano-Catolică ; încercările de unire şi re
facere a unităţii Bisericii creştine primare şi, în strânsă legătură cu
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aceasta, raporturile conflictuale dintre Imperiul ortodox bizantin şi
Imperiul musulman otoman până la căderea Constantinopolului sub
turci, în 1453 ; situaţia apoi a Bisericii Ortodoxe din fostul Imperiu
bizantin, sub noua stăpânire otomană ; raporturile dintre ortodocşi şi
anglicani ş.a.
In afară de problemele sau evenimentele de strictă istorie biseri
cească, pe marele profesor I-au interesat, precum se poate observa din
titlurile respectivelor studii, şi probleme din alte domenii ale teologiei
ca, de pildă, din Patrologia şi istoria dogmelor, din Liturgică ş.a.
De observat faptul că unele dintre aceste studii au un caracter co
memorativ, legate de «date rotunde», ca de exemplu : o mie cinci sute
de ani de la al patrulea Sinod ecumenic(451) ; nouă sute de ani de la
Schisma cea mare (1054) ; cinci sute de ani de la căderea Constanti
nopolului sub turci (1435).
După natura problemelor luate în discuţie, unele dintre aceste
studii au un conţinut apologetic şi implicit polemic. Prin problemele
abordate şi dezbătute, aceste studii reflectă, în general, aspecte din
vechiul conflict ideologic, doctrinar, cultic şi jurisdicţional dintre Or
todoxie şi Catolicism, în sensul că, in ultima instanţă, combătând ne
dreptele acuzaţii catolice la adresa Ortodoxiei, .autorul dă cuvenitul
răspuns de respingere categorică a pretenţiilor de dominaţie spirituală
universală a Bisericii Catolice şi de recunoaştere generală a unei unice
conduceri supreme a întregii lumi creştine de către papa de la Roma,
potrivit doctrinei, ridicată la rang de dogmă, a primatului papal. In
asemenea situaţie, tonul autorului-apologet devine tăios ; apologetul
apasă puternic pe condei, cuvântul său se Încarcă acum de concentrată
şi virulentă aciditate polemică. Este cazul, printre altele, cu articolele :
Atitudinea Vaticanului faţă de Ortodoxie în ultim ii treizeci de ani şi
Cucerirea Constantinopolului de către latini, ca mijloc de unire a B i
sericilor.
Alte articole, precum : Cinci sute de ani de la căderea Constanti
nopolului sub turci sau Geneza şi evoluţia Schismei sunt adevărate
micromonografii, cu analize complete asupra evenimentelor respective,
coborându-se în timp, In cauzalitatea şi geneza faptelor, şi urmărindu-se
progresiv dezvoltarea şi desfăşurarea lor, până la faza de apogeu, de
consumare, iar, în final schiţându-se consecinţele.
in altele găsim numeroase idei cu conţinut filosofic. A se vedea
în acest sens : Rolul istoriei in înţelegerea creştinismului sau Divin şi
uman la vechii istorici bisericeşti.
în scrierile sale, istoricul — omul datelor precise şi rigide — este
dublat de literatul dc talent. Marele profesor mânuie cu uşurinţă cu
vântul şi condeiul. Ideile şi datele frământate în minte, odată elabo
rate şi exprimate în afară prin grai sau scris, au deopotrivă şi logică
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şi fluenţă, interesează, sunt plăcute şi captivează. Avea exprimarea lui,
stilul său propriu, care îl individualiza puternic. La deja menţionatele
calităţi : sobrietate, claritate, preciziune, accente polemice, încărcătură
filosofică, am mai putea adăuga paralelismul ideatic, exprimarea anti
tetică, portretul — caracterizare, unde se vădeşte un neîntrecut artist.
(Iată, de pildă, cum este înfăţişat marele reformator religios Martin
Luther : «...personalitate uriaşă, plină de contradicţii interioare, clădită
din extreme şi exprimată în paradoxe, o mare de puteri, de impulsuri,
de cunoştinţe şi acte trăite (...). Emotiv şi sincer, simplu şi vesel, bine
voitor şi naiv chiar în relaţiile lui intime şi familiale, dar tumultuos,
brutal şi chiar ordinar în lupta şi polemicile duse nu numai cu oamenii
papalităţii, ci şi cu foştii săi colaboratori, prieteni ori ţărani răsculaţi,
sau anabaptişti exaltaţi...»).
Omul încărcat cu atâta ştiinţă, strălucitul profesor şi teolog Teodor
M. Popescu, cel care la vremea sa trecea drept cel mai mare istoric
bisericesc din întreaga Ortodoxie contemporană lui, omul plin de mo
destie în comportament şi in ţinută vestimentară, dar şi de o admira
bilă demnitate personală, era dublat de omul profund credincios, de
ortodoxul autentic, de înaltă ţinută spirituală şi morală. Era un trăitor
şi practicant adevărat al învăţăturii Evangheliei şi al tradiţiei reli
gioase : participa cu regularitate la slujbele divine, cânta la strană,
citea «Apostolul», rostea «Crezul» (uneori în greceşte), se spovedea şi
se împărtăşea după fiecare post. Deşi n-a primit niciodată hirotonia,
Teodor M. Popescu s-a manifestat toată viaţa ca un adevărat preot. A
fost un «sacerdot fără odăjdii». Puţini s-au înălţat la trăirea lui reli
gioasă. Prin comportarea sa faţă de Biserică, de învăţătura şi rându
ielile ei, el era şi avea să rămână un convingător şi vrednic de urmat
exemplu şi pentru clerici şi pentru laici, deopotrivă.
în contextul şi ca efect al acestor superioare însuşiri spirituale
şi morale, şi, mai departe, ca rezultat al practicării cultului divin în
toată semnificaţia şi puterea lui de zidire sufletească, îşi au originea
şi trebuie înţelese şi apreciate numeroasele sale predici şi meditaţii
religioase rămase în manuscris.
A scris predici — pe unele le-a rostit în catedrala patriarhală şi
în biserica Sfânta Ecaterina — la diferite pericope evanghelice dum ini
cale sau în cinstea sfinţilor. Pline de învăţătură teologică ortodoxă, de
subtilităţi dogmatice — de unde şi caracterul unora dintre ele cam
intelectualizat — aceste predici mişcă totuşi inima prin puterea lor de
comunicare. Ele sunt oglinda frământărilor, convingerilor* şi trăirilor in
terioare religioase ale unui mare creştin.
Meditaţiile religioase, cu scop şi destinaţie de circuit închis pentru
vremea aceea, erau adresate studenţilor şi doctoranzilor teologi, si ele
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făceau parte din programa oficială de educaţie duhovnicească a aces
tora. Erau rostite de obicei seara, Ia început in paraclisul amenajat în
incinta Institutului teologic, iar mai apoi în biserica «Sfânta Ecaterina»,
când aceasta a devenit paraclis al Institutului.
Au fost rostite pe durata mai multor ani, începând din 1952 până
în 1958, nu cu mult timp înainte de ridicarea şi întemniţarea autorului
lor. Am intim dintre acestea câteva titluri : Vrednicia slujirii preoţeşti;
Gânduri despre teologie şi preoţie; Ştiinţa lui Iisus Hristos; Preotul —
omul dragostei creştine; Preotul — călăuzitor spre fericire; Inim a
preotului; Vrednicia slujirii preoţeşti; Despre necredinţă; Teologie şi
Evanghelie; Demnitatea de creştin; Triumful lui Iisus Hristos; Pu
terea sufletului; Sensul Crucii.
Una mai interesantă şi mai captivantă decât alta, aceste meditaţii,
în fond, nişte ode, nişte cântări de laudă aduse preoţiei şi slujitorilor
ei, erau aşteptate cu multă nerăbdare şi constituiau, după ţinerea lor,
clipe de mare bucurie şi prilej de interesante şi pasionate discuţii între
noi, studenţii şi doctoranzii. De fiecare dată ne înflăcărau, ne făceau
parcă mai buni, mai hotărâţi pentru Hristos, Evanghelia şi Biserica Sa,
— în vremea aceea când alţi studenţi erau îndoctrinaţi cu elucubraţiile
ateiste ale «doctrinei ştiinţifice despre lume şi viaţă» a iui Lenin şi
Stalin.
După fiecare meditaţie, personalitatea, spiritul şi prestigiul «dom
nului Teodor Popescu» creşteau şi se aureolau şi mai mult în ochii,
mintea şi inima noastră, făcându-ne să exclamăm şi mai încântaţi : «Şi
de data aceasta a fost formidabil ! Iarăşi s-a întrecut pe sine !»...
Ce bine ar fi şi cât folos sufletesc ar aduce oamenilor, tinerilor
de astăzi, şi în primul rând celor ce se pregătesc pentru preoţie, tiparirea acestor predici şi meditaţii religioase !...
*

O sută de ani de la naşterea şi douăzeci de ani de la moartea pro
fesorului Teodor M. Popescu !...
Am scris rândurile acestea sub forma unor crâmpeie de frumoase,
nostalgice şi înălţătoare aduceri-aminte.
Am scris aceste rânduri având în permanenţă în conştiinţa şi în
inima mea imaginea vie şi luminoasă a «omului între oameni», care
a fost — repet pentru a nu ştiu câta oară ! — marele istoric bisericesc,
teolog şi creştin adevărat, profesorul Teodor M. Popescu, în faţa me
moriei căruia îmi plec genunchii ou smerenie şi las să cadă o lacrimă
de supremă recunoştinţă !...
P ro f. A D R I A N N . P O P E S C U

BJSFRICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

PROFESORUL IO N POPESCU-PASÂREA
PEDAGOG NAŢIONAL AL M U ZIC II NOASTRE BISERICEŞTI *
Exprimarea unor judecăţi de valoare asupra vieţii muzicale în
Biserica Ortodoxă Română, In secolul al XX-lea, fără recunoaşterea
meritelor personalităţii lui Ion Popescu-Pasărea, le face incomplete,
goale de conţinut, false, tendenţioase şi pătimaşe.
Înţelegem prin viaţă muzicală religioasă in Biserica noastră, seria
continuă de cântări care se practică la toate slujbele religioase, Învă
ţate şi transmise din generaţie în generaţie, de la formele cele mai
simple până la cele mai complexe. Ele au origine veche. S-au păstrat
şi îmbogăţit, fără să li se altereze caracterul religios, dar au îmbrăcat
forme melodice diferenţiate în etapele pe care le-au parcurs, până să
capete o formă adecvată limbii şi spiritului românesc modern.
Acest proces de cristalizare românească a avut loc la începutul se
colului al XlX-lea, continuând în tot acest secol şi desăvârşindu-se în
primele patru decenii ale secolului al XX-lea. Acest secol se sprijină
pe secolul anterior, alcătuind un întreg unitar, care parcurge etape mai
lungi sau mai scurte de creştere, descreştere, culminaţie- decădere ; de
altfel ca toate formele de cultură românească, în care se integrează şi
cântarea noastră bisericească.
Secolului al XlX-lea îi aparţine opera de rumânizare a cântării bi
sericeşti întreprinsă de Macarie Ieromonahul şi Anton Pann. Amândoi
se rup de sistemul de notaţie veche, acceptând noul sistem simplificat
al lui Hrisant. Amândoi îndeplinesc opera de transcriere a cântărilor
aduse în ţară de către Dionisie Fotino. Amândoi se străduiesc din răs
puteri să tipărească lucrări de învăţătură teoretică şi practică a m u
zicii bisericeşti. începutul l-a făcut Macarie Ieromonahul în anul 1823,
când apar în tipografia călugărilor armeni din Viena : TeoreticonuU
Anastasimatarul şi. Irmologhionul. Aceste trei opere îl definesc pe Ma
carie Ieromonahul ca prima mare personalitate care deschide o direcţie
nouă, un drum nou vieţii muzicale în Biserica Ortodoxă Română. El
aleargă apoi din mănăstire în mănăstire, începând cu cea de la Neamţ,
ca să răspândească opera sa de rumânire. Macarie marchează prima
etapă de-creştere a unei forme de viaţă muzicală în Biserica Ortodoxă
din cele două Principate Române.
Ii urmează Anton Pann. Cu acelaşi elan nestăvilit, preface în ro
mâneşte, în toate tipăriturile sale, dc la Noul Doxastar la IleruvicoChinonicar şi până la Noul Anastasimatar, cântările publicate de Dio
nisie
Fotino ; alergândşi el, în calitate de cântăreţ, de la o biserică la
aha,ajungând până în Scheii Braşovului, să demonstrezeforma nouă
pe care a încercat s-o dea cântării bisericeşti.
Cuvântare
I . t
i . c
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Exemplul personal este incomplet. Abia în ultim ii 12 ani de viaţă
s-a convins că noua formă pe care trebuie s-o Îmbrace viaţa muzicală
bisericească română începe şi se hotărăşte in seminarii şi in şcolile de
cântăreţi, desăvârşindu-se în biserică prin practicarea şi trăirea ei. A
aceptat, astfel, în anul 1842, să primească a fi profesor de psaltichie
la Seminarul Central din Bucureşti, care luase fiinţă cu şase ani mai
înainte (1836). După primul an de funcţionare se convinge că Teoreiiconul lui Macarie Ieromonahul nu mai corespundea cerinţelor învăţă
mântului muzical religios şi atunci începe să redacteze, în formă eu
ristică, Bazul teoretic şi practic al muzicii bisericeşti sau Gramatica
melodică, tipărit în tipografia sa din Bucureşti m anul 1845. Cum arau
şi titlul, elevii nu mai aveau o carte succintă de 30 de pagini, însoţită
de 6 planşe, ci o adevărată Gramatică a limbajului teoretic muzical re
ligios de 222 pagini, precedate de o introducere de 40 de pagini. La fi
nele cărţii era adăugată o programă analitică eşalonată pe câte trei tri
mestre în 4 ani de studii, intitulată Metodul (pag. 211— 222). Cartea
s-a răspândit cu repeziciune aproape în toate mănăstirile din Munte
nia şi Oltenia.
Prin Anton Pann, viaţa muzicală bisericească parcurgea o nouă
etapă ascendentă, superioară celei dominată de personalitatea lui Maca
rie Ieromonahul.
După decesul lui Anton Pann în anul 1854, elevii săi nu s-au putut
ridica la nivelul talentului multilateral al profesorului lor. Aceştia
având mai puţin talent, au preluat, au prelucrat şi chiar au modificat
liniile melodice ale cântărilor învăţate, respectând numai treptele de
cadenţă ale fiecărui eh. Este o etapă de declin a cântării bisericeşti şi
a prestigiului ei. Nu este momentul să menţionăm şi alţi factori care au
contribuit intenţionat, la acest declin. Acesta s-a întins până la apariţia
Legii instrucţiunii din 25 Noiembrie 1864, a Domnitorului Alexandru
îoan Cuza, a ministrului său Nicolae Kreţulescu.
In acelaşi an, 1864, este însă numit la catedra de muzică biseri
cească de Ia Seminarul Central Ştefanache Popescu (n. în 1818), elev
al lui Anton Pann între anii 1841— 1844. Plin de talent componistic,
bun interpret şi stăruitor la catedră, a fost chemat în anul 1884 de Efo
ria Seminarului Nifon Mitropolitul să i se încredinţeze şi catedra de
muzică bisericească, după moartea în acel an a lui Theodor Georgescu.
Ştefanache Popescu a menţinut treaz in conştiinţa elevilor săi, interesul
pentru opera înaintaşilor săi, Macarie Ieromonahul şi Anton Pann. Abia
după 20 de ani, învăţământul cântărilor religioase din cele două Se
minarii din Bucureşti se afla sub îndrumarea aceleiaşi personalităţi.
Ştefanache Popescu are meritul de a fi descoperit, printre elevii Se
minarului Nifon Mitropolitul, pe cel mai inteligent şi talentat dintre
aceştia, pe Ion Popescu-Pasărea, căruia i-a transmis o dragoste şi un
devotament nemărginit pentru muzica bisericească.
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Tânărul diplomat al Seminarului Nifon Mitropolitul se convinsese
Încă din ultima decadă a sec. al XlX-lea, că nu trebuia să rămână nu
mai la cultura de grad secundar pe care o dădeau Seminariîle, elevilor
lor, chiar dacă aceasta era fundamentată pe studiul limbilor clasice şi
moderne, precum şi a disciplinelor religioase şi umaniste. Cel care avea
să poarte torţa lum inării Întregii vieţii muzicale bisericeşti, trebuia să-şi
Însuşească o cultură de nivel universitar. Acest fapt îl înţelesese tâ
nărul diplomat chiar de pe băncile Seminarului Nifon Mitropolitul,
unde s-au perindat ca profesori, nume ilustre ale învăţământului uni
versitar.
Tânărul Ion Popescu-Pasărea şi-a desăvârşit mai întâi cultura m u
zicală profană In Conservator, între anii 1890— 1893 cu Gheorghe Brătianu, — fostul său profesor de muzică vocală în Seminar, — la Teoriesolfegii şi cu Eduard Wachmann la Armonie şi Compoziţie.
Pentru marea operă pedagogică pentru care se pregătea, avea ne
voie să-şi însuşească o cultură umanistă atotcuprinzătoare, pe care şi-a
făurit-o, obţinând diploma de licenţă în drept şi litere. Studiile de drept
i-au sistematizat modurile de gândire şi exprimare, iar cele de litere,
pasiunea pentru limba şi literatura română, şi studiile pedagogico-filosofice.
Facultatea de filosof ie şi litere era dominată de două mari perso
nalităţi ale culturii româneşti : Titu Maiorescu şi C-tin Dumitre sen-laşi.
De la primul şi-a însuşit spiritul critic, care îl va ajuta să diferenţieze
valorile de nonvalori din cântările bisericeşti, iar de la cel de al II-lea
şi-a însuşit o cultură pedagogică, cu idei noi despre educaţie, pe care
acesta şi le însuşise in timpul studiilor sale de doctorat la Berlin şi
Leipzig ; şi pe care le răspândea prin Revista pedagogică din România,
înfiinţată şi condusă de el.
Disciplină în gândire şi lim baj, spirit critic în deosebirea valorilor
de nonvalori şi percepte noi de pedagogie modernă, sunt cele trei mari
coordonate pe care şi-a sprijinit întreaga activitate, de la început, tâ
nărul Ion Popescu-Pasărea.
în anul 1893, Ştefanache Popescu îi încredinţează fostului elev,
tânărul de 22 de ani, Ion Popescu-Pasărea, catedrele de muzică biseri
cească de la cele două Seminarii : Central şi Nifon Mitropolitul.
Câtă diferenţă ! Ştefanache Popescu primea catedra de la Semina
rul Central la vârsta de 46 de ani, iar pe cea de la Seminarul Nifon
Mitropolitul la 60 de ani ; pe când elevul său le primeşte la 22 de ani.
Elevul i-a păstrat o deosebită veneraţie, recunoscându-i meritul de a-1
fi determinat să renunţe la oricare altă profesiune, în care inteligenţa
şi cultura sa aleasă l-ar fi ridicat la ranguri înalte.
învăţăm ântul muzical bisericesc în cele două Seminarii era repre
zentat în anul 1893 de un tânăr frumos, cu voce frumoasă cu ambitus
mare, cu vorbire aleasă, parc-ar fi susţinut o pledoarie în faţa unor

DOCUMENTARE

95

înalte instituţii juridice, cu ochi strălucitori care radiau un sufle; a’es,
plin de bunătate.
Tânărul nostru profesor mai are norocul ca, în acelaşi an 1893. ca
tedra de filosofie (alcătuită din : psihologie, pedagogie generală, istoria
pedagogiei, metodică şi didactică) de la Seminarul Nifon Mitropolitul,
să fie preluată de fostul său profesor de la Universitate, C-tin Dumitrescu-Iaşi, care în cancelaria 'profesorală dezbătea studiile noi de edu
caţie publicate în Revista pedagogică. Tânărul profesor de muzică b i
sericească asculta noile prelegeri scurte ale fostului său profesor uni
versitar.
Încă din prim ul an de profesorat, Ion Popescu-Pasărea constată că
forma de exprimare euristică şi lim bajul Bazidui teoretic al lui Anton
Pann nu mai corespund etapei în care intrase învăţământul românesc.
Cel religios bisericesc nu se mai adresa unor tineri în deplină adoles
cenţă, vârstă la care se instruise şi Ştefanache Popescu la Anton Pann,
ci se adresa unor copii de 12— 13 ani, absolvenţi a 4 clase primare în
oraşe şi a 5 clase primare la sate ; învăţământ care se îmbunătăţise, an
de an, prin legile emise de personalităţi ale culturii româneşti şi con
duseseră Ministerul instrucţiunii.
Ca urmare a acestei situaţii cu totul nouă, tânărul profesor Ion
Popescu-Pasărea se hotărăşte să redacteze Principii de muzică biseri
cească orientală, care apar în anul 1897. Această carte de iniţiere a
elevilor în teoria şi practica muzicii bisericeşti este primită cu entu
ziasm, datorită clarităţii ei.
Găsind ca necorespunzător felul de organizare a scărilor ehurilor
prin 12, 9, 7 secţii, preconizat de Macarie Ieromonahul, profesorul nostru
fundamentează scările diatonice pe : tonuri mari (4 sferturi), tonuri mici
(3 sferturi) şi tonuri mai mici (2 sferturi), iar pe cele cromatice, pe
tonurile de mai sus la care se adaugă cele de : 7, 6,5, 1 sferturi de ton,
fixate do Anton Pann.
Profesomd a păstrat intactă intonaţia specifică a scărilor modurilor
bisericeşti, pentru că era convins că orice abatere de la această distri
buire a treptelor alterează intonaţia specifică acestei muzici. înălţimile
treptelor scărilor ehurilor sunt urmate de formidele de cadenţă ale
acestora, pe care profesorul le-a sistematizat ca nici unul din cei 4 mari
înaintaşi ai săi. Formulele de cadenţă orânduite sistematic unele după
altele diferenţiază structura ehurilor. A fost cea mai mare realizare
pedagogică muzicală bisericească pentru instruirea elevilor în cântările
religioase, netranscrise pe note bisericeşti, prevăzute numai cu texte în
cărţile de cult.
Principiile au apărut în mai multe ediţii, răspândindu-se cu re
peziciune în toate seminariile şi şcolile de cântăreţi din Vechiul Regat.
Această carte a dat semnalul că învăţământul cântărilor religioase par
curgea o nouă etapă corespunzătoare epocii istorice româneşti. Metodul
lui Anton Pann nu mai corespundea nici el structurii învăţământului
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ca şi denumirile colecţiilor de cântări. Legând denumirea acestora de
ordinea slujbelor religioase, profesorul nostru fixează denumirile : Cân
tările Vecerniilor} Cântările Utreniilor, Podobiile celor 8 glasuri, Catauasier, Cântările Tr iodului s P e ntico stalL itu rg M e ru l de strană ş.a. le
eşalonează pe ani de studii, revenind an de an, la lămuririle teoretice
clin Principii referitoare la cele 8 ehuri şi la scările lor. Baza învăţării
cântărilor o formează Vecernierul şi Utrefiierul pe cele 8 ehuri. O data
însuşite aceste cântări de bază ale învăţământului muzical religios, cele
lalte cărţi sunt învăţate fără dificultăţi ; în afară de perioada dc mutaţif
a vocii, care dă de furcă multor elevi, insă pentru scurtă vreme.
Era o ordine în însusirea cunoştinţelor şi deprinderilor muzicale,
încât astăzi, când privim cu 69 de ani în urmă, rămânem profund impre
sionaţi.
Dar ceea ce a fost tot aşa de greu de realizat se referă le alegerea
cântărilor pe care urmau să le conţină cărţile menţionate mai sus ; şi
vărora trebuia să li se asigure fixarea lor definitivă în conştiinţa celor
84 de serii de absolvenţi de la cele două Seminarii, formând patrimoniul
Bisericii Ortodoxe Române.
Procedeul profesorului a fost cât se poate de obiectiv. însoţit de
spiritul critic, a pus pe 4 coloane, într-o viziune sinoptică, aceeaşi cân
tare găsită la cei 4 mari înaintaşi ai săi, şi din cele 4 variante a ales pe
cea mai muzicală care corespundea pretenţiilor estetice ale începutului
secolului al XX-lea, păstrând intacte toate cântările alese cu această
metodă completând cu compoziţii noi, acolo unde nu existau. N-a şovăit
să îndrepte greşeli de desfăşurare a liniilor melodice, să restrângă lungi
rile inutile, să realizeze corespondenţă între accentele expresive ale me
losului bisericesc cu cele silabice ale textelor, punând în faţa elevilor săi
melodiile cele mai frumoase şi cele mai accesibile înţelegerii şi posi
bilităţilor lor vocale de interpretare.
Această imensă selecţionare, latură fundamentală a operei profeso
rului Ion Popescu-Pasărea a fost- realizată cu multă preţuire a valorii
creaţiilor celor 4 înaintaşi. Să nu cităm decât dedicaţia de pe contracoperta interioară a Cântărilor Triodului tipărit în anul 1903 : «închin
această lucrare Memoriei nemuritorilor Apostoli ai muzicii bisericeşti
românes Macarie Ieromonahul, Anton Pann şi Dimitriţă Suceveanu, pre
cum şi venerabilului meu profesor D~l Ştefan Popescu, ca un tribut de
recunoştinţă şi admiraţie». Numai aşa se explică păstrarea în tot timpul
vieţii sale a corpuri întregi de cântări ca Axioanele praznicare, mărturii
ale talentului creator al lui Macarie Ieromonahul, sau Mărimurile şi
Polieleele lui Dimitrie Suceveanu.
Nimeni altul n-ar fi fost în stare să aducă la îndeplinire această
imensă operă de selecţionare, valorificare şi transmitere urmaşilor, în
afară de prof. Ion Popescu-Pasărea.
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Acum este cazul să amintim alergarea profesorului nostru de
r
biserică la alta din centrul Bucureştiului, angajându-se cântare: Re
strâns, verificând reacţia poporului prezent in biserici, la cântările .‘ ..re
urmau să completeze cărţile elevilor săi. Profesorul, prin această praciîe
de strană săptămânală, întreţinea şi uimitoarea sa memorie muzi :!
religioasă. Niciodată n-a fost văzut cântând în clasă cu cartea in mâi:/.
Toate cântările şi tipicul lor erau interpretate din memoria lui muzical-,
La concursul de admitere în cele două Seminarii, profesorul nostru
căuta la candidaţi : voce frumoasă, exprimare clară a textului în soţii
:i dovezi evidente de pasiune pentru cântare ; însuşiri ale unei noi con
cepţii despre muzicalitate, ce urma să se dezvolte şi desăvârşească in
îimpul studiilor seminariale.
Fixarea auzului muzical al elevilor specific muzicii bisericeşti, cu
alte dispuneri ale treptelor in scările ehurilor, a fost o mare realizare a
profesorului nostru. Dumnezeu îl înzestrase cu auz absolut3 cu ajutorul
căruia diferenţia cele mai infime distanţe dintre trepte. Acesta i-a fost
-el mai preţios ajutor pentru educarea urechii muzicale a copiilor veniţi
uin diferite părţi ale ţării. Auzul muzical al acestora se uniformiza, se
rafina. Vocea frumoasă a profesorului şi felul de cântare a fost pentru
mulţi din elevii săi ispite de a-1 imita. Pentru evidenţierea purităţii
intonaţiei adăuga sunetele viorii, pe coardele căreia alunecau degetele
subţiri ale profesorului. Până in clasa a Vl-a n-a încetat, în momente de
cântări dificile, să ceară o vioară, s-o acordeze la înălţime absolută de
435 vibraţiuni duble pe secundă şi să însoţească intonarea elevilor cu
execuţia instrumentală ; tonurile de la un sfert de ton până la cele mai
mari, menţionate mai înainte, să fie auzite cu precizie
Era cea mai
dificilă, dar cea mai importantă realizare de educaţie muzicală specific
religioasă.
La finele secolului al XlX-lea a apărut în fruntea Ministerului
instrucţiunii şi cultelor, mamele reformator al şcolii româneşti, Spiru
Earet, care, sub influenţa mentorului său, C-tin Dumitrescu-Iaşi, se
hotărâse să ridice prin învăţătură de carte, ţărănimea, cea mai nume
roasă şi mai reprezentativă clasă socială a neamului românesc. Spiru
Haret adusese prin legi succesive, reforme fundamentale învăţământului
românesc. El a apelat la preoţi şi învăţători să pornească la desţelenirea
şi cultivarea minţii ţărănimii române.
Profesorul Ion Popescu-Pasărea se alătură acestei mari mişcări
culturale. Din concursurile de admitere in cele două seminarii se con
vinsese că toţi candidaţii, cu excepţia fiilor de preoţi, nu posedau o
pregătire muzicală religioasă cât de puţină în cursul primar. Pentru
îndreptarea acestei mari deficienţe a stăruit să fie introdus în Legea
1-. N u ş tim u n d e a în v ă ţ a t v io a r a . Im ita p e v e n e r a b ilu l sau p ro fe s o r, Ş te fa n a c h e
P o p e scu , «cort' n ic io d a tă nu sta pe c a te d ră , c i c u v io a r a lu i b ă trâ n ă in m ană, cânta
p r in tre e le v i... (P re o t G r ig o r e P o p e scu , Din trocului Seminarului Niion M itropolitul
din Bucureşti. ( T ip o g r a fia z ia r u lu i « U n iv e rs u l» , 1943, pag. 12.3).
7 __ R .O .R .
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învăţământului primar art. 27 : «Duminica şi Sărbătorile elevii vor li
conduşi la biserică de către învăţătorul lor, pentru a asista la serviciul
divin şi a forma corul bisericesc». Acest articol nu s-a clintit din cele
3 legi din anii : 189C, 1900, 1901.
Dar, mai Înainte de a fi educaţi muzical religios copiii, trebuiau
educaţi Învăţătorii. Profesorul Ion Popescu-Pasărea şi-a asumat răspun
derea ridicării pregătirii muzicale religioase a învăţătorilor. Pentru ei
a tipărit In anul 1908 : «Cântările Sfintei Litughii pe 3 voci, scrise pen
tru corurile săteşti după melodiile bisericeşti tradiţionale» şi apoi în
anul 1909 «Cântările Sfintei Liturghii pe 2 voci», — retipărită în anul
1930, — pentru organizarea de către învăţători a corurilor bisericeşti cu
elevii. Pentru aceste două tipărituri a fost sprijinit de «nemuritorul
Haret», cum l-a denumit în prefaţa din anul 1909.
Nici în ultimii ani ai vieţii n-a renunţat la idealurile care l-au
călăuzit în tinereţe, de ridicare a neamului prin educaţia muzicală reli
gioasă, publicând mica broşură pe o singură voce : «Cântările Sfintei
Liturghii, întocmită pentru şcoală şi popor de L Popescu-Pasăreaf G. Coman şi G. Breazu
Pentru idealul de care a fost călăuzit, în întreaga sa existenţă, de
propăşire a vieţii muzicale religioase, de la copiii din şcoala primară
până la învăţătorii şi preoţii acestui neam, profesorul Ion Popescu-Pasă
rea merita pe deplin să fie recunoscut şi denumit pedagogul naţional al
muzicii bisericeşti, fiind trecut în istoria culturii religiose a neamului
nostru.
La 9/10 Mai 1943 profesorul Ion Popescu-Pasărea a decedat. L-au
prohodit preoţii şi cântăreţii în Biserica Sf. Spiridon din Calea Şerban
Vodă, fiind înmormântat In cimitirul mănăstirii Pasărea.
După anul 1948 numele său a fost proscris şi îndepărtat din toate
tipăriturile ulterioare. Dacă ar fi trăit, ar fi pătimit şi şi-ar fi dat sfâr
şitul într-una din închisorile comuniste, în care a dispărut floarea inte
lectualităţii româneşti, care a întreţinut conştiinţa de neam.
A fost senator liberal, respectat de toţi marii oameni politici şi de
cultură ai vremii, care au făurit România Mare. Marele învăţat Nicolae
Iorga, pe când era prim-ministru şi ministru al instrucţiunii publice, în
anul 1932 l-a desemnat raportor la o lege de învăţământ prezentată In
Senatul României,
Cel puţin acum, după plecarea în lumea drepţilor, .să-i recunoaştem
marea autoritate pe care a reprezentat-o In cântarea bisericească, alături
de cei 4 mari înaintaşi ai săi pe care i-a venerat.
C O N S T A N T IN
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2.
In a c e şti a n i, du p ă o ju m ă ta te d e se c o l, câ n d p r e o ţ ii n -a u a v u t v o ie
in tre în şc o li, tre b u ia r e t ip ă r it ă a c e a s tă b ro ş u ră în t r - u n m ilio n de e x e m p la re , p u să ld
d is p o z iţ ia c o p iilo r d in c la s e le p rim a re , în m od g ra tu it, ia r p r o fe s o ru l de r e lig ie să-s:
în tre g e a s c ă o p e ra de re e d u c a re re lig io a s ă p r i n c â n t ă r ile Sf. L it u r g h ii.
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PREOTUL PROFESOR GRIGORE POPESCU-BREASTA,
O MARE PERSONALITATE CLERICALA
Printre figurile reprezentative de intelctuali, ridicaţi de pe plaiurile
oltene, se distinge şi aceea a preotului profesor Grigore Popescu-Breasta,
care prin prodigioasa sa activitate tradiţional-religioasă, cultural-socialâ
şi naţional-patriotiea, a adus o însemnată contribuţie la dezvoltarea
Olteniei J.
S-a născut la 20 iulie 1875 în pitorescul sat Breasta, aşezat pe
malurile Jiului, în judeţul Dolj, ca fiu unic al preotului Anastase Po
pescu şi al Constanţei Popescu, absolventă a Şcoalei Centrale din
Craiova, prima învăţătoare în acea comună.
Copilăria şi-a petrecut-o în satul natal, unde a urmat cl. I primară.
Celelalte clase le-a urmat la şcoala primară «Tudor Vladimirescu» din
Craiova. Tot aici frecventează primele două clase la Liceul Carol I, după
care, murindu-i tatăl a fost luat de unchiul său, Ion Stănescu, preot la
Dorohoi, care îl înscrie la seminarul Veniamin Costachi din Iaşi.
Ca elev al seminarului se distinge la învăţătură, fiind în toţi anii
clasificat întîiul în clasă, iar în clasa a VlII-a este numit pedagog. Era
apreciat de profesori pentru inteligenţa, sârguinţa şi modestia sa, iar
colegii îl iubeau pentru sufletul său blând şi altruist. 11 aprecia îndeosebi
directorul seminarului, arhimandritul Varlam Răileanu, care îl cheamă
după examenul de diplomă din iunie 1898, îl sfătuieşte să urmeze neapă
rat Facultatea de teologie din Bucureşti, pentru ca, după terminarea
studiilor, să-l trimită, pe cheltuiala sa, la Lipsea, iar la înapoierea în
ţară să-l ajute să ocupe o catedră la Facultatea de teologie.
Cu speranţa acestor frumoase perspective, tânărul absolvent al
seminarului părăseşte laşul, purtând în sufletul său chipul profesorilor
dragi, care i-au luminat mintea şi l-au format ca om.
în toamna anului 1898, ca absolvent al seminarului, Gr. PopescuBreasta se prezintă la concursul pentru bursă, la Internatul teologic din
Bucureşti unde reuşeşte întâiul printre candidaţii absolvenţi ai celor trei
seminarii din ţară : Central şi Nifon din Bucureşti şi Veniamin din Iaşi.
în Internatul teologic, alături de colegii săi apropiaţi Iuliu Scriban şi
Gh. Niculescu (ajuns mai târziu episcopul Ghenadie al Buzăului), a
desfăşurat o muncă susţinută pentru a-şi completa cultura teologică şi
pregătirea profesională.
în ultimul an de facultate, în afară de pregătirea examenelor, stu
dentul Popescu-Breasta a funcţionat ca profesor de religie şi limba
română la pensionul de fete din Râmnicu-Vâlcea.
De altfel, în toate verile, până la terminarea facultăţii, a pregătit
elevi care concurau la seminar, ca să-şi poata procura sumele nece
sare pentru cărţi şi haine în anii de studiu. Orfan şi sărac, a trebuit să
1.
D a te le d in lu c ra re a de fa tă su n t c u le s e d in p u b lic a ţ iile t a tă lu i m eu şi d in
a u to b io g r a fia sa, s c r is ă în a n u l 1946 si în c r e d in ţ a tă m ie în a in te de d e c e s u l să u
(10.03.1955), c il u r m ă to a re le c u v in t e : « A ic i e re la ta tă în tre a g a m ea a c t iv it a t e în c h i
n a tă b in e lu i şi p r o g r e s u lu i sc u m p e i n o a s tre p a t r ii. P ă s tre a z -o , că p o a te în t r- o zi, cu m
tu e şti p ro fe s o a ră de ro m â n ă, v e i g ă si a c i in f o r m a ţ ii f o lo s it o a r e p e n tru u rm a şi» fn.a.J.
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muncească din răsputeri, ridicându-se prin propriile posiblităţi, fără
ajutorul cuiva.
La 27 iunie 1902 îşi susţine teza de licenţă tratând despre Viaţa şi
activitatea apostolului Barnaba2 şi obţine calificativul «Magna cum
laude».
Funcţionează câtva timp la Râmnicu-Vâlcea, până la 1 aprilie 1903,
când este numit subşef de birou în administraţia Casei Bisericii din
capitală. Este avansat aci şef de birou, apoi trece in acelaşi post la
Ministerul Instrucţiunii, mai întâi la biroul informaţiilor şi al corespon
denţei, apoi la direcţia învăţământului profesional.
«Viaţa de birou», spune dânsul în autobiografie, «m-a familiarizat
cu birocraţia ministerială, cu problemele de resort bisericesc şi şcolar,
cu publicul cel mare, anonim, alcătuit dintr-un amestec de nevoiaşi şi
grandomani, de personalităţi cu şi fără suprafaţă, de falşi apărători ai
dreptăţii, cu risipitori ai banului public, uneori chiar necinstiţi».
în continuare critică cu asprime administraţia şi mentalitatea de
atunci, goana după îmbogăţire, apăsarea şi explotarea fără milă a munci
torilor agricoli care a dus la răscoalele ţărăneşti din 1907.
După reprimarea sângeroasă a răscoalei, partidul conservator acuză
preoţimea şi dăscălimea că ar fi instigat ţărănimea la răscoală şi, în
consecinţă, ei ar fi vinovaţi îşi trebuie pedepsiţi. Schimbându-se guver
nul, ministrul liberal Spiru C. Haret, susţinătorul preoţilor şi învăţăto
rilor, dorind să arate în senat adevărul în această problemă, numeşte
pe : Gr. Popescu-Breasta, pe Gh. Vântu şi Şt. Eftimescu, în martie 1907,
defensori eclesiastici, cu misiunea de a cerceta la faţa locului, în comu
nele răsculate, atitudinea preoţilor în această problemă şi adevărata
cauză a răscoalelor.
Gr, Popescu-Breasta cercetează comunele răsculate din judeţele
Olteniei şi face raport ministrului, dovedind cu date precise că ade
văratele cauzc ale răscoalei au fost sărăcia, lipsa de omenie a moşierilor
şi arendaşilor faţă de ţărani, care ajunşi la capătul răbdării s-au răsculat.
Cunoscând că dreptatea este de partea ţăranilor obidiţi, preoţii nu i-au
putut părăsi în aceste momente grele şi au stat alături de ei, uneori
fiind sacrificaţi împreună cu aceştia.
Gr. Popescu-Breasta arată cu îndrăzneală şi curaj, în raport, că
atitudinea justă, umană şi creştinească a preoţilor nu putea constitui un
motiv de acuzare împotriva lor şi-i apără cu dârzenie şi destoinicie,
dezminţind acuzaţia nedreaptă şi arătând adevăratele cauze ale răs
coalelor.
Luând legătura cu protoiercii şi preoţii? Gr. Popescu-Bresta parti
cipa Ia şedinţele conferinţelor pastorale din judeţele Olteniei. Având o
concepţie justă şi progresistă asupra rolului preoţimii de la sate şi oraşe,
care era chemată să desfăşoare nu numai o activitate de ritual şi servicii
pastorale, ci şi o activitate culturală, patriotică şi socială pentru ridi
carea şi culturalizarea enoriaşilor, Gr. Popescu-Breasta întocmeşte ra
portul Nr. 164/7.08.1908 şi-l trimite ministrului Cultelor. Sesizând
2. P u b lic a t ă în b ro ş u ră în 1902, la B u c u re ş ti.

DOCUMENTARE

importanţa deosebită şi ţelul înalt al acestor reuniuni general pr:s;‘ r;.'!e
pe judeţe, ministrul Haret hotărăşte reglementarea conferinţelor precţeşti.
După doi ani de activitate rodnică, depusă cu energie şi dragoste de
ţară, în 1909 când se retrage din postul de defensor, i se conferă medaliei
«Răsplata muncii pentru Biscrică, cl. I» şi primeşte m ulţumiri scrise
din partea ministrului Spiru Haret. Astfel se încheie prima parte a
activităţii sale social-administrative, despre care spune că, la umbra
celor doi miniştri de seamă, Spiru Haret şi C. Disescu şi a prof. Dr.
P. Gârboviceanu, administratorul Casei Bisericii, îşi însuşeşte spiritul
de ordine, disciplină severă, conştiinciozitate în împlinirea datoriei, res
pectul faţă de legi şi de autorităţi, calităţi indispensabile pentru un om
adevărat.
Dorinţa şi idealul său erau însă de a fi profesor. încurajat de preot
prof. Simion Popescu, autorul primei metodici a învăţăm ântului religios
şi de Coco Dumitrescu-Iaşi, rectorul Universităţii din Bucureşti, urmează
Seminarul pedagogic universitar. în urma unei lecţii practice excepţio
nale, ţinută la seminar, rectorul Coco Dumitrescu care asistase la lecţie,
ii spune de faţă cu ceilalţi studenţi : «Dumneata eşti născut să fii pro
fesor şi ai face o crimă dacă n-ai Îmbrăţişa această carieră».
Pentru pregătirea practică, deşi foarte ocupat ca funcţionar la
minister, se angajează ca profesor de religie la pensionul particular
«cComan» din str. Ştirbei Vodă şi se pregăteşte temeinic pentru examenul
de capacitate pe care îl trece în mai 1906 cu strălucit succes, fiind cla
sificat întâiul pe ţară, cu media 9,56 3.
Tot în această perioadă, dorind să-şi continue pregătirea, intelec
tuală pe baza diplomei de licenţă în teologie, se înscrie la Facultatea de
drept, fiind cel dintâi teolog care obţine aprobarea Ministerului
însrucţiunii prin stăruinţa personală şi pentru meritele deosebite, des
chizând astfel calea tuturor licenţiaţilor în teologie să urmeze şi Facul
tatea de drept.
înzestrat cu deosebite calităţi intelectuale şi cu o mare putere de
muncă, îşi trece cu succes toate examenele şi obţine şi licenţa în drept
cu menţiunea «Magna cum laude».
Cu o asemenea pregătire profesională ar fi putut deveni profesor şi
avocat, dar o chemare lăuntrică îl îndruma spre preoţie. Atras de fru
moasele plaiuri natale atât de dragi şi ivindu-se un post vacant de
preot la biserica Sf. Ilie din Craiova, se adresează ctitorilor bisericii,
care acceptă numirea sa.
Astfel, la 19 mai 1909, este hirotonit preot de episcopul Ghenadie
Georgescu al Râmnicului.
Cu ocazia instalării ca preot la biserica Sf. Ilie din Craiova, la
31 mai 1909, ţine o cuvântare4, prin care mulţumeşte episcopului
Ghenadie, care l-a hirotonit, precum şi ctitorilor bisericii, care l-au
recomandat ca preot şi îşi expune concepţia sa asupra rolului preotului
3. «M onitorul oficial», nr. 81/1906.
4. Predici şi cuvântări ocazionale, ed. a Il-a , EcL « R a m uri» , C r a io v a , 1922.
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ca «păstor sufletesc». Vorbeşte despre diferitele instituţii sociale care
sunt menite să organizeze traiul în comun al oamenilor spre binele şi
fericirea societăţii. Arătând rolul Bisericii ca instituţie de stat spune :
«Rolul ei pe acest pământ e cu mult mai înalt decât al celorlalte insti
tuţii omeneşti. Scopul pentru care Domnul nostru Iisus Hristos a înte
meiat Biserica este de a curăţi sufletele creştinilor de tot ce pătează
demnitatea omenească, de a-i îndrepta pe calea binelui, a adevărului şi
a virtuţii, căutând a face din ei oameni desăvârşiţi din punct de vedere
moral, cetăţeni devotaţi neamului şi patriei cărora aparţin».
Servindu-se de mijloace spirituale, Biserica a reuşit să transforme
conştiinţa oamenilor, dând minunate rezultate morale pe care le con
firmă istoria. Pentru noi românii, Biserica, în trecutul nostru istoric,
«ne-a conservat : limba, naţionalitatea, legea şi moşia strămoşească,
oţelind inimile vitejilor strămoşi, care cu braţe tari ne-au apărat glia şi
libertatea». Citează nenumăratele monumente, biserici şi mănăstiri din
Oltenia, care sunt mărturii de influenţă binefăcătoare a Bisericii asupra
poporului, de rolul ei covârşitor, moral şi social.
«Convins de importanţa şi misiunea Bisericii şi a preoţimii române,
am părăsit o înaltă demnitate omenească spre a mă face servul devotat
al lui Hristos şi propovăduitor al învăţăturii creştine».
Arată apoi cum înţelege să-şi îndeplinească rolul de preot şi
păstor sufletesc al enoriaşilor săi. în încheiere, roagă pronia cerească să
trimită darurile sale ca împreună cu credincioşii săi să poată spori în
credinţă şi fapte bune şi să fie vrednici de moştenirea împărăţiei veşnice.
La 1 iunie acelaşi an, 1909, este numit profesor de religie şi limba
română la liceul «Carol I», externatul «Regina Elisabeta» şi la gimnaziul
«Fraţii Buzeşti» din Craiova, iar episcopul Ghenadie îl numeşte revizor
eparhial.
Acum i se deschide un larg câmp de activitate religios-culturală.
Episcopul Ghenadie, ierarh înţelept şi luminat şi dornic de muncă, spune
tatăl meu, a trasat o dâră de lumină în ogorul înţelenit al eparhiei
Râmnicului. «Vlădica Ghenadie, întovărăşit de mine, cutreiera eparhia
în lung şi în lat, dorind să cunoască, să cerceteze, să îndrumeze pe
clerici şi mireni la lucrul cel greu al apostoliei creştine şi române».
Tot din iniţiativa episcopului Ghenadie se editează revista «Lumi
nătorul», redactată şi dirijată de un comitet condus cu competenţă şi
iscusinţă de preotul Gr. Popescu-Breasta. Revista, care a dat roadele
aşteptate, răspundea unei necesităţi stringente de îndrumare şi cultu
ralizare a poporului în această parte a ţării, destul de neglijată de auto
rităţile vremii.
Ministrul Spiru Haret, preocupat de ridicarea şi educarea tineretului
preconiza o reformă a învăţământului religios, care să exercite 3
pregnantă influenţă educativă şi cultural patriotică în şcoli. De aceea
propune Pr. Prof. Popescu-Breasta să meargă în Germania să studierei
modul de predare a învăţământului religios în şcolile catolice şi protes
tante şi, pe temeiul celor constatate, să prezinte un raport pentru a »
putea întreprinde o nouă reformă în ţara noastră.
I
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Drept urmare, Pr. prof. Popescu-Breasta pleacă in Germania. vir.tând şi studiind predarea în felurite şcoli de toate gradele din şapie
oraşe ale Germaniei. La înapoiere, prezintă ministrului un rapor;
publicat în Buletinul oficial al ministerului precum şi în broşură sub
titlul «învăţământul religios în şcolile din Germania», Craiova, 1912
Spiru Haret apreciază în mod deosebit această lucrare şi-l anunţă pe
preotul prof. Breasta că îndată ce va prelua ministerul Cultelor, vor
conlucra pentru realizarea acestei reforme. Nu ajunge să-şi realizeze
accastă dorinţă căci moare în toamna anului 1912.
Concomitent cu cercetarea metodelor ele învăţământ în şcolile ger
mane, Pr. Popescu-Breasta face şi studii personale de teologie în vede
rea susţinerii unei teze de doctorat. Accste studii i-au îmbogăţit conside
rabil cunoştinţele profesionale şi culturale, dânclu-i un orizont larg şi
o viziune progresistă ca om de ştiinţă şi ca pedagog.
De la întoarcerea din Germania şi până la primul război mondial, a
desfăşurat o bogată activitate profesională, naţional-culturală şi socială,
ca preot şi profesor. Astfel, în afară de îndatoririle de preot, activează
în administraţia eparhială ca revizor eparhial, participând, cum am
amintit la inspecţiile protopopeşti, la anchetele orânduite de chiriarh ;
prezidează conferinţele preoţeşti pe judeţe, însoţeşte pe P.S. ierarh în
vizitele canonice.
De asemenea, îndeplineşte funcţia de procuror în consistoriul
eparhial.
Curând o nouă însărcinare oficială îi extinde cercul activităţii : e
numit predicator al Olteniei, post înfiinţat şi retribuit de epitropia bise
ricii Madona Dudu din Craiova.
In această calitate ţine nenumărate predicir> bisericeşti m oraşele şi
satele Olteniei, predici pe care le socoteşte «lecţiuni folositoare pentru
învăţarea şi luminarea drept credinciosului popor. Nimic nu înrâureşte
mai puternic şi nu dispune spre pietate şi fapte bune ca vorbele auto
ritare spuse atunci când trebuie. Ele sunt arma cea mai puternică cu
care se cuceresc inimile, se luminează minţile şi se dispune voinţa spre
cele bune şi de folos tuturor şi întru toate. Iar mai departe spune :
«Cuvântul Domnului trebuie tălmăcit potrivit nevoilor sociale şi aspi
raţiilor noastre naţionale» ().
Prin accste predici a urmărit permanent ridicarea culturală a
poporului şi deşteptarea conştiinţei pentru împlinirea aspiraţiilor noastre
naţionale de întregire a neamului. Rostite cu căldură, convingere, dra
goste de adevăr şi de dreptate şi cu deosebit talent oratoric, acestea
i-au adus o mare popularitate.
La succesul acestor predici şi cuvântări a contribuit şi înfăţişarea
sa impozantă : era înalt, cu un trup frumos cizelat, o figură distinsă, cu
o frunte lată, sub care scânteiau doi ochi mari şi luminoşi ce impre
sionau prin expresia lor de inteligenţă, bunătate şi înţelegere umană.
Acest chip plin de prestanţă oglindea minunate calităţi sufleteşti. Pose
5. P u b l. în v o i. Predici şi cuvântări ocazionale, ed. X. 1914, şi ed. II, 1922, ed.
«R am uri», C r a io v a .
6. V e z i Prefaţa la v o i. Prcdici şi cuvântări..., ed. L
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dând o mare putere de improvizaţie şi o memorie prodigioasă, vorbea
totdeauna liber, cu o voce caldă şi convingătoare, folosind cu price
pere şi destoinicie cunoştinţe şi dând exemplele cele mai adecvate. In
special peroraţiile erau înălţătoare, impresionând profund auditoriul,
uneori până la lacrimi.
Ca profesor, l-a preocupat în mod deosebit ridicarea învăţământului
pe o treaptă superioară, de aceea în afară de munca conştiincioasă
depusă la catedră, a ţinut numeroase cuvântări cu ocazia deschiderii
cursurilor şcolare, a unor serbări naţionale, comemorări, congrese ş.a.
Asiiel, in cuvântarea rostită la deschiderea anului şcolar 1913—
1914, la liceul «Carol I» din Craiova pornind de la cuvintele Mântuito
rului Hristos, cmarele pedagog al omenirii şi educatorul neîntrecut al
tinerimii > : «Lăsaţi copiii să vină la mine», explică tâlcul acestui dicton :
<'Asta înseamnă, iubiţi colegi, că menirea noastră este să îndepărtăm pe
elevi de la tot ce-i vatămă trupeşte, dar mai ales sufleteşte. Datoria
noastră este să-i îndepărtăm de la minciună, falsitate, răutate, care-i
duc pe povârnişul prăpastiei şi să-i apropiem de noi adică de adevăr, de
dreptate, de cinste, sădind în sufletul lor conştiinţa datoriei, dragostea
de muncă, iubirea de patrie şi de neam, atât de folositoare lor ca viitori
cetăţeni. Gândul nostru trebuie să fie îndreptat la nevoile sufleteşti ale
viitorului cetăţean, cum şi la idealurile neamului nostru» 7.
în continuare, arată importanţa educaţiei religioase şi rolul covâr
şitor al tradiţiilor noastre naţionale, rol excrcitat de-a lungul veacurilor
asupra strămoşilor noştri, care, încălziţi de flacăra credinţei şi a dra
gostei de ţară, au luptat şi au păstrat datina şi pământul ţării.
în încheiere, adresându-se elevilor spune : «Iar voi, iubiţi şcolari,
priviţi în noi pe prietenii sinceri, pe părinţii voştri, care necontenit
veghează pentru mântuirea şi luminarea voastră. Fiţi ascultători, fiţi
supuşi şi mai presus de toate fiţi muncitori, spre a vă putea îmbogăţi
sufletul vostru cu tot ce vă este necesar spre a putea fi buni creştini,
buni români şi buni patrioţi. Luaţi pildă de muncă şi vrednicie de la
înaintaşii voştri şi nu vă lăsaţi mai prejos, căci numai astfel veţi face
bucuria părinţilor, a noastră, a neamului. în voi stă tot viitorul ţării şi
al neamului întreg. Arătaţi-vă vrednici de încrederea noastră !». Ce
minunate îndemnuri, valabile şi azi pentru tineretul studios !
Ca profesor de religie şi limba română, a urmărit formarea de
caractere morale, energice şi hotărâte, stimularea sentimentului dato
riei, al dragostei şi al respectului pentru tradiţiile poporului, al iubirii
neţărmurite pentru patria noastră.
Lecţiile sale, bogate în conţinut, pline de căldură şi dragoste părin
tească, erau ore de înălţare sufletească pentru şcolarii care îl stimau,
îl respectau şi-l iubeau nespus. Se comporta frumos cu elevii, avea ma
niere alese şi sub haina severităţii se simţea o inimă bună, care ajuta
totdeauna pe elevii săraci dar merituoşi, cu cărţi şi bani, susţinându-i
pentru a-şi face un rost în viaţă. Bunătatea şi generozitatea sa erau
7. Predici şi cuvântări ocazionale, ecl. a Il-a .
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unanim recunoscute căci nu a existat om care să-i solicite ajutor >: sJi
nu-1 servească, dacă avea posibilitatea.
Având o concepţie progresistă asupra instrucţiei şi educaţiei in
şcoli, a urmărit, prin lecţii şi cuvântări, dezvoltarea m ultilate ral i
elevilor.
Iată cum se adresa Învăţătorilor, la conferinţa generală din Doi;.
aprilie 1910 :
«Menirea omului pe acest pământ este năzuinţa neîncetată spr
perfecţionare, spre desăvârşire. Cartea cărţilor ne învaţă : «Fiţi desă
vârşiţi, precum şi Tatăl vostru cel din ceruri desăvârşit este >. Iar
mijlocul cel mai potrivit şi cel mai însemnat pentru împlinirea acestei
fireşti năzuinţe a omului —• perfecţionarea în viaţă — este şcoala. Bise
rica creştină, următoare poruncii date de Mântuitorul Hristos de a
lumina şi învăţa pe credincioşi cele bune şi de folos în viaţă, a recu
noscut necesitatea şi importanţa şcolii, ba încă, în timpuri îndepărtate,
ea singură îşi luase asupră-şi sarcina de a lumina minţile credincioşilor
creştini şi a fiilor acestora.
Este un adevăr istoric pe care nici o minte românească nu-1 poate
tăgădui, că Biserica românească a dat naştere şcoalei române. La noi, ca
nicăieri aiurea, şcoala laică s-a născut, a crescut şi s-a format în prid
vorul şi la umbra Bisericii române. Primii dascăli români din biserici şi
mănăstiri au ieşit şi, odată cu ei, a răsărit şi acea literatură care are
coloritul bisericesc.
Arată apoi «dascălimii oîtene» care este rolul actual al şcolii şi
datoria morală şi patriotică a învăţătorilor. Le cere să fie ca sluga bună
din Evanghelie : «care a înm ulţit talantul Domnului său» pentru ca să
se bucure şi mai marii noştri văzând că nădejdea pusă în pătura cultă
a satelor române e o nădejde întemeiată» 8.
însufleţit de marea dragoste de patrie, pe care şi-a manifestat-o
prin toate acţiunile sale şi în toate împrejurările, le vorbeşte elevilor în
cuvântarea de început de an, în septembrie 1914, la liceul «Carol I»,
astfel : «Şi atunci, la glasul trompetei române ce simbolizează glasul
dreptăţii divine, vom părăsi vetrele şi pe ai noştri şi vom zbura ca şoimii
peste dealuri şi peste munţi, ne vom da trupurile noastre gloanţelor
duşmane, vom muri ca să dăm viaţă deplină şi libertate întreagă fra
ţilor subjugaţi. Se vor duce mulţi dintre noi, căci aşa cer împrejurările.
Nimic bun nu se face fără jertfă : veţi rămâne însă voi, dragii mei şco
lari, cărora cei căzuţi vă vor trece moştenirea românească întregită spre
păstrare şi grija neadormită. Şi ca să păstraţi această moştenire, trebuie
să fiţi şi luminaţi şi cuminţi, Lumina şi cuminţenia voastră de la care
va atârna viitorul şi trăinicia întregului neam, se vor câştiga aici, sub
acoperământul şcolii şi cu ajutorul nostru. Acum e vremea ca voi să
deveniţi şi cuminţi şi luminaţi, profitaţi de ea. Nu uitaţi că popoarele
s-au înălţat prin lumină şi moralitate şi au decăzut prin ignoranţă şi
imoralitate.
Adevărul acesta să-l înscrieţi în inima voastră alături cu idealul
nostru naţional — întregirea neamului românesc — . La acestea să vă
8.

Ibidem.
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gândiţi la culcare şi la sculare, să le urmăriţi cu toată seriozitatea. Fiţi
aşa cum doreşte sufletul nostru, al profesorilor acestui liceu spre binele
vostru, spre mulţumirea noastră, spre fericirea patriei şi a neamului
românesc !l.
Acelaşi cald patriotism se desprinde şi din entuziasta cuvântare
adresată studenţilor, cu ocazia congresului de la Craiova din 26.08.1912 :
«Salut cu toată bucuria sufletului meu venirea studenţilor universitari
de pretutindeni în fosta capitală a banilor, oraş vechi şi plin de amin
tiri frumoase, scumpe nouă tuturor. Venirea voastră pe aceste locuri
şi în special în Craiova, ne-a prilejuit mare bucurie sufletească nouă
craiovenilor, iar pentru voi va fi ocazia cea mai aleasă de a căpăta o
lecţie vie de patriotism şi naţionalism. Aici, la noi, veţi afla şi veţi
vedea multe lucruri folositoare pentru voi. Aici veţi putea găsi ele
mentul cel mai curat românesc datorită voiciunii şi calităţilor sufleteşti
ale oltenilor, moştenite de la strămoşii lor. Aici e patria Basarabi-or
şi a Muşatinilor ce au dat pe voievozii domnitori din ambele principate.
Aici, s-a început statutul şi patria română. Aici e leagănul românismu
lui şi al ortodoxismului român.
Lângă Craiova, veţi afla Rovinele, unde marele Mircea a înfrânt
mândria Semilunei ; în pitorescul Ciorj, unde veţi merge, veţi afla locul
de unde Tudor Vladimirescu cu pandurii lui au ridicat steagul neatâr
nării, trezind conştiinţa unui întreg neam pe care voia să-l cheme la
viaţă şi tot aici a răsunat glasul primului tun, vestind Europei că pa
harul suferinţei s-a umplut şi că dorim să trăim liberi şi neatârnaţi».
Aceste locuri pline de amintiri istorice vor deştepta în piepturile
tinere sentimentul datoriilor viitoare şi al idealului nostru naţional.
«Şi azi socot că cel mai sfânt ideal e unirea tuturor românilor răzleţiţi.
Acest ideal să-l înscrieţi pe lespezile inimii voastre : să vă legaţi aici
in faţa acestui steag, ce reprezintă simbolul unirii sufleteşti al studenţimii române de pretutindeni, că nu veţi da uitării un singur moment
marea datorie ce o aveţi».
în încheiere, se roagă : «Doamne al Puterilor, revarsă harul Tău
asupra capetelor acestor tineri spre a pricepe căile Tale şi rosturile şi
nevoile neamului nostru. Ajută-le, Doamne, să traducă în faptă idealul
nostru cel mare, spre a putea ca toţi românii să fie una, precum şi Tu
unul eşti, spre slava şi cinstea numelui Tău» 10.
Cu vorba şi scrisul, pr. prof. Popescu-Breasta a urmărit în perma
nenţă să trezească şi să înalţe conştiinţa naţională a tineretului, a inte
lectualilor şi a întregului popor la lupta pentru împlinirea visului de
întregire a neamului, care avea să se împlinească în urma primului
război mondial.
în cuvântul rostit la parastasul oficiat în amintirea fraţilor din
Transilvania morţi în timpul alegerilor din Ungaria (în 1910), pr. prof.
Popescu-Breasta, indignat de comportarea sălbatecă a vecinilor noştri,
demască exploatarea românilor subjugaţi,
spunând : «Acolo, departe
peste Carpaţi, în Mărgineni, în Caransebeş şi aiurea, fraţii noştri voind
9. Ibidem.
10. Ibidem.
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să-şi exercite dreptul de cetăţean, au pierit sub gloanţele armatei, care
tocmai avea datoria să le ocrotească viaţa. Vestea uciderii fraţilor sub
jugaţi ajunge la urechea fraţilor liberi clin România. Sângele nevinovat,
împrăştiat fără milă, strigă din pământ către noi, cerând izbăvire. Stri
gătul sângelui pierdut unit cu gemetele îndurerate ale orfanilor rămaşi
pe drumuri, cutremură întreaga fiinţă a neamului românesc. De la o
latură până la alta a României libere se ridică mii de glasuri protestând
contra ororilor săvârşite de duşmanii fraţilor noştri, care, în orbirea
lor, au călcat în picioare cele mai elementare principii morale şi social
de dreptate şi libertate... Pentru aceasta, potrivit străvechiului obicei,
ne-am adunat aci, cetăţenii credincioşi ai cetăţii Banilor, călăuziţi fiind
de două gânduri : primul, să plângem pierderea fraţilor noştri şi neno
rocirea orfanilor rămaşi fără sprijin şi cel de-al doilea, să rugăm fier
binte pe Creator să îmblânzească firea pornită a duşmanilor noştri,
să-i lumineze şi să-i facă să înţeleagă că este în interesul lor ca românii
să nu mai fie prigoniţi, asupriţi şi daţi morţii fără nici o vină».
In continuare, arată suferinţele românilor subjugaţi şi jalea noastră
că nu-i putem ajuta acum decât rugându-ne neîncetat lui Dumnezeu să
ne împlinească cât mai curând visul de Unire, realizat o clipă de ma
rele voievod Mihai Viteazu.
«Către acest ideal să ne pironim gândul şi simţirea în calcare şi
sculare, el să ne fie icoana vie a sufletului românesc, a cărui realizare
s-o urmărim cu preţul vieţii noastre. Dă, Doamne, ca această realizare
să vină cât mai curând. Atunci durerile neamului vor înceta, atunci
plânsul şi tânguirea se vor preface în zâmbet şi bucurie generală. Cu
aceste gânduri, să ne plecăm cu toţii capetele înaintea Majestăţii divi
ne, care ne va ajuta» J1.
Şi în adevăr, Domnul s-a îndurat de suferinţele poporului nostru
şi în urma primului război mondial (1918) visul nostru de reîntregire
a neamului s-a realizat.
Patriotismul său este ilustrat şi în cuvântarea rostită cu prilejul
împlinirii centenarului de la răpirea Basarabiei în 1912, în care Pr. prof.
Popescu-Breasta spune : «Ne-am adunat aici în faţa altarului să ne
plângem durerea noastră veche de 100 de ani, care este mai apăsătoare
azi, pentru că cei ce ne-au procurat-o îşi fac un titlu de glorie din ca,
serbând evenimentele istorice de tristă amintire pentru noi, evenimente
în virtutea cărora, călcând în picioare toate legile dumnezeieşti şi ome
neşti, ne-au răpit una dintre cele mai frumoase provincii ale patriei
noastre — Basarabia. A robi un ţinut şi a prăznui dezrobirea lui e un
fapt odios. Să te înveseleşti pentru isprava săvârşită în numele princi
piului libertăţii, când vaietele celor din Siberia umplu cu jalea lor
văzduhul lumii întregi şi când prigonirile celor ce nu-ţi împărtăşesc
ideile despotice nu mai Încetează, înseamnă să arunci cea mai îndrăz
neaţă sfidare civilizaţiei actuale» rj.
Mai departe, arată fapta creştinească şi omenească pe care a făcu
t-o armata română, venind în ajutorul trupelor ruseşti, conduse de
Ibicîem.
12. Ibidem.
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prinţul Nicolae, care era ameninţată să fie
aruncată în D unăre. de
turcii învingători, in anul 1877. Drept recompensă pentru salvarea cin
stei armatei ruseşti, ei (ruşii), în loc să retrocedeze Basarabia răpită
fără drept şi pic de remuşcare din trupul patriei noastre şi să răsplă
tească sângele părinţilor şi fraţilor noştri vărsat pentru ei pe câmpiile
Bulgariei, ţin sub jugul lor acest pământ românesc. Să judece neamu
rile Europei şi bunul Dumnezeu, dacă fapta foştilor aliaţi ai noştri nu
alcătuieşte cea mai mare ingratitudine faţă de purtarea şi sprijinul
sincer şi creştinesc al românilor. Ziua de azi e zi de doliu naţional
pentru că întreaga fiinţă românească s-a resimţit de această durere.
Doliul răpirii Basarabiei a străbătut un veac şi nu s-a stins şi poate
va străbate încă mult timp şi nu se va stinge ; e un foc uriaş ce arde
în inim i şi care se va transmite din generaţie în generaţie până în
ziua când Dumnezeul părinţilor noştri se va milostivi de noi şi de fraţii
subjugaţi şi ne va face dreptate». Pr. Popescu-Breasta spune în conti
nuare cum fraţii noştri subjugaţi, cu toate încercările făcute de duş
manii neamului românesc de a le răpi limba, datinile şi obiceiurile, ei
rezistă împilărilor ca nişte «stânci de granit». După cum se ştie Nicolae
Iorga, marele nostru istoric, a dovedit că basarabenii au rămas păstră
tori credincioşi ai graiului naţional, ai basmelor şi zicătorilor strămo
şeşti. Mai departe, Pr. Breasta spune : «Cred că a venit vremea ca
pravoslavnica Rusie să înţeleagă că trăim într-o epocă în care princi
piul naţionalităţilor se afirmă cu tărie şi că e o crimă a mai ţine sub
călcâi un popor care nu-ţi aparţine decât în virtutea dreptului celui
tare. Neamul muscalesc va trebui să priceapă că
centenarul răpirii
Basarabiei nu va fi un doliu trecător nici pentru basarabeni, nici pen
tru noi. Din contra, el va avea darul să oţelească şi mai m ult inimile
tuturor românilor, întărindu-i pe unii în suferinţe până ce dreptatea
se va face, iar pe alţii făcându-i atenţi la greutăţile viitoare. Am cre
dinţa tare că Dumnezeul părinţilor noştri, care în trecutul nostru isto
ric ne-a m ântuit de atâtea primejdii şi nevoi şi care a făcut atâtea
fapte minunate cu strămoşii noştri, va face să căpătăm dreptate şi să
ne redea pe fraţii înstrăinaţi. Fie dar, ca manifestările noastre de dra
goste şi de doliu ce facem azi pe întregul pământ al patriei libere, să
aibă darul de a susţine şi îmbărbăta pe fraţii răzleţi de pretutindeni,
întărind în noi convingerea că odihnă şi linişte nu putem avea atâta
timp cât fraţi de-ai noştri gem sub jug străin. Şi acum să ne ridicăm
cu toţii minţile şi inimile către cer, rugând pe Cel Atotputernic astfel :
«Dumnezeule al părinţilor noştri, care prin vrerea Ta dumnezeiască ai
sălăşluit pe aceste plaiuri neamul nostru ce totdeauna Ţi-a servit Ţie
cu credinţă, ascultă tânguirea lui, milostiveşte-Te şi fă să înceteze cât
mai degrabă toată scârba şi suferinţa ce pe nedreptate i se face de
duşmanul nostru secular, liberează-1 din lanţul robiei, şi fă-1 să-şi con
tinue traiul laolaltă cu ceilalţi fraţi, ca să se preamărească numele Tău
în vecii vecilor. Amin».
în această perioadă se înfiinţează «Liga culturală» (secţia Craiova)
care reunea cele mai mari personalităţi oltene. Prin conferinţe, con
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certe şi alte manifestări, membrii ei urmăreau ajutorarea Ardealului ~n
lupta lui pentru eliberare. Astfel, cu prilejul aniversării zile; de 23
mai 1848, organizată de «Liga culturală» 13, ţine o adevărată Cuvâni^re
(în biserica Sf. Ilie din Craiova în luna mai 1914), folosind cr. m o:::
cuvintele marelui patriot ardelean Simion Bărnuţiu din memorabilul
discurs ţinut la 2 mai 1848, în biserica din Blaj : «Apăraţi-vă ca fraţii
cu puteri unite în pace şi in război. Vedeţi cum ne-am luptat noi pen
tru limba şi romanitatea noastră, luptaţi-vă şi voi şi le apăraţi ca pe
lumina ochilor». Pr. Prof. Popescu-Breasta se referă la suferinţele, Îm 
pilările şi presiunile exercitate asupra românilor de către Imperiul
austro-ungar pentru a-i deznaţionaliza. Dar românii au luptat cu dâr
zenie de-a lungul secolelor pentru a-şi păstra limba şi credinţa strămo
şească, Elogiază pe oamenii de cultură şi marii patrioţi ca Simion
Bărnuţiu, care s-au ridicat şi au arătat că ; «românii nu trebuie să
renunţe la libertatea lor întrucât libertatea e apărătoarea tuturor bu
nurilor vieţii şi cel mai mare bun pentru un popor e tocmai naţionali
tatea. Discursul înflăcărat ţinut de S. Bărnuţiu pe câmpia Libertăţii
(3 mai 1948) convinge adunarea obştească să proclame în unanimitate
neatârnarea Transilvaniei şi
revendicarea unor drepturi legitime şi
umane. «La aceste cereri drepte şi legitime, făcute pe cale paşnică, li
s-a răspuns prin ură, dispreţ, ponegriri şi vărsări de sânge». Dar s-au
ridicat alţi luptători ca : «Avram Iancu cu moţii lui şi cu femeile care
au încins sabia apărând trecătorile munţilor şi s-au jertfit pentru cauza
dreaptă a românilor».
Cu acest prilej, spune Pr. Prof. Popescu-Breasta, «s-a dovedit tu
turor de câtă energie e vrednică viţa românească atunci când trebuie
să-şi apere existenţa naţională».
Printr-o peroraţie plină de patetism, cheamă pe toţi cei de faţă
să se încline cu rcspect şi veneraţie în faţa amintirii acestor eroi ai
neamului nostru : «Veniţi toţi, mai ales voi, iubiţi şcolari, viitori cetă
ţeni şi soldaţi ai patriei, de luaţi pildă de iubire de ţară şi neam, veniţi
de învăţaţi cum trebuie să luptaţi când ceasul cel mare va suna, când
glasul goarnei de peste Carpaţi se va auzi în văile Dunării, chemându-vă la datorie».
Având o viziune largă asupra viitorului şi în dorinţa de a ridica
vechiul oraş al băniei, Pr. Prof. Popescu-Breasta a participat la consti
tuirea «Societăţii Prietenii
Ştiinţei», care funcţiona pe lângă liceul
«Carol I» şi care, prin conferinţele interesante ce le organizează, pre
coniza înfiinţarea unei universităţi oltene. Conferinţele sale, pline de
conţinut, cu un mesaj înălţător şi ţinute cu o dicţiune perfectă, în săli
totdeauna arhipline, constituiau pentru doritorii de cultură ai oraşului,
dar mai ales pentru elevii liceului, clipe de adevărată desfătare sufle
tească.
Pr. Prof. Grigore Popescu-Breasta şi-a publicat «Cuvântările» în
câteva volume, majoritatea la «Institutul de arte grafice Ramuri» din
Craiova, creat din iniţiativa sa, cu concursul filantropului Nicolae C.
13.

Ibidem.
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Mihail şi al scriitorului oltean Şaban Făgeţel. Această instituţie a luat
naştere în martie 1912, tot din dorinţa Pr. Prof. Popescu-Breasta de cul
turalizare a oltenilor şi pentru înfiinţarea ei, convinge pe Nicolae
Mihail să doneze suma de 20.000 lei, pe care dânsul, prin contribuţii
personale, o ridica la 100.000 lei, ajungând în preajma primului război
mondial la frumoasa sumă de 200.000, din care s-a construit şi palatul
societăţii «Ramuri». Instituţia era condusă de un comitet având ca pre
şedinte pe Nicolae Mihail, vicc-preşedintc Pr. Prof. Popescu-Breasta şi
director Şaban Făgeţel.
în legătură cu înfiinţarea acesteia, Pr. Prof. Popescu-Breasta spu
ne : «Institutul de arte grafice «Ramuri» a fost conceput de mine nu
ca o afacere comercială, ci ca o instituţie menită să răspândească cartea
bună şi folositoare pentru publicul oltean cu un preţ ieftin, să vină
m ajutorul tipăririi de cărţi didactice, autorilor mai uşori la pungă şi
altele». Şi în adevăr, această instituţie a dat frumoase roade, atât îna
intea primului război mondial, cât şi după, iar Prof. Pr. Popescu-Brea
sta a desfăşurat aici o bogată activitate
administrativă şi culturală.
Scrisoarea de mulţumire primită din partea directorului «Ramurilor»
în decembrie 1942 este elocvcntă în acest sens |/‘.
Şaban Făgeţel arată şi în lucrarea «Figuri discrete din trecutul
cultural al Craiovei, activitatea Pr. Prof. Popescu-Breasta ca fondator
şi colaborator al Institutului de arte grafice «Ramuri».
Cu o asemenea activitate, ar fi fost primejdios ca în timpul pri
mului război mondial să rămână în Craiova, de aceea la 7 noiembrie
1916, Pr. Prof. Popescu-Breasta împreună cu familia, se îndreaptă spre
Bucureşti şi de acolo la Iaşi.
în legătură cu şederea la Iaşi Pr. Prof. Popescu-Breasta scrie :
«Cu multe privaţiuni şi lipsuri, pe care le-au îndurat toţi pribegii răz
boiului, mi-am dus zilele până in vara anului 1917, când ameninţarea
spargerii frontului de la Mărăşeşti punea guvernului problema evacuă
rii unei părţi din populaţia Moldovei. Cei dintâi care trebuiau evacuaţi
erau : parlamentarii, funcţionarii superiori de pe la diferitele ministere
şi instituţii ale Statului. De acord cu autorităţile ruseşti, aliaţii noştri
au convenit să fim stabiliţi în Cherson, un oraş de lângă gurile Niprului, unde mai târziu şi în caz de primejdie urma să vină şi guvernul
14.
«Se a d e v e re ş te p r in p re ze n ta că Pr. P ro f. P o p e s c u -B re a s ta , fost p ro fe s o r
se c u n d a r, e ste u n u l d in in iţ ia t o r ii a c e s te i in s t it u ţ ii pe c a re a c o n d u s -o în c a lit a t e
de v ic e - p r e ş e d in t e a l C o n s iliu lu i de a d m in is t r a ţ ie de la în te m e ie re a oi. p ână în
1020 .
In tr-u n m o m e n t c â n d v ia ţa s u fle te a s c ă şi c u lt u r a lă a a c e s tu i o ra ş lă s a d e d o rit,
Pr. P o p e s c u -B re a s ta şi d ir e c t o r u l r e v is t e i « R a m u ri» au s o c o tit să c re e z e a ic e a un
in s tru m e n t a c t iv de a c ţiu n e p o z it iv ă d â n d v e c h iu lu i S c a u n de D o m n ie o lte n e a s c ă
u n ro s t în v ia ţ a s u fle te a s c ă a ţ ă r ii.
D in in iţ ia t iv a sa, s u s ţin u tă cu c re d in ţă , s-a c re a t p a la t u l S o c ie t ă ţii R a m u ri
ca un lo c a ş p e n tru to a te r o s t u r ile c ă r tu r ă r e ş t i şi s-a c re a t e d itu ra cu ro s t u r i c u l
tu ra le şi n a ţio n a le .
S o c ie ta te a « R a m u ri» p ă s tre a z ă în a r h iv a e i ca un t it lu de m â n d rie a c te le c a re
d o v e d e s c p a s iu n e a d c c ă r tu r a r a l p r im u lu i ei v ic e - p r e ş e d in t e şi se m â n d re şte «-1
e n u m e ra ca c tit o r a l ei».
I n s t itu t u l de A r t e G r a f ic e « R a m u ri»
ss. S. F ă g e ţe l

DOCUMENTARE

111

roman cu familia regala. S-au pus trenuri la dispoziţie pentru :rar.=portarea refugiaţilor, care au plecat din Iaşi la 8 august 1917. ?er.:m
îngrijrea religioasă a acestora, ministrul Cultelor, I. G. Duca, a fâcuî
apel la mine să-i întovărăşesc. Am îndeplinit această datorie patrie;::',
care putea să-mi fie fatală, mie şi familiei mele.
întovărăşit de diaconul Teodor Simionov (din Bazargic) şi monahul
Luca Badilă
am plecat la Kerson, odată cu ceilalţi refugiaţi (8. Y±±î
1917). Ajunşi aci, ne-am plasat fiecare în casele desemnate de comisia
de alianţă ruso-română, prezidată de senatorul Cociaş, conducătorul co
loniei de refugiaţi români. Nouă, adică clerului, ni s-a oferit casa unui
mare proprietar evacuat în Crimeea, casă ce se afla în apropierea Bise
ricii catedrală şi lângă biserica cu hramul «Schimbarea la Faţă» din
centrul oraşului, oferită nouă spre servire.
In ajunul plecării, ministrul I. G. Duca, m-a chemat şi mi-a în
credinţat, de faţă fiind prof. Petre Gîrboviceanu, cutia ce păstra relicva
sfântă a neamului, capul lui Mihai Viteazu, cu obligaţia : «să-l am în
toată grija şi să-l aduc intact înapoi >. Despre această delicată şi grea
însărcinare n-a ştiut nimeni, afară de administratorul Casei Bisericii,
Prof. P. Gîrboviceanu, fratele soţiei mele.
Ajunşi la Cherson, l-am ascuns sub poala acoperământului Sfintei
Mese a Altarului la care am oficiat în tot timpul şederii mele în Cherson.
Aici a stat sub paza «Celui de Sus» şi a mea, până în ziua reîntoarcerii
noastre în ţară 1G.
Cutia cu capul voievodului a fost transportată la Cherson, împa
chetată într-o valiză, cu actele de studii ale Pr. Popescu-Breasta şi do
cumentele bisericii «Sfinţii Arhangheli» din Craiova, unde era paroh.
Tot timpul călătoriei, atât la dus cât şi la întors, Pr. PopescuBreasta nu s-a dezlipit de această valiză de preţ, păstrând-o mereu în
preajma lui.
Pribegia la Cherson a durat 8 luni (8.VIII. 1917— 3.IV .1918) perioa
dă foarte grea, plină de nesiguranţă şi lipsuri. în tot acest timp, Pr.
Popescu-Breasta, conform misiunii primite, a fost în mijlocul refugia
ţilor, ajutându-i şi încurajându-i printr-o serie de «Cuvântări» l7, ţinu
te în biserică şi în cele şapte spitale cu cca. 1800 răniţi români, evacuaţi
aci. Serviciul la aceste spitale, cerut de regulamentele militare şi în
grijirea refugiaţilor le-a făcut în chip gratuit, deşi familia sa suferea
de multe lipsuri.
Pentru copiii de vârstă şcolară ai refugiaţilor, profesorii veniţi aci
au organizat cursuri liceale de la ci. I la cl. VlII-a, predând fiecare în
specialitatea avută. Astfel, prof. Dr. P. Gîrboviceanu a predat filozofia
şi dreptul, prof.
Popescu-Breasta : religia şi limba română. La acest
liceu, a urmat două trimestre în cl. I sec. şi fratele meu mai mare,
Grigore, azi medic pensionar în Craiova (n.a.).
15.
16.
is to ric » ,
17.

D e I a s c h it u l «Icoanei» , a z i b is e r ic a « D a rv a ri» d in B u c u r e ş ti.
P ro f. M a r ia M u n te a n u -B re a s ta , «Odiseea capului V ite a z u lu i» , î n « M a c ă ? ^
nr. 3 m a rtie , 1077.
V o lu m u l in t it u la t «Lacrimi de pribegie» — E d . « R a m u ri» , Craiova, '
-
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După trei luni de la sosirea la Cherson, izbucneşte Marea Revoluţie
din Octombrie 1917. Ea cuprindea tot mai mult teren şi luptele dintre
revoluţionari şi trupele «albe» erau din ce in ce mai Înverşunate.
Pentru Cherson s-au purtat lupte grele, gloanţele şuierau prin
văzduh şi bombele cădeau la răstimpuri peste case şi oameni. Peste
tot domnea groaza şi moartea. Sub presiunea acestor evenimente, Îngro
zit de furia bombardamentului şi torturat de gândurile morţii, tata a
încredinţat fratelui meu Grigore, o scrisoare-testament adresată prof.
Gârboviceanu sau altor colegi care vor supravieţui, în caz câ dânsul
şi mama vor fi ucişi.
în această scrisoare indică unde se află cutia cu capul voievodului
M ih a iJS şi actele sale personale şi ale bisericii, care să fie transportate
cu grijă în ţară, împreună cu noi copiii. în continuare, tata scrie : «Nu
voi uita niciodată chinurile sufleteşti îndurate de mine şi cetăţenii ro
mâni pribegi aci şi părăsiţi de conducătorul coloniei, senatorul Cociaş,
care avusese grijă să evacueze înainte de Anul Nou pe parlamentarii
români pe un vapor spre Odesa, dar care au fost declaraţi prizonieri,
duşi ia Feodosia şi eliberaţi mai târziu prin
intervenţia consulului
englez. După plecarea lor, bolşevicii au ocupat Chersonul. Am avut
vizita câtorva bolşevici români, veniţi în casa mea pentru percheziţie
de arme. Am fost solicitat să dau o listă de românii cei mai înstăriţi
care veneau la biserică. Am înţeles ce voiau şi le-am răspuns că nu le
cunosc nici numele, nici adresele. Ulterior, bolşevicii au închis cantina
românilor şi au hotărât ca pe ziua de vineri 19.111.1918, la orele 12
a.m. să fie împuşcaţi în piaţa publică a oraşului 25 de români, în frunte
cu preotul coloniei. Am aflat acest lucru după ocuparea oraşului de
către armata germană, care a avut loc în ziua hotărâtă pentru execu
tarea noastră. Am considerat această salvare a noastră ca o intervenţie
a «Celui de Sus».
Dar, armata germană, supărată pe românii aliaţi ruşilor, intenţiona
sâ arunce in apele Niprului pe ostaşii răniţi şi pe civilii români. Atunci,
Pr. Popescu-Breasta, cunoscând bine limba germană s-a prezentat la
Comandantul armatei şi l-a rugat fierbinte să nu permită comiterea
unei astfel de fapte îngrozitoare, întrucât civilii şi ostaşii răniţi au fost
evacuaţi pentru îngrijire din ordinul guvernului român.
Comandantul, om înţelegător, in urma explicaţiilor primite, a ordo
nat punerea la dispoziţie a unui tren pentru evacuarea ostaşilor răniţi
şi a civililor români şi repatrierea lor.
Despre aceste zile de grea cumpănă, tata scrie : «In tot timpul
tristei noastre pribegii, Biserica
română din Cherson a fost singura
mângâiere pentru noi toţi. Ea era locaşul, care, o dată sau de două ori
pe săptămână, aduna la rugă pe toţi românii, aducânclu-le aminte că
sunt fiii unei patrii îndepărtate, care sângerează pentru o cauză dreap18.
î n r e v is t a « C u g e t c la r » , c o n d u s ă d e p r o f. N . Io r g a , e s te c i t a t u n m a r t o r
o c u la r , c a r e a r a t ă c u c â t d e v o t a m e n t şi- a î n d e p l i n i t m i s iu n e a d a l ă cic cju\ c r n a t o r u l
r o m â n c a p ă s t r ă t o r a l c a p u l u i v o i e v o d u l u i M i h a i , c a p r e o t şi c a p r o f e s o r ş i c u m
a s a l v a t r ă n i ţ i i r o m â n i d e Ia m o a r t e , p r e o t u l p r o f . G r . P o p e s c u - B r e a s t a ( « C u g e t
c la r » , a n I V , n r . 125 d i n 28.111.1939, p . 3 J 6 — 393).
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tâ, căci au datoria să păstreze in sufletul lor icoana scumpei lor f ir i
şoare, odată cu credinţa neclintită în trium ful dreptăţii.
Ascuns în altarul bisericii, Capul marelui nostru YoievocV î;\ *..rc
a încolţit pentru prima dată ideea unirii tuturor românilor şi
fost schingiuit pentru această măreaţă idee, îmi da curaj sâ lupt >i s
sper împreună cu compatrioţii mei în izbânda cauzci noastre drepteîn adevăr, la 19 martie 1918 am fost repatriaţi. Drumul în vagoane
de marfă a fost lung şi anevoios, însă toţi erau bucuroşi şi ardeau dc
dorinţa de a ajunge mai repede în patrie. La graniţă, mulţi români,
în frunte cu tata, au coborât din tren şi cu lacrimi în ochi au sărutat
pământul patriei. Este un tablou pe care nu-1 voi uita niciodată.
Pe ziua de 3 aprilie 1918, am sosit la Iaşi, sfârşind astfel suferin
ţele noastre de pribegie. Imediat după sosire, la 5 aprilie 1918, Pr.
Popescu-Breasta împreună cu Prof. P. Gârboviceanu, la indicaţiile lui
I. G. Duca, se prezintă la mitropolia Moldovei şi predau mitropolitului
Pimen capul voievodului Mihai, care rămâne depus acolo. Pr. PopescuBreasta scrie după săvârşirea acestui mare act patriotic şi salvarea răni
ţilor şi a pribegilor români de la moarte : «Astfel m-am achitat cu
cinste de această grea misiune şi sunt m ulţumit că Domnul m-a ajutat
s-o duc la bun sfârşita.
în august 1920, capul voievodului este adus cu mare pompă Ia Târgovişte şi înmormântat 1a mănăstirea Dealu, unde se află şi astăzi.
La întoarcerea în Craiova, Pr. Prof. Popescu-Breasta îşi continuă
activitatea profesională şi cultural patriotică.
în toamna anului 1918, se înfiinţează in Craiova o filială a «Socie
tăţii Ortodoxe Naţionale Române», sub preşedinţia Doamnei Maria
Coloni. Participând cu entuziasm la toate acţiunile culturale şi de data
aceasta este membru in comitetul de organizare şi de conducere al so
cietăţii, care ca primă manifestare, la sugestiile sale, hotărăşte înfiinţa
rea : Şcolii secundare ortodoxe de fete din Craiova. Fiind solicitat, de
vine profesor al şcolii şi la deschiderea cursurilor 15 septembrie 1920
ţine o «Cuvântare» 20, din care citez :
«De data aceasta, onoraţi profesori şi iubite eleve, sufletele noastre
tresaltă de o nespusă bucurie şi adevărată mulţumire. Şi aceasta, pen
tru faptul că neamul nostru după veacuri de suferinţă, de doliu ş l de
lacrimi, azi se găseşte reîntrunit într-un singur mănunchi adumbrit sub
aceleaşi hotare».
Omagiază apoi pe coi ce au muncit şi luptat pentru pregătirea şi
realizarea acestui mare ideal : «Printre toţi aceşti fericiţi ostenitori în
ogorul naţional se prenumără cu cinste corpul profesoral, pătura cultă
a ţării, purtătorii cuvântului bun şi luminat,
străjerii neadormiţi ai
credinţei, datinilor şi legii strămoşeşti, crainicii neînfricaţi ai drepturi
lor imprescriptibile ale neamului vitregit dar neînfrânt, cari alături
de pioşii slujitori ai altarului românesc de pretutindeni, au predicat în
templul neprihănit al naţionalismului român, dogma credinţei româ
neşti : Unire laolaltă şi într-un singur trup a tuturor provinciilor lo
cuite de români».
19. P r o f . M a r i a M u n t e a n u - B r e a s t a , o p . cit .
20. V o i . «Predici şi cuvântări ocazionale*.
8 —
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Justa Înţelegere a rolului profesorilor şi al şcolii în actuala situaţie
a ţării întregite şi asigurarea că şcoala ortodoxă ce se deschidea atunci
va servi interesele patriei, se desprinde din următorul citat : «Dar,
cinstită asistenţă şi iubite eleve, întregirea neamului în hotarele lui fi
reşti trebuie să-i urmeze consolidarea, întărirea lui pe temelie solidă
şi neclintită. Şi consolidarea, întărirea unirii făcute nu se poate realiza
decât tot prin predică şi muncă
stăruitoare a aceloraşi lucrători în
ogorul culturii şi al educaţiei, naţionale româneşti. Şcoala deci, şcoala
muncii, a educaţiei şi a solidarităţii sociale în duhul adevăratelor tra
diţii şi interese curat româneşti iar nu cosmopolite, trebuie să devie
crezul de toate zilele al nostru, al tuturora ! Şi în această direcţie, pilda
cea bună şi îndemnul stăruitor tot de la corpul profesoral va porni şi
şcoala noastră va căuta să armonizeze interesele culturale şi nevoile
sociale actuale ale neamului cu tradiţiile seculare a căror păstrătoare
şi apărătoare este;>.
Cuvântările ţinute după război, dat fiind realizarea unităţii naţio
nale, urmăresc alte obiective ca de pildă :
1. îndemnul la întărirea şi consolidarea unirii prin munca susţinu
tă, ca în «Cuvântarea» de mai sus ;
2. Unitatea sufletească a tuturor românilor aşa cum reiese din
cuvântarea rostită cu ocazia aniversării unirii la 21 ianuarie 192121, în
biserica Sf, Ilie din Craiova : «în aceste clipe de emoţie şi nespusă
bucurie, când întregul neam prăznuieşte unirea cea mare, mă cred da
tor să îndrept gândul şi inima tuturor către marea şi greaua sarcină ce
ne-a rămas de făcut, aceea a unirii
sufleteşti a tuturor cetăţenilor
României Mari. Aceasta e suprema datorie, la înfăptuirea căreia sunt
chemaţi toţi bunii români de pretutindeni. A neglija această datorie în 
seamnă a necinsti memoria strămoşilor, a întuneca aureola acestei zile
măreţe».
3. Slăvirea eroilor naţionali, care constituie pilde nepieritoare pen
tru noi, reiese din «Cuvântarea» -2 rostită cu ocazia sărbătoririi cente
narului lui Tudor Vladimirescu (în biserica S i Ilie — 19.03.1921 —
Craiova) : «El e crainicul libertăţilor româneşti,
trezitorul conştiinţei
adormite, iniţiatorul mişcărilor de revendicări sociale şi politice ale pă
turii de jos, ale celor ce formează talpa ţării, arătând tuturor că cei
ridicaţi de jos nu trebuie să uite pe cei din mijlocul cărora au ieşit.
Şi noi, cei de azi, comemorând vitejia marelui dispărut, datori suntem
să ne plecăm frunţile înaintea virtuţilor întrupate în acest reprezentant
al ţărănimii române, cinstind în el geniul naţiunii
şi însuşirile
ei
măreţe».
4. Respectul şi recunoştinţa faţă de eroii şi luptătorii pentru între
girea neamului se vede din «Cuvântarea» rostită la 2.V.1921, cu prilejul
inaugurării monumentului ridicat în comuna Gindeni — Dolj, în amin
tirea eroilor căzuţi pentru patrie, în războiul de întregire 23.
21. I5 /d e m .
22.
23.

Ibidem .
Ibidem,
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In concluzie, toate cuvântările dovedesc înţelegerea justă a înd::*.-:ririlor pe care le aveau toţi cetăţenii adevăraţi şi conştienţi faţă de
patria întregită, dragostea sa fierbinte pentru tineret, pentru trecinostru de glorie, pentru popor şi ţară.
In 1919 Pr. p ro i
Gheorghe Popescu-Breasta e num it inspector
general al seminariilor şi învăţăm ântului religios în ţară, funcţie pe
care o îndeplineşte cu deosebită competenţă.
în 1922 e ales senator liberal de Dolj în Parlamentul Constituan
tei. în această calitate, ia parte la sărbătoarea întregirii neamului, de Ia
Alba Iulia. Ales ca secretar al senatului, ia cuvântul la mesajul de des
chidere a senatului din 1922 şi la diferite legi în legătură cu menirea
Bisericii. O contribuţie importantă are la votarea proiectului de lege
pentru declararea ca persoană morală a statutului Societăţii eparhiale
«Renaşterea» 2\
Participă la discuţiile şi votarea legii şi statutului Bisericii Orto
doxe Autocefale Române, la legea pentru ridicarea acesteia la rangul
de patriarhie şi altele.
în această perioadă, pe baza lucrărilor publicate i s-a oferit cate
dra de omiletică şi pastorală de la Facultatea de teologie din Cernăuţi,
pe care a refuzat-o, fiind angrenat în munca multilaterală în oraşul
Craiova, de care era foarte legat sufleteşte.
O altă realizare însemnată a Pr. Popescu-Breasta este înfiinţarea
Seminarului teologic «Grigore Decapolitul» din Craiova.
«Lipsa de preoţi, dar mai ales lipsa de pregătire mai adecvată sa
cerdotului creştin, izvorât dintr-o chemare lăuntrică a candidaţilor la
preoţie, m-au convins de necesitatea creării unui nou tip de şcoală,
acela al seminarului de vocaţie numai cu curs superior şi în care să fie
primiţi absolvenţi a patru clase de liceu şi învăţători cu diplomă».
Desfăşurând o muncă asiduă, folosind relaţiile personale şi girând
cu propria avere sumele împrumutate (poseda casa în care locuia) a
reuşit ca în 11 zile de la numirea sa ca director, să deschidă pe ziua de
3.12.1922, primul seminar de vocaţie în
Oltenia, în localul bisericii
«Madona Dudu» din str. Amaradiei, cu un efectiv de 102 elevi (2 ci. a
V-a) şi un corp profesoral şi administrativ complet, fapt care a uim it
lumea intelectuală ce cunoştea greutăţile iniţiale ale înfiinţării unei
şcoli-internat în acea vreme.
Seminarul s-a dezvoltat, a căpătat profesori tineri, titulari ai cate
drelor, care s-au consacrat cu tot focul dragostei lor profesionale for
mării tinerilor seminarişti. Ajutat de preoţii spirituali ca : Pr. Marin
Gronea «cuvios şi cunoscător al tipicului bisericesc şi Pr. C. Bârneanu
«talentat muzician» care a organizat coruri religioase şi serbări frumoa24.
b a te r ile
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se şi de un corp profesoral ales, directorul Pr. Popescu-Breasta a reuşit
să formeze preoţi bine pregătiţi profesional şi buni cetăţeni.
Prima promoţie a absolvenţilor, care a avut loc în iunie 1926, s-a
făcut cu un fast deosebit, cu participarea prof. universitar C. Chiricescu, preşedintele comisiei examinatoare, delegatul Ministerului Cultelor,
Brădişteanu, autorităţile judeţene şi P. S. Bartolomeu, care în cuvân
tarea sa a m ulţumit călduros directorului Pr. Prof. Popescu-Breasta
pentru această mare realizare — Seminarul de vocaţie — şi pentru
rezultatele frumoase obţinute, urându-i putere de muncă şi acelaşi suc
ces in continuare, oricât de mari ar putea fi greutăţile în viitor.
In timpul funcţionării ca director, seminarul a fost vizitat de mulţi
demnitari, episcopi şi miniştri, printre care citez : Al. Lapedatu, I. Inculeţ şi Vintilă Brătianu, care au fost plăcut impresionaţi de acest aşe
zământ interesant — de vocaţie — şi au promis că vor dărui oraşului
o clădire model pentru această şcoală.
Munca intensă depusă ca director şi profesor, precum şi nemulţu
mirile create de intrigile vânătorilor de situaţii nemeritate, i-au zdrun
cinat sănătatea şi îmbolnăvindu-se grav de diabet, demisionează la
1.04.1929. După plecarea sa, seminarul se desfiinţează la 30.12.1930 şi
Craiova e lipsită de o aleasă instituţie culturală, creată cu mult efort,
din dragostea directorului ei, Pr. Prof. Popescu-Breasta, pentru progre
sul acestei regiuni, atât de curată din punct de vedere etnic şi ortodox.
«Una din demnităţile cu care mă mândresc şi care mi-a dat prile
ju l să-mi leg numele de o instituţie cu trecut glorios în această latură
a ţării este şi aceca de epitrop ctitoricesc al bisericii «Madona Dudu»
din Craiova».
Fiind preot paroh al bisericii, Pr. Popescu-Breasa, este rugat insis
tent de către ctitorii acestei instituţii, I. Ralian şi Galfineanu, să accep
te numirea ca epitrop al bisericii. Primeşte cu condiţia de a i se da
mână liberă şi concursul necesar pentru începerea clădirii noului locaş.
Astfel, pe ziua de 5 oct. 1927 (conf. Ord. Nr. 44.106) devine epitrop al
bisericii. In această calitate a luptat, cu voinţa şi energia caracteristică,
cu toate obstacolele ce i s-au pus în cale şi care, la un moment dat,
păreau de neînlăturat dar, cu ajutorul
episcopului Vartolomeu şi al
ministrului Cultelor Al. Lapedatu, a reuşit să obţină aprobarea pentru
începerea lucrărilor de reconstrucţie. Punerea pietrei fundamentale s-a
făcut pe ziua de 5.11.1928 în prezenţa episcopului Vartolomeu şi a de
legatului ministerului şi a autorităţilor oraşului.
Cu această ocazie, Pr. Popescu-Breasta a ţinut o cuvântare25 în
care a arătat, pe bază de documente, vechimea acestei biserici (din tim 
pul lui Matei Basarab), clădită iniţial din lemn, ca acoperământ sfintei
icoane a Maicii Domnului, făcătoare de minuni, găsită In dudul din
25. P u b l.

1928.
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livada Găianului ; vicisitudinile prin care a trecui biserica ,':r.
provocat de turci, cutremurul din 1838) motive care au necesitat
rea unui nou locaş, in 1844, de data aceasta de zid.
Datorita minunilor săvârşite de sfânta icoană, biserica devine crin
numeroasele donaţii o instituţie foarte bogată cu rol cultural filantropic
şi social. Din documentele păstrate în arhiva epitropiei rezultă că :n
chiliile aflate în jurul bisericii erau primiţi şi găzduiţi bolnavii ce nă
zuiau spre tămăduire. Hrisovul lui
Caragea-Vodă, din 1813, spune :
-bolnavii scăpătaţi aveau în chilii pe lângă odihnă şi hrană din venitul
bisericii». Bolnavii înmulţindu-se, chPiile s-au transformat în azil şi se
începe tratarea lor pe baze medicale, în 1844, bolnavii sunt transferaţi
intr-un nou local al bisericii, la bariera Amaradiei, într-o poziţie sănă
toasă a oraşului. Acest sanatoriu a fost cedat în 1921 Ministerului Sănă
tăţii Publice. Chiliile bisericii au adăpostit şi o şcoală primară cu 4
clase, unde a predat profesorul Ion
Maiorescu, tatăl criticului Titu
Maiorescu.
Tot din veniturile bisericii s-au reparat în 1835— 36 ruinele pensio
nului de fete Lazaro Oteteleşanu, care a fost apoi subvenţionat mulţi
ani ; in 1833— 39 s-a zidit : «Şcoala Centrală», în 1844 «Externatul de
fete», iar în 1880 s-a înfiinţat «Şcoala profesională de fete» din Craio
va. De asemenea, se acordau burse studenţilor săraci. Tot din bugetul
bisericii, s-au restaurat numeroase biserici şi s-au subvenţionat şapte
biserici : cinci în Craiova, biserica Popa-Tatu din Bucureşti şi capela
română din Paris.
Importante sume de bani au fost distribuite la diferite instituţii,
azilc, şcoli, spitale, reviste, societăţi de binefacere, toate făcute cu scop
cultural şi social.
Având această situaţie materială excepţională, în 1863 biserica de
vine catedrala oraşului, binecuvântând toate actele mari religioase şi
naţionale ale neamului nostru. în 1913, Biserica e dărâmată cu scopul
de a se clădi una nouă, mai mare, mai somptuoasă, corespunzătoare ce
rinţelor moderne şi rolului însemnat pe care îl avea în oraş, dar re
construcţia a întârziat până la venirea Pr. Popescu-Breasta ca epitrop,
care a folosit toată priceperea, energia, voinţa şi relaţiile personale pen
tru reclădirea acestui important edificiu.
De aceea, cu îndreptăţită mândrie, tata scrie : «Este încă una din
înfăptuirile trudei mele personale care va rămâne peste veacuri, grăind
urmaşilor de strădania unui slujitor al altarului, care, în tot timpul cât
a funcţionat ca epitrop, a renunţat la leafa de paroh pentru mărirea
fondului de construcţie al bisericii».
In adevăr, acest măreţ locaş, cu care se mândreşte azi Craiova,
păstrează în arhiva lui documentele care atestă strădaniile Pr. PopescuBreasta pentru reconstrucţia lui, iar pe pisanie stă scris numele său —
ca paroh al bisericii.
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După retragerea sa din funcţia de epitrop (L X II.1928), nemaifiind
o mână energică, care să impulsioneze lucrările dc reconstrucţie, noul
locaş a fost terminat abia în 1942.
Pr. Popescu-Breasta a funcţionat ca paroh până la 1.1.1940, când,
în urma unei grele operaţii, a fost obligat să se pensioneze. Ca profe
sor la colegiul «Carol I», se pensionase în sept. 1938, după 35 de ani
de muncă rodnică.
Ca pensionar, Pr. Prof. Popescu-Breasta nu s-a putut bucura de
roadele marilor sale realizări, căci prigoana regimului comunist i-a în
veninat ultim ii ani din viaţă, grăbindu-i moartea. Casa construită prin
muncă, i-a fost naţionalizată şi obligat să locuiască într-o cameră, res
tul camerelor fiind închiriate. Până la moarte, a fost considerat ostil
regimului comunist şi orânduirii de stat, pentru care i s-a anulat drep
tul la pensie. Bătrân şi bolnav, a alergat să ia diferite adeverinţe de
la Tribunalul Dolj, Sindicatul Colegiului N. Bălcescu, Epitropia comu
nităţii Israelite, Epitropia bisericii «Madona Dudu», care atestau că nu
a făcut politică fascistă, legionară sau altă politică reacţionară, fiind
un om cinstit, patriot şi paşnic. De asemenea, depune un «Memoriu» cu
acte din care rezultă bogata sa activitate patriotică din timpul prim u
lui război mondial (1916— 1918) ca : ducerea şi păstrarea capului voie
vodului Mihai Viteazu în Rusia, îngrijirea răniţilor români din 7 spi
tale şi salvarea lor de la moarte prin intervenţia făcută la comandantul
armatei germane ; înfiinţarea de şcoli în Craiova ; seminarul «Grigore
Decapolitul», «Şcoala Ortodoxă», «Institutul de arte grafice «Ramuri»
şi începerea ca epitrop a reconstrucţiei bisericii «Madona Dudu», pre
cum şi alte realizări.
în toate aceste demersuri nu i s-a răspuns. Regimul de tristă amin
tire, prin reprezentanţii lui, oameni lipsiţi de cultură, de scrupule şi de
suflet, erau porniţi să distrugă intelectualii de frunte ai ţării, care au
luptat până la jertfă pentru realizarea întregirii neamului şi progresul
patriei. O personalitate ca Pr. Prof. Popescu-Breasta, cunoscută nu nu
mai în Oltenia, ci în toată ţara, a fost lipsit de pensie din ura împotri
va slujitorilor altarului care au propovăduit credinţa strămoşească şi
tradiţiile ei. în loc să i se acorde o medalie ca erou naţional pentru
bravura că a păstrat capul voievodului Mihai Viteazu şi a salvat răniţii
de la moarte, i s-a tăiat pensia. Primarul de atunci al oraşului Craiova,
un om incult şi răzbunător, ajuns într-un post nemeritat, îi suprimă
pensia, motivându-şi astfel atitudinea : «Popa m-a lăsat corigent în cl.
a IV-a sec., eu îl las să moară de foame». Iar primul-secretar al regiu
nii, care se instalase într-o vilă superbă, pe str. Principatele Unite,
patrona aceste acte samavolnice, fiind spaima oraşului.
De altfel, comportarea inumană şi odioasă a comuniştilor, care au
umplut închisorile cu atâţia intelectuali nevinovaţi, supunându-i unui

119

DOCUMENTARE

regim de exterminare şi ucigându-i, este azi unanim cunos^u'.. dupâ
Revoluţia din Decembrie 1989.
In încheierea autobiografiei, tata scria : «Ca un semn al dr?~:s\2 i
mole neţărmurite faţă de Biserică, căreia i-am Închinat munca întregii
mele vieţi, am donat în 1939 biblioteca mea Societăţii preoţeşti -Re
naşterea'», spre folosul şi trebuinţa fraţilor preoţi, iar colegiului C?rcl
I», unde am fost profesor, un legat de două milioane de lei, din veni iul
cărora să se cumpere cărţi elevilor săraci dar silitori, din seria B, ur.de
am profesat timp de 30 ani. Am făcut acest gest, cu credinţa că cei ce
vor veni după mine, cu mijloace materiale mai mari ca alte mele, vor
face mai mult pentru aceşti doi ochi ai naţiunii noastre : Biserica şi
Şcoala română, care au servit şi vor servi deapururi, ca îndrumătoare
şi sprijinitoare ale neamului, căruia îi doresc aşezarea viitoare pe cele
mai înalte culmi ale culturii şi civilizaţiei mondiale».
Acest admirabil exemplu de preot şi profesor, mare patriot şi ade
vărat erou naţional, care şi-a consacrat întreaga viaţă marilor realizări
pentru progresul patriei iubite, s-a stins la 10.111.1955 distrus sufleteşte
de persecuţiile regimului comunist.
Foştii elevi seminarişti, deveniţi preoţi, au alergat din toate colţu
rile ţării împreună cu foştii elevi de la colegiul «Carol I», intelectuali şi
mult popor, spre a conduce cu mare jale, într-o procesiune impresio
nantă, pe fostul profesor şi director pe ultimul său drum.
Ca ultim omagiu adus poporului şi satului natal, tatăl meu a lăsat
prin testament, să fie condus la locul de veci, într-un car cu patru boi,
împodobit cu covoare olteneşti şi cu ramuri de salcie de pe malul Jiului
unde şi-a petrecut copilăria. Pe cartea de marmură de pe lespedea
mormântului, i-am dedicat versurile ;
«Tată iubit ! Părinte neasemuit,
Desăvârşit profesor, orator vestit !
Cu vorba ta înţeleaptă, blând, convingător,
Ai îndrumat pe toţi spre rodnic viitor.
Viaţa-ţi cinstită, de muncă şi abnegaţii
E pildă vie pentru multe generaţii.
Pentru-acei ce te-au admirat şi te-au iubit,
Mândru oltean din valea Jiului Însorit».
P ro f. M a r ia

D IN

L U C R Ă R IL E

PR.

PROF.

GR.

M U N T E A N U -CREASTA

POPESCU-BREASTA,

M E N Ţ IO N E Z :

V iata şi activitatea Sfântului Barnaba, t e z ă d c li c e n ţ a — 1902, B u c u r o ş ii .
V eniam in Costachv, c u r s p o p u l a r — 1910 — C r a io v a .
în v ăţăm ân tu l religios in şcolile din Germania — 1012, C r a io v a .
Explicarea Evangheliilor, m a n u a l d i d a c t i c p e n t r u c l. i i se c . — C r a i o v a , 1912.
Către preoţimea română — 1912, C r a io v a .
Lacrimi dc pribegie — 1919 — C r a io v a .
în v ăţăm ân tu l religios ( p r i n c i p i i ş i o b s o r v a t i u n i m e t o d i c e ) 1921 — C r a io v a ,
Predici şi cuvântări ocazionala, E d . I, 1914, C r a i o v a .
Id e m , E d. II,

1922,

C r a io v a .
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MONUMENTUL EROILOR NEAMULUI DE LA MÂRAŞEŞTI
— OPERA N A Ţ IO N A LA ÎNFĂPTUITĂ DIN IN IŢ IA TIV A
ŞI PRIN CONTRIBUŢIA BISERICII
Puţini ştiu astăzi că monumentul de la Mărăşeşti, unul dintre cele
mai mari din lume, care adăposteşte osemintele ostaşilor români căzuţi
vitejeşte pentru apărarea ţării în campania din 1916— 1917, a fost reali
zat din iniţiativa şi cu sprijinul nemijlocit al Bisericii Ortodoxe Române.
In deceniile întunecate ale ateismului, despre faptul acesta nu s-a
putut scrie şi publica, nici măcar în revistele Bisericii, semnatarul
acestor rânduri încercând s-o facă, dar fără succes, fiindcă puternicii
zilei, căutând să-şi atribuie merite în istorie pe care, de fapt, nu le
aveau, trecuseră în seama lor tot ceea ce înfăptuiseră mai măreţ şi mai
frumos generaţiile trecute.
Ideea construirii la Mărăşeşti a unui monument pentru eroii nea
mului aparţine mitropolitului Pimen al Moldovei şi Sucevei şi a fost
anunţată de el la adunarea generală a Societăţii Ortodoxe Naţionale a
Femeilor Române, al cărei preşedinte de onoare era, ţinută la 8 iu
nie 1919 în sala Senatului din Bucureşti. La această adunare, la care au
luat parte câteva sute de femei din întreaga ţară, precum şi patru
membri ai guvernului de atunci, condus de I.I.C. Brătianu şi anume :
Georgo Mârzescu, Ştefan Cicio Pop, Vasile Goldiş şi Ion Inculeţ, mitro
politul Pimen, aducând un pios omagiu ostaşilor români căzuţi vitejeşte
pentru întregirea neamului în campania din vara anului 1917 şi ţinând
seama de faptul că, după război, pe Valea Şiretului rămăseseră răspân
dite peste tot mormintele celor jertfiţi la datorie, a propus ca, la
Mărăşeşti, pe locul unde armata română a dat cele mai grele lupte împo
triva duşmanului, să se ridice o biserică, unde să fie adunate şi păstrate
ca moaşte sfinte osemintele eroilor, făcându-se şi slujbe pentru pome
nirea lor.
Iată textul acestei propuneri :
Onorate doamne,
«O datorie sfântă ne leagă de mormintele ostaşilor noştri morţi
vitejeşte in marele război pentru întregirea neamului şi dezrobirea
pământului românesc.
Şi, precum strămoşii noştri, după fiecare război, au zidit din temelii
biserici şi mănăstiri pentru amintirea luptelor şi pomenirea ostaşilor,
tot aşa se cuvine să facem şi noi, cărora ne-a fost dat să vedem şi să
trăim în aceste zile mari.
Pentru că Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, care,
acum, se întinde în toată România Mare, şi-a luat îndatorirea de a
păstra frumoasele obiceiuri ale neamului, izvorâte din sfânta noastră
credinţă ortodoxă, suntem de părere ca să-şi asume iniţiativa şi, prin
subscripţie publică, să se zidească o biserică a neamului la Mărăşeşti,
pe locul unde oştirea noastră a dat cele mai mari lupte, învingând pe
duşmani şi întemeind România Mare.
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La această Biserică a Neamului se vor aduna şi păstra, ca rr.ozy.e
sfinte, osemintele vitejilor noştri ostaşi şi se vor face slujbe pentra
slava lor.
Făcută astăzi, 26 mai/8 iunie 1919, în Bucureşti, cu ocazia adunări:
generale a Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române» x.
PIM EN
M itropolitul M oldovei şi Suc'
Preşedinte de onoare

Primind propunerea cu unanimă satisfacţie, adunarea şi-a expri
mat convingerea că ea va fi împărtăşită şi sprijinită cu însufleţire de
întreaga ţară şi a hotărât ca Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor
Române să-şi asume răspunderea de a se îngriji de ridicarea la Mărăşeşti a unei Biserici a Eroilor Neamului — simbol al jertfelor date de
fiii patriei pentru apărarea pământului strămoşesc.
In zilele următoare, dându-se curs hotărârii, s-a constituit un Co
mitet pentru construcţia monumentului de la Mărăşeşti, alcătuit din
mitropoliţii şi episcopii Bisericii Ortodoxe Române, reprezentanţii arma
tei, ai Comisiei Monumentelor Istorice, Societăţii «Mormintele Eroilor- ,
al cărui preşedinte era mitropolitul primat Miron Cristea, Veteranilor
de război, Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române şi alte
persoane
Ulterior, comitetul şi-a completat şi lărgit rândurile prin
cooptarea de noi membri. Totodată, s-a format şi o Comisie de execuţie,
sub conducerea Alexandrinei Gr. Cantacuzino, preşedinta Societăţii
Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, cu îndatorirea de a se ocupa,
intre altele, de strângerea fondurilor necesare pentru realizarea acestei
impunătoare construcţii. O parte din aceste fonduri urma să fie aco
perită din sumele repartizate de la bugetul statului, iar restul să repre
zinte contribuţia populaţiei. în acest scop, cu învoirea autorităţilor, s-au
tipărit 9167 liste de subscripţie, care au fost distribuite, prin preoţi, în
întreaga ţară, atât la oraşe, cât şi la sate 3.
La 8 octombrie 1919, o delegaţie a comitetului s-a deplasat pe Valea
Şiretului, pentru a alege locul cel mai potrivit pentru construcţia bise
ricii. Membrii delegaţiei, călăuziţi de câţiva generali şi ofiţeri superiori
participanţi la luptele din august 1917, au cercetat cu atenţie zona,
deplasându-se cu greu printre şanţurile presărate cu mormintele miilor
de eroi peste care vegheau, ici, colo, câte o cruce sau o cască ostăşească
şi, ţinând seama de amploarea luptelor desfăşurate, de actele de vitejie
ale ostaşilor români, precum şi de faptul că monumentul trebuia să fie
amplasat pe culmea unui plai, spre a domina împrejurimile, fiind,
totodată şi în apropierea căilor de comunicaţie, au ales, în cele din urmă,
platoul situat la vest de şoseaua naţională Focşani-Bacău, alături de
linia ferată, lângă gara Mărăşeşti, în via lui Gheorghe Negroponte.
Proprietarul locului, aflat de faţă în acel moment emoţionant, a oferit
j, Primon, m itropolitul M oldovei şi Sucevci, M ărăşeşii, Locul biruinţei cu Bisvr.’cci Neam ului, Tipogr. M ănăstirii Neamţ, 1924, p. 8 — 9.
2. Istoricul in ii întării Bisericii N eam ului de la M ărăşeşti, Buc., Tiopgr. Cărţilor
Bisericeşti, 1925, p. 50.
3. Ibidem, p. 51.
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gratuit terenul — având o întindere de 20 ha. — în memoria ostaşilor
români care l-au stropit cu sângele lo r 4.
Locul ales pentru construcţia bisericii a fost însemnat cu steagul
ţării şi cu o cruce de metal adusă din Iaşi, de la Mitropolia Moldovei şi
Sucevei, după care, mitropolitul Pimen, îmbrăcat în veşminte arhie
reşti, a stropit crucea cu agheasmă şi a rostit următoarea rugăciune de
sfinţire :
«Dumnezeule, Atotputernice, împărate şi Doamne, care stăpâneşti
şi hotărăşti soarta popoarelor !
Precum, totdeauna, ai condus la biruinţă pe strămoşii noştri asupra
vrăjmaşilor, aşa şi acum, în vremea marelui război făcut pentru
dreptatea şi libertatea neamurilor, ai întărit oştirea noastră cu vitejie,
care, biruind pe duşmani, a dezrobit pământul românesc şi a unit într-o
singură ţară neamul nostru, îm plinind dorinţa de veacuri a strămoşilor
noştri, sub glorioasa domnie a m ăritului nostru rege Ferdinand I.
Pentru toate binefacerile ce ai revărsat asupra noastră, ce-Ţi vom
aduce Ţie ca prinos de recunoştinţă ? Căci, tot ce avem, de la Tine e !
Dar, în faţa milostivirii Tale către noi, vom urma pilda strămoşilor
noştri care, pe locurile de luptă, drept mulţumire, ridicau biserici spre
slava Ta şi pomenirea vitejilor.
Şi aici, la Mărăşeşti, pe Valea Şiretului, ostaşii noştri, luptând cu
vitejie nemaipomenită, au zdrobit trufia duşmanilor, oprind năvălirea
lor şi, punânuu-i pe goană, i-au făcut să înţeleagă că «p-aici nu se
trece» şi, nu s-a trecut.
Locul acesta pe care-1 însemnăm cu cruce de fier, somnul cre
dinţei şi al tăriei ostaşilor noştri, ales pentru a se zidi o biserică măreaţă,
numită Biserica neamului, sfinţeşte-1 şi ajută-ne ca, în scurtă vreme,
prin sârguinţa întregului neam, să se ridice această biserică, pe altarul
căreia să se aducă rugăciuni de mulţumită Ţie şi pentru pomenirea osta
şilor ale căror oseminte vor odihni sub acoperământul şi în jurul ei, cum
şi a tuturor celor care şi-au vărsat sângele, murind, aici, la Mărăşeşti şi
pe această Vale a Şiretului, la Mărăşti, la Oituz şi în alte locuri de
luptă, pentru înfăptuirea României Mari \
Adunaţi în acest loc istoric pentru îndeplinirea datoriei noastre
către Tine, din nou îţi mulţumim, Doamne, rugându-Te : arată neamu
lui nostru calea aleasă de Tine, pe care, mergând, să propăşească necon
tenit în fapte mari, spre întărirea lui şi slava numelui Tău, iar biserica
ce se va ridica aici să fie pentru generaţiile viitoare pildă de recunoştinţă
faţă de ostaşii care ştiu a-şi face datoria către neam şi ţară. Am in ! » 6.
Mărăşeşti,
25 septembrie /8 octombrie, anul 1910

în anul 1920, încasările din listele de subscripţie atingând cifra de
două milioane si jumătate lei, comitetul a iniţiat un concurs cu premii
pentru cel mai bun proiect, stabilind, totodată, şi condiţiile concursului.
4. Cultul Eroilor, anul II, nr. 1, p. 11.
5. A rhiva Sf. Sinod, dos. nr. 235/1020— 1028, f. 50 i.
6 . Pimen, mitropolitul M oldovei şi Sucevei, op. cit., p. 10— 12.
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Cum era şi firesc, o lucrare de asemenea amploare şi în s e m n ^ :? a
antrenat mulţi arhitecţi talentaţi, iar juriul concursului, alcătui: din :
profesorul Ioan Nistor, ministru, reprezentantul guvernului, generalul
Gh. Cristescu, şeful Marelui Stat Major al Armatei, delegatul Minis:erului de război, arhitecţii Petre Antonescu, Grigore Cerchez, Constan;inescu-Roda şi I. Smărăndescu, din partea Societăţii Arhitecţilor Ror?An:,
inginerul Gh. Balş şi arhitectul Ghica-Budeşti, de la Comisia Monumen
telor Istorice, a atribuit premiul I proiectului întocmit de arhitecui
Constantin Pomponiu şi George Cristinel7, care lăsa să se întrevadă
realizarea unui monument grandios, a unei impresionante opere de artâ.
Potrivit proiectului, monumentul, numit BISERICA EROILOR
NEAMULUI de la Mărăşeşti, era conceput ca un măreţ sanctuar al cre
dinţei strămoşeşti şi vitejiei româneşti, prevăzut la parter cu galerii şi
cripte pentru raclele cu rămăşiţele eroilor şi cu capelă mortuară,
deasupra ridicându-se o biserică impunătoare, având în jurul ei espla
nade (terase), de unde vizitatorii puteau să participe în număr mare la
evocările comemorative. Biserica urma să aibă preoţi care să oficieze
slujbele religioase şi să îngrijească de bunăstarea monumentului şi a
criptelor, precum şi de edificiile de educaţie naţional-ortodoxă prevăzute
a se ridica în împrejurimi pentru slava eroilor neamului.
întrucât proiectul era, totuşi, prea costisitor în raport cu posibili
tăţile existente, comitetul a hotărât, într-o şedinţă specială, să ceară
celor doi arhitecţi ca, păstrând toate caracteristicile monumentului, să
revadă planurile, reproiectându-le la proporţii mai reduse, Autorii s-au
conformat întru totul solicitării comitetului, reducând şi desăvârşind
proiectul la dimensiuni ceva mai mici.
După definitivarea proiectului, comitetul, deşi nu dispunea încă de
fonduri suficiente, a decis, în cele din urmă, începerea lucrărilor, stabi
lind ca ele să se desfăşoare în două tranşe şi anume : să se realizeze,
mai întâi, întregul parter, cu criptele, în care să fie aşezate osemintele
eroilor, deoarece, anii trecând, acestea se risipeau, precum şi capela
mortuară, iar ornamentaţia şi finisajul interior şi exterior, împreună cu
întregul etaj superior şi cupola, să fie duse la bun sfârşit atunci când se
vor putea strânge sumele trebuitoare.
Ca urmare, prima tranşă de lucrări, având toate avizele necesare,
a fost încredinţată spre execuţie, pe bază de licitaţie publică, ţinută în
luna mai 1923, Societăţii de construcţii speciale şi lucrări subterane
C.G.H. Cernăuţi, denumită Casa Prosche, cu care s-au contractat anga
jamente în valoare de peste şase milioane lei \
La 6 august 1923, în ziua praznicului «Schimbarea la Faţă», la
Mărăşeşti, după obişnuita aniversare anuală a biruinţei armatei noastre
asupra duşmanului, a fost pusă piatra fundamentală a primei tranşe de
lucrări, în prezenţa autorităţilor civile, militare şi bisericeşti, a repre
zentanţilor unor societăţi şi asociaţii de foşti luptători, invalizi şi orfani
de război, precum şi a unui numeros public din toate zonele ţării.
7. Istoricul Înfiinţării Biscricii Neam ului de la Mărăşeşti, p. 4 .
8. Ibidem, p. 55.
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Slujba punerii pietrei de temelie a fost săvârşită de mitropolitul
Pimen al Moldovei şi Sucevei şi episcopii Lucian al Romanului, Ghe
nadie al Buzăului şi Nectarie al Cetăţii Albe, înconjuraţi de protoiereii
judeţelor din Moldova şi de un sobor de preoţi şi diaconi din Bucureşti,
între care şi arhimandritul Iustin Şerbănescu, stareţul mănăstirii Cernica,
fost preot militar şi participant la luptele de la Mărăşeşti. Serviciul
religios s-a desfăşurat în faţa unui sicriu acoperit cu steagul ţării, închi
puind rămăşiţele eroilor ale căror oseminte se vor odihni aici, pe vecie.
După slujbă, mitropolitul Pimen a citit Actul de fundaţie
redactat
de profesorul Radu I. Pecianu 10. Actul, semnat de mitropolitul Pimenşi de mulţi din cei prezenţi, scris pe pergament, în trei exemplare, dintre
care unul s-a zidit la temelia monumentului, iar celelalte două s-au
depus la Arhivele Centrale ale Statului şi în arhiva Societăţii Ortodoxe
Naţionale a Femeilor Române, are următorul cuprins :
ACT DE TEMELIE
în numele Tatălui şi a! Fiului şl al Sfântului D uhr Amin.
«După judecăţile lui Dumnezeu cele nepricepute de oameni, fiind
pe acele vremi războaie m ire îm păraţi şi răzmeriţe în ţări, viscolul
pustiirii suflat-a pe acest păm ânt. Viforoase erau vremile acele. Pă
m ântul acoperitu-s-a de dărâm ături şi de trupuri moarte.
Dar, din acele câmpuri ce fumegau de pârjol şi de măcel, venit-a
vremea şi făcut-a să se inalţe strigăte de biruinţi şi de slobozenie a
neamurilor.
Dreptatea s-a luat la luptă cu cugetul distrugător şi dreptatea
biruit-a. Căci doar dreptatea este temelia tronului Iui Dumnezeu. Deci,
tim pul sosit-a pentru neamul nostru. Semnul s-a ivit pe cer — păm ân
tul clătinatu-s-a de bucurie — blestemul înfricoşat s-a auzit despre
apus — şi toate neamurile s-au deşteptat. Neam ul nostru cel risipit,
întregitu-s-a şi s-a aşezat seminţia noastră, cea a dom nitorilor lum ii, în
volnicia şi puterea ei de veacuri şir urm ând pilda strămoşilor din car
tea de vitejie a trecutului, s-a zidit şi s-a îm podobit acest sfânt locaş
pentru veşnica şi fericita pomenire, dând şi laudă vitejilor ce au pri
mit moartea pentru cuvântul lui Dumnezeu şi întru întocmirea neam u
lui nostru şi s-au încununat de cununa vitejiei şi a dreptăţii.
Şi s-a zidit şi îm podobit acest sfânt locaş prin îngrijirea Societăţii
Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române şi a delegaţilor autorităţilor
bisericeşti, civile şi militare, cu ajutorul tuturor bunilor români şi
creştini, după râvna cea adevărată de la Dumnezeu dăruită.
Intru pomenirea lor nemoartă şi întru gândul că osemintele lor
vor fi ca osemintele Iui Elisei, ridicatu-s-a din temelie acest sfânt locaş
şi întru aceasta, cei ce Dumnezeu îi va hotărî urmaşi în vremi, să
păzească acest mic adăpost şi casă a oaselor vitejilor neam ului, ca sa
fie nestricat în veci, pentru că tot lucrul bun şi de m ultă nevoinţă îl
arată cei ce se ostenesc pentru credinţă.
9. Biserica Ortodoxă R om ână, Seria II, anul 41, nr. 11/august, 1923, p. 781.
10. Istoricul Înfiinţării Bisericii N eam ului de la Mărăşeşti, p. 30, nota 1.
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Şi s-a ridicat din temelie acest sfânt locaş, în zilele Prea InA.Ut»Iui nostru Domn, Ferdinand I, din m ila lui Dumnezeu, Rege a toaU Ţaia
Românească şi a Soţiei Sale M aria, Doamna şi Regina, carer ca ovânk*.
s-a nevoit spre binele neam ului. M itropolit primat al României, iila-i
Dr. M iron Cristea ; m itropolit al M oldovei şi Sucevei, îiind Dr. Pimen
Georgescu ; preşedinte al C onsiliului de miniştri, fiind dl. Ion I.C. Brâlianu ; ministrul cultelor, fiind dl. C. Banu ; preşedintă a Societăţii
Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, îind doamna Alexandrina Gr.
Cantacuzino, iar doamna Zoe Gr. Romniceanu, casiera societăţii ; arhi
tecţi, fiind d-nii Pomponiu şi Cristinel.
Temelia s-a pus în anul de Ia Hristos 1923, luna august, 6 19 si
în anul al 9-le^ de domnie a Prea M ăritu lui nostru Rege Ferdinand I.
Făcutu-s-a trei asemenea acte, din care unul s-a zidit în temelia
acestui sfânt locaş, unul s-a depus în Arhivele Generale ale Statului şi
unul se păstrează in arhiva Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor
Române» n .

Exemplarul pus la temelie, a fost introdus Intr-un tub de sticlă şi,
după pecetluire, aşezat în zid, in partea dinspre răsărit, într-o scobitură
a unei bucăţi de piatră, acoperită cu o lespede, pentru a se păstra
veşnic.
în continuare, s-au rostit cuvântări, vorbitorii exprimânduşi satis
facţia de a vedea începute lucrările monumentului.
Mitropolitul Pimen, aducând un vibrant omagiu ostaşilor români
care au luptat la Mărăşeşti, între altele, a spus : «Opera ce se înfăp
tuieşte aici este a unui neam întreg, care înţelege să aducă prinosul lui
de recunoştinţă pentru pomenirea de veci a celor ce s-au luptat cu
bărbăţie şi au murit vitejeşte pentru întregirea neamului... Se va începe,
deocamdată, zidirea criptelor şi a capelei mortuare, în care se vor aduna
şi păstra osemintele eroilor, iar pe altarul ei se vor face slujbe, după
datina strămoşească, pentru pomenirea lor, povestindu-se generaţiilor
viitoare vitejia ostaşilor noştri» J2.
In cuvântul său, generalul Rudeanu, comandantul Corpului III de
Armată, după ce a exprimat recunoştinţă acelora care se sârguiesc pen
tru construirea la Mărăşeşti a unei biserici, a subliniat că «aceasta este
prima catedrală care se ridică în numele vitejiei şi biruinţei ostaşilor
noştri asupra vrăjmaşilor din marele război şi a dreptăţii neamului,
pentru care ei au luptat şi s-au jertfit» 13, iar profesorul transilvănean
Ştefan Cicio Pop, fost ministru, a precizat că «Mărăşeştii trebuie să
rămână, pentru toate generaţiile, locul de înălţare sufletească, unde
venim cu toţii, cei ce simţim româneşte, în fiecare an, ca să mai trăim
o clipă alături de eroii noştri care au murit, luptând vitejeşte, pentru
idealul nostru strămoşesc» 14.
A u mai vorbit : generalul I. Popescu, preşedintele Societăţii Mără
şeşti ; prefectul de Putna şi primarul oraşului Mărăşeşti ; I. Brădişteanu,
IU
12.
13.
14.

Pimen,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

m itropolitul M oldovei şi Sucevei, op. cit., p. 20, 23— 24.
p. 17— 18.
p. 30— 31.
p. 38.
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din partea Ministerului cultelor şi un invalid de război, care au salutat
lucrarea de însemnătate istorică pentru realizarea acestui monument de
recunoştinţă naţională.
In încheiere, Alexandrina Gr. Cantacuzino, preşedinta Societăţii
Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, a arătat că, aici, la Mărăşeşti,
«într-un avânt de sfântă bărbăţie, s-a închegat pentru vecie unitatea
neamului... aici, un popor mic, dar de străveche obârşie, a dat măsura
vitejiei sale şi a înscris cu râuri de sânge numele său în cartea naţiuni
lor... aici, o mare împărăţie s-a clătinat..» 15.
Concomitent cu începerea lucrărilor a continuat strângerea sumelor
cerute de finanţarea lor. Pentru grăbirea strângerii de fonduri, pe lângă
apelul către populaţie de a contribui prin donaţii sau liste de subscripţie,
au fost organizate sute de conferinţe, concerte, spectacole, atât în Capi
tală, cât şi în alte localităţi din ţară, cu participarea unor personalităţi
ale vieţii cultural-artistice, precum şi a elevilor şi studenţilor. Mii de
femei, atât la oraşe, cât şi la sate, au lucrat de mână diferite obiecte de
artizanat, batiste, şerveţele, broderii, păpuşi etc., care au fost apoi vân
dute în bazare, iar banii au fost depuşi pentru construcţia bisericii. Cu
fondurile astfel adunate, însumând şapte milioane le i16, s-a plătit treptat
executarea primei tranşe de lucrări.
In vara anului 1924, prima tranşă de lucrări fiind terminată şi
împlinindu-se şapte ani de la marea bătălie de la Mărăşeşti din august
1917, s-a procedat, cu sprijinul Societăţii «Mormintele Eroilor)), la
deshumarea şi strângerea osemintelor ostaşilor români îngropate pro
vizoriu, în tim pul războiului în diferite cimitire sau chiar pe câmpul de
luptă, pentru a fi mutate în criptele bisericii. Totodată, prin grija Sfân
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, capela monumentului a fost
înzestrată cu cărţi de ritual, obiecte de cult, veşminte preoţeşti şi toate
cele necesare oficierii serviciului divin 17.
La 28 septembrie 1924, aşezându-se în cripte osemintele a 6.000 de
ostaşi români, adunate până atunci de pe câmpul de luptă, s-a putut
trece la inaugurarea primei părţi a construcţiei, urmând, bineînţeles, ca
ea să fie continuată când vor fi strânse fondurile pentru a doua tranşă
de lucrări.
La solemnitate au participat, în afară de autorităţile centrale şi
locale, laice şi bisericeşti, numeroase delegaţii ale unor instituţii din
Capitală şi din alte oraşe ale ţării, reprezentanţi ai Societăţii «Mormin
tele Eroilor», Ligii Culturale, ASTRA din Sibiu, ai Societăţii Ortodoxe
Naţionale a Femeilor Române, ai asociaţiilor Apărătorii Patrieis Uniunii
ofiţerilor în rezervă, ai foştilor combatanţi} demobilizaţilor, invalizilor,
văduvelor şi orfanilor de război, precum şi ai tuturor regimentelor care
au luptat la Mărăşeşti.
Sfânta Liturghie şi slujba de sfinţire a capelei şi a criptelor a fost
săvârşită de episcopii Justinian al Armatei, Ghenadie al Buzăului şi
15. Biserica Ortodoxă R om ână, nr. 11/august, 1923, p. 779— 780.
16. Zefira Voiculescu, întru slava eroilor neamului. Istoricul M ausoleului de
1a M ărăşeştit Ed. M ilitară, 1971, p. 19.
17. A rhiva Sf. Sinod, dos. nr. 176/1924, f. 87— 92; 157— 162.
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Lucian al Romanului, ajutaţi de un impunător sobor de preoţi si diaccxu.
după care a urmat un mare parastas, In prezenţa a mii de ;.o;â:en:— rr ^
ales văduve şi orfani de război — sosiţi din toate colţurile ţârii, un::
trenul ,alţii cu căruţele sau pe jos, pentru a îngenunchea, cu 'urrunlri
aprinse, în faţa raclelor cu osemintele soţilor, taţilor, fraţilor şi fiilor Ier.
In cuvântările rostite cu acest prilej, mitropolitul Pimen, Alexan
drina Gr. Cantacuzino şi Zoe Gr. Romniceanu, preşedinta şi respec::v.
casiera Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, profesor-*
Marin Ştefănescu, delegatul Ligii Culturale, I. Bologa, reprezentaniui
Societăţii ASTRA din Sibiu, I. Lungulescu, din partea Uniunii ofiţerilor
în rezervă, maiorul Fotescu, din partea Societăţii «Mormintele Eroilcr \
dr. col. Constantinescu şi lt. col. Teişanu, reprezentanţii invalizilor ce
război, primarul oraşului Mărăşeşti, Maria Septilici, în numele vădu
velor de război şi o elevă, orfană de război, de la orfelinatul «Olga M.
Sturdza» din Focşani, au lăudat strădaniile depuse pentru construcţia
monumentului care, deşi realizat numai pe jumătate, lăsa să se intrevadă un măreţ şi pios edificiu ce va dăinui peste veacuri, ca altar de
recunoştinţă pentru eroii neamului, dar şi de nădejde şi îmbărbătare
pentru generaţiile viitoare.
Ceremonia s-a încheiat printr-o masă comună, la care au luat parte
peste 500 de invitaţi, în timp ce se împărţea pomană la o mie de săraci.
In interiorul edificiului, având aspectul unui enorm cavou, cu un
diametru de 40 de metri, au fost distribuite, sub formă de reze, 16 galerii
cu cripte etajate, dintre care 8 galerii lungi şi 8 galerii rotunde, unite
între ele printr-un coridor circular. In cele 8 galerii rotunde, având
cripte şi în pardoseală, au fost depuse osemintele multor eroi necu
noscuţi. Numele celor identificaţi au fost săpate pe plăci de marmură,
fixate în faţa criptelor etajate, între coloane.
In rotondă, care formează capela mortuară, a fost aşezat sarcofagul
generalului Eremia Grigorescu, comandantul Armatei I române în
timpul luptelor de la Mărăşeşti, cel care a ştiut să rostească lapidar
ordinul istoriei : «Pe-aici nu se trece !» şi să conducă trupele spre victo
rioasa îndeplinire a acestui ordin. Ulterior a fost aşezat aici şi sarcofagul
generalului Alexandrov, comandantul Diviziei 8 artilerie rusă.
Intr-una din criptele galeriei din dreapta au fost depuse osemintele
locotenent-colonelului Artur Vârtejeanu, mort vitejeşte în fruntea Bata
lionului 9 vânători, pe care-1 comanda. în altă criptă au fost aşezate
osemintele căpitanului Grigore Ignat, găsit mort la cota 100, cu mâinile
încleştate pe mitraliera cu care secerase rândurile duşmanului. Alături,
pe o placă de marmură a fost încrustat numele preotului militar Ştefan
Ionescu Cazacu, din Regimentul 3 Olt, de asemenea, vrednic de pome
nire între eroi. în aceeaşi galerie, dar în altă criptă, au fost depuse ră
măşiţele fetiţei de 12 ani Măriuca Ion Zaharia, din Pădureni, care, sub
ploaia de obuze, aducând mâncare servantului unei mitraliere, a rămas
la observator, transmiţând ştiri în locul ostaşului căzut, până când a fost
omorâtă şi ea.
După inaugurare, construcţia o fost acoperită provizoriu cu carton
gudronat, pentru a fi protejată împotriva intemperiilor. în acelaşi timp,
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s-a continuat acţiunea de strângere şi aşezare in cripte a osemintelor
eroilor găsiţi în diferite locuri in zona luptelor, numărul lor ajungând,
in anii următori, la 10.000.
Deşi rămas neterminat, monumentul a devenit locul unde, an de
an, au venit în pelerinaj mii de locuitori din toate colţurile ţării, pentru
a cinsti memoria celor căzuţi la datorie.
Este de menţionat că, la 14 mai 1923, pe platoul Bisericii Neamului
de la Mărăşeşti — cetatea eroismului românesc — s-a desfăşurat cere
monia desemnării ostaşului necunoscut, menit să semnifice sacrificiul
suprem al tuturor acelora care au căzut eroic pentru ţară.
Această măsură fusese luată pe baza Legii pentru cinstirea memo
riei eroilor căzuţi, votată de Parlamentul României încă de la 23 august
1920 care, înscriindu-se în moda epocii, prevedea ridicarea în Capitala
ţării a unui edificiu comemorativ al războiului de întregire naţională,
constând dintr-un cenotaf dedicat eroilor neamului, pe care urma să fie
depusă Cartea de A ur, cu numele tuturor eroilor morţi pentru patrie.
Avându-se, însă, în vedere tradiţiile religioase ale ţării, s-a renunţat la
ridicarea cenotafului şi s-a hotărât, în anul 1923, pentru veşnica cinstire
a eroilor neamului, să se aleagă şi să fie deshumate rămăşiţele unui soldat
necunoscut român, num it OSTAŞUL NECUNOSCUT, care să fie reînhumate cu mare solemnitate la Bucureşti, în Parcul Carol, în vecinătatea
Muzeului Militar, pentru a simboliza eroismul şi biruinţa ce au dus la
întregirea naţională, căci, fără nume fiind, el este al neamului întreg.
Pentru aceasta, începând cu 11 mai 1923, au fost dezgropate, cu
toate onorurile militare, zece ostaşi necunoscuţi de pe zcce câmpuri de
luptă ale ţării, unde s-au dat cele mai grele bătălii cu duşmanul în
1916— 1919 : Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, Tg. Ocna, Muntele Sorica
(Prahova), Raşoviţa (Tg. Jiu), Bălăria (Bucureşti), Topraisar (Dobrogea\
Ciucea (Transilvania şi Basarabia). Alegerea s-a făcut numai dintre
soldaţii necunoscuţi, înhumaţi în morminte individuale, de către un
delegat al Societăţii «Mormintele Eroilor», iar pentru frontul Mărăşeşti
— Tg. Ocna, chiar de către preşedintele acestei societăţi, mitropolitul
primat Miron Cristea. După deshumare, osemintele celor zece soldaţi
necunoscuţi au fost aşezate în sicrie de stejar, de acelaşi model şi m ă
rime, căptuşite cu tablă de zinc şi învelite cu mătase roşie, care au fost
transportate, apoi la Mărăşeşti, în vagoane speciale şi depuse, în ziua
de 13 mai 1923, cu paradă militară, la Biserica Eroilor Neamului.
Printr-o hotărâre a Ministerului de război, care a elaborat progra
m ul ceremoniei, desemnarea ostaşului necunoscut s-a făcut de către un
orfan de război, elev în clasa I a unui liceu militar din ţară, cu cea mai
mare medie la învăţătură şi cu purtarea ireproşabilă. Acesta a fost
Amilcar Săndulescu, în vârstă de 12 ani, născut la 20 februarie 1911, în
comuna Mădulari, judeţul Vâlcea, elev în clasa I la Liceul militar
D.A. Sturdza din Craiova, rămas, mai întâi, orfan de mamă şi apoi, de
tată, ofiţer în rezervă, căzut în primul război mondial.
în ziua de 14 mai 1923, la orele 15,00, pe platoul de la Mărăşeşti a
avut loc ceremonia desemnării ostaşului necunoscut. Generalul Mărdăreseu, ministru de război, l-a luat de mână pe Amilcar Săndulescu şi,
după ce a trecut cu el prin faţa celor zece sicrie, depuse pe două rânduri,
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l-a întrebat : «Arată-ne care este tatăl tău ?». Copilul, orfan de război,
a ales al patrulea cosciug din primul rând, spunând : «Acesta este tatăl
meu !» şi a căzut în genunchi1S.
Celelalte nouă sicrie au fost înhumate, cu toate onorurile militare
în cripta Bisericii Neamului de la Mărăşeşti.
în 15 mai, la ora 7,00 dimineaţa, un tren special cu rămăşiţele
Ostaşului Necunoscut a părăsit gara Mărăşeşti, îndreptându-se spre
Capitală, unde a ajuns, in Gara de Nord, la ora 17,00. Aici, sicriul,
purtat de.ofiţeri, cavaleri ai Ordinului «Mihai Viteazul» şi de grade infe
rioare, decoraţi cu Medalia «Virtutea Militară», a fost aşezat pe un afet
de tun, tras de opt cai, după care a fost transportat şi depus la biserica
Mihai Vodă, permiţându-se pelerinajul publicului până a doua zi, 16 mai.
în dimineaţa zilei de 17 mai 1923, Ziua Eroilor, la ora 9,00, după
oficierea unei slujbe religioase, sicriul cu osemintele Ostaşului Necu
noscut a fost depus pe un afet de tun şi, cu un impunător cortegiu, în
sunetele muzicii militare, a fost pornit spre parcul Carol. Aici, ofiţeri şi
plutonieri, decoraţi cu Ordinul «Mihai Viteazul» şi Medalia «Virtutea
Militară», au ridicat sicriul de pe afet şi, în timp ce delegaţiile tuturor
unităţilor militare dădeau onorul, înclinând drapelele, a fost depus la
locul de veşnică odihnă, din faţa Muzeului Militar.
In anul 1927, deasupra mormântului a fost aşezată o lespede, iar
împrejur s-a amenajat un ansamblu funerar, după planurile sculptorului
Emil W illy Becker, autorul unor reuşite lucrări decorative din Biserica
Neamului de la Mărăşeşti. Pe lespede s-a scris : «Aici, doarme fericit
întru Domnul, ostaşul necunoscut, săvârşit din viaţă în jertfa pentru
unitatea neamului românesc. Pe oasele lui odihneşte pământul României
întregite. 1916— 1919».
Incheindu-se, la sfârşitul anului 1924, prima parte a construcţiei
Monumentului Eroilor Neamului de la Mărăşeşti, constând din amena
jarea parterului (subasmentului), cu criptele şi capela mortuară, urma
să se treacă, la începutul anului următor, la ridicarea etajului superior
care, potrivit proiectului, trebuia să fie o biserică măreaţă şi impună
toare, dar, din lipsa fondurilor, lucrările au fost amânate timp de mai
mulţi ani.
Văzând că monumentul riscă să se ruineze, mitropolitul Pimen a
cerut în repetate rânduri, prin intervenţii publice, reluarea lucrărilor
pentru definitivarea construcţiei, apelând la ajutorul statului.
Astfel, în şedinţa din 14 iulie 1931 a Senatului, al cărui membru
de drept era, mitropolitul Pimen a arătat că, «dacă până acum iniţiatorii
s-au ferit să ceară fonduri din bugetul statului, ştiind că un monument
are mai mare valoare morală atunci când e ridicat din iniiiaîivă privată
şi prin contribuţia poporului, decât cel făcut din banii statului*, şi pen
tru că «nu s-a cheltuit nimic până acum din bugetul statului pentru
monumentul de la Mărăşeşti, ci sumele Întrebuinţate la prima tranşă de
lucrări s-au adunat cu liste de subscripţie de la populaţie, prin preoţi»,
acum, «pentru ca lucrările realizate să nu se deterioreze complet, iar
18.
Elevul A m ilcar Sănrîulescu, ck ’d Li* cui ni' Tîar d:n Cfuiowi. care a ales
sicriul cu rămăşiţele Ostaşului Nccunos( ut, la 1 1 mai 19J3, a murit in vara aceluiaşi
an, înecat la Agigea.
9 — B.O.R.
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monumentul să fie terminat, este necesar să intervină Corpurile le
giuitoare şi să voteze un credit de la buget pentru definitivarea lor» rj.
Tot el a intervenit din nou şi în şedinţa Senatului din 31 ianua
rie 1933, cerând, de data aceasta, guvernului ca, «cu toată criza prin
care trece ţara, să găsească mijloace pentru desăvârşirea Bisericii Nea
mului de la Mărăşeşti, împlinind, astfel, o datorie sfântă faţă de ostaşii
noştri care au murit, luptând vitejeşte, pentru a ne cla România Mare
prin jertfa vieţii lor, iar acum se odihnesc la Mărăşeşti, pe locul de
biruinţă» -°.
Abia pe la începutul anului 1936, Monumentul de la Mărăşeşti
reintră în actualitate. Personalităţi de vază ale vieţii social-politice şi
culturale româneşti, între care Nicolae Titulescu şi Nicolae Iorga, încep
să se intereseze mai îndeaproape de soarta monumentului, cerând, prin
presă şi în Parlament, grabnice măsuri pentru terminarea lui. în aceste
condiţii, guvernul, venind în întâmpinarea dorinţei opiniei publice, s-a
arătat dispus să preia construcţia edificiului, anunţând public reluarea
lucrărilor. O parte din fondurile necesare urma să fie asigurată treptat
de la buget, de către Ministerul de război şi de alte ministere şi insti
tuţii centrale de stat, iar cealaltă parte trebuia strânsă prin contribuţii
benevole de la populaţie.
Pentru economie de fonduri, s-a renunţat la executarea proiectului
în varianta biserică, aşa cum fusese conceput iniţial de arhitecţi, căci
aceasta cerea materiale solide şi durabile, ca bronzul, piatra naturală şi
marmura, care erau costisitoare, făcând-o irealizabilă. S-a apreciat,
totodată, că etajul superior ridicat deasupra subasmentului sub formă
de biserică era nepotrivit cu situaţia monumentului în ipoteza că în
viitor el n-ar mai fi izolat, ci înconjurat de instituţii cultural-patriotice.
De aceea, s-a ales varianta Mausoleuf care se putea realiza cu un
preţ de cost mai redus, doar în piatră de granit, a cărui măreţie urma
să fie asigurată nu numai de arhitectura edificiului, ci şi de arta plastică
decorativă. Aşa s-a ajuns la soluţia de a se executa pe friza ce încon
joară domul(cupola)monumentului, un basorelief reprezentativ.
Ca urmare, la 6 august 1936, cu prilejul comemorării glorioasei
bătălii de la Mărăşeşti, s-a procedat la aşezarea pietrei fundamentale a
celei de-a doua tranşe de lucrări, zidindu-se în fundaţie un pergament21.
în septembrie, acelaşi an, Comitetul pentru construcţia monumen
tului de la Mărăşeşti, completat cu noi membri, s-a întrunit în şedinţă
specială şi a hotărât ţinerea unei noi licitaţii publice pentru efectuarea
celei de-a doua tranşe de lucrări. Din mai multe oferte prezentate, comi
tetul s-a oprit asupra Antreprizei de construcţii Tiberiu Eremia, cu care
a şi încheiat un contract în valoare de 13.211.440 le i22, prevăzându-se
ca executarea lucrărilor să aibă loc eşalonat, nedispunându-se, deocam
dată, de întreaga sumă.
La 1 martie 1937, şantierul s-a redeschis. Odată reluate, lucrările au
avansat rapid, sub îndrumarea competentă a inginerului Marcu şi arhi
tectului Ghica-Budeşti. Astfel, după ce s-au făcut toate săpăturile nece
19. M itropolia Moldovei, anul V II, nr. 7— 8 /iulie-august 1931, p, 189— 192
20. Ibidem. anul IX, nr. l/ianuarie, 1933, p. 7.
21. Zefira Voiculescu, op. cit., p. 30.
Ibidem , p. 33.
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sare, au fost turnate, din beton armat, gradenele, având c lungime de
60 metri şi trotuarul din jurul monumentului, însumând 160 metri
pătraţi de plăci de beton. S-a realizat, apoi, acoperirea întregii suprafeţe
exterioare a monumentului, atât a corpului său principal, cât şi a tera
selor din faţă şi din părţile laterale, cu blocuri masive de granit de
Deva, prelucrate rustic. Treptat, a fost clădit, din acelaşi granit de
Deva — una dintre cele mai tari şi mai durabile pietre, pentru a rezista
peste veacuri — şi etajul superior al monumentului, în formă hexago
nală, cu impunătoarea Cupolă a gloriei.
Pentru ornamentaţia interioară şi exterioară, comitetul a făcut apel
la sprijinul unor artişti consacraţi, care, răspunzând cu bunăvoinţă che
mării, şi-au pus întregul lor talent în slujba lucrării de desăvârşire a
edificiului.
Podoaba cea mai de preţ a monumentului — Cupola gloriei — sub
forma unui enorm cilindru de granit, a fost ornată la exterior cu o friză
în basorelief de o rară frumuseţe, de către sculptorul Ion Jalea — care
a lucrat cu o singură mână, artistul pierzându-şi braţul drept pe frontul
de la Mărăşeşti, unde a participat direct la lupte, fiind grav rănit — şi
prietenul şi colegul său, sculptorul Cornel Medrea. Această friză sculptu
rală, în suprafaţă totală de 103 metri pătraţi, simbolizând Victoria —
prin chipul femeii înaripate şi purtătoare de spadă şi de lauri ai biruin
ţei — sintetizează toate armele care au conlucrat la înfrângerea duşma
nului, în trăsăturile lor cele mai caracteristice. Astfel, au fost reprezen
tate şi distribuite pe întregul brâu al basoreliefului : cavaleria, infanteria,
artileria, apoi, geniştii, marina şi aviaţia.
în armonie cu friza sculpturală, care sombolizează Victoria, pictorul
Eduard Săulescu a conceput şi realizat fresca de mare efect artistic ce
împodobeşte interiorul Cupolei gloriei, sub forma apoteozei nimburilor
eroilor care s-au jertfit pentru patrie şi ale căror oseminte au fost strânse
în acest sanctuar al neamului. Compoziţia imortalizează, prin inscripţii
ce se intercalează cu ornamente stilizate în frunze de laur şi stejar,
numele localităţilor unde s-au dat luptele din vara anului 1917 şi ostaşii
români au dat cele mai grele jertfe, precum şi denumirile unităţilor care
s-au acoperit de glorie nepieritoare în încleştările cu duşmanul cotro
pitor. Tot el a pictat şi cele 8 steaguri tricolore de o rară frumuseţe
— realizate din pânză de mătase, după modelul celor ce au însoţit
trupele române în războiul din 1916— 1917 — cu care a fost împodobit
balconul interior al cupolei.
Cupola gloriei se încheie la exterior cu un ansamblu sculptural
— format din patru vulturi uriaşi, ce ornamentează soclul crucii înalte
de trei metri — dăltuit din acelaşi granit de Deva, după modelul în
ghips al sculptorului N. Tofan.
La rândul lor, sculptorul E. Becker a executat cu mult simţ artistic
părţile decorative, între care şi uşile de bronz de la intrare şi din inte
rior, iar sculptorul Teodorescu a realizat uşile împărăteşti, care au fost
pictate apoi de Molda, făcând astfel din altarul capelei mortuare un
adevărat giuvaer.
într~o perfectă colaborare, constructori, sculptori şi pictori, la un
loc, au realizat o neegalată operă de artă — de 30 metri înălţime şi
40 metri diametru —■cel mai grandios monument-sanctuar al ţării. Pe
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frontispiciul său sunt dăltuite în granit cuvintele : INTRU SLAVA
EROILOR NEAMULUI.
Recepţia lucrărilor s-a făcut de către o comisie numită de Ministerul
cultelor, compusă din arhitectul Horia Teodorescu, inspector general Ion
Teodorescu-Sion şi sculptorul Nae Constantinescu, care au apreciat elo
gios realizarea mausoleului.
Inaugurarea oficială a avut loc, intr-un cadru sărbătoresc, în ziua
de duminică, 18 septembrie 1938, festivităţilor dându-li-se o amploare
deosebită. Pentru a da posibilitatea publicului să participe în număr cât
mai mare, s-a redus cu 75 la sută costul biletelor de tren cu destinaţia
Mărăşeşti. Cu câteva zile înainte, de o parte şi de alta a mausoleului,
au fost aşezate tunuri, iar pe platoul central, de-a lungul esplanadei, au
fost plantaţi 8.000 trandafiri, formând un adevărat covor roşu. Mii de
oameni — în majoritate femei, ţărani şi copii, în costume naţionale —
veniţi din toate colţurile ţării, încă din ajun, au petrecut noaptea sub
cerul liber, pe pământul sfinţit prin marile jertfe ale ostaşilor eroi.
în dimineaţa zilei stabilite, în pavilionul din faţa mausoleului, învă
luit în stindarde tricolore ce fâlfâiau în aer, au luat loc, conform proto
colului, şeful statului, membrii guvernului, patriarhul Miron Cristea şi
membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, comandanţii
armatei şi alte personalităţi ale vieţii publice. De asemenea, la locul sta
bilit, se aflau ofiţerii şi trupa din garnizoanele Focşani şi Tecuci, dele
gaţii foştilor luptători cu drapele, reprezentanţii asociaţiilor ofiţerilor
pensionari, ai subofiţerilor de rezervă, ai invalizilor, văduvelor şi orfa
nilor de război.
Ceremonia, care a îmbrăcat caracterul unui mare praznic naţional,
a început cu slujba de sfinţire a mausoleului, săvârşită de mitropolitul
Bălan al Ardealului şi de episcopii Lucian al Romanului, Nifon al Huşi
lor, Grigorie al Argeşului şi Partenie al Armatei, înconjuraţi de un
impunător sobor de preoţi şi diaconi -K După Sfânta Liturghie s-a oficiat
un parastas pentru ostaşii căzuţi pentru apărarea ţării 2/\
S-au rostit, apoi, ample cuvântări, prilejuind evocarea tradiţiilor
milenare de luptă ale poporului nostru, afirmarea hotărârii sale de a-şi
apăra libertatea şi independenţa naţională. Primul vorbitor, episcopul
Nicolae Colan, ministru cultelor, după ce a scos în evidenţă faptul câ
«mii cie cetăţeni au ţinut să fie de faţă la sfinţirea acestui scump locaş»,
a spus că el «-a zidit pentru păstrarea şi cinstirea osemintelor acelor
eroi fără seamăn care, în crunta învolburare de la Mărăşeşti, cu cea mai
pilduitoare jertfă a vieţii lor, au deschis poarta cea mare spre tărâmul
de lumină al biruinţei idealului naţional, spre unirea tuturor românilor
într-o singură ţară» 25. La rândul său, mitropolitul Nicolae Bălan al
Ardealului a arătat că «locul pe care s-a ridicat acest altar, e loc sfânt,
ce poartă asupra sa, ca o binecuvântare de sus, nim bul ceresc al erois
m ului românesc apărător de ţară şi al jertfelor fără de seamăn pe care
neamul nostru le-a adus în momentul suprem al datoriei sale... De aceea,
Mârăşeştii trebuie să întărească în noi sentimentul de încredere în vir
tuţile neamului, căci el ne pune în faţă pilda uriaşei capacităţi de jertfă
23. Renaşterea, anul X V II, nr. 9— 10/septembrie-octombrie, 1938, p. 324— 325.
24. Cronica Rom anului, anul XV, nr. 9/septembrie, 1938, p. 327— 328.
25. Renaşterea, p. 36 4— 365.
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şi de eroism a poporului nostru» 2C. Deasupra capetelor m ulţim ii -u
răsunat, apoi, cuvintele ritmate ale căpitanului invalid Ion Consi^ntinescu, Închinate eroilor : «Vă aducem azi prinosul / Sfânt al P :r:e:
Române / Soarele izbândei noastre / Mărăşeştii vor rămâne».
Festivităţile s-au încheiat, după tradiţie, printr-o impresionantă şi
simbolică defilare a trupelor.
In anul 1951, după ce autorităţile comuniste desfiinţaseră cu puţin
timp înainte, printr-un decret, toate asociaţiile şi societăţile culturale şi
religioase, interzicând şi Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Ro
mâne, prin strădaniile căreia s-a edificat Mausoleul Eroilor Neamului de
la Mărăşeşti, care, în calitate de persoană juridică, l-a avut până atunci
sub îngrijire, monumentul, «împreună cu terenul şi toate clădirile afec
tate», a fost trecut «în posesia şi administrarea Episcopiei Buzăului» 27;.
Ca urmare, episcopul A ntim Angelescu al Buzăului, cu Decizia chiriarhală nr. 70/1951, a afiliat biserica mausoleului, respectiv, capela mor
tuară, parohiei «Adormirea Maicii Domnului» din Mărăşeşti, îndatorând
preotul paroh să se îngijească de oficierea serviciului divin şi de între
ţinerea sfântului locaş 2rf.
Mai arătăm că, în anul 1958, din dispoziţia autorităţilor comuniste,
Ostaşul Necunoscut a fost scos din locul ce i se stabilise în Parcul Carol,
din Bucureşti, num it acum Parcul Libertăţii şi dus la Mărăşeşti, spre
a face loc rămăşiţelor liderilor comunişti, după ce, cu un deceniu înainte,
mormântul său fusese lăsat în părăsire.
Spre a repara această nedreptate şi frustrare, impusă de conducerea
comunistă pentru a şterge din memoria poporului român suferinţele şi
luptele duse pentru unitatea naţională, la 26 octombrie 1991, după mai
bine de 30 de ani, rămăşiţele Ostaşului Necunoscut au fost readuse la
Bucureşti, în centrul păm ântului românesc, cu toate că nu fusese în
surghiun pe locul jertfei şi biruinţei sale de 1a Mărăşeşti, alături de cei
ce au simţit şi au gândit ia fel, şi au fost aşezate în Parcul Carol, acolo
unde, cu 68 de ani în urmă, generaţia reîntregirii îi hărăzise locaş de
veşnică odihnă.
Construcţia Monumentului Eroilor Neamului de la Mărăşeşti
operă naţională înfăptuită din iniţiativa şi prin contribuţia Bisericii —
s-a realizat treptat, pe etape, rezultând în final un edificiu viguros şi
auster, cc aminteşte mai degrabă de un turn de cetate ridicat pentru a
sluji parcă luptei, nu contemplaţiei. Replică peste milenii a monumen
tului de la Adamclisi, Mausoleul de la Mărăşeşti este, totodată, o punte
între începuturile poporului nostru şi maturitatea sa, mărturie şi sim
bol, în acelaşi timp, a tuturor jertfelor date de fiii acestui pământ în
lupta lor îndârjită şi necurmată pentru a-şi păstra fiinţa şi asigura conti
nuitatea pe vatra în care s-au născut şi au crescut.
Mausoleul de la Mărăşeşti, acest simbol al marelui sacrificiu făcut
de fiii ţării pentru apărarea gliei străbune, menţine mereu trează în
conştiinţa poporului datoria sacră de a cinsti memoria eroilor aşa cum
se cuvine, de a fi oricând gata pentru apărarea independenţei şi integritătii naţionale.
— ----26.
27.
28.

L -------GH. VASILESCU
Ibidem, p. 368— 369.
Glasul Bisericii, anul X, nr. 10— 12/octornbrie-decembrie, 1951, p. 76.
Ibidem, p. 77.
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O RIGIN EA ŞI ROLUL ISTORIC
AL M ĂN ĂSTIRII DIN CETATEA NEAMŢULUI
De cum ajungi la Humuleştii lui Creangă şi treci podul în Târgul
Neamţului, paşii ţi se încetinesc fără voie, aproape şovăind, ca şi cum
ar pipăi terenul pe care se aştern, pentru că privirea nu-ţi mai coboară
pe asfaltul drumului, ci este atrasă irezistibil în sus, spre imaginea zveltâ
şi semeaţă a Cetăţii Neamţului, ce stă aburcată pe o culme de munte, ca
o coroană domnească pe o frunte de voievod tânăr şi voinic. Din această
cauză nu te mai înduri să priveşti edificiile noi şi moderne ale oraşului
care te înconjoară, nici firmele îmbietoare şi vitrinele ispititoare ale
magazinelor ce se înşiră de-a lungul trotuarelor, ci te laşi furat de
aceeaşi imagine încărcată de istorie, care te captivează şi te fascinează
prin măreţia şi monumentalitatea sa. Dar, puţini dintre numeroşii turişti,
care-şi numără paşii pe căile suitoare spre cetatea ce stă suspendată
deasupra Ozanei ştiu că pentru dezvelirea sa de sub straturi de pământ
şi uitare au trudit doi oameni de ştiinţă. Unul dintre ei era vestitul
istoric Ilie Minea, originar din Săcelele Braşovului, celălalt, un inimos
profesor local, Dumitru Constantinescu. Amândoi şi-au unit voinţa şi
priceperea şi ajutaţi de echipe de voluntari, au făcut primele săpături
arheologice, ca să descopere nu numai zidurile, dar şi taina începutu
rilor acestui magnific monument. Şi pentru că mijloacele de lucru erau
rudimentare şi interesul oficialităţilor vremii era şubred, s-a întâmplat
ca în balada Meşterului Manole, în care nimic de valoare şi de durată
nu se poate realiza fără sacrificii. Ilie Minea a fost surprins sub un mal
de pământ, care a pus capăt, mai târziu unei existenţe luminoase, pentru
a dezveli alte porţiuni de cetate, dar zidindu-1 în propria sa operă, Dar
munca sa a fost continuată de tovarăşul său de trudnică cercetare,
D. Constantinescu, până când, în zilele noastre, au fost scoase la lumină,
vestigiile unei epoci de glorie prin grija statului român şi dăruite ge
neros oamenilor, ca un bun naţional.
Dar, din păcate, nici o mărturie scrisă nu glăsuieşte deocamdată
despre originea acestei coroane de pe munte, arătându-se privirii noastre
din neguri de timp, concretă şi materială, enigmatică şi scăldată în
legendă, însă deschisă şi ademenitoare pentru cei care doresc să-i caute
dovezile primelor începuturi. Şi, ca în legendele cu voinicii care-şi
încearcă puterile pentru răpirea mărului de aur, mulţi chemaţi şi neche
maţi s-au încumetat să-i smulgă cetăţii, maiestuase şi tăcute, taina
naşterii sale.
Un prim cercetător a fost Melchisedec, episcop de Roman, care,
crezând că a descoperit această taină, a făcut-o cunoscută specialiştilor,
susţinând că Petru Rareş ar fi construit Cetatea Neamţului şi bisericuţa
din interiorul ei. Temeiurile pe care îşi susţinea această opinie le vom
vedea mai târziu, dar până atunci nu putem să nu remarcăm erorile ine
vitabile oricărui pionierat în exploatarea adevărului.
Melchisedec, a fost combătut de către V. A. Urechia, vestit prin
scrierile sale istorice şi literare, care s-a sprijinit în afirmaţiile sale pe
documente de arhivă. Dar, deşi documentele pe care s-au sprijinit cei
doi cercetători erau autentice, concluziile lor au fost diferite, ca nişte
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variante ale aceleiaşi greşeli, adevărul rămânând ascuns, ca faimoasa
comoară din basmele copilăriei noastre care, cu cât săpai mai mult, cu
atât ea se afunda mai adânc în pământ. Meritul lor a fost acela că au
considerat Cetatea Neamţului o operă arhitectonică a meşterilor moldo
veni, chiar dacă au greşit în ce priveşte paternitatea ei.
Din păcate, au fost şi alţi autori, care, abordând empiric această
temă, au susţinut originea teutonică a cetăţii şi, implicit, a bisericii l.
Unii dintre ei, neavând acces la izvoare autentice, s-au lăsat amăgiţi de
aroma legendelor auzite de pe la călugării din mănăstire şi au crezut in
logica aparentă a fabulaţiilor adesea fantastice. Alţi autori, atunci când
au privit în oglinda puţinelor documente ce le-au stat la îndemână, n-au
sesizat substratul economic, politic şi social al diverselor evenimente
evocate, în care de fapt mănăstirile îşi disputau între ele unele proprie
tăţi, boierii se plângeau domnului ' împotriva altor boieri şi boiernaşi
pentru aceleaşi pricini de acaparare de pământuri, pentru că in această
perioadă asistăm la un proces dramatic de rapidă deposedare a oame
nilor liberi de pământul lor. Astfel de erori de interpretare au început
să se rărească pe la jumătatea veacului nostru, când au început să fie
valorificate noi izvoare documentare şi începând cu săpăturile arheolo
gice întreprinse de Ilie Mircea şi Dumitru Constantinescu, s-a inaugurat
epoca cercetărilor sistematice şi riguros ştiinţifice
Dar, Cetatea Neamţului nu era “numai o mănăstire istorică, ci şi una
a geniului artistic românesc, în care se reflectă nivelul atins de meşte
şugul construcţiilor, de acela al milităriei, de arta ducerii războiului etc.
De aceea, pentru a ne explica erorile de până acum, trebuie să pornim
de la faptul, că istoricii care au abordat cercetarea Cetăţii nu au avut
la îndemână cunoştinţele de astăzi privind arta feudală românească, ca
element ajutător în munca lor de cercetare. Abia la începutul secolului
nostru au apărut lucrări generale şi de sinteză mai importante despre
arta bisericească din ţara noastră3.
Atraşi de mirajul subiectului şi de monumentalitatea cetăţii, mulţi
autori au adoptat intre anii 1958— 1963 stilul senzaţional, făcând, în cel
mai bun caz, o operă de popularizare a istoriei şi reproducând în general
pe cronicari ori însemnările, mai mult sau mai puţin cuprinzătoare, ale
unor călători.
ÎNCEPUTURI

controversate

Până prin anii 1950, cercetătorii care s-au ocupat de Cetatea Neam
ţului credeau că teutonii au construit acest fort. Şi pentru că el semăna
ca plan de construcţie cu cel al Sucevei, au tras concluzia că şi capitala
1 . N. Creţulescu, Istoria Cetăţii Neamţului, Bucureşti
1905.
2. D. Constantinescu, Campania dc săpături din anul
1940 deIa Cetatea N eam 
ţului, în «Anuarul Comisiei M onum entelor Istorice pe anul 1942». Bucureşti, 19 43;
Idem, Raport asupra săpăturilor din anul 1942, de Ia Cetatea Neamţului, în «Anuarul
Comisiei Monumentelor Istorice pe 1942», Bucureşti, 1943, M inea I, N. Grigoraş şi
ing. Gh. Cojoc, Din trecutul Cetăţii N eam ţului, Bucureşti, 1940.
3. Gr. Musceleanu, Monumentele străbunilor din România,
Bucureşti, 1873,
George Mandrea, Cetăţile Neamţu şi Suceava, Bucureşti
1901 ; V. A. Urcchia, Bise
rica din Cetatea Neamţului, Bucureşti, 190 ; Gh. Balş, Bisericile lu i Ştefan cel Mare,
Bucureşti, 1925.
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Moldovei a fost construită ele teutoni. Pentru a-şi susţine teoria, ei şi-au
adus in sprijin toponimia locurilor, care, în concepţia lor, amintea despre
teutoni. Cei care au adoptat acest punct de vedere '* au făcut-o pentru
că era mai comod, asemănarea toponimică convingânclu-i că teutonii ar
fi fost cei care au construit mai multe cetăţi în aceste locuri. Opinia
unora dintre ei s-a bazat pe scrisorile trimise de papa Grigore al IX-lea
(1227— 1241) către regele Ungariei, Andrei al II-lea, apoi fiului său,
Bela al IV-lea şi altor demnitari ecleziastici sau laici maghiari. Dar, în
mod special se menţiona în scrisoarea din 31 august 1232 către episcopul
Iacob de Preneste 5 că Ţara Bârsei a fost donată cavalerilor teutoni, unde
au construit cinci cetăţi, iar după ce le-a fost revocată donaţia, cavalerii
teutoni au reuşit să obţină din nou aceste locuri de la Andrei al II-lea,
clându-li-se în plus «Cumania care se află dincolo de munţi», unde se
spune că au construit un «castrum m unitissim um »(i. Totuşi, deşi le-a
confirmat în două rânduri (1211 şi 1222) dreptul de a se bucura de
posesiunile lor, regele i-a alungat în cele din urmă pe cavalerii teutoni,
în anul 1223 '.
Faţă de această revocare, papa Honoriu al III-lea formulează un
număr de 14 scrisori în favoarea cavalerilor teutoni, dar în care nu se
pomeneşte de nici una din cele cinci cetăţi puternice, precum nici de
acea «foarte întărită». între scrisoarea papei Grigore ai IX-lea din 1232
se spune că cumanii au fost alungaţi de cavalerii teutoni de lângă trecătoarea prin care puteau intra şi ieşi in voie din Transilvania. Cu toate
acestea, cei din Cetatea Neamţului nu puteau supraveghea această tre
cătoare, aşa cum a pretins A.D. Xenopol8, întrucât ea se afla la 70 de
kilometri de pasul Tulgheş.
Studiind etimologic cuvântul «neamţ», care defineşte numele acelor
locuri, ne explicăm de ce, orientându-se după înţelesul semantic al
cuvântului, unii cercetători au crezut că este vorba despre nişte nemţi
care au locuit cândva pe teritoriul Moldovei, Unul dintre aceştia, în
■
4. B. P. Haşdeu, Cetatea Neamţului, în «Foaia Societăţii rom ânism ului» nr. 7,
clin octombrie 1870, Bucureşti, p. 328— 330 ; D. O nciul O riginile Principatelor Rom âne,
Bucureşti,1899, p. 83, 93 (cf. Opere complete, tom ul î, ediţia critică adnotată de
A. Sacerdoţeanu, Bucureşti, 1946, p. 236; K. A. Romstorfer, Schioss Ncamţu unei
einige Klosteranlage in seiner U m gebung, în «Jahrbuch des Rukowiner Landcs-Museums», V II, 1899, p. 12 {şi extras, în 1899, p. 9) ; A. D. Xenopol, Istoria românilor
din Dacia Traiană, ediţia a IlI-a Bucureşti, v o i II, p. 219 (Xenopol afirmă că nu
nomţii din Braşov, ci teutonii din alte regiuni mai apropiate de Cetatea Neam ţului
uu construit această fortăreaţă) ; C. M ătasă, Cetatea Neam ţului în «Boabe de grâu»,
anul V, nr. 3 Bucureşti, 1934, p. 144, Grigore lonescu, Relatare asupra istorici arhitec
turii româneşti, Bucureşti, 1954, p. 104; C. C. Giurescu, Istoria Rom anilor, ediţia
a IU-a, Bucureşti, 1938, p. 387, Idem, în Istoria R om ânilor, Bucureşti, 1940, partea
a Il-a p. 519 (în aceste lucrări C. C. Giurescu susţine *eza conform căreia nu teuto
nii ar fi construit Cetatea Neam ţului, ci saşii din Bistriţa) ; Narcis Creţulescu, op. cit.,
Ll. I. I. Anastasiu, Cetatea Neam ţului, Bătălia de la Branişte, Galaţi, 1893, George
Mdnclrea, op. cit., p. 5— 6 .
5. Documentele privind Istoria R om ânilor, C. voi. I, p. 256— 258, nr. 216.
6 . N. Constantinescu, Date noi m legătură cu Cetatea N eam ţului, S C IV r XI,
nr. 1 , 1960, p. 86— 87.
7. A dam Mickiewicz, Histoirc popuîaire de la Pologne, Paris 1867 p. 23— 24.
8. N. Constantinescu, op. cit., p. 88 .
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dorinţa de a elucida această problemă, susţine că numele de *nearr.:
dat locului şi apei de lângă cetate, s-ar datora faptului că râul Ozana ar
fi trecut «prin regiunea celor tăcuţi, adică printre coloniştii sas: c-^re
se infiltraseră în Moldova Înainte de întemeierea statului şi care erau
neinţeleşi de localnici, deci ca şi tăcuţi» 9.
Spre deosebire de opinia de mai sus, suntem de părere că
toponimic a fost dat de liniştea locurilor care străjuiau argintul mişcâ’ cr
al râului sau molcoma sa unduire. Cuvântul «neamţ» provine din sl;vonul «niemu», care înseamnă mut, ori tăcut, lin iş tit10. Deci,
<=>:
cuvânt nu trădează existenţa în timp pe locurile din jurul cetăţii a
vreunui grup uman de origine germană, ci desemnează curgerea lentă
a apei Ozana de sub cetate, aşa cum Bistriţa este termenul slav al râului
care curge repede.
Apariţia Cetăţii Neamţului ca punct întărit a avut loc într-un
anumit moment al dezvoltării istorice, din nevoi obiective, dictate de
dezvoltarea generală economică, politică şi militară ale societăţii şi sta
tului feudal moldovenesc. Din păcate, însă, unii autori, pentru a-şi
susţine erorile iniţiale, au subestimat posibilităţile poporului român de
creaţie arhitectonică, afirmând că ;<Cetatea Neamţ s-a zidit sub magistrul
Cujava şi s-a continuat sub Herman de Salza, cu ajutorul dat de către
Andrei al II-lea şi Bela al IV-lea»11. De aceea, este necesară cea mai
mare precauţie în analizarea informaţiilor din surse atât de îndoielnice.
Adepţii unor astfel de teorii teutonice uită că nemţii au stat un timp
prea scurt pe teritoriul chiar şi transilvan ca să aibă timp a face astfel
de cetăţi ce presupuneau timp şi volum imens de muncă. în realitate,
asemănările dintre Cetatea Neamţului şi cea a Sucevei pun în evienţă o
tehnică asemănătoare de construcţie şi un autor local comun, date fiind
nevoile strategice şi militare asemănătoare care le reclamau. Atunci
când a admis colonizarea teutonilor, regele Andrei al II-lea a emis o
diplomă în care specifica : «să-şi ridice cetăţi şi oraşe din lemn ca să
apere regatul împotriva cumanilor». Dar această menţiune nu probează
şi faptul că acele cetăţi ar fi fost construite. Faptul că în diplomă era
prevăzută ridicarea unor cetăţi de lemn poate arăta nivelul atins pe
atunci de tehnica construirii unor astfel de forturi, dar construirea lor
din lemn mai trădează şi graba cu care Andrei al II-lea voia să-şi asi
gure graniţele împotriva cumanilor, aşa cum erau denumiţi românii de
la est şi sud de Carpaţi în documentele vremii. Dar, întrucât astăzi ştim
că cetatea a fost construită de la început din piatră, aceasta dovedeşte
că nu teutonii au construit-o, dat fiind că la data construirii ei, teutonii
fuseseră alungaţi de mai bine de un secol şi jumătate din locurile in
care fuseseră colonizaţi.
Ceea ce i-a indus mai mult în eroare pe cercetătorii care s-au ocupat
cu studierea Cetăţii Neamţului a fost precizarea prin care teutonii puteau
să-şi construiască acel «castrum munitissimum». Traducând cuvântul
«munitissimum» prin expresia «dincolo de munţi», cercetătorii au crezut
9. Ibidem.
10. I. Minea, N. Grigoraş şi ing. Cojoc, op. cit., p. 7.
11. L t. [. I. A n a s t a s i u , o p .

cit.,

p . 13— 14.
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că este vorba ele Cetatea Neamţului. Descoperirile arheologice, ca şi stu
dierea unor noi documente, au arătat că acel, «castrum munitissimum»
nu este unul şi acelaşi cu Cetatea Neamţului [2, Adevărul este că «Ceta
tea Neamţului a fost zidită de domnitorii români, îndată după înte
meierea Moldovei. Când afirmăm aceasta, ne putem gândi, pe bună
dreptate, la Petru Vodă Muşatin» J:î.
Intr-adevăr, prin atributele sale defensive şi de supraveghere a
principalelor căi de acces spre capitala Moldovei, Cetatea Neamţului
face parte dintr-un sistem întreg de cetăţi de apărare, menite să stăvi
lească invaziile străine care ar fi intenţionat să ajungă la capitaia ţării.
In acest fel, Cetatea Neamţului avea un rol bine stabilit în strategia
domnitorului atât în timp de pace, cât şi în timp de război. De aceea,
Cetatea Neamţului constituia, ca şi cea a Sucevei, un bastion de rezis
tenţă în calea invaziei.
Spre deosebire de cetăţile moldoveneşti, prin rolul cărora se marca
vizibil puterea domnului faţă de boierime, cetăţile transilvane au reflec
tat dezvoltarea mai rapidă a feudalismului local, «in sensul puterii mai
mari pe care o deţinea nobilimea in raport cu puterea centrală» K. Deci,
în timp ce în Transilvania rostul înălţării de castele întărite a fost, în
primul rând, consolidarea funcţiei represive a statului feudal, în Moldova
rostul lor a fost de apărare a hotarelor ţării. Aşa se explică de ce poziţia
Cetăţii Neamţului nu a fost aleasă la întâmplare, ci s-au folosit posibi
lităţile naturale de relief, pe care le oferea zona muntoasă a locurilor.
Cetatea Neamţului a fost plasată la răscrucea unor drumuri, pe vârful
Timus din masivul Ţifu, ceea ce îi deschidea un vast câmp de observaţie,
iar prin poziţia sa era apărată în spate de munţi ca de un zid greu de
escaladat. Folosind cele două prăpăstii mari, cu care se mărginea, ca şi
coastele abrupte, înlănţuite de o cărare secretă de acces, Cetatea Neam
ţului trebuia să fie, practic, inexpugnabilă. Din cele de mai sus, înţelegem
că astfel de cetăţi, plasate strategic, nu puteau fi zidite de teutoni şi din
motivul, pe care l-am mai spus, că la data construirii lor în Moldova
aceştia erau de mult plecaţi din locurile date de Andrei al II-lea.
Cel mai vechi document care aminteşte de Cetatea Neamţului da
tează din 1395, când Sigismund de Luxemburg, care a fost înfrânt la
Ghindăoani de către Ştefan Muşat, a emis un act, localizat în faţa Cetăţii
Neamţului. încă din acel timp cetatea dispunea de toate atributele sco
pului pentru care a fost construită, cu o putere de apărare care dovedea
că avea o oarecare vechime, ea fiind construită în cei 16 ani de domnie
ai lui Petru Muşat (1375— 1391), când Moldova ajunsese la un înalt
prestigiu politic. împreună cu celelalte forturi moldovene, Cetatea
Neamţului nu a constituit un avanpost ungar, ci un fort de apărare
împotriva acestora 15.
12. Al. Husar, Dincolo de ruine... Bucureşti 1959, p. 15.
13. Camil Mureşanu, Cuvânt înainte la Dincolo de ruine... de Al. Husar, Bucureşti, 1959, p. 7.
14. I. M inea ş.a., op. c/f., p. 16.
15. I. Muşat, Cetatea Neamţului, Bucureşti, 1958, p. 21— 22,
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In disputa lor privind originea cetăţii, istoricii s-au referit, în
majoritatea lor, la documente confuze şi neconcludente, uitând să ia in
considerare factori esenţiali ai vieţii economice,politice şi social-culturale
din Moldova evului mediu. Ei n-au observat că în incinta cetăţii se afla
o bisericuţă, a cărei existenţă era incompatibilă cu pretinşii teutoni, dat
fiind că acel edificiu era de tip bizantin. Dacă ar fi observat-o, ar fi
trebuit să dea răspuns şi asupra originii ei, ceea ce ar fi condus în mod
inevitabil la stabilirea adevăratei origini a Cetăţii Neamţului. Acei isto
rici au văzut cetatea de la distanţă şi au dorit să-şi explice enigmele ce
o înconjurau cât mai simplu şi global ÎG. Acesta este motivul pentru care
despre Cetatea Neamţului s-au publicat unele lucrări, în timp ce despre
biserica din incinta ei, aproape nu s-a scris nimic. Cei care au încercat,
totuşi, să facă referiri la acest lăcaş de cult s-au împiedicat de aceeaşi
problemă în datarea lui, ca şi în datarea însăşi a cetăţii. De aceea, ei au
recurs la presupuneri, ori au repetat spusele unor autori anteriori.
Dar, dacă majoritatea istoricilor nu au văzut această biserică puţinii
autori care s-au referit la ea au rupt-o de contextul istoric în care a
apărut. Pe măsură ce tehnica construcţiilor lua avânt, era firesc să apară
tot mai multe edificii religioase din piatră, care, în scurt timp au deve
nit adevărate monumente ale artei şi arhitecturii noastre medievale.
Bisericile din această epocă erau pe măsura importanţei cetăţilor de
piatră în care au fost amplasate şi pe măsura rolului jucat de instituţia
bisericească în istoria poporului român. Credinţa românului din evul
mediu nu era un răspuns la o problemă de dogmă, ci o formă de m ani
festare a speranţei sale spre mai bine. Iniţial ei îşi construiau edificiile
din lemn, dar pe măsură ce se făcea simţită nevoia apărării * împotriva
năvălirilor hoardelor din afară, au început să şi le construiască din piatră.
«Numai din secolul al XlV-lea încoase se găsesc dovezi că au început
românii a-şi construi şi biserici din piatră», afirma un vestit istoric
român iT.
Desigur, unii care au încercat să zugrăvească empiric trecutul isto
ric al poporului nostru au afirmat că meşteşugurile, ca : olăritul, lemnăritul, fierăritul, tehnica construcţiilor, ne-au rămas de la saşi iar noi
le-am perfecţionat1S. A afirma acest lucru, înseamnă să ignori existenţa
nenumăratelor dovezi materiale ale preocupărilor populaţiei din Mlodova,
care, din cele mai vechi vremuri, se îndeletnicea cu meşteşuguri speci
fice posibilităţilor şi tradiţiilor locale : păstoritul, prelucrarea lemnului,
modelarea lutului etc. De aceea, este de prisos să mai spunem că în
florirea civilizaţiei în această parte a ţării noastre nu s-a datorat exclu
siv importului de meşteşugari. Dimpotrivă, putem spune că această evo
luţie se înscrie organic în evoluţia europeană a statelor medievale, cu
asemănări şi cu deosebiri specifice în ceea ce priveşte viaţa economică
şi cea spirituală.
16. Prof. I. Lupaş, Istoria Biscricii Române, 3ucureşti, 1935, p. 17— 18.
17. Ibidem, p. 18.
18. N. Creţulescu, op. cit., p. 26— 27.
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Ca şi în apusul Europei, Biserica medievală moldovenească a fost
concepută ca o instituţie de bază a statului feudal. De aceea, ea a cu
noscut o asemănătoare dezvoltare cu Biserica din Occident ca instituţie
ideologică şi de răspândire a elementelor de cultură spirituală. Din
această cauză, majoritatea istoricilor din trecut afirmau că «Biserica o
fost pe vremuri singura purtătoare a făcliei de cultură. Mănăstirile erau
vetre de unde au pornit cele dintâi raze de lum ină şi de cărturărie româ
nească» ,9. Ca pretutindeni in Europa evului mediu, Biserica moldove
nească se manifestă pe plan social ca un mijloc de ajutorare a săracilor
şi bătrânilor -n, formă clasică de realizare, deşi neîndestulătoare a
redistribuirii venitului social. In privinţa mănăstirilor moldoveneşti,
constatăm, ca şi in Occident, imensul rol cultural avut de călugări în
copierea de manuscrise, in tipărirea primelor cărţi sfinte şi în răspân
direa în rândurile credincioşilor a sentimentelor de speranţă în izbăvirea
sufletului dar şi a patriei de rele pricinuite de năvălitorii s trăin i2i.
Deci, vedem că atât viaţa economică, politică şi socială, cât şi cea spi
rituală are vădite asemănări cu cea din apusul Europei, ceea ce înseamnă
că dacă au fost posibile influenţe in viaţa noastră economică şi culturală,
ele erau fireşti, dar sporadice şi nu determinate. In acest context isto
ric a fost posibilă înzestrarea cetăţii cu biserica, despre a cărei origine
şi evoluţie ne vom ocupa în continuare, ca o contribuţie la cunoaşterea
istoriei Cetăţii Neamţului în ansamblu.
In ceea ce priveşte originea bisericii din incinta cetăţii, istoricii care
s-au ocupat cu studierea trecutului acestui lăcaş au preluat integral
spusele lui V. A. Urechia, care a afirmat că acea biserică a fost construită
de Vasile Lupu. Această teză, însă, vine în contradicţie cu cele desco
perite de arheologi. Conform cu rezultatele săpăturilor arheologice din
anul 1942, s-a stabilit cu precizie faptul că Cetatea Neamţului a fost
dotată iniţial cu un locaş de închinăciune pentru cei care o deserveau -2.
Acest lucru infirmă fără putere de tăgadă atât ideea originii teutonice
a cetăţii, cât şi ctitorirea de către Vasile Lupu a bisericii din incinta
cetăţii.
Din lipsă de izvoare, unii cercetători care s-au ocupat cu studiul
istoriei bisericii din Cetatea Neamţului au apelat la o serie de mărturii
ale unor călători străini pe teritoriul Moldovei, sursă importană, dar nu
suficientă. Astfel, un document în acest sens îl constituie raportul scris
între 19 octombrie 1646 şi 20 ianuarie 1647 de către Bandinus, misionar
catolic în Moldova, în care se vorbeşte pentru prima dată despre biserica
«Sf. Nicolae» din interiorul Cetăţii Neamţului.
«Spre apus de acest oraş (Tg. Neamţ — n.n.) este, pe un vârf de
munte, zidită o mănăstire care oferă o formă mai mult de cetate, decât
de sihăstrie. Zidul dinspre răsărit este dublu, altul exterior e de 80 de
19. Istoria Bisericii Române, voi. I, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
Ortodoxă, Bucureşti, 1957, p. 5.
20. J. Bienveanu, Pauvrete, et charite en Anjou aux X/-c ct. Xll-esiecle,
în «Le Moyen Age», an I, 1967, p. 5— 34, Prof. I. Lupaş, Op. cit., p. 49.
21. Istoria Bisericii Române, voi. 1, Bucureşti, 1957, p. 419— 420.
22. D. Constantinescu, Raport asupra săpăturilor din anui 1942 de la Cetatea
Neamţului, în «Anuarul Comisiei Monumentelor Istorice pe 1942, Bucureşti 1943, p. 171.
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picioare, cel din interior de 50 de picioare, lăţimea în multe părţi e de
15 picioare, poarta din afară suspendată dimpreună cu puntea se ridică
de la faţa pământului în înălţime de 50 de picioare, un pod cu o încli
naţie oblică are 80 de paşi lungime, 12 m în lăţime, fiind sprijinit pe
columne de piatră de 50 ele picioare înalte, înăuntrul zidului al doilea
este capela Sf. Nicolae, construită cu o artă deosebită, împodobită cu
chipurile strălucitoare de aur al Domnului Christos şi al Maicii sale,
ale Sfinţilor apostoli şi ale părinţilor greci»
Din acest document reiese că Ia mijlocul secolului al XVII-lea
cetatea era considerată mănăstire, ceea ce presupune o anumită evoluţie
a sa. Deci, transformarea cetăţii în mănăstire trebuie să se fi făcut mai
de mult, din moment ce, la data când Bandinus îşi scria raportul, în
popor se vorbea despre mănăstire şi nu despre cetate. De aici şi conclu
zia că şi biserica din cetate trebuia să aibă o anumită vechime. Faptul
că Bandinus dă amănunte atât de exacte despre dimensiunile şi detaliile
cetăţii şi mănăstirii din incinta ei ne covinge că raportul său este realist,
dar mai trezeşte şi bănuiala că această exactitate s-ar datora interesului
strategic ce-1 stârnea Cetatea Neamţului,
Menţionarea de către Bandiuns a celui de-al doilea zid, înăuntrul
căruia se găsea biserica «Sf. Nicolae», confirmă cunoştinţele noastre
despre faptul că Ştefan cel Mare a ridicat zidul exterior de apărare 2
Dar, din momente ce Bandiuns a fost atât de exact în redarea am ănun
telor, nu e posibil ca el să nu fi amintit, dacă ar fi fost cazul, că bise
rica a fost recent construită aşa cum, desigur, ar fi fost cunoscută la
data când a vizitat-o.
Faptul că o menţionează a fi «construită cu o artă deosebită cu
chipurile strălucitoare de aur al Domnului Christos şi al Maicii sale, ale
sfinţilor apostoli şi ale părinţilor greci», ne dovedeşte că biserica era
bogat înzestrată cu cele necesare. De asemenea, decorarea în mod
eclatant a bisericilor moldoveneşti ne aminteşte, într-adevăr, de epoca
lui Vasile Lupu, dar aceasta nu ne împiedică să precizăm că, şi înaintea
lui, bisericile erau frumos împodobite cu icoane de aur, odoare şi acce
sorii scumpe.
Dar, ceca ce ne îndeamnă să mai facem un pas către adevăr este şi
menţiunea lui Bandinus, referitoare la existenţa chipurilor «părinţilor
greci» zugrăvite în interiorul acelei biserici. Deşi nu ne spune dacă
aceste «chipuri» erau pictate pe zid, constatăm că toate aceste repre
zentări, la care s-a referit misionarul papal, sunt şi astăzi grupate pe
cele două registre ale catapetesmei ce a supravieţuit bisericii.
Relatarea lui Bandinus despre cetate şi biserică este o constatare a
unor lucruri de mult realizate faţă de momentul vizitei. Ion Neculce în
«Letopiseţul Ţării Moldovei» se plângea de lipsa izvoarelor documentare
privind originea cetăţii, de aceea, el o atribuie domnilor moldoveni, în
general, care ar fi ridicat zidurile peste cele vechi ale unui castru roman.
Această presupunere a lui Neculce nu poate avea o valoare documentară
din lipsa de probe. Dar nu trebuie să uităm că dacă biserica din cetate
23. Codex Bandinus, Bucureşti, 1895, p. L X X X IX .
24. N. Constantinescu, op. cit., în SCIV, XI, nr. i F 1960, p. 401.
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ar fi fost construită de Vasile Lupu, nu sc putea ca Ion Neculce, care
a dat in opera sa atâtea amănunte despre acest domn, să neglijeze tocmai
faptul construirii acestei biserici. Cert este că la data la care Neculce îşi
scria opera nu se cunoştea încă nici o însemnare despre cetate şi edi
ficiul reiigios dinăuntrul ei.
Au apărut insă, mai târziu, unele scrieri referitoare la biserica din
cetate, care au însumat fie o serie de legende ce umblau prin popor
despre cetate, fie opiniile eronate ale unor cercetători, preluate de la
unul la altul. Conform acestor opinii, locaşul de rugăciune din cetate ar
fi fost înălţat de Petru Rareş 2r>. Această părere o preluase. N. Creţulescu
de la Melchiseciec, care a publicat, în lucrarea sa, inscripţia următoare :
«Această mănăstire o zidi Petru Voievod în anul 7038 (1530) şi s-a
îngrădit cu zid după moartea lui de doamna lui Elena şi cu fiii Ion Iliaş
Voievod, Ştefan şi Constantin în anul 7058» (1550) 2{J.
Melchisedec afirmă în lucrarea sa că această inscripţie se află pe un
perete al turnului paraclisului «Adormirea Maicii Domnului» de la
Secu. Intr-adevăr, pe acel perete se află o inscripţie, dar nu cea publi
cată de Melchisedec. Atunci unde se află inscripţia atribuită lui Petru
Rareş ? Desigur pe la o altă mănăstire. Astăzi ştim că ea se află, încă,
pe vremea lui Melchisedec la mănăstirea Probota. Deci textul inscripţiei
de pe peretele turnului paraclisului de la mănăstirea Secu este diferit de
cel publicat de Melchisedec. In felul acesta suntem în faţa unei confuzii
datorate fie unei neatenţii din partea lui Melchisedec, care o fi încurcat
fişele şi o fi atribuit mănăstirii Secu inscripţia ele la Probota, fie nu o
fi citit el însuşi textul inscripţiei de la Secu. în orice caz, Melchisedec
era convins că textul existent azi la Probota, dar despre care credea că
se află la Secu a fost adusă de la biserica «Sf. Nicolae» din cetate şi mon
tată pe noul loc. De la această eroare a urmat şi aceea că el considera că
Petru Rareş ar fi zidit mănăstirea din cetate numai ca să înşele vigilenţa
turcilor. Dacă Melchisedec ar fi citit şi publicat inscripţia, care se află
în realitate la Secu, ar fi constatat că ea nu se referă la Petru Rareş, ci
la Vasile Lupu. Chiar dacă a cunoscut-o, greşala a constat în faptul că
o atribuia unei alte mănăstiri şi nicidecum aceleia din cetate.
In ceea ce priveşte conţinutul inscripţiei existente azi la mănăstirea
Secu, părerile au fost împărţite. Textul original sună astfel :
<Tzvolenie(m) c(t) ţa i svă pospeaşenie(m) S(i) na i săvrăşenie(m)
S(via) togo D(u)ha Io Vasilie voievod, Boiie(iu) mil(os)tiv(iu) g(ospo)dară
zemli Moldovscoi, videavşe dobro(iu) dealo(iu) nie(me)teago grad(ă).
V(ă)l(ea)to 7154» 27.
Această inscripţie este săpată de jur împrejurul stemei Ţării Moldo
vei, ce reprezintă capul de zimbru cu steaua între coarne şi semiluna
alături. Traducerea din slavonă a fost prezentată pe alocuri diferit, dar
în esenţă aceeaşi. Astfel, D. Udişteanu o traduce în felul următor : «Cu
vrerea Tatălui şi ajutorul fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, Io Vasilie
Voievod, cu mila lui Dumnezeu Domn al Ţării Moldovei am văzut
25. N. Creţulescu, op. cit., p. 32.
J6. P. S. Melchisedec, Noiite istorico şi arheologice, p. 26.
_7. Udişteanu, Graiul evlaviei străbune, voi. I, p. 12.
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bunăstarea Cetăţii Neamţului, Văleatul 7154» (1646), ca un aii cercetă
tor 28 să o traducă astfel : «...Io Vasilie Voievod, cu mila lui Dumnezeu
domn al Ţării Moldovei am îngrijit de buna întocmire a Cetăţii Neam
ţului în anul 7154». O a treia traducere a inscripţiei în discuţie arată :ă
Vasile Lupu a «văzut lucrarea bună în Cetatea Neamţului»-'.
In aceste variante ale traducerii inscripţiei 'de la mănăstirea Secu
constatăm că Vasile Voevod «cl văzut lucrarea» în bună stare. DaviA ar
fi fost vorba despre construirea bisericii «Sf. Nicolae» de către ei, .r.
mod sigur ar fi menţionat acest lucru înaintea scrierii anului şi nu s-^r
fi limitat doar să pomenească despre cetate.
Explicând cauzele confuzici lui Melchisedec, am ajuns la concluzia
că biserica din Cetatea Neamţului nu este construită de Petru Rareş,
deşi nu se poate preciza, deocamdată cine a construit-o. Singurul pas
spre adevăr este faptul că prin alte formule am ajuns la acelaşi rezultat
obţinut de un alt cercetător, pentru că despre confuzia lui Melchisedec
şi-a dat seama, la vremea lui, şi V.A. Urechia, care argumentează, într-o
lucrare a sa, netemeinicia spuselor episcopului de Roman no.
Intr-adevăr, presupunerile episcopului Melchisedec s-au bazat pe o
simplă confuzie a sa. Dar, rezultatul ulterior, la care a ajuns V.A. Ure
chia înaintea noastră, se sprijină şi el pe un postament gata să se năruie.
V.A. Urechia consideră că originea bisericii din Cetatea Neamţului poate
fi dedusă dintr-un hrisov dat de Eustratie Dabija Voievod la 6 februa
rie 1665. S-ar părea că acest hrisov vine să lămurească neînţelegerea
privind ctitorul şi data ridicării bisericii din Cetatea Neamţului, arătând
că domnul, în timpul căruia ar fi fost înălţate zidurile bisericii a fost
Vasile Lupu.
Consemnând acest fapt oarecare, ca biserica din cetate să fie dată
«sub ascultarea Secului, pentru că şi acea sfântă mănăstire este zidită
pe locul Cetăţii Neamţului», hrisovul mai pomeneşte şi faptul că hramul
bisericii este <Sf. Nicolae», apoi că e clădită în vremea lui Vasile Lupu,
«pre carele el însuşi o au ziditu acea s-tă mănăstire din Cetatea Neam
ţului şi însuşi Vasilie Vodă au datu acea mănăstire a sa zidită, ca să fie
sub ascultarea S-tei mănăstiri din Secul».
Curios însă, că, deşi Vasile Lupu nu afirmase în inscripţia sa arătată
mai sus că ar fi ctitorul mănăstirii, ci doar că ar fi văzut-o în bună
stare, hrisovul emis in 1665 şi chiar poporul obişnuia să-i atribuie lui
această ctitorie. Cu atât mai mult trebuia să întâlnim acest lucru m
documentele de la o dată relativ mai apropiată de fosta domnie a lui
Vasile Lupu, cu cât el se obişnuise să-şi atribuie nu ridicarea, ci în fiin
ţarea sau repararea mănăstirii din cetate. La data când Dabija Voievod
dădea actul de confirmare a unei situaţii încetăţenite, exista, încă în
popor, părerea că Vasile Lupu ar fi fost ctitorul acelei mănăstiri, dar
nu al bisericii. De aceea, nu ar fi vorba de o greşală aşa mare dacă
hrisovul lui Dabija Vodă s-ar referi la mănăstire în general şi nu la bise
rica din cetate. Din acest motiv actul dat de Dabija Vodă nu are pentru
23, Radu Popa, Cetatea Neamţului, Editura «Meridiane», Bucureşti 1963,
29. I. Minea ş.n., op. cit., p, 40— 47.
30. V. A. Urechia, op. cit.
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tema noastră importanţă documentară decât pentru faptul că la acea
dată cetatea era considerată mănăstire şi pentru că întărea stăpânirea
Secului asupra mănăstirii din cetate.
Ca să putem descoperi adevărul istoric, ascuns în documentele vre
mii, trebuie să ţinem seama de toate împrejurările care au contribuit la
desfăşurarea evenimentelor iar practicile şi obiceiurile, cu semnificaţiile
lor de atunci, vor putea să scoată în lumina lor reală faptele pe care le
studiem. Tot astfel se poate spune şi despre modul în care au fost înţe
lese documentele provenite de la Vasile Lupu, documente care au condus
pe unii să creadă că biserica din cetate este ctitoria lui.
în susţinerea tezei sale V. A. Urechia se bazează pe mai multe docu
mente existente şi probante şi astăzi.
Intr-un act din 1652, in care porunceşte pârcălabilor, clăcarilor,
podvodarilor etc., să scutească unele sate, aparţinând mănăstirii din
cetate, Vasile Lupu întrebuinţa formula «mănăstirea Domniei m ele»:>,i.
Un alt document, din 12 ianuarie 1653, care se referă la faptul că
Vasile Lupu cumpără o jumătate din moşia din Oglindeşti, pe care o
dă «la sfânta mănăstire din Cetatea Neamţului», ca şi actul prin care
dăruieşte «mănăstirii mele din Cetatea N eam ţului»;:2 poienile Slatina,
au îndreptăţit pe V. A. Urechia să rămână convins că biserica din cetate
a avut ctitor pe Vasile Lupu. Această convingere a fost întărită nu numai
de documentele mai sus menţionate, care, pentru oricine puteau constitui
acte de naştere ale bisericii din cetate, dar şi de unele documente pro
venite de la domnii care i-au urmat lui Vasile Lupu.
■ Cel mai convingător document pentru A. V. Urechia, susţinătorul
tezei că Vasile Lupu ar fi construit biserica din Cetatea Neamţului, este
hrisovul dat de Eustratie Dabija Voievod la 6 februarie 1665, prin care
întăreşte autoritatea mănăstirii Secu asupra celei din Cetatea Neam
ţului ;i3.
Privind mai atent, însă, documentele mai sus menţionate, ajungem
la concluzia că ele probează contrariul convingerii lui V. A. Urechia.
Din documentele emise de cancelariile domneşti ale evului mediu româ
nesc, rezultă că domnitorul ţării era stăpânul absolut al tuturor bunu
rilor, in virtutea principiului suveranităţii medievale. Această autori
tate domnească se exercită numai pe timpul domniei unui voievod,
urmând ca noul domn să confirme actele de proprietate ale predece
sorului. Practica aceasta s-a încetăţenit atât de mult în jurisprudenţa
feudală, încât voievozilor li se părea legitim să se considere stăpânii
moşiilor şi ai mănăstirilor.
In afară de aceasta, există în evul mediu un obicei care detaliază
atmosfera epocii. Este vorba de cunoscutul obicei de uzurpare a dom
niilor. Aceste uzurpări erau extinse şi imitate şi în alte domenii, cum
au fost ctitoriile unor edificii mai importante. în cazul de faţă nu-1
putem bănui pe domn de urmărirea unor avantaje materiale, căci el se
îngrijea de înzestrarea bisericilor şi mănăstirilor, ca un tribut pe care-1
31. Ibidem, p. 7— 8.
32. Ib id e m .

33. Arh. St. Bucureşti, Condica Asachi. mss, 628, tom. I. Iaşi, 1845, f, 561, v.
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plătea acestora pentru sprijinul ce i-1 acordau în realizarea politicii sale.
Pentru aceasta făcea numeroase donaţii, iar când posibilităţile i se
epuizau, cumpăra proprietăţi funciare pentru a le da mănăstirilor r"\
Am putea spune că între secolele X V — X V II a existat o adevărată com
petiţie între domnitori în construirea de biserici şi mănăstiri. Atât de
mare era ambiţia unor domnitori de a apărea ca întemeietori de biserici
şi mănăstiri, incât au ajuns să uzurpe chiar şi pe vechii ctitori 35.
In cazul lui Vasile Lupu ne punem această problemă pentru că ştim
că el a dat ordin zugravului său ca să radă de pe tabloul votiv al bise
ricii de la mănăstirea Hlincea capul lui Zitu Tzigala, ginerele lui Petru
Şchiopu şi ctitor al acelei mănăstiri. După ce a «decapitat» post mortem
amintirea vechiului ctitor, Vasile Lupu a dispus să i se zugrăvească
chipul său pe umerii vechiului personaj 36. Numai că acest «transplant»
n-a putut rămâne neobservat şi de ochii scrutători ai specialiştilor de
mai târziu. Tot Vasile Lupu a fost cel care a dărâmat mănăstirea Putna,
în speranţa că va găsi în zidurile sale presupuse comori. Ion Neculce
spunea că «Vasilie Vodă, aproape de mazilie, au greşit lui Dumnezeu că
i s-au întunecat mintea spre lăcomie, de au stricat mănăstirea Putna,
gândind că va găsi bani şi n-au găsit. Şi s-au apucat să o facă de nou
iarăşi precum au fost şi nu i-au ajutat Dumnezeu să o facă. Că au zidit-o
numai din temelie din pământ la fereastră şi i-au luat Dumnezeu
domnia» :17.
în acest din urmă caz, Ion Neculce greşeşte, pentru că Vasile Lupu
nu din lăcomie a scormonit prin molozul dărâmăturilor mănăstirii Putna,
ci din nevoia de a-şi finanţa războaiele pe care le ducea când împotriva
lui Matei Basarab, când împotriva lui Gheorghe Ştefan, pretendent la
domnie. Sub acest aspect, faptul că obişnuia să numească cetăţile şi
mănăstirile ca fiind «ale domniei mele», nu semnifică decât că el er^
stăpân de drept, nu şi de fapt.
Când Vasile Lupu a poruncit pârcălabilor, olăcarilor şi podvodarilor, la 17 martie 1652, să scutească «satele mănăstirii Domniei mele din
Cetatea Neamţului...» nu înseamnă că el a făcut acea biserică a mănăsti
rii, ci că în cel mai bun caz putea fi proprietar în virtutea dreptului ce
i-1 acorda rangul. în sensul acesta glăsuiesc toate documentele epocii,
atât în vremea, lui Vasile Lupu cât şi după aceea. Astfel se explică de
ce şi Gheorghe Ghica, domn al Moldovei, întrebuinţa acelaşi limbaj,
atunci când întărea mănăstirii din Cetatea Neamţului două sălaşe de
ţigani, spunând că «fost-au dat de Vasilie Vodă un ţigan anume Toader
Hagi şi l-am dat cetăţii Domniei mele aicea la Suceava şi am dat pe Ion
Ţiganul cetăţii Neamţul pentru Toader, care ţigani au fost drepţi dom
neşti şi ne-au arătat direse danii şi scutire de la Vasilie Vodă» 3S. Cu
alte cuvinte, este vorba de un schimb de ţigani pe care Gheorghe Ghica
îl face între Cetatea Sucevei şi Cetatea Neamţului. Cu acest prilej se
34.
35.
36.
37.
38.

V. A. Urechia, op. cit., p. 7— 9.
D. Constantinescu, Ctitorii Mănăstirii Râ^uceanu, Iasi 1942, p. 3.
Vezi pictura ^e la biserica amintită.
I. Necula. letopiseţul Ţării M oldovei, Bucureşti, ESPLA 1955, p. 11.
V. A. Urechia, op. cit., p. 9.
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spune că Vasilic Vodă a dăruit Cetăţii Neamţului un ţigan, anume pe
Toader Iiagi, pe care Gheorghe Ghica îl dă «Cetăţii domniei mele aicea
la Suceava», aducând în locul lui Toader pe ţiganul Ion, ca provenit şi
el din danie domnească. Dar, ceea ce trebuie reţinut este faptul că şi
Gheorghe Ghica întrebuinţează aceeaşi formulă «a domniei mele», cu
toate că nu el a zidit cetatea Sucevei. Şi de aici decurge adevărul incon
testabil că Vasile Lupu era cel mult un restaurator al bisericii din cetate
şi e foarte posibil ca el să o fi transformat în mănăstire, dar nicidecum
nu a fost ctitorul acelei biserici.
în sprijinul acestei aserţiuni, venim cu argumente şi de alt ordin.
Se ştie că în timpul lui Vasile Lupu, căruia i se atribuise ctitoria bise
ricii «Sf. Nicolae» clin Cetatea Neamţului, arta religioasă din Moldova
ajunsese la o înflorire maximă, iar în cadrul ornamentaţiilor bisericilor
îşi găsiseră locul înfluenţe din cele mai diferite. Or, epoca lui Vasile Lupu
este prea evoluată ca să nu presupunem antecedente şi experienţă ante
rioară în practica ridicării de edificii religioase. In acest caz se impune
a cerceta arhitectura din secolul al XV-lea şi al XVI-lea, unde şi-au
găsit rădăcinile arhitectura bisericească a secolului al XVII-lea.
Se ştie că evoluţia arhitecturii bisericeşti din Moldova a reflectat
istoria acestei ţări. După formarea statului feudal independent Moldova,
avem de-a face cu închegarea formelor tipice ale bisericilor. în timpul
îui Ştefan cel Mare stilul moldovenesc îşi capătă formele definitive, so
bre, logice şi solide. Aceste trăsături reflectau puterea statului de curând
centralizat. Dar, iarăşi, nu trebuie să se uite că Moldova, spre deose
bire de alte ţări, s-a aflat la confluenţa unor civilizaţii deosebite una
de alta 39. D in acest motiv putem afirma că pictura şi arhitectura moldo
venească au suferit unele influenţe, dar ele au fost întotdeauna adaptate
la arta locală, graţie bunului simţ artistic al constructorilor şi pictorilor
moldoveni, dând prin aceasta la iveală vestitul stil moldovenesc.
în schimb, despre biserica din Cetatea Neamţului nu se poate spune
că a respectat toate regulile arhitectonice bisericeşti medievale, întrucât
ea trebuia să fie adaptată la condiţiile concrete pe care le prezenta ceta
tea, care avea destinaţie exclusiv militară. Spaţiul unde putea fi situată
biserica era foarte limitat, edificiul având o destinaţie de utilitate locală,
pentru un număr restrâns de credincioşi. Din acest motiv însuşi Bandi
nus o numea capelă.
în ceea ce priveşte materialul de construcţie al cetăţii şi cel între
buinţat la zidirea bisericilor lui Ştefan cel Mare, constatăm o semnifi
cativă asemănare. Aceasta ne conduce la concluzia că biserica din incinta
cetăţii nu a fost construită în timpul iui Vasile Lupu, ci în timpul înde
lungatei domnii a lui Ştefan cel Mare (1457— 1504). Astfel, în dărâmătu
rile cetăţii s-au descoperit : gresia cenuşie tare şi modelată 40, iar cără
mida era aparentă sau smălţuită. Mortarul era făcut din var hidraulic,
amestecat cu cărămidă pisată, pardoseala era din lespezi de piatră/xl.
Nu lipseau nici nisipul, prundişul sau cărbunii de copac. Tot cu prilejul
39. Gh. Balş, op. cit., p. 14.
40. Ibidem , p. 238.
Al. Ibidem p. 240.
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săpăturilor arheologice efectuate în acel loc, s-au mai constatat nume
roase resturi ornamentale gotice sau bumbi din ceramică smălţuită,
discuri colorate 42, a căror întrebuinţare o găsim la bisericile din tim pul
lui Ştefan cel Mare, cel mai adesea sub cornişe. Astfel, constatăm că
de la începuturile arhitecturii religioase din Moldova au existat două
influenţe de căpetenie care s-au interferat şi aplicat în mod original la
condiţiile ţării noastre. Este vorba de influenţa bizantină, venită prin
Serbia şi de cea gotică, venită prin Polonia şi Ungaria43.
Dacă în timpul lui Ştefan cel Mare bisericile moldoveneşti păstrau,
în general, o ţinută cu linii interioare şi exterioare aproximativ asemă
nătoare, în secolul al XVII-lea începe să apară o diversitate mult mai
mare de stiluri bisericeşti. De data aceasta caracteristicile noi care apar în
stilul arhitectonic nu provin fiecare dintr-o sursă distinctă şi clară. Ele
mentele arhitectonice se îngemănează între ele şi se întrepătrund cu
altele, dând naştere unor noi trăsături arhitectonice 4'\ Astfel, în secolul
al XVII-lea se face simţită în Moldova influenţa munteană, prin îm păr
ţirea faţadei în două registre printr-un brâu, iar din cauza lipsei pandan
tivelor turlele sunt mai groase decât cele din timpul lui Ştefan cel Mare.
Or, judecând după resturile bisericii din cetate, descoperite odată
ca săpăturile arheologice din anul 1942, nu putem atribui secolului
al XVI-lea sau al XVII-lea această construcţie, întrucât elemente ca :
formă, lipsa picturilor pe faţadă, trădează provenienţa mai veche a
acestui edificiu.
Ca să putem răspunde, totuşi, întrebării fireşti ce se naşte asupra
datei de construire a bisericii trebuie să facem apel şi la alte elemente,
descoperite pe cale arheologică.
Mai întâi împreună cu Ilie Minea, apoi singur, prof. Dumitru
Constantinescu a condus lucrările echipei de săpători, depunând eforturi
şi pricepere la consolidarea şi conservarea elementelor arhitectonice care
au supravieţuit vitregiei timpurilor. Din nefericire, cu toată munca
depusă, multe porţiuni din zidurile camerelor interioare s-au prăbuşit
chiar în timpul lucrărilor de săpare, lipsindu-ne pe noi de posibilitatea
de a ne face o imagine mai clară despre forma şi num ărul încăperilor,
cu destinaţia lor în cetate. Totuşi, putem spune că din analiza mate
rialelor găsite în timpul săpăturilor, o parte din ele expuse la muzeul
din Tg. Neamţ, se pot trage unele concluzii care să susţină aserţiunea
noastră privind originea bisericii ca fiind anterioară lui Vasile Lupu. In
acest scop, putem menţiona existenţa unei pietre de mormânt, a cărei
fragmentare în patru bucăţi se vede că s-a datorat unei prăbuşiri 45. Pe
bucăţile disparate ale acestei pietre, erau evidente urme de mortar.
Aceasta înseamnă că fragmentele de piatră fuseseră întrebuinţate ca
material de zidărie la o dată ulterioară fragmentării pietrei de mormânt.
Trebuie să ţinem cont că piatra nu putea să cadă de la înălţimea eta
42. D. Constantinescu, Campania de săpături din anul 1940, p. 125.
43. Alexandru Lapedatu. Cuvânt de răspuns la adresa Iui Gh. Balş în «înce
puturile arhitecturii bisericeşti din M oldova», Bucureşti, 1925, p. 15.
44. Gh. Balş, Bisericile şi m ănăstirile moldoveneşti din secolele X V II şi X V III,
Bucureşti, 1933, p. 7.
45. D. Constantinescu, op. cit., p. 146— 147.
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jului la caro se afla situată biserica decât cu prilejul unei deteriorări
premeditate. Cum însă, noi ştim că prima încercare de dărâmare a cetăţii
a avut loc in vremea lui Alexandru Lăpuşneanu, aceasta înseamnă că
piatra sculptată, dar fragmentată, fusese întrebuinţată ca material de
zidărie de către Vasile Lupu după ce Lăpuşneanu contribuise la distru
gerea ei. Desigur, Vasile Vodă, care a fost primul restaurator al cetă
ţii /lfj, s-a crezut îndreptăţit să se considere ctitor al mănăstirii din cetate
după astfel de reaparaţii efectuate. Dar, această mărturie, a unui element
decorativ, deşi utilă, este insuficientă ca să conchidem că biserica cetăţii
nu a fost făcută de Vasile Lupu. De aceea, considerăm ca o dovadă
incontestabilă a existenţei bisericii, înainte de domnitorul Vasile Lupu
inscripţia care s-a găsit tot cu prilejul săpăturilor arheologice din
anul 1942.
Astfel, la 25 septembrie 1942 a fost descoperită jumătatea de sus a
bisericii din cetate, pe absida căreia era scris în litere cirilice anul
7140(1632). Această descoperire prezintă o însemnătate excepţională,
pentru că vine să confirme ipotezele noastre privitoare la «ctitoria)) lui
Vasile Lupu. Inscripţia de mai sus dovedeşte că lăcaşul de rugăciune era
în stare bună, înainte de venirea lui Vasile Lupu la domnie, pentru că
altfel nu ar fi fost posibilă scrierea pe zidul tencuit. Dar în orice stare
ar fi fost biserica la acea dată, această scriere dovedeşte că edificiul a
fost ridicat cu mult înaintea lui Vasile Lupu. De aici imposibilitatea
pentru Vasile Lupu să construiască acel edificiu religios, pentru că ceta
tea, fiind un fort militar puternic întărit, şi o temporară reşedinţă dom
nească, el nu avea acces acolo înainte de a fi domn.
De asemenea, iarăşi nu se poate admite anul 1632 ca an al construirii
acelei biserici, pentru că ştiut este că astfel de construcţii se făceau pe
îndelete, încetineala ce s-ar fi putut datora şi locului accidentat în care
se află cetatea. De aceea, în mod sigur inscripţia destăinuie o reparare
şi nu construirea acelei biserici. Afirmăm acest lucru şi pentru că, de
obicei, menţiuni de acest fel nu se fac în grabă, ci cu meşteşug şi migală,
potrivit cu importanţa lucrării terminate. Dar, scrisul găsit pe jumătatea
de sus a absidei a însemnat că restauratorul şi-a terminat lucrarea la
acea dată, când vreun călugăr a scris anul 1632 pe perete.
Totuşi, constatarea noastră ne pune în faţa unui mare semn de
întrebare : dacă nu Vasile Lupu, atunci cine a ridicat acea biserică ?
Intr-adevăr, cu toate argumentele noastre de ordin arheologic, menţio
nate mai sus, am fi ajuns la un impas de netrecut în cercetarea noastră
dacă nu s-ar fi descoperit la timp o parte din vechiul mobilier al bise
ricii din Cetatea Neamţului. Este vorba de catapeteasma acestei biserici
care se află în prezent la muzeul din mănăstirea Neamţ, după ce împo
dobise mulţi ani biserica «Tăierea capului Sfântului loan Botezătorul»
din Vânători, un sat aflat în imediata apropiere a cetăţii. Acest element
de mobilier bisericesc, care a supravieţuit şi ne ajută să datăm aproape
cu exactitate construcţia bisericii din Cetatea Neamţului, dădea un plus
Cr srră^icire (despre care a scris şi Bandinus) şi îmbogăţea ansamblul
:>«i. Cetatea Neamţului, Bucureşti 1958, p. 37— 41.
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sculptural al interiorului. în penumbra tipică tuturor bisericilor bi
zantine, cu atmosfera specifică de mister, catapeteasma ocupă un loc
central şi foarte important al bisericii. De aceea, ea impresiona pe
credincioşi cu atât mai m ult cu cât pictura icoanelor era mai artistic
realizată şi mai bine pusă în valoare de luminile aurii ale lumânărilor,
care scoteau în evidenţă chipurile sfinţilor. Această catapeteasmă a fost
pictată în stil bizantin, în care se urmărea monumentalitatea persona
jelor, simplificarea trăsăturilor şi ascetizarea figurilor. Desigur, era bogat
reprezentat momentul pătimirii lui lisus Hristos. Din palmele sale se
prelingea sângele, cu o prospeţime aidoma celui real. Pe marginea de
sus a catapetesmei se afla o întreagă broderie de mici ocniţe, împodobite
cu «părinţii greci», dedesubtul căreia sunt aliniaţi, în diverse poziţii şi
atitudini sfinţii apostoli.
Sub acest registru, în care predomină tendinţele liniare verticale,
sigure şi sobre, se află cel de-al doilea rând de reprezentări : mai dega
jate, tihnite şi eliberate de severitatea înţeleaptă a celor doisprezece
apostoli.
In acest registru, predominante sunt portretele Maicii Domnului cu
pruncul în braţe şi cel al Mântuitorului Hristos, icoane împărăteşti, dis
puse de o parte şi de alta a uşilor împărăteşti, a căror margine supe
rioară formează, la jumătatea registrului, conturul unui arc, pe axul
căruia sc află triunghiul ce încadrează ochiul lui Dumnezeu.
Cel de-al treilea registru, care ar fi trebuit să reprezinte «praznicile
împărăteşti», probabil că a fost distrus de-a lungul vremii, dar nu ne
îndoim că a existat.
întregul ansamblu excelează prin bogăţia stilistică, prin atitudinea
voluntară a sfinţilor pictaţi destul de realist pentru acea vreme şi prin
luminozitatea şi optimismul degajat de această operă de artă.
Amintindu-ne de raportul lui Bandinus, observăm că tocmai perso
najele de mai sus, existente şi astăzi pe catapeteasmă, sunt invocate de
misionar şi nu altele.
Dacă acest călător din secolul al XVII-lea ar fi avut curiozitatea să
cerceteze mai de aproape şi în amănunte opera de artă, a cărei vechime
nu o bănuia, ar fi descoperit un lucru ce l-ar fi menţionat cu siguranţă
în raportul său şi ar fi făcut, prin aceasta, un mare serviciu istoric
acestui monument de arhitectură. Ceea ce ar fi văzut el răspunde tuturor
întrebărilor care s-au pus în legătură cu datarea bisericii din Cetatea
Neamţului. Este vorba de icoana împărătească a lui lisus Hristos, din
cel de al doilea registru, pe spatele căreia se află, dăltuită, data execu
ţiei catapetesmei : anul 7000 (1492). întrucât această catapeteasmă a apar
ţinut bisericii din Cetatea Neamţului, aşa cum vom dovedi mai jos,
înseamnă că şi biserica nu putea fi mai recentă.
Că această mărturie istorică aparţine fostei biserici din Cetatea
Neamţului ne-o dovedesc mai mulţi factori :
în primul rând dimensiunile ei (6, 67 m), care se potrivesc cu cele
ale locului unde era plasată biserica (6, 70 m).
în al doilea rând, tehnica picturii ne dezvăluie epoca lui Ştefan cel
Mare. Icoana cu inscripţia e făcută din lemn de paltin, pe reversul
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căreia se află două stinghii paralele, Îngropate în carnea lemnului, spre
a o feri de îndoire şi scorojire. Pe faţa icoanei se află un strat subţire de
gips stucat, peste care s-a aplicat o matriţă, care a imprimat florile sti
lizate, fond ornamental al icoanei. Peste acest gips s-au dat două rânduri
de grund, unul cenuşiu şi altul de culoare roşie-portocalie, pe care s-a
pictat. Caracterele literelor alungite, de pe faţa icoanei, trădează, de
asemenea, secolul al XV-lea, cu influenţa sa bizantină iar sfinţii, în
pioasa lor atitudine şi în ipostaze caracteristice, ca şi graţia feciorelnică
a Maicii Domnului, trădează influenţa Renaşterii, ce s-a făcut simţită şi
în Moldova acelor vremi.
în al treilea rând, se ştie că din lipsă de bani, unele biserici îşi
procurau mobilierul necesar de la alte lăcaşuri de rugăciune. Or, în con
diţiile în care Cetatea Neamţului a fost distrusă la începutul secolului
al XVIII-lea, era şi firesc ca egumenul şi călugării din cetate să se îngri
jească, la acea vreme, de adăpostirea odoarelor şi a lucrurilor de preţ
din biserica sortită distrugerii, mutând catapeteasma în satul cel mai
apropiat.
în al patrulea rând, şi ultimul, trebuie să ţinem cont că intre 1476—
1492 Cetatea Neamţului a fost înconjurată de un nou zid de apărare47,
cu caracteristici îmbunătăţite, dată când Ştefan cel Mare ar fi putut
înzestra cetatea cu un locaş de cult proteguitor. în acest fel se explică
existenţa acelei inscripţii, menţionând anul 7.000 (1492).
Chiar dacă am judeca provenienţa catapetesmei numai după dimen
siuni, tot ar fi suficient să ajungem la concluzia că ea întruneşte prin
cipala condiţie, de a se potrivi dimensiunilor bisericii din cetate. Se ştie
că în vremea lui Ştefan cel Mare dimensiunile bisericilor au reflectat, în
general, perioada de tranziţie dintre stilurile bizantin şi gotic. Dar, indi
ferent de stilul care şi-a exercitat influenţa asupra bisericilor moldove
neşti, proporţiile acestor edificii sunt reuşite, elementele constitutive
fiind armonizate. De aceea, şi din acest punct de vedere biserica din
cetate îl atestă drept ctitor pe Ştefan cel Mare.
Din nefericire, restul mobilierului din biserică ne este necunoscut,
cu mici excepţii. Dacă cele mai vechi catapetesme cunoscute sunt din
secolele X V şi XV I, împodobite liniştit, cele din secolele X V II şi X V III
sunt inundate de bogăţia frunzişurilor sculptate, detalii poleite cu aur
şi argint, peisajul fiind constituit din fructe, păsări, flori, toate viu colo
rate in roşu, verde sau albastru 4B.
Adept al originii populare a artei sculpturale în lemn, Nicolae Iorga
era împotriva datării unui obiect de artă după motivele vegetale înfăţi
şate, pentru că ele puteau fi ori anterioare momentului executării lor,
ori puteau proveni dintr-o ţară străină ctitorului însuşi/l9. Cu toate
acestea, în secolul al XVII-lea, o expresie a competiţiei de etalare a stră
lucirii domnului, în concepţia căruia bogăţia însemna puterea, o repre
47.
48.
49.
Secţiunii

N. Constantinescu, op. cit., p4 401.
Gh. Balş, op, cit., p. 533.
N. Iorga, Sculptura în lemn românească,
Istorice», seria a IlI-a, tom X V II, p. 3.
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zintă domnia Iui Vasile Lupu, căruia i-au plăcut decorări cu obiecte de
mobilier poleite înzorzonat, pentru a da impresia de bogăţie şi fa s t50.
Aceste constatări ne-au convins că biserica din cetate a fost
construită de Ştefan cel Mare in perioada in care a adăugat cel cle-al
doilea zid de apărare sau în cel mai rău caz, cu acea ocazie a dotat o
biserică, existentă deja, cu mobilierul a cărui inscripţie a rămas pe spa
tele unei icoane de pe catapeteasmă. De aceea, până la descoperirea
altor mărturii documentare, rămânem la convingerea că Vasile Lupu şi-a
atribuit lăcaşul drept ctitorie, nu pentru că l-ar fi ridicat, ci pentru că
l-a transformat în mănăstire.
BISERICA ALĂTURI DE OŞTENII ŢĂRII

Ivită din neguri de legendă, aşa cum îşi arată muntele fruntea
printre valuri de nori, Cetatea Neamţului înainta prin veacuri ca o co
rabie printre valuri. Ea a supravieţuit vitregiilor istoriei secole de-a
rândul datorită cârmacilor viteji pe care i-a avut. Atunci când braţul
înarmat ostenea, intra în joc isteţimea celor chemaţi s-o apere. Mulţi
duşmani s-au încumetat s-o atace, dar, înainte de a ajunge sus, sub
zidurile ei, şi-au presărat oasele pe coastele muntelui uri s-au rostogolit
la vale, urmăriţi de stoluri de săgeţi, iuţi ca nişte albine ucigătoare. Din
această cauză, românii vedeau in cetate garanţia independenţei lor,
chiar şi atunci când domnii, în dorinţa de a o păstra intactă, au pretins
că este mănăstire. Nucleul acestei «mănăstiri era, formal, bisericuţa pe
care istoricii nici n-au observat-o, decât în ultim ul deceniu al secolului
trecut. Acea bisericuţă era, deci, un pretext pentru ca turcii să creadă
că fortul de pe munte este o mănăstire. De aceea, este util să evocăm
unele amănunte despre acest locaş de cult, pentru satisfacerea unor
exigenţe istorice.
Despre locul în care era amplasată biserica din Cetatea Neamţului,
Bandinus, misionarul papal, ne spune că era construită «în interiorul
zidului al doilea» 51, dar unii cercetători au localizat-o adesea diferit
şi vag.
în toate scrierile de până acum apare, ca loc al bisericii, etajul întâi
al cetăţii, unde se găsea şi locuinţa domnitorului. Unii au to ri:>- locali
zează biserica -în turnul dinspre nord», alţii
însă, «în turnul de sud».
Săpăturile arheologice din anul 1942 au găsit, într-adevăr, biserica
situată la etai, la care se ajungea urcând nişte trepte dinspre vest.
Absida era îndreptată spre răsărity'. Sub edificiu, se afla o încăpere
tainică, pe care săpăturile arheologice din 1942 au dovedit-o a fi desti
nată fabricării de monede false.
înălţimea bisericii nu întrecea pe aceea a zidurilor exterioare, pen
tru a nu fi reperată de artileria inamică. în aceste condiţii nu poate fi
vorba de existenţa turlei. Formatul nu era treflat, biserica compunân50.
51.
52.
53.
5 4.

Gh. Ba îs, op. cit., p. 593.
Codex Bandinus, Bucureşti, 1895 p. L X X X IX .
George Manclrea, op. cit., p. 10.
Al. Husar, op, cit., p. 99.
D. Constantinescu, op. cit., p. 171.
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clu-se dintr-o singură Încăpere, In formă dc navă, iar la capătul dinspre
răsărit se afla absida, a cărei lăţime era de 6, 70 m. Pe peretele absidei,
în axul longitudinal al bisericii, se afla o ferestruică sub formă de cre
nel, alături de care s-a descoperit inscripţia grafitată, desemnând
anul 1632.
Puţine au fost cetăţilc medievale în care să nu fi existat câte un
astfel de lăcaş. Astfel de biserici intrau in dotarea obligatorie a cetă
ţilor, aşa cum oştenii erau obligaţi să poarte tolba cu săgeţi. Pe de altă
parte, prezenţa acestor biserici in forturile întărite răspundea în plan
ideologic şi sufletesc unor nevoi fundamentale ale apărătorilor lor, care
vedeau în apărarea credinţei şi a instituţiei bisericeşti, drept apărarea
fiinţei neamului românesc. Iar faptul că mănăstirile erau, adeseori,
atacate explică de ce erau întărite cu ziduri puternice, cu bastioane
crenelate, înconjurate de şanţuri adânci şi palisade de jur-împrejurul
incintei. Aceste măsuri curente de apărare a lăcaşurilor de cult mar
chează permanenta stare dc război în care se afla ţara fie cu turcii, fie
cu polonii, ungurii sau cazacii, la fel de prădalnici. Aceste pericole au
sugerat unor domnitori ideea ca să deghizeze înfăţişarea militărească a
Cetăţii Neamţului cu aceea călugărească, pentru a îndepărta suspiciunile
turcilor. Dar în afară de denumire, cetatea nu şi-a schimbat nimic din
funcţiile sale militare. Dimpotrivă, Cetatea Neamţului se transforma,
în situaţii de război, într-un loc de refugiu şi adăpost al înaltelor perso
nalităţi civile şi eclesiasticc r,\ în astfel de momente mănăstirea îşi re
căpăta funcţiile iniţiale militare şi scotea armele pentru a-1 respinge pe
duşman. Atunci Cetatea Neamţului redevenea vechiul şi temutul fort,
in care oştenii puneau mâna pe arme şi ripostau crunt împotriva ase
diatorilor.
După încetarea ostilităţilor, cetatea redevenea mănăstire, în care,
în afară de slujbe religioase, se prestau unele activităţi de ordin cultu
ral. Această nouă funcţie a Cetăţii Neamţului era în consens cu înflo
rirea continuă a culturii în statul feudal Moldova. într-adevăr, epoca lui
Vasile Lupu a fost o epocă a continuări renaşterii culturale a Ţării Mol
dovei. Ea a coincis cu venirea grecilor în mănăstirile româneşti din se
colul al XVII-lea. Sosirea lor în Moldova a fost favorizată de închinările
unor mănăstiri Muntelui Athos. Această năvală a grecilor în Ţările
Române s-a datorat şi persecuţiilor otomane, dar şi faptului că domni
torul le promitea numeroase privilegii. Deşi, în general, au avut un rol
negativ, nu putem ignora influenţa pozitivă pe care au avut-o asupra
evoluţiei culturii româneşti, prin faptul că au stimulat scrierea şi tipă
rirea primelor cărţi. Din acest motiv, epocii iui Vasile Lupu i se datoreşte apariţia primelor şcoli şi tipografii, colegii teologice în Moldova.
Pe fondul acestei realităţi şi în cadrul mişcării culturale cu un areal
mai mare, trebuie să ne gândim la faptul că Vasile Lupu a acordat o
atenţie corespunzătoare şi bisericii din cetate, aceasta decurgând din
importanţa pe care o avea pentru el cetatea însăşi. De aceea, ne apare
firească o eventuală reparaţie făcută atât bisericii, cât şi Cetăţii Neam
ţului, în urma stricăciunilor pricinuite de Alexandru Lăpuşteanu. Abia
55. V. A. Urechia, op. cit., p. 12.
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de acum încolo ni se dezvăluie cauza pentru care documentele il r.r.v.â
pe domnul moldovean drept ctitor al mănăstirii şi nu al bisericii.
Intr-adevăr, Vasile Lupu a transformat în mănăstire acea biserica
din interiorul cetăţii, pentru că acest lucru i-a fost mai uşor de făcut
decât să ridice de la început o mănăstire cu ziduri de apărare, dar mai
ales pentru a rezista pretenţiilor turcilor de a o dărâma. Cu această
ocazie, conform obiceiului medieval, Vasile Lupu a dotat mănăstirea cu
moşiile pe care le avea la îndemână, iar în lipsa lor, cu acelea pe care
le cumpăra. Din clipa în care a transformat biserica în mănăstire, pen
tru a-i face pe turci să creadă că cetatea nu-i un loc întărit de luptă,
Vasile Lupu s-a considerat legitimul ctitor al acestei mănăstiri, adoptând
în toate actele formula «mănăstirea domniei domniei mele». Dc atunci
noua mănăstire a deţinut un loc de seamă printre cetăţile Moldovei, astfel
că nu întâmplător Ştefăniţă, fiul lui Vasile Lupu, s-a refugiat în anul
1661 din calea lui Constantin Şerban, domnul Ţării Româneşti, în Ceta
tea Neamţului, pc care o considera mănăstire înfiinţată de tatăl său. Cu
acel prilej s-au adăpostit în cetate, alături de domn, şi mitropolitul Sava,
şi episcopul de Huşi, Serafim, şi egumenii de la Trei Ierarhi, Golia,
Sf. Sava, Galata din Iaşi etc. ~
)G.
Spre deosebire de alte mănăstiri, aceea din cetate adăpostea doar
personalităţile de seamă ale Moldovei, dat fiind situaţia ei specială. Pen
tru aceasta, biserica din cetate a fost dotată cu numeroase moşii, aşa
cum o dovedesc documentele epocii. De multe ori Vasile Lupu, din lipsa
unor moşii care să aparţină domniei, era nevoit să cumpere unele pro
prietăţi, cu scopul de a le dărui mănăstirii din cetate. Astfel se explică
de ce domnul moldovean a cumpărat în anul 1651 cu suma de 150 de
unghii ungureşti, de la boierul Gheorghe Roşea, biv vistiernic şi de la
fiul acestuia, «Leca, nepot Mihăilescului», o jumătate de sat din Oglin
deşti, «cu vecini şi cu tot venitul» 37. Cealaltă jumătate a satului a cum
părat-o domnitorul Moldovei abia la 12 ianuarie 1653 de la «Văidaniţa
cu feciorul său Ursul», pentru o sumă egală, de 150 de unghii ungu
reşti 58, Şi această jumătate de sat a fost dăruită mănăstirii din Cetate.
Alături de aceste proprietăţi au mai fost dăruite şi altele aşa cum
probează uricul dat de Vasile Lupu tot la 12 ianuarie 1653, în care se
spune că «au m iluit sfânta sa rugă mănăstirea din Cetatea Neamţului
cu nişte poeni, anume a Slatinei cu tot timusul care acele poeni le-au
luat domnia sa de la Târgul Neamţului» 50.
Cu patru zile înainte de a dărui aceste proprietăţi, Vasile Lupu
mai cumpărase de la egumenul Daniil de la mănăstirea Raşca patru
fălci de vie în Cotnari din dealul Mândrului, vie pe care domnul a
dăruit-o la 8 ianuarie 1653 mănăstirii din cetate60.
56. Arh. St. Bucureşti, C o n dica A sachi, mss. 623, f. 551.
57. V. A. Urechia, op. cit., p. 12; Gr. Musceleanu, op. cit., p. 7.
58. ib id e m , fila 551 v. ; Academia Română pach. 3 5 /C L X X V ; V. A. Urcc' .j.
op. cit., p. 8.
59. Arh, St. Bucureşti, C o n dica A sachi, fila 552, c. : V. A.Urechia
op. c.:.,
p. 7— 8.
60. Arh, St. Bucureşti, C o n d ic a A sachi, fila 56i, v. —- 552.

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

154

Pe măsură ce se Îmbogăţea, Cetatea Neamţului prindea poftă de
tot mai multe averi. De la înălţimea muntelui pe care o suise destinul,
ea privea de jur-împrejur şi căuta moşii pe care să şi le însuşească.
Una din rivalele sale era mănăstirea Secu, un alt aşezământ religios
puternic susţinut de domnitor. La un moment dat, mănăstirea Secu
avea chiar prerogative de conducere faţă de Cetatea Neamţului. Aşa se
explică de ce Ştefăniţă Lupu întărea în anul 1660 printr-un ispisoc
poiana Slatina, cu tot timusul, nu mănăstirii din cetate, ci mănăstirii
SecuGl, ca mai târziu Antonie Ruset să emită şi el un ispisoc de în
tărire în 1676 «sfintei mănăstiri din cetate pre poiana Slatinei cu tot
timusul»
Din aceste documente, precum şi din multe altele, deducem că
între cele două mănăstiri nu existau relaţii de paşnică convieţuire. Dor
nice de a-şi mări avuţiile, fiecare din aceste mănăstiri căuta să capete
un rol ele hegemon.
O altă proprietate dobândită de mănăstirea din cetate a fost men
ţionată într-un document emis de cancelaria domnească a lui Gheor
ghe Ştefan, din care rezultă că Vasile Lupu a cumpărat satul Măneşti
de la Iordache, fost vistiernic c3.
Domeniile mănăstirii din Cetatea Neamţului se întinseseră atât ele
mult, încât însăşi mănăstirea Secu era menţionată într-un document
emis de Dabija Vodă la 6 februarie 1665 că e construită pe locul Ce
tăţii Neamţului G/\ Această menţiune a fost suficientă călugărilor m ă
năstirii Secu pentru a o invoca drept motiv şi argument atunci când
şi-au formulat pretenţia de hegemonie asupra mănăstirii din cetate,
în timp ce aceasta căuta să se sustragă autorităţii Secului. Pe de altă
parte, mănăstirea Secu dorea să capete dreptul de a numi egumeni
în mănăstirea din cetate, pentru ca astfel să-i fie mai uşor a-i con
trola veniturile.
Lupta dintre cele două mănăstiri pentru supremaţie arc, deci, ca
mobil, bunurile materiale cu care erau înzestrate, aspect pe care-l în 
tâlnim şi în relaţiile dintre mănăstirea Secu şi mănăstirea Aagapia,
căreia Secu voia să-i smulgă unele proprietăţi.
Din acest motiv egumenul şi soborul mănăstirii Agapia s-au vă
zut nevoiţi a se plânge însuşi domnitorului Ieremia Movilă, care a ju 
decat în 1605 pricina dintre cele două mănăstiri, delimitându-le ho
tarele Gr>.
Eşuând în încercarea lor de a-şi extinde autoritatea asupra Agapiei, călugării Secului au încercat, de data aceasta pe baza unui temei
«legal», să supună mănăstirea din cetate. Că au reuşit, se observă din
conţinutul documentelor analizate deja, prin care se dăruiau la 12 ia
nuarie 1653 mănăstirii din cetate poienile Slatina, cu tot timusul, ca
61.
62.
63.
64.
65.

Ibidem , fila 552 v.
Ibidem, fila 552.
Acad. Rom. documentul din 14 ianuarie, pach 36/CLXXV.
Arh. St. Bucureşti Condica Asachi, mss. 623, fila 564.
Ibidem, fila 541— 541 v şi fila 618.
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in 1660 Ştefăniţă Lupu să facă întărirea acestei danii nu mănăstirii
din cetate, ci celei de la Secu.
Uneori, cele două mănăstiri apar în documente cu puteri egile,
constituind împreună parte distinctă în diverse negocieri. Aşa se ex
plică de ce Constantin vel-postelnic, cu jupâneasa sa Safta, au făcut
în anul 1680 schimb cu părintele loan, egumenul mănăstirii Secu şi cu
Partenie, egumenul mănăstirii din cetate, dându-le acestor mănăstiri
«un sat întreg, anume Răuceşti, în ţinutul Neamţului, pe apa Săratei,
cu curţi şi cu toţii vecinii şi locuri de mori în Sărata şi cu locuri de
prisăci şi cu fânaţu». La aceasta s-au mai adăugat incă 200 de stupi,
fapt pentru care Postelnicul Constantin a primit din partea celor două
mănăstiri «un sat întreg al mănăstirii anume Brăteni pre apa Sireţealului, în ţinutul Sucevei cu curţi şi cu vecini şi cu locuri de moară» °6.
Cu cât se adâncea această conlucrare între cele două mănăstiri, cu
atât era mai greu de desfăcut. în cazul că mănăstirea din cetate ar fi
dorit să se separe de Secu, ar fi survenit inevitabile conflicte între ele.
De aceea, ele erau nevoite să continue a colabora şi economic una cu
cealaltă. Dar gradul de aderenţă una la alta nu era mereu acelaşi,
pentru că în timp ce Secul voia să-şi permanentizeze supremaţia asu
pra mănăstirii din cetate, aceasta folosea orice prilej pentru a-şi re
vendica libertatea de acţiune.
Totuşi, mănăstirea Secu a reuşit să-şi impună în cele din urmă
voinţa asupra celei din cetate, Întrucât apare alături de aceasta mai
în toate documentele. Un exemplu grăitor îl constituie scrisoarea for
mulată în numele soborului mănăstirii Secu şi a celei din cetate, a
târgoveţilor şi a altor megieşi, prin care cer sprijinul domnului împo
triva unor caimacami, ce revendicau satul Vasileuţi, proprietatea celor
două mănăstiri. Din conţinutul acestui document, se observă întinderea
proprietăţilor mănăstirii din Cetatea Neamţului la data de 7 mai 1691,
dar incompletă întrucât sunt amintite numai proprietăţile revendicate
de caimacami. «Deci noi aşa ştim să mărturisim cu sufleţile noastre
cum satul Vasileuţi, de sub cetate sunt danie de la răposatul Vasilie
vv. şi nişte poiani care sunt în dosul cetăţii, anume Slatina cu tot timuşul ce sunt luate din locul Târgului. Aşijderea au mai dat Vasilie
v.v. satul Măneşti din gios de Niamţu, ce au cumpărat de la îordache
vistiernicul. Şi au mai dat Vasile v.v satul Oglindeşti ce sunt îndosul cetăţii, ce au fostu cumpărat giumătate de sat de la Roşea vis
tiernicul, iar giumătate de sat de la Văidianul. Iară satul Reuceşti au
făcut călugării schimbătură cu Constantin postelnicul. Au dat călugării
satul Brăteni pre apa Sireţealului şi au luat pre Reuceşti şi hotarele
acestor sate ce sunt scrise mai sus... Iară satul Cosmeşti ştim că l-au
cumpărat Ştefan voievod de la Roşea vistiernicul şi l-au dat mănăstirii
din cetate. Aşa ştim şi mărturisim cu sufleţile noastre înaintea măriei
tale...» 67.
Faptul că sunt invocaţi târgoveţii şi megieşii celor două mănăstiri,
deci foarte mulţi martori, rezidă în normele juridice ale vremii potrivit
66. Ibidem. fila 550.
67. Ibidem. fila 565, *
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cărora acela avea dreptate, care aducea mai mulţi martori. De aceea
Constantin Cantemir, domnul Moldovei, răspunde acestei scrisori prin
ispisocul dat la 10 iunie 1691, adică după mai mult de o lună, prin
care întăreşte mănăstirii din cetate proprietatea asupra satului Vasileuţi, Măneşti, Oglindeşti şi Răuceşti 6S.
Deşi aceste sate cu moşiile lor au fost acordate şi întărite pe sea
ma mănăstirii din Cetatea Neamţului, aceasta nu presupune şi scoaterea
lor de sub tutela mănăstirii Secu. Proprietăţile funciare erau în mod
nominal acordate mănăstirii din cetate, dar de fapt ele erau la dis
poziţia egumenilor desemnaţi de soborul mănăstirii Secu.
In consecinţă, la 25 august 1685 Constantin Cantemir întăreşte
dreptul mănăstirii Secu de a supune pe aceea din cetateG9, situaţie ce
s-a perpetuat mereu, deşi la 7 iulie 1705 Antioh Cantemir autoriza pe
călugării din cetate «să ia camătă de la oamenii ce ţin cărcime la ţară
pe moşiile mănăstirii» 7°.
In afară de moşii, mănăstirea din cetate mai avea robi şi vecini,
care munceau pământul. Aşa de pildă, Vasile Lupu avea prerogative
de judecător suprem, după cum rezultă din documentele emise la 19
martie 1652, la Iaşi, în vederea lichidării diferendului dintre «călugă
rii din cetate şi boierinul domniei mele pre Roşea, ce au fost vistiernic».
Acest diferend fusese stârnit pentru nişte «vecini» (ţărani aserviţi),
luaţi de către boierinul Roşea împotriva voinţei călugărilor din cetate
«adecă au venit înaintea domniei meale călugării de la cetatea de la
Neamţu cu vecinii săi din Oglindeşti de s-au jelit pre boierinul dom
niei meale pre Roşea, ce au fost vistiernic. Zis-au înaintea domniei mea
le că li s-au luat doi vecini, anume Ionaşco, şi Onciul, feciorul său...
Deci domnia mea i-am judecat» 71.
In situaţii de felul acesta, când avea de împăcat împricinaţii din
pături sociale suspuse, domnul găsea soluţii de compromis. Dar, mai
în totdeauna el lua partea călugărilor când aceştia veneau să se plângă
împotria unor oameni de rând.
Bucurându-se de atâtea privilegii, cum au fost : scutiri de dări,
de prestări de muncă «la cetate», bucurându-se de generozitatea dom
nilor, care, fie că mai adăugau moşii la cele vechi, fie că întăreau pro
prietatea acordată anterior, mănăstirea din Cetatea Neamţului ajunsese
in secolul al XVIIÎ-lea la o maximă Înflorire. Apărată de două rân
duri de ziduri puternice şi de bunăvoinţa domnului, ea nu numai că îşi
agonisea spornic propriile-i venituri, dar adăpostea în vremuri de răstrişte şi averile domnitorilor şi ale boierilor din Divan. Când polonezii,
de pildă, au ocupat Cetatea Neamţului, Neculce preciza că aceştia au
găsit acolo adevărate comori. «Şi erau acele cetăţi pline cu odoare şi
haine de toată ţara, boiereşti şi neguţătoreşti, după cumu-i obiceiul la
vremuri de răscoale, de-şi pun oamenii cine ce are mai bun» 72. Din
68.
69.
7 f.
71.
7».

Ibiclcm, fila 565 v.
Ibidem, fila 566.
Ibidem.
Acad. Română, pach. 68/XXXV II.
I. Neculce, Letopiseţu Ţârii M oldovei, EPL, Bucureşti,
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acest motiv, faima Cetăţii Neamţului, ca ascunzătoare de bogăţii, a în
fierbântat adeseori minţile unora din acele vremi. Astfel, după ce
Dumitraşcu Vodă a reuşit să pună mâna pe domnie, şi-a trimis oame
nii să distrugă cetatea, despre care Neculce afirmă că «...au spart săcriele
şi lăzile unora care au fost puse acolo şi s-au um plut de avere.,.» T\
Dar, de fiecare dată când urgia trecea, Cetatea Neamţului reintra
în normal, ca o corabie ce iese din valuri, continuând să-şi împlinească
rolul pentru carc a fost zidită. în acele împrejurări, mănăstirea rede
venea ceea ce era de fapt : o cetate militară, puternic întărită. Şi multe
au fost ocaziile în care Cetatea Neamţului a trebuit să facă faţă atacu
rilor unor duşmani veniţi din afară.
Când Sigismund de Luxemburg a invadat Moldova în anul 1395,
Ştefan Muşat a urmărit din Cetatea Neamţului mişcările oastei polo
neze, lăsând-o în voie până când a prins-o într-un loc favorabil, Ghindăoani (Hindău), unde a zdrobit-o. Acest război nu a fost decât unul
din numeroasele atacuri străine cărora a trebuit să le facă faţă cetatea
Neamţului. Dar odată cu perfecţionarea armelor şi a metodelor de luptă,
se impunea şi întărirea cu ziduri corespunzătoare a cetăţii. Astfel de
lucrări au fost întreprinse în vremea lui Ştefan cel Mare, când zidu
rile au fost suplimentate şi întărite cele vechi, iar ca o noutate tehni
că ele au fost rotunjite la colţuri, pentru ca ghiulelele de piatră să
ricoşeze.
Curând, întăririle şi inovaţiile arhitecturii cetăţii aveau să-şi arate
din plin eficienţa, mai ales în timpul războiului din 1476, când sultanul
Mohamed al II-lea s-a îndreptat mai întâi la Suceava, dar neizbutind
să o cucerească, o porni în acelaşi scop spre Cetatea Neamţului, care
domina de pe vârful dealului Timus întreaga vale a Ozanei. Poziţia
inaccesibilă a acestei cetăţi a împiedicat artileria otomană să-şi spună
cuvântul, pentru că traiectoria obuzelor trebuia să cabreze la un unghi
prea mare, la care nu se puteau înălţa pe atunci ţevile tunurilor. Din
acest motiv, Mohamed al II-lea s-a văzut nevoit să ordone oştenilor
săi urcarea pe braţe a celor şapte tunuri de asediu, la nivelul versan
tului din spatele cetăţii, ca să poată face eficiente ghiulelele trimise.
După opt zile de asediu şi bombardament zadarnic, două din tunurile
otomane au fost sfărâmate de tirul artileriei moldovene, care riposta
atât de vehement, încât turcii au făcut cale-ntoarsă 74.
După evenimentele din 1476, Cetatea Neamţului îşi îndeplinea mai
departe rolul de veghe cu care era hărăzită iar despre existenţa acestei
biserici în vremea lui Ştefan cel Mare grăiesc şi legendele populare,
care au zugrăvit portretul fizic şi moral al domnului moldovean : «Sta
închiondorat, el mic
la stat şi uitându-se chiorâş, cu un umăr mai
năinte, celălalt mai
îndărăt, înverşunat contra leşilor. Iar când
sosi
căpitanul de la grajdul cu ştiri, Ştefan se înveseli. îşi luă ziua bună de
la călugăr spunând că la Sf. Dumitru vine Ia sfinţirea bisericei»75.
73. Ibidem. p. 64.
74. I. Neculce, O
samă de cuvinte ;
75. L. I. I. Anastasiu. op. cit.,
p. 30.
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Această legendă, spusă de călugări şi reprodusă mai târziu, se re
feră la lupta pe care Ştefan a dat-o cu polonezii lui Ioan Albert la
Codrii Cosminului, moment în care a fost semnalată prezenţa marelui
domnitor la Cetatea Neamţului.
După acest război, Ştefan reuşi să impună vecinilor pacea, atât de
necesară dezvoltării libere a Moldovei. Acest stat a continuat să existe
şi după stingerea din viaţă a marelui domn iar faima sa militară a
rămas în sufletele urmaşilor aşa cum rămân seara pe cer razele soare
lui de mult asfinţit. Dar tendinţele centrifuge ale boierimii moldovene
au făcut să se destrame autoritatea domnilor care au urmat lui Ştefan
cel Mare, dând naştere la neîntrerupte rivalităţi şi lupte pentru domnie,
în care se vor amesteca tot mai mult turcii. în aceste evenimente bise
rica din cetate va avea de suferit anumite consecinţe, dictate de regre
sul pe care-1 va cunoaşte situaţia politică a Moldovei, când desele
schimbări de domni ameninţau însăşi libertatea ţării. In sensul acesta
trebuie înţeleasă perioada în care a domnit Alexandru Lăpuşneanu,
domn care, la porunca turcilor, a mutat capitala ţării de la Suceava la
Iaşi. Tot lui i se datoreşte prima deteriorare a Cetăţii Neamţului, pe
care o credem neînsemnată, întrucât şi după acel eveniment cetatea a
fost locuită iar biserica folosită.
Odată cu venirea la domnie a lui Alexandru Lăpuşneanu, consta
tăm nu numai începutul procesului de distrugere a cetăţii, ci şi îm pă
răţia din pământurile bisericii. Abia după venirea lui Vasile Lupu la
domnie este restaurată cetatea şi biserica din interiorul ei, căruia îi
face danii averile cumpărate de la diferiţi proprietari. Spre sfârşitul
domniei sale, Vasile Lupu urmărea înmănuncherea forţelor moldove
neşti cu acelea din Ţara Românească, pentru a organiza lupta antiotomană. Nu a reuşit acest lucru din cauza lipsei de unitate din propria-i
tabără. El şi-a mai atras şi rivalitatea boierului Gheorghe Ştefan, care
era sprijinit de Rakoczi I în pretenţiile sale de a pune mâna pe domnie.
De aceste frământări interne vor profita şi ucrainienii care urm ă
reau să şi-l câştige ca aliat pe Vasile Lupu împotriva Poloniei7G. în
acest scop Bogdan Hmelniţki trimise pe fiul său Timuş, în fruntea
unei oaste de cazaci, pentru a-1 ajuta pe Vasile Lupu în mai multe
campanii, decisiva luptă dându-se la Finta (17/27 mai 1653). încă mai
înainte de acest eveniment, Vasile Lupu ezita să-şi dea fiica după Timuş,
fapt pentru care acesta a devenit duşman al Moldovei, operând mai
multe prădăciuni. In urma unor astfel de presiuni, şi în condiţiile în
care Gheorghe Ştefan îl ameninţa, Vasile Lupu consimte să o dea pe
Ruxandra după Timuş, alianţa moldo-cazacă pecetluindu-se prin nunta
care a avut loc la 14 august 1652, la Iaşi.'
în bătălia de la Finta, Vasile Lupu a fost înfrânt şi s-a retras.
Timuş Hmelniţki, de data aceasta aliat cu Vasile Lupu, este rechemat
de tatăl său, iar Gheorghe Ştefan rămâne domn, deşi nerecunoscut de
Poartă. în faţa acestuia, Vasile Lupu mai este înfrânt la Valea Seacă,
lângă Bacău, apoi la Sarea, lângă Tg. Frumos (6 iulie 1653), după care
76. /sioria României, voi. III, Editura Academiei, Bucureşti, 1964, p. 177.
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m august 1653 revine Timus, in fruntea a 9000 de cazaci, dar e ofcli^:
să se retragă la Suceava unde moare în urma unei răni primite la vr.
picior 77.
Cu aceste evenimente epoca lui Vasile Lupu a asfinţit, dar el a
continuat şi din exil să se intereseze de soarta mănăstirii din cetate.
Turcii nu l-au omorât pe Vasile Lupu, deşi acest lucru păruse la un
moment dat a fi iminent, peniru că voiau să aibă în persoana lui un
element de contra greutate al unor eventuale tendinţe politice neplă
cute lor.
între timp, în Moldova era domn fiul său, Ştefăniţă Lupu, care la
un moment dat preconiza mărirea birurilor. Pentru aceasta şi-a atras
nemulţumirea unor boieri, printre care vornicul Toma şi cei din fa
milia Cantacuzineştilor7ă. Pe fondul acestor nemulţumiri, în sufletul
fostului domn a răsărit din nou speranţa revenirii sale la domnie, fapt
ce s-a oglindit în corespondenţa neîntreruptă pe care o întreţinea cu
marii demnitari ai Moldovei, printre care a fost mitropolitul Sava. Un
exemplu concludent al acestor legături a fost scrisoarea trimisă de Va
sile Lupu la 19 aprilie 1660 către mitropolitul Sava, în care îl ruga să-l
ajute pe fiul său, Ştefăniţă, la restabilirea hotarelor moşiilor mănăsti
rii, rugându-1 să ceară fiului său emiterea unui uric de întărire, pe
care Vasile Voievod nu a mai avut timp să-l redacteze70. Nu se ştie
despre care sate era vorba în acea scrisoare şi dacă rugămintea lui
Vasile Voievod a fost îndeplinită, în schimb se desprinde vizibil din
document grija fostului domnitor pentru mănăstirea al cărei ctitor se
considera, grijă ce ar fi putut avea şi rostul de a câştiga bunăvoinţa
unor personalităţi ecleziastice moldovene, care să-i sprijine, eventual,
o '-viitoare candidatură la domnie.
Am putea spune că este ultim ul
aspect din procesul de înzestrare a mănăstirii cu averi, restul domnitori
lor nefăcând altceva decât să-i Întărească vechile privilegii. Abia în 1711
Dimitrie Cantemir a emis un alt ispisos de proprietate a mănăstirii
asupra satului Răuceşti, întrucât cazacii distruseseră vechile acte dove
ditoare. Dar acest lucru ne mai dovedeşte că la acea dată mănăstirea
din cetate încă funcţiona şi avea, ca şi altădată, întinse moşii. Totuşi,
spre aceste proprietăţi au început să râvnească tot mai mulţi pretendenţi,
fapt ce se desprinde din documentul emis la 2/12 ianuarie 1660, prin
care Şefăniţă întărea stăpânirea mănăstirii peste satul Brăteni, împo
triva dorinţei lui Iorga (fost mare postelnic), care pretindea să intre
în posesia acelui sat. Probabil câ între timp rudele fostului postelnic
Iorga ridicaseră din nou pretenţii asupra satului, căci la 21/31 octom
brie 1660 domnul dădea din nou carte de stăpânire mănăstirii asupra
Brătenilor.
77. V. A. Urechia, op. cif., p. 2.
78. Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, ESPLA, Bucureşti, 1955, p. 120— 121.
79. Arh. St. Bucureşti, Condica Asachi, mss. 628, f. 564— 564 v.
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Pe lista confirmării şi întăririi unor acte de proprietate, de către
Ştefăniţă Lupu în favoarea mănăstirii din cetate, se înscrie şi aceea
care se referă la o poiană zisă, «La Timuş» (6/16 februarie 1661), după
ce, in prealabil, la 23 ianuarie/2 februarie 1661, egumenul loan din ce
tate cumpărase casa lui Iftimie Burdea din Târgul Neamţ, cu «12 lei
bătuţi» 80.
Toate aceste documente dovedesc că despre existenţa şi înflorirea
mănăstirii din cetate a putut fi vorba şi după Vasile Lupu, dar noi eve
nimente vor avea loc şi se vor răsfrânge negativ asupra cetăţii-mânăstire. Un episod îl constituie ocuparea de către turci a Cameniţei, în
1673 şi transformarea ei în raia. Aceasta, însă, se afla lângă Hotin,
care aparţinea moldovenilor. De aceea, Petriceicu-Vodă s-a răsculat îm 
potriva turcilor şi, aliindu-se cu Grigore Ghica, domnul Munteniei, au
trecut de partea polonilor. Cu ajutorul oastei celor doi români, polonii
i-au bătut pe turci la 11 noiembrie 1673 sub zidurile Hotinului, dar cei
doi domni nu au mai căpătat sprijinul promis de polonezi, care au intrat
în Suceava şi în Cetatea Neamţului.
In urma acestor evenimente, turcii l-au înlocuit pe Petriceicu Vodă
cu Dumitraşcu, fost capuchehaie la Constantinopol, care a venit în 1674
la Iaşi în fruntea a 20.000 de tătari, trimişi de sultan, pentru a-i scoate
pe polonezi din cele două cetăţi moldoveneşti. Cetăţile ocupate de polo
nezi au rezistat tătarilor «mai bine de un an», până când, înfometaţi,
au fost nevoiţi să le părăsească 8i.
In timpul acesta a început adevărata dramă a sfârşitului Cetăţii
Neamţului, care a adus cu sine şi părăginirea bisericii din interiorul ei.
«Era după ce au venit Dumitraşcu-Vodă la domnie şi încă nu bine aşezându-se la scaun în Iaşi, îndată au şi scris la turci deşi au trimis oastea
şi aşa punând lagum, iarbă de sângeţi pre zidurile cetăţilor le-au arun
cat din temelie», scria la vremea sa Ion Neculce în Letopiseţul Ţării
Moldovei. Aceste evenimente sunt semnificative, pentru că ele ne do
vedesc puterea de rezistenţă a Cetăţii Neamţului, care n-a putut fi cu
cerită uşor de cei 20.000 de tătari. Desigur, cu prilejul distrugerii ce
tăţii şi a edificiilor dinăuntrul ei, odoarele bisericii au putut fi jefuite
ori deteriorate, dar în mod sigur ea a supravieţuit acestor evenimente,
pentru că, peste câţiva ani, Constantin Cantemir întărea la 25 august
1685 autoritatea mănăstirii Secu asupra celei din Cetatea Neamţului 82.
Evenimente deosebit de grave pentru Cetatea Neamţului n-au înce
tat să se abată cu vuiet de luptă şi suferinţă. Se ştie că în anul 1683 a
80. C. Andreescu şi A. Stoide, Ştefăniţă Lupu , domn al M oldovei (1659— 1661),
154— 155.
81. I. Neculce, Op. cit,, EPL, Bucureşti, 1963, p. 60 ; I. Paşa, Op. cit., p. 1 l— 45 ;
I. Minea s.a. Op. cit., p. 35.
82. V. A. Urechia, Op, cit., p .10.
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avut loc asediul Vienei, iar Sobieţki o despresoară. La întoarcerea sa
din campanie intră prin Moldova, la vestea la care cetăţile şi-au închis
porţile şi şi-au ridicat punţile. Astfel, Cetatea Neamţului, care era apă
rată de un număr infim de oameni, n-a putut fi cucerită decât după
patru zile de asediu şi atunci printr-un vicleşug ; ordinul trimis de
Sobieţki fiind prezentat ca provenind de la Constantin Cantemir şi în
care se spunea că au voie să predea cetatea 83.
Tot în acele vremuri tulburi, când oşti străine bântuiau prin
Moldova, Cetatea Neamţului se transformase într-un adăpost al marilor
boieri din Moldova. Printre ei se afla şi domniţa Ruxandra, fiica lui
Vasile Lupu şi văduvă a lui Timuş Hmelniţki. Despre ea se zvonise că
ar fi avut o sumă fabuloasă de bani şi obiecte de podoabă preţioase, ceea
ce a aţâţat lăcomia cazacilor ce se aflau pe atunci în ţară. Aceştia, con
duşi de boierul trădător Krupenski, s-au strecurat într-o noapte în
cetate, mânaţi de dorinţa de a pune mâna pe presupusa avere. în acea
noapte, polonii şi cazacii au supus~o pe domniţa Ruxandra la cazne, i-au
luat 19.000 de galbeni şi i-au tăiat capul cu securea pe pragul cetăţii
Despre aceste evenimente sângeroase ne vorbeşte şi hrisovul dat de
Constantin Cantemir la 10 Iulie 1691 în care se spune că «au venit
soborul mănăstirii de la Cetatea Neamţului cu egumenul Athanasie şi
au arătat cum într-acele vremuri grele şi prăzi de oşti de prin toate
părţile şi de tâlhari şi intrând cazacii în Cetatea Neamţului de au
jăcuit şi au luat tot ce au aflat şi au omorât şi pe Doamna Ruxandra,
fata lui Vasilie Vodă atuncea au luat uricele ce au fost de ocină a
mănăstirii şi le-au sfărîmat şi le-au luat toate şi acum unii şi alţii împre
soară moşiile» 85.
Trebuie să remarcăm faptul că şi după cucerirea cetăţii de către
Sobieţki viaţa mănăstirii continua să se desfăşoare, din moment ce polo
nezii au plecat în anul 1699
iar soborul mănăstirii din cetate, în
frunte cu Athanasie, se plângea lui Constantin Cantemir în anul 1691.
In documentul de mai sus se face distincţia dintre «oşti de prin toate
părţile», care erau polonezii şi cazacii, şi «tâlhari», ambele categorii
conlucrând la jefuirea cetăţii-mânăstire. Din aceste noţiuni deducem că
ţărănimea a folosit prezenţa polonezilor pentru a se răfui cu boierii,
nefăcând distincţie între moşiile pe care le jefuiau. Caracterul social al
mişcărilor ţărăneşti de la sfârşitul secolului al XVII-lea rezultă şi din
cuvintele acestui document, prin care se spune că «tâlharii» au luat
uricile şi le-au «sfărâmat», ba chiar în 1691, când soborul mănăstirii se
plângea lui Constantin Cantemir, aceşti «tâlhari» încă mai «împresurau
83.
D. Cantemir, Istoria Im periului otoman şi viata Iui Constantin VocJă Cante
mir } I. M inea ş.a., Op. cit, p. 40.
8-4. I. Minea ş.a., Op. cit., p. 39 ; I. Paşa, Op. cil., p. 47*
85. V. A. Urechia, Op. cit.r p. 1.
86. I. Minea ş.a., Op. cit., p. 42.
11 — B.O.R.

162

BISERICA O R T O D O X Ă R O M Â N Ă

moşiile». In fapt, aceste documente ale epocii ne comunică veşti despre
o răscoală din 1C87, prilejuită de venirea cazacilor şi a polonilor în ţară.
Urgia acestei răscoale a trecut şi peste mănăstirea Secu, pentru că la
data de 10 ianuarie 1689 Constantin Cantemir scria lui Zosima Başotă
să hotărască unele moşii de-ale mănăstirii Secu, adică să le stabilească
hotarele, pentru că au pierit toate «deresele» de moşii ce le-au avut
închise în Cetatea Neamţului a7. Acelaşi conţinut l-a avut şi actul din
29 aprilie 1691, în care se menţiona boierilor de Divan, Dubău, vel
logofăt, Vasile Costache vel vornic şi Iordache Ruset, vel vistiernic,
către hotărnicii rânduiţi să «hotărască» moşiile mănăstirii, ale căror acte
au fost distruse de cazaci
Toate aceste împrejurări au avut urmări negative pentru cetate, pen
tru că se încetăţenise obieciul să fie întrebuinţată ca instrument de
rezistenţă armată de către diferiţi rebeli, fapt ce nemulţumea pe turci.
Acest rol pe care şi-l căpătase Cetatea Neamţului s-a pus încă o dată în
evidenţă atunci când Constantin Duca, cu ajutorul lui Moisău, Serdaru,
ce avea reşedinţa în cetate şi avea în subordine 400 de joimiri, tăiase
capul lui Capegi-paşa şi robise pe ceilalţi turci. Deşi ţesuse unele intrigi
ca să lase impresia că boierii Bogdan şi Iordachi din Neamţ ar fi de
vină, Constantin Duca a fost mazilit de turci, înainte ca acesta să-şi
facă cunoscută «nevinovăţia».
Toate aceste evenimente au marcat modificarea rolului Cetăţii
Neamţului, care se transformase Intr-un element de rezistenţă şi de
represalii în slujba diverselor grupări politice. Trecuse vremea când
turcii mai puteau fi amăgiţi cu ideea că cetatea ar fi o mănăstire. De
aceea, ei au lansat promisiunea că vor da domnia Moldovei aceluia care
se va angaja să dărâme cetăţile întărite.
între tip, lipsa de interes faţă de starea cetăţii a început să dea
roade, reflectând inutilitatea şi procesul de restructurare incipientă a
ei din viaţa politică. Însuşi Dimitrie Cantemir observa începutul de darăpănare a construcţiilor interioare ale Cetăţii Neamţului, atunci când
spunea că «nu mai au purtarea de grijă ce li se cade» M}. La aceasta s-a
mai adăugat şi faptul că turcii reuşiseră să-şi facă mai mult simţită
influenţa în viaţa politică internă a ţărilor române. Sultanul era acela
care desemna pe domn şi tot el îl mazilea. De altfel, după Dimitrie Can
temir, domnul Moldovei avea să fie recrutat numai din Fanar, vestitul
caritier al Constantinopolului. Deci, pentru turci se punea în mod strin
gent problema lichidării cetăţilor întărite, printre care, în primul rând,
Cetatea Neamţului. Astfel, zilele cetăţii şi ale bisericii din interiorul ei
au început să fie numărate. După retragerea polonilor, în anul 1699,
cetatea a mai vieţuit până în timpul celei de a treia domnii a lui Mihai
Racoviţă, când Frenţe şi Velicica au ocupat-o din nou şi au transfor
87. V. A. Urechia, Op. cit., p. 11.
88. Ibidem.
89. D. Cantemir, Dcscriptio Moldaviae, Bucureşti, 1875, p. 18.
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mat-o într-un centru de rebeliune împotriva noului domn. Racoviţă avu
de înfruntat armata lui Frenţe şi Velicico, ce se adăposteau în Cetatea
Neamţului. Aceştia au pornit-o spre Iaşi, dar Racoviţă, cu ajutorul tăta
rilor, făcu să eşueze acţiunea lui Frenţe la poalele Cetăţuii de lângă Iaşi,
unde a fost prins şi decapitat, iar resturile trupelor sale îm prăştiate90.
Pentru ajutorul primit, Mihai Racoviţă dădu voie tătarilor să pustiască
ţinutul Neamţului. Turcii au ordonat, însă lui Mihai Racoviţă, să dărâme
Cetatea Neamţului şi Miera, poruncă ce a adus-o la îndeplinire. Cu toate
acestea, fie că zidurile cetăţii au rezistat, fie că Racoviţă a îndeplinit
fără tragere de inimă porunca sultanului, Cetatea Neamţului, după cum
spune cronicarul
nu a fost dărâmată în întregime, dar destul de serios
pentru a nu mai putea fi reparată şi întrebuinţată. Şi chiar dacă s-ar
mai fi găsit domnitori care să dorească a începe opera de reconstrucţie
a cetăţii, aceasta ar fi însemnat să înlăture mai întîi împotrivirea turci'
lor, apoi să facă cheltuieli peste puterea economică a ţării din acele
timpuri şi, mai ales, să ignore evoluţia tehnicii militare, care făcea tot
mai mult inutilă cetatea ca mijloc de luptă. De aceea, ruinele Cetăţii
Neamţului au rămas să fie acoperite de straturi de pământ şi de uitare.
In felul acesta, cetatea seculară, care în epoca medievală a istoriei
Moldovei a fost simbolul şi garanţia independenţei ţării, a fost acoperită
de tăcerea de cimitir şi de colbul nepăsării secolelor care au urmat. în
plus, oamenii au continuat procesul de distrugere a cetăţii, inaugurat de
Mihai Racoviţă, smulgând din zidurile sale materiale de construcţie. De
aceea, opera de reconstruire şi conservare a cetăţii, realizată în zilele
noastre de Direcţia Monumentelor Istorice, exprimă o legitimă necesi
tate de refacere a cetăţii afundate în pâcla trecutului ca un oştean căzut
la datorie, dar care trăieşte permanent în inimile noastre.
GH. ŞELARU
90. lori Neculce, Op, cit., ESPLA, Bucureşti,
91. Ibidem , p. 330.

1955, p. 323— 325.

♦r e c e w z n *
STUDIU PRIVIN D DREPTURILE PERSOANELOR
CARE APARŢIN M INORITÂTILOR ETNICE,
RELIGIOASE ŞI LINGVISTICE *
în 1967 Subcomisia de luptă îm potriva discrim inărilor şi pentru protecţia
m inorităţilor (în continuare îi vom spune Subcomisia), prin rezoluţia 3 (XX), a
hotărît realizarea unui studiu privnid aplicarea art. 27 al Pactului internaţional
referitor Ia drepturile civile şi politice. Prin rezoluţia 6 (X X IV ) Subcomisia a
num it raportorul special care urma sa elaboreze acest studiu. Cu acest studiu
autorul şi-a propus : abordarea problemei m inorităţilor din perspectivă m ondială ;
descrierea situaţiei de fapt şi de d r e p t; studierea activităţii depuse dc O N U şi
de instituţiile specializate pentru protecţia m inorităţilor; oferirea unei baze docu
mentare pentru recomandările pe care urmează să le facă Subcomisia şi pentru
informarea opiniei publice mondaile.
Pentru documentare, autorul a folosit următoarele s u rs e : informaţii primite
de la guvernele statelor membre ale O N U sau de Ia instituţiile naţionale' speciali
zate; instituţiile specializate ale O N U ; organizaţiile neguvernamentah' cu statut
consultativ pe lângă Consiliul economic şi social al O N U ; studii ale specialiştilor
pe 24 octombrie 1972 Secretarul General a adresat o notă verbală guvernelor sta
telor membre ale O N U şi le-a rugat să ofere inform aţiile necesare pentru realizarea
acestui studiu. Directorul Diviziei pentru drepturile om ului
m ănătoare : UNESCO,

O IT r Consiliului

Europei,

Ligii

a adresat scrisori ase

statelor

arabe,

Organizaţiei

Unităţii Africane, Organizaţiei Statelor Americane.
Raportorul,

cu

ajutorul

guvernelor

in

cauză,

a elaborat

monografii

privind

situaţia m inorităţilor etnice, lingvistice şi religioase în 76 de state.
După ce a întocm it un raport preliminar, două rapoarte parţiale şi un proiect
de raport (în

1977) Subcomisia, prin rezoluţia 5 (XXX), a examinat raportul final

şi si-a însuşi concluziile şi recomandările raportorului special. Prin
(XX?\IV) Comisia pentru drepturile omului a recomandat C onsiliului

rezoluţia 14
economic şi

social să tipărească şi să difuzeze studiul elaborat de F, Capotorti care a dat curs
acestei recomandări prin rezoluţa 1978/16.
* Centre pour Ies droits de l'homme, Etude des droits des personnes appartenant aux mlnorites eihniques, religieuses et îinguistiques, par Francesco Capo
torti, rapporteur special de la Sous-Commission de Ia lutte contre Ies mesures
tfi<criminatoires et de la protection des minorites, Nations Unies, New York, 110 p.
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în prefaţa aulorul se întreabă : «prin ce m ijloace se va reuşi aplicarea în
practică a principiilor înscrise în articolul 27 al Pactului internaţional referitor la
drepturile civile şi politice şi până la ce punct este de dorit şi posibil să fie a p li
cate,., Pentru a ajunge la rezultate concietc, trebuie ca statele să adere în mod
sincer la ideea unei protecţii a m inorităţilor ia nivel internaţional. O asemenea
concepţie întâlneşte mai multe obstacole. Orice regim internaţional de protecţie a
membrilor grupurilor minoritare generează neâncrederc şi teamă. în acest regim
s-ar vedea pretextul amestecului în afacerile interne ale statelor. In al doilea
rând, marea diversitate pe care o prezintă situaţia m inorităţilor în diferite ţări
face statele sceptice în legătură cu abordarea juridică universală, ele se întreabă
cum pot fi aplicate reguli uniforme la realităţi profund diferite. M ai mult, pentru
unele state, apărarea identităţii m inorităţilor apare ca o ameninţare a unităţii şi
stabilităţii lor. In fine, se consideră că măsurile speciale de protecţie care au rolul
de a asigura egalitatea reală între m ajoritate şi minoritate duc în mod inevitabil
la tratament dife re n ţia t; se apreciază că în asemenea situaţii apar germenii unei
discrim inări inverse. Pe scurt, guvernele preferă să aibă m âinile libere în domeniul
atitudinii fată de minorităţi... Ideea că fiecare stat este obligat să se conformeze
normelor internaţionale — ş isă fie supus, eventual, unor forme de control inter
naţional — ş isă fie supus, eventual, unor
forme de control internaţional —■ se
loveşte încă de m ultă ostilitate» (p. IV).
In introducere se fac aprecieri asupra istoriei protecţiei minorităţilor.
«Pentru a înţelege raţiunile priorităţii acordate de-a lungul istoriei protecţiei
m inorităţilor religioase, trebuie constată contradicţia care există între ideile de
toleranţă şi nediscriminare susţinute de toate doctrinelc religioase şi realitatea dra
matică a persecuţiilor — expresie supremă a intoleranţei — principalele victime
fiind cel mai adesea minorităţile religioase» (p. 1).
După ce se analizează prevederile unor tratate internaţionale şi bilaterale
referitoare Ia protecţia m inorităţilor, autorul notează : «In general s-a susţinut că
schiţarea unui sistem de protecţie internaţională a m inorităţilor, stabilit în seco
lul al XlX-lea, prin raportare la câteva ţări din Europa, pe baza tratatelor garan 
tate de marile puteri, nu a asigurat

decât o protecţie

statele care şi-au asumat obligaţiile decurgând

iluzorio

m inorităţilor din

din aceste acorduri... A

reieşit că

un asemenea sistem riscă să ameninţe pacea şi securitatea internaţională, deoarece
el putea servi ca prexte al intervenţiilor unilaterale în afacerile interne ale statelor»,
(p. 3). In acest sens L. Claude aprecia : «acest sistem riscă să servească ca pretext
marilor puteri pentru

a interveni în m anieră

arbitrară şi din

raţiuni politice

în

afacerile interne ale statelor la care se refereau aceste tratate, chiar dacă acestea
se achitau cu bună credinţă de obligaţiile lor» (Idem, «National minorites. A n inter
naţional problem», Cambridge, Mass, Harvard
în capitolul I se analizează

University Press,

1955, p. 8 ;

p. 3).

«noţiunea de minoritate».

«în ciuda numeroaselor referinţe la minorităţi, care se găsesc în instrumentele
juridice

internaţionale...

o definiţie

general

acceptată

a

termenului

de

minoritate

nu există» (p. 5).
Subcomisia consideră că noţiunea de minoritate ar trebui să cuprindă urm ă
toarele elemente : lş termenul de minoritate nu se aplică decât grupurilor popula
ţiei

nedominante

religioase

sau

tniunrităti!*•

rare au şi doresc sa conserve

lingvistice

stabile şi

ti** numeric

fotal diferite

destul de

tradiţii sau caracteristici etnice,
de cele ale restului populaţiei j

importante

pentru

a ficapabile

prin

ele

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

166

însele să conserve aceste caracteristici ; 3) m inorităţile trebuie sa facă proba
loialităţii fată de statul din care fac parte» (p. 6).
I. H. Baglev scrie : «Problema minorităţilor, cu m ultiplele sale implicaţii,
perturbă pacea m ondială şi bunele relaţii internaţionale de mai multe secole. Ea a
constituit o sursă constantă de fricţiune între state, un instrument politic şi de
agresiune, un m ijloc de a demola structurile statelor şi o cauză directă sau in di
rectă de conflicte locale şi generalizate. Marea sa importantă internaţională nu este
egalată decât de imensa sa complexitate... ONL, fără a defini într-o m anieră pre
cisă cum se manifestă practic problema minorităţilor, şi-a asumat sarcina de protectie a m inorităţilor, dând termenului minoritate un sens general şi universal, ale
cărui principale caracteristici sunt imprecizia şi semnificaţia sa vagă şi nedeter
m inată» (I. H. Bargely, «General principes and problems in the internaţional pro
tection of minorities», Geneva, Imprimeries Populaires, 1950, p. 91 ; p. 7).
După părerea raportorului : «o minoritate etnică este un grup care este nu
meric inferior restului populaţiei statului căruia îi aparţine şi care posedă caracte
ristici culturale, fizice şi istorice, o religie sau o lim bă diferte de cele ale restului
populaţiei» (p. 7).
Guvernele statelor membre ale O N U au fost solicitate să se pronunţe în
legătură cu această definiţie. Guvernul grec arata că «un grup de persoane care
reprezintă o minoritate etnică, religioasă sau lingvistică ar trebui să fie recunoscut
ca atare. M ai ales următoarele criterii ar trebui aplicate în definirea unui grup
de persoane pentru ca acesta să poată fi considerat minoritate : trăsăturile ca
racteristice ale acestui grup ar trebui să fie bine conturate pentru ca acesta să se
deosebească net de m ajoritate» (p. 7). Alte guverne au apreciat că definiţia propusă
de raportor lasă loc unor interpretări neclare şi echivoce. Unele guverne contestă
termenul de minoritate. Astfel, guvernul din Filipine vorbeşte despre «comunitatea
culturală».
«Conform răspunsurilor date de mai multe guverne, factorul subiectiv, adică
dorinţa manifestată de grupul m inorilor de a-şi conserva tradiţiile şi caracteristicile
proprii, ar trebui să fie un element esenţial al oricărei definiţii a termenului de
minoritate. In acest sens, guvernul finlandez a declarat că termenul de minoritate
nu se aplică decât în măsura în care un grup etnic, religios sau lingvistic a m ani
festat dorinţa de a-şi apăra propriile caracteristici. După guvernul italian, numai
atunci când minoritatea este conştientă de diversitatea sa şi de dorinţa de a-şi
conserva caracteristicile proprii se poate vorbi din punct de vedere politic de
noţiunea de minoritate... Ceea ce este important, este să existe un grup dinamic
şi conştient de caracteristicile sale. Guvernul olandez apreciază că este însemnat
ca minoritatea să sc caracterizeze printr-un anumit grad de coerenţă. M embrii unui
grup trebuie să fie caracterizaţi de trăsături partciulare pentru a putea fi con
sideraţi grupuri sau m inorităţi distincte. Măsura în care o minoritate are în mod
real sentimentul de a fi o secţiune distinctă a societăţii, măsura în care este
considerată sau tratată ca atare de alţii este, de asemenea, un element important
al noţiunii de minoritate» (p. 8).
Referitor la factorul numeric, o serie de guverne au arătat că num ărul
persoanelor care aparţin grupurilor etnice, religioase sau

lingvistice nu

constituie

un fapt de mare importanţă. Guvernul finlandez arată că deşi num ărul persoanelor
grupului minoritar nu este foarte important, totuşi, este evident că grupul trebuie
sâ fie compus dintr-un num ăr apreciabil de persoane pentru a putea constitui un
semnificativ
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minoritate se referă la un grup care este numeric inferior
restului populaţiei sta
tului căruia îi aparţine. Oricum , se poate presupune că un număr minim de per
soane este absolut necesar ca un grup să existe» (p. 0). Guvernul suedez consideră
că o minoritate trebuie să aibă cel puţin 100 dc persoane, iar guvernul indian
arată că o minoritate religioasă sau lingvistică este apreciată ca atare dacă are
sub 50% din populaţia statului iespectiv. Guvernul grec susţine că «trebuie să se
ţină seama nu numai de num ărul persoanelor aparţinând unui grup determinat,
ci şi de raportul care există între acest num ăr de persoane şi dimensiunea unităţii
geografice în care acest grup trăieşte» (p. 9).
Unele guverne au prezentat observaţii privind distincţia între noţiunea de
minoritate etnică, religioasă sau lingvistică şi noţiunea de grup etnic, religios sau
lingvistic. Guvernul spaniol consideră că întrucât regimul
juridic de protecţie a
m inorităţilor se bazează pe asigurarea drepturilor omuli, nu ar trebui făcută nici o
distincţie între m inorităţi şi grupuri. Guvernul italian susţine că «într-o societate
m ultinaţională nu ar trebui să se vorbească, în sensul strict al termenului, de
minorităţi, în măsura în care diferitele grupuri ce o compun — care posedă caracte
ristici etnice, religioase şi lingvistice — se bucură de aceleaşi condiţii dc. egali
tate. M ai mult, se poate întâm pla ca unul din grupuri, chiar dacă nu este numeric
superior, să ocupe o poziţie predominantă, să aibă tendinţa dc a oprima alte
grupuri şi să le constrângă să se conformeze exigentelor sale»
(p. 10).
Membrii Subcomisiei au arătat că orice minoritate ar trebui să constituie o
entitate socială şi culturala, ceea ce este o condiţie m inim ă pentru ta aceasta să
existe. Grupurile constituite din emigranţi sau din descendenţii
lor nu ar trebui
incluse în termenul de minoritate, datorită faptului că au acceptat premiza asi
m ilării voluntare.
Reprezentanţii Am ericii Latine au subliniat că, pe acest continent problema
m inorităţilor nu se pune la fel ca în Europa. A u arătat ca a Opta Conferinţă inter
naţională americană a aprobat o rezoluţie care prevede că emigranţii nu au dreptul
să ceară un tratament special ca «minoritate».
Termenul de minoritate a fost discutat şi de participanţii la Seminarul privind
drepturile om ului desfăşurat
în Iugoslavia, in 1974. Cu acest
prilej s-a a r ă t a t :
«diversitatea condiţiilor istorice, economice şi sociale din diferite ţări este un
obstacol în calea elaborării conceptului sau a definirii termenului de m in o rita te ;
conţinutul acestuia variază In funcţie de regiune, ţară,
momentul evoluţiei istorico...
S-a constatat că în anumite tari unde termenul de minoritate a câştigat pentru
public un sene peiorativ, a fost înlocuit cu cel de naţionalitate penLru a de
semna grupurile naţionale, etnice, lingvistice sau altele, diferite de restul populaţiei.
După unii participanţi, termenul de minoritate ar trebui respins deoarece nu
are semnificaţie universală şi nu mai este la modă. S-a propus înlocuirea lai cu
expresia grup naţional, etnic, religio.i, eventual lingvistic sau tribal. M ai mulţi
participanţi au încercat să clasifice sau să enumere diferitele grupuri minoritare.
Astfel, s-a făcut distincţie între m inorităţile istorice, clasice sau universale, a
căror creare a rezultat din evenimente cu caracter
m inorităţi
au

prin

subliniat

opţiune, m inorităţi voluntare

că

în

domeniul

naţionalitate» (p. 11).
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Cu acest prilej Comitetul a făcut următoarele observaţii : «se parc că expresia
minoritate naţională nu apare in tratatele referitoare la m inorităţi încheiate după
prim ul război m ondial şi nici în textele Naţiunilor Unite privitoare la drepturile
omului... Expresia minoritate naţională a fost folosită în Convenţia privind lupta
împotriva discrim inării 111 domeniul învăţăm ântului adoptată de Conferinţa gene
rală a UNESCO în 14 dec. 1960... S-a pus întrebarea dacă nu există m inorităţi
etnice, religioase sau lingvistice care nu sunt m inorităţi naţionale... în cea mai
mare parte a cazurilor, o minoritate naţională este, de asemenea, o minoritate
etnică, lingvistică sau religioasă. Pe de altă parte, există anumite m inorităţi
etnice,
lingvistice sau religioase care nu sunt m inorităţi naţionale» (p. 11).
«Factorul numeric (inferioritatea numerică faţă de restul populaţiei statului)
are o importanţă evidentă, dat fiind faptul că nevoia de a proteja m inorităţile
derivă în med esenţial din chiar slăbiciunea poziţiei lor în cadrul statului
dem o
cratic» (p. 12).
Constituţiile unor state recunosc existenţa grupurilor minoritare, iar alte
constituţii nu recunosc. «C uvântul recunoaştere nu are peste tot aceeaşi sem nifi
caţie. El poate însemna că statui atribuie uneia sau mai multor m inorităţi calitatea
de persoane juridice, cie subiecte de d r e p t; dar acest lucru se întâm plă foarte rar.
El poate însemna că un ansamblu coerent de drepturi — referindu-se la principiul
protecţiei identităţii m inorităţilor — este acordat membrilor acestor m inorităţi.
Dar de cele m ai multe ori statele se lim itează la a acorda acestor m inorităţi
câteva drepturi specifice fără a exista un ansamblu de drepturi. In această ultim ă
ipostază, recunoaşterea m inorităţii care beneficiază de aceste drepturi este cel
mai adesea im plicită şi parţială... Ceea ce trebuie subliniat,., este faptul că protecţia
internaţională a m inorităţilor nu depinde de iccunoaşterea oficială a existenţei
lor» (p. 13).
Este necesară analiza semnificaţiei juridice a termenului de «recunoaştere ofi
cială)) a anumitor grupuri ale populaţiei ca minorităţi. Recunoaşterea m inorităţilor
religioase nu mai este o problemă acută după ce m ajoritatea statelor au acceptat
principiul libertăţii de contşiinţă şi de religie.
Statele folosesc diferite formule juridice pentru recunoaşterea m inorităţilor
etnice, lingvistice şi religioase. Dispoziţiile Constituţionale care interzic discrim i
narea bazată pe rasă, origine naţională sau etnică, religie sau lim bă nu pot fi con
siderate ca o recunoaştere a m inorităţilor etnice, lingvistice şi religioase. Publi
carea unor statistici oficiale care clasifică populaţia pe grupuri etnice, lingvistice
sau religioase nu înseamnă că statele respective recunosc existenţa m inorităţilor
etnice, lingvistice sau religioase.
în unele ţări existenţa m inorităţilor etnice sau lingvistice nu face obiectul
recunoaşterii juridice. în această categorie intră cea mai mare parte a statelor din
America Latină.
Guvernul francez a d e c la ra t: «Franţa nu poate recunoaşte existenţa grupuri
lor etnice, minoritare sau nu. în ceea ce priveşte religia sau limba — alta decât
cea
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problemă personală a ficărui individ. Marea diversitate a dialectelor locale, dife
renţierile existente în cadrul aceluiaşi grup lingvistic, interesul inegal pe care
îl acorda diferitelor dialecte locuitorii aceleeaşi zone, dificultăţile de adaptare a
acestor lim bi la evoluţia ideilor şi a tehnicilor, incapacitatea lor de a depăşi cadrul
limitat în care evoluează, constituie factori care îm piedică considerarea dialectelor
şi a lim bilor unor grupuri ca elemente neccsare şi suficiente pentru a defini o
comunitate prin opoziţie cu naţiunea franceză» (p. 13).
Guvernul Filipinelor a relevat că o singură categorie de m inorităţi — res
pectiv m inorităţile naţionale culturale — beneficiază de recunoaşterea juridică.
Guvernul tailandez a prccizat că termenul de minoritate este necunoscut în
Taiianda.
Unele state au adoptat o poziţie pragmatică în problema recunoaşterii m i
norităţilor.
Astfel, guvernul Regatului Unit a d e c la ra t: «Nu este prevăzută nici o pro
cedură generală pentru recunoaşterea oficială ca m inorităţi a unor grupuri de
populaţie care trăiesc în Regatul Unit cu scopul de a salvgarda drepturile acestora,
deoarece aceste drepturi există. N u este necesar ca o minoritate etnică, religioasă
sau lingvistică să fie recunoscută oficial pentru a exista» (p. 14). Guvernul fin
landez arată că «grupurile minoritare care trăiesc în tara sunt recunoscute oficial.
Ele au dreptul de a-şi dezvolta propria cultură şi de a-şi menţine tradiţia lor
lingvistică» (p. 14).
Un mare număr de state a recunoscut în mod expres anumite grupuri etnice
şi lingvistice ca minorităţi, adică ca grupuri care beneficiază de un regim special
în ceea ce priveşte cultura şi lim ba lor. In unele ţări recunoaşterea acestor grupuri
a fost introdusă în dreptul intern, ca urmare a unor tratate internaţionale sau
acorduri bilaterale. Este cazul Austriei, Ciprului, Danemarcei, Germaniei, Italiei etc.
Conform Constituţiei din Sri Lanka «statul se străduieşte să întărească unitatea
naţională favorizând cooperarea şi încrederea m utuală între toate fracţiunile popu
laţiei, inclusiv între grupurile rasiale, religioase şi altele. Statul va ajuta la dez
voltarea culturilor şi lim bilor populaţiei... Fiecare cetăţean are dreptul de a salv
garda şi de a promova propria sa cultură, singur sau în asociaţie cu alţii» (p. 14).
Guvernul suedez precizează că : «nu există o recunoaştere oficială a grupurilor
minoritare. Totuşi, în cursul ultim ilor ani s-a văzut cât de important este ca so
cietatea să ofere — prin diferite măsuri de sprijin — cele mai bune posibilităţi
m inorităţilor lingvistice, etnice şi religioase pentru a-şi menţine şi dezvolta pro prii
limbă, tradiţiile şi cultura. Exemple de asemenea măsuri : ...propunerea unui Comitet
pentru relaţiile dintre stat şi biserică, care să se ocupe de asigurarea egalităţii
de statut între toate com unităţile religioase» (p. 15).
«Este însem nat de reţinut că în cea mai mare parte a cazurilor grupurile
recunoscute ca m inorităţi sau com unităţi care beneficiază de un tratament special,
sunt grupuri bine definite. A num ite grupuri, mai ales cele care sunt dispersate
pe teritoriul unei ţări, nu figurează în general printre cele care sunt recunoscute
de state şi nu se prevăd măsuri juridice speciale pentru protecţia acestora. Aceasta
este, spre exemplu, situaţia grupurilor de ţigani într-un mare num ăr de ţări euro
pene» (p. 15).
Este important de ştiut ce procedură să se utilizeze pentru a stabili aparte*
nenţa unui individ la un grup determinat. Folosirea numai a criteriului subiectiv
comportă un anumit pericol, deoarece un individ care face o declaraţie de aparte
nenţă
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numai din raţiuni politice. Constituţia Cehoslovaciei prevede că «fiecare cetăţean
decide în mod liber caro este naţionalitatea sa»,
în Cap. II se analizează «protecţia internaţională a persoanelor care aparţin
m inorităţilor etnice, religioase şi lingvistice din 1919 pană în zilele noastre».
Unele organizaţii private şi state au propus ca în Pactul Societăţii Naţiunilor
să se introducă obligaţia statelor de a proteja minorităţile. Această propunere a
fost făcută inclusiv de preşedintele american W ilson. Totuşi, aceste propuneri nu
au fost reţinute pentru forma finală a pactului, deoarcce s-a opus guvernul englez,
care a considerat că problema m inorităţilor trebuie reglementată prin tratatele re
feritoare la situaţiile teritoriale.
Conferinţa de pace a hotărât să se creeze un sistem de protecţie a m inori
tăţilor sub garanţia Soicetăţii Naţiunilor, constituit clin 5 tratate speciale, numite
tratate ale minorităţilor, încheiate între puterile aliate şi noile state create sau
cele care au prim it noi teritorii. Astfel, in tratatele de la Versailles, Saint--Gennain,
N euilly şi Trianon, prin care Cehoslovacia, Polonia, Iugoslavia, România şi Grecia
declarau că «sunt dc acord să se introducă în tratatele cu principalele puteri aliate
şi asociate, dispoziţiile pe care aceste puteri le vor considera necesare pentru
a proteja interesele locuitorilor care diferă de majoritatea populaţiei prin rasă,
lim bă sau religie» (p. 19). Tratatele speciale obligau statele să acorde libertate
religioasă şi prevedeau că «locuitorii care aparţineau m inorităţilor au dreptul egal
de a crea, conduce şi controla pe cheltuiala lor instituţii caritabile, religioase sau
sociale, şcoli şi alte stabilimente educative, cu dreptul de a folosi limba proprie
şi dc a practica liber religia lor... Statul va acorda facilităţi corespunzătoare in
oraşe sau în districtele în care trăiesc mai mulţi locuitori care vorbesc o altă limbă
decât limba oficială pentru a asigura ca, în şcolile primare..., învăţăm ântul să se
realizeze în limba proprie a copiilor acestor locuitori» (p. 20). Aceste tratate pre
vedeau că statul trebuie să acorde drepturi persoanelor care aparţineau m inori
tăţilor. Cu excepţia câtorva cazuri particulare, instrumentele menţionate nu au
considerat m inorităţile ca entităţi colective. Protecţia acordată a vizat m inorităţile
ca indivizi şi nu ca grupuri» (p. 20). Rezoluţia din 21 septembrie 1922 declara :
«Adunarea recunoaşte dreptul fundamental al m inorităţilor de a fi protejate de
Societatea Naţiunilor îm potriva oricărei opresiuni şi insistă asupra datoriei pe
care o au persoanele care aparţin m inorităţilor de rasă, religie sau lim bă de a
coopera ca cetăţeni loiali cu naţiunea căreia îi aparţin acum» (p. 20).
Tratatele privind m inorităţile prevedeau garanţii juridice interne şi inter
naţionale. Tratatele puteau fi schimbate numai cu acordul Consiliului Societăţii
Naţiunilor.
Art. 1 al Cartei Naţiunilor Unite stabileşte ca un obiectiv esenţial al acesteia
este «de a realiza cooperarea internaţională..., de a dezvolta şi încuraja respectarea
drepturilor om ului şi a libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără deosebire de
sex, lim bă sau religie». Deci se cere asigurarea drepturilor om ului şi a liber
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O m ului nu are referiri la drepturile persoanelor care aparţin
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Unite nu pot răm âne indiferente fată de soarta minorităţilor, dar precizează că
este dificil de adoptat o soluţie uniform ă a acestei probleme complexe şi delicate
care îmbracă aspecte particulare în fiecare stat unde se pune.
După adoptarea Cartei N aţiunilor Unite s-a apreciat că protecţia m inorităţilor
este o problemă a cărei soluţionare trebuie căutată în cadrul mai larg al problemei
respectării drepturilor om ului şi a libertăţilor fundamentale, fără a se exclude
posibilitatea încheierii unor acorduri bilaterale sau multilaterale. Comisia pentru
drepturile om ului şi Subcomisia s-au ocupat de protecţia m inorităţilor.
Art. 14 al Convenţiei europene privind salvgardarea drepturilor om ului şi a
libertăţilor fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950, precizează că
drepturile prevăzute în acest document trebuie acordate fără deosebire de religie,
oricjine naţională sau apartenentă la o minoritate naţională.
«Se poate conchide că şi după al doilea război m ondial instrumentele inter
naţionale care au rolul de a proteja m inorităţile
îşi păstrează utilitatea şi
ra
ţiunea de a fi- Ar fi necesară o reglementare specifică a
acestei probleme pe
baza acordurilor particulare, deoarece exigentele protecţiei minorităţilor, până în
prezent, nu au fost pe deplin satisfăcute de către
instrumentele internaţionale
in
vigoare referitoare la drepturile omului» (p. 33).
In 1950, Subcomisia şi-a înscris pe ordinea de zi examinarea rezoluţiei 217
C(II1) a A dunării Generale O N U privind soarta m inorităţilor. Rezoluţia cerea C on
siliului economic şi social să invite Comisia pentru drepturile omului şi Subcomisia
să analizeze problema m inorităţilor pentru ca «ON U să poată adopta măsuri efi
ciente de protecţie a m inorităţilor rasiale, naţionale, religioase şi lingvistice». La
a 4-a sesiune a Subcomisiei se discuta proiectul propus de d-1 Mansani care pre
vedea : «M inorităţile etnice, religioase şi lingvistice nu pot fi private dc dreptul
de a avea propria viaţă culturală, de ap ractica propria religie şi de a folosi pro
pria limbă». Dl. Monroe ap ropus «să se înlocuiască termenul m inorităţi cu termenul
persoane aparţinând m inorităţilor, dat fiind că după părerea sa, minorităţile, ca
atare, nu au personalitate juridică în timp ce persoanele care aparţin m inorităţilor
pot fi mai uşor definite din punct de vedere juridic. Totuşi, pentru a menţine ideea
de grup, el a propus sa se introducă cuvintele «în comun cu alţi membri ai gru
pului», după cuvintele «nu pot fi private de dreptul de a avea» (p. 34). Subcomisia,
cu 9 voturi pentru şi o abţinere, a votat acest amendament. Astfel, rezoluţia E (III)
a Subcomisiei are urm ătorul text : «Persoanele aparţinând minorităţilor etnice, re
ligioase sau lingvistice nu pot fi private, în comun cu alţi membri ai grupului lor,
de a avea propria viaţă culturală, de a practica religia lor şi de a folosi propria
limbă».
Unii reprezentanţi sa-u opus «introducerii în proiect a unei dispoziţii care,
după părerea lor, ar risca să încurajeze formarea unor noi minorităţi, să pre
lungească în mod artificial existenţa m inorităţilor actuale şi să întârzie integrarea
anumitor grupuri care tind să-şi piardă caracteristicile distincte şi să fie asimilate
de populaţia m ajoritară» (p. 35).
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integra dacă ei doresc acest lucru... M ai multe delegaţii au subliniat că pro
tecţia m inorităţilor nu are ca scop derogarea de la principiul priorităţii m ajori
tăţii» (p. 35).
S-a arătat că scopul am endamentului «în statele în care există m inorităţi
etnice, religioase şi lingvistice», acceptat de Comisia pentru drepturile om ului, este
de «a restrânge acordarea drepturilor recunoscute de articol la m inorităţile deja
existente şi stabilite de mult timp pe teritoriul statului respectiv, pentru a evita
ca protecţia garantată de noile reguli să încurajeze formarea unor noi m inorităţi
sau să redeştepte o conştiinţă m inoritară în grupurile anterior asimilate de popu
laţia statului» (p. 37).
Art. 27 al Pactului internaţional referitor al drepturile civile şi politice
prevede drepturi pentru persoanele care aparţin minorităţilor. Se procedează astfel
din următoarele m otive: 1) sistemul de protecţie a m inorităţilor fondat în 1919—
1920 atribuia drepturi indivizilor ;> 2) acest Pact conţine un catalog al drepturilor
individului. Singurul drept ai
cărui titulari sunt entităţile colective
este dreptul
popoarelor de a dispune de ele însele ; 3) «Faptul de a atribui drepturi minorităţilor,
şi de a le conferi astfel calitatea de subiecte de drept, ar putea duce la pericolul
creşterii antagonism ului dintre ele şi stat în măsura în care grupul minoritar, ca
entitate, ar apărea investit cu puterea de a reprezenta interesele unei colectivităţi
faţă de stat care reprezintă interesele întregii populaţii. Pe de altă parte, libertatea
de opţiune a fiecărui membru al unei m inorităţi între asimilarea voluntară de
către majoritate sau păsrtarea trăsăturilor sale distnicte riscă să nu fie res
pectată de organele grupului minoritar, preocupate de păstrarea unităţii şi a
forţei grupului» (p. 37).
M em brii Comisiei au analizat detaliat obligaţiile impuse statelor de art. 27.
Unii reprezentanţi au apreciat că articolul ar trebui să conţină o formulare mai
fermă referitoare la obligaţiile statelor. S-a cerut ca articolul 27 să stipuleze că
statele ar trebui să adopte măsuri legislative speciale pentru a garanta m inorităţilor
acordarea anumitor drepturi. A lţi reprezentanţi au observat că o asemenea for
mulare ar pune accentul pe dreptul m inorităţilor şi nu pe ideea de toleranţă, sin
gura obligaţie nouă care trebuia impusă statelor care au acceptat ideea nediscri
m inării. «S-a susţinut că textul propus de Subcomisie nu ar obliga, de exemplu,
statele şi guvernele să creeze şcoli speciale pentru persoanele care aparţin m inori
tăţilor lingvistice... în virtutea prevederilor acestui articol, statele erau obligate să
permită indivizilor care aparţineau m inorităţilor să se bucure de moştenirea lor
culturală, să practice religia lor, să vorbească limba lor, dar aceasta nu înseamnă
că membrii m inorităţilor au dreptul de a cere statului adoptarea unor măsuri
pozitive» (p. 38).
«Pentru ca scopul acestui articol să fie atins, este necesar ca statele să adopte
măsuri legislative şi administrative. Cultura şi limba unui grup nu pot fi salv
gardate fără organizarea unui sistem educativ al ţării... Dreptul care a fost acordat
membrilor m inorităţilor va fi numai

teoretic, fără crearea unor institutii culturale

adecvate. Acest lucru este valabil şi în dom eniul lingvistic şi se poate spune că
o atitudine pasivă a statului în domeniul religiilor m inoritare nu răspunde scopuri
lor art. 27» (p. 39).
La simpozionul privind societăţile m ultinaţionale (Ljubliana, 8— 21 iunie

1965)

>-a r r e c iz a t: «S-a pus problema de a se şti dacă tradiţiile şi caracteristicile trebuie
le cuprindă şi pe cele care se referă

la organizarea

socială

şi economică

a

grup. M ai mulţi vorbitori au căzut de acord că nu este necesar să fie stim u
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late în mocl special activităţile tradiţionale social-economice. Abordarea obiective
lor sociale sau economice trebuie să fie conformă orientării generale a statului
spre obiective moderne» (p. 40).
«Lupta îm potriva m ăsurilor discriminatorii, pe de o parte şi aplicarea măsurilor
speciale destniate protecţiei m inorităţilor, pe de âltă parte, nu sunt decât două
aspecte ale aceleiaşi probleme : apărarea drepturilor fundamentale ale omului. Pro
blema grupurilor etnice, lingvistice şi religioase, desemnate prin termenul de
minoritate, comportă două aspecte : a) toate aceste grupuri, pe bună dreptate, cer
să beneficieze de un tratament egal celui acordat m ajorităţii populaţiei ; b) anumite
grupuri revendică măsuri speciale de protecţie, mai multe drepturi decât cele
acordate m ajorităţii populaţiei» (p. 43).
în cap. III se studiază «poziţia persoanelor caic aparţin unei m inorităţi etnice,
religioase sau lingvistice în societăţile în care trăiesc».
«Totuşi, se poate întâm pla ca in interiorul unui grup minorUar hotărât
să-şi m enţină identitatea, să fie indivizi care preferă să fie asimilaţi de m ajori
tatea populaţiei. Dacă aceasta este libera lor opţiune, nu trebuie oprită în numele
unei solidarităţi greşit înţelese a grupului. Orice încercare de acest gen ar con
stitui o violare a libertăţii celui în cauză; cu alle cu\iule, nu se poate admite
ca in dividul să fie obligat să se conformeze opţiunii făcute de cea mai mare parte
a grupului minoritar al cărui membru este... Aceasta confirmă, dacă era necesar,
ca dreptul de a se bucura de măsuri speciale de protecţie trebuie recunoscut
membrilor grupurilor minoritare (care sunt liberi să renunţe oricând doresc Ia
această calitate) şi nu grupurilor ca atare» (p. 45).
Caracterul armonios al relaţiilor dintre diferitele grupuri etnice, religioase
şi lingvistice în cadrul fiecărei ţări depinde in mare măsură de atitudinea forţelor
politice dominante şi de bunăvoinţa lor de a permite membrilor fiecărui grup să
se dezvolte pe plan economic, social şi cultural conform propriilor tradiţii, într-o
atmosferă lipsită de discriminare. Atunci când grupurilor populaţiei le sunt asigu
rate drepturile, când p A participa plenar la viata poltică, economică şi socială
a ţării lor, când aportul lor cultural este recunoscut, atunci ele dobândesc senti
m entul securităţii abscolut necesar elim inării tensiunii dintre grupuri»
(p. 48).
«Bineînţeles, necesitatea de a salvgarda integritatea statului şi
de a nu în 
curaja separatismul este o preocupare legitim ă a oricărui guvern. Se poate spune
că există o lim ită naturală a oricărei politici
de protecţie a minorităţilor, chiar
dacă această politică se concretizează în forme ample de pluralism. Totuşi, este
cazul să arătăm că grija de a nu slăbi integritatea statului şi de a nu deschide
porţile unor tendinţe separatiste reprezintă un obstacol în adoptarea unor măsuri
speciale în favoarea indivizilor care aparţin gruprilor minoritare» (p.
57).
Principiul director esenţial este că un individ nu poate fi plasat într-o situaţie
defavorabilă pentru singura raţiune că aparţine unui anum it grup etnic, religios
sau lingvistic.
In capitolul IV se studiază «aplicarea principiilor enunţate în art. 27 al Pac
tului internaţional referitor la drepturile civile şi politice».
N u se poate presupune că «obligaţia unui cult religios de a cere recunoaştere
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a asigura egalitatea credincioşilor tuturor religiilor în cadrul acestui principiu,
totuşi o anum ită religie devine uneori dom inantă de fapt, iar legea, chiar dacă
se aplică 111 mod egal tuturor, reflectă,
în anumite
domenii importante, ideile
grupului dominant... Chiar dacă seaplică principiul separării, statul poate
acorda
unor organizaţii religioase un statut special, distinct de cel acordat altor tipuri
de asociaţii. Totuşi, acest statut este acordat numai dacă denominaţiunea religioasă
îndeplineşte anumite condiţii, ceea ce este posibil penrtu unele şi nu este posibil
pentru altele» (p. 72).
în Finlanda «Biserica Luterană Evanghelică, pentru că este biserica marii
m ajorităţi a populaţiei, şi Biserica Ortodoxă, din raţiuni istorice, au anumite drep
turi şi privlegii care nu sunt acordate altor religii» (p. 72). «în Austria, legea sta
bileşte o distincţie netă
între bisericile si com unităţile religioase recunoscute
legal şi cclelalte com unităţi religioase. Num ai primele au personalitate juridică.
Com unităţile religioase recunoscute au dreptul să practice cultul 111 public, cele
nerecunoscute îl pot practica numai in privat. Com unităţile religioase recunoscute
primesc statutul de asociaţii de drept public. In baza dreptului la autodeterminare
acordat acestor asociaţii de Constituţie, com unităţile îşi administrează în mod
liber afacerile interne, 111 limitele dreptului austriac» (p. 72— 73).
în unele ţări legea interzice statului să finanţeze activitatea com unităţilor
religioase. Curtea Supremă din SUA a declarat : «nici un impozit, mai mare sau
mai mic, nu poate fi perceput pentru a finanţa o activitate sau instituţie religioasă,
indiferent de numele purtat sau de forma adoptată pentru a practica religia»
(p. 73). Guvernul filipinez declară că nu se acordă
grupurilor religioase ajutor
oficial şi se interzice folosirea fondurilor sau bunurilor publice în scop religios.
în unele ţări num ai religia de stat sau religia oficială are dreptul la un
ajutor financiar prelevat din resursele publice. în Danemarca, Biserica oficială,
în cea mai mare parte, este finanţată din fondurile publice şi dintr-un impozit
aplicat membrilor acesteibiserici care este
colectat
de puterile publice. Alte
com unităţi religioase nu primesc ajutor financiar de la stat.
în alte tări se oferă religiilor minoritare un ajutor financiar, dar nu este
vorba de o obligaţie legală. în Suedia, Biserica oficială este finanţată integral de
stat, iar cultele minoritare sunt susţinute prin contribuţii voluntare. Tot în această
ţară mai primesc bani de la stat
bisericile catolice şi ortodoxă.
Unele guverne acordă o asistenţă financiară tuluror com unităţilor
religioase
legal constituite. Statul austriac varsă anual subvenţii unui num ăr de comunităţi
religioase. Unele din com unităţile religioase, care au personalitate juridcă, bene
ficiază de unele condiţii speciale : scutirea unor aşezăminte religioase de im 
pozitul funciar, reducerea taxelor de impozit pe donaţii şi legate.
în unele ţări căsătoria religioasă realizată de cultele religioase minoritare
are şi valoare juridică. Aşa, de exemplu, codul căsătoriei din Suedia prevede că
sunt valabile juridic toate căsătoriile religioase făcute de cultele religioase legal
recunoscute. Legea finlandeză stipulează că sunt valabile căsătoriile religio ase; nu
sunt validate cele prestate de com unităţile religioase nerecunoscute sau necreştine.
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clară guvernul austriac — fără a rezulta cele mai grave consecinţe pentru
public» (p. 75).
«Se poate afirma că are loc o violare a drepturilor persoanelor aparţinând
m inorităţilor religioase atunci când sunt obligate să presteze jurăm inte contrare
preceptelor credinţelor lor» (p. 76).
în Suedia legea stipulează ca «nimeni nu va fi constrâns să aparţină la o
confesiune religioasă» (p. 77),
Constituţiile diferitelor ţări prevăd că nimeni nu poate fi obligat
să p lă 
t e a s c ă un impozit pentru un alt cult religios decât pentru al său. In ţările în care
există o biserică de stat, puterile publice percep un impozit de la toţi cetăţenii î
în unele din aceste ţări, cetăţenii care nu sunt membri ai bisericii de stat plătesc
un impozit mai mic, iar cei care sunt înregistraţi la un alt cult sunt scutiţi de
impozitul oficial.
în cea mai mare. parte a ţărilor studiate, numai părinţii şi copiii decid dacă
aceştia din urmă participă la orele de educaţie moral-religioasă organizate în
învăţăm ântul public.
Nici una din ţările studiate nu a adoptat măsuri judiciare speciale pentru a
asigura respectarea drepturilor proclamate de art. 27. «Se poate constata că mem 
brii unei m inorităţi se bucură de acelaşi statut pe care îl are orice cetăţean, iar
aparatul judiciar ordinar constituie calea normală de recurs deschisă tuturor
persoanelor caro apreciază că le-au fost violate drepturile» (p. 94).
Dreptul penal din mai multe ţări studiate conţine dispoziţii pe care le pot
invoca persoanele care aparţin grupurilor etnice, religioase sau lingvistice, atunci
când le-au fost violate unele din drepturile carel e-au fost recunoscute. Aceste
dispoziţii legale se referă în principal îa incitarea la ură împotriva membrilor
grupurilor etnice şi religioase şi încălcarea principiului libertăţii de conştiinţă si
de religie... într-un număr de ţări studiate (Belgia, Franţa, Grecia, Norvegia, etc.)
violarea dreptului la libertate:! de contiinţă şi de religie este considerată un grav
delict. Actele posibile de a fi sancţionate ca infracţiuni sunt : insultele la adresa
religiei unui grup, întreruperea ceremoniilor religioase, împiedicarea sau am enin
ţarea cu împiedicarea practicilor religioase, denigrarea sau umilirea indivizilor
din motive religioase, denaturarea prin publicare a textelor unor cârti sfinte ale
unor grupuri religioase, imtîarea într-un loc public a unei ceremonii religioase
cu
scopul de a o ridiculiza sau de a o oferi ca spectacol» (p, 95).
în încheiere, raportorulformulează o serie de concluzii şi recomandări.
Participanţii la Seminarul din Iugoslavia (1974) au subliniat că «deşi prin
cipiile fundamentale ale respectării drepturilor omului se aplică membrilor tuturor
minorităţilor, diversitatea condiţiilor istorice şi socio-economice în care s-au format
şi dezvoltat aceste m inorităţi în diverse regiuni ale lum ii necesită soluţii diferite
pentru rezolvarea problemei protecţiei drepturilor omului» (p. 101).
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şi a fricţiunilor fără a ţine seama de realitatea diferentelor culturale, religioase
şi lingvistice pe care o cunosc diferitele grupuri ale societăţii» (p. 103).
Pentru protecţia minorităţilor, unele state au adoptat soluţia guvernului fede
ral sau asigurarea autonomiei unor regiuni. «In alte ţări, concepţia pluralistă s-a
tradus prin adoptarea unor măsuri care recunosc drepturi speciale membrilor m ino
rităţilor în cadrul unui sistem de guvernăm ânt unitar* Această soluţie s-a adoptat
m ai ales atunci când grupurile minoritare sunt dispersate în toată ţara. Bineînţeles,
orice guvern are grija legitim ă dc a salvgarda integritatea statului şi de a nu
încuraja separatismul. Se poate spune că există o lim ită naturală a oricărei politici
de protecţie a minorităţilor, chiar şi atunci când această politică îm bracă forma
unui pluralism foarte larg» (p. 104).
«Egalitatea şi nediscriminarea im plică garantarea form ală a unui tratament
uniform al tuturor indivizilor, în timp ce protecţia m inorităţilor presupune adopta
rea unor măsuri speciale în favoarea membrilor unui grup minoritar, dar aceste
măsuri vizează în ambele cazuri instaurarea unei egalităţi reale între membrii
grupului în cauză şi alţi indivizi. Se poate vedea că lupta împotriva m ăsurilor
discriminatorii, pe de o parte, şi aplicarea m ăsurilor speciale de protecţie a m ino
rităţilor, pe de alta, nu sunt decât două aspecte ale aceleiaşi probleme, caro constă
în a asigura tuturor drepturi egale.... Intr-o ţară caracterizată prin diversitatea
etniilor, religiilor şi limbilor, aplicarea riguroasă a principiilor egalităţii şi nediscrim inarii este o condiţie indispensabilă pentru a menţine unitatea politică şi spiri
tuală a statului şi pentru a crea un climat de comprehensiune si de relaţii arm o
nioase între diferitele elemente ale societăţii» (p. 104— 105).
«Drepturile acordate de articolul 27... trebuie considerate ca făcând parte
integrantă din sistemul de protecţie a drepturilor om ului şi a libertăţilor funda
mentale... Ele nu îşi propun să acorde un statut privilegiat unor grupuri în raport
cu altele, ci pot fi considerate ca drepturi speciale în măsura în care vizează
anumite persoane ca membre ale unor grupuri specifice şi presupun adoptarea de
către state a unui num ăr de măsuri, în plus faţă de cele cu caracter general, pentru
a garanta tuturor persoanelor care trăiesc pe teritoriul lor respectarea şi protecţia
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale)) (p. 105).
«în ţările studiate, singurele aspecte ale drepturilor m inorităţilor pentru care
este prevăzut recursul Ia tribunalele ordinare sunt viloarea principiilor de eg ali
tate şi de nediscriminare şi a libertăţii de conştiinţă şi de religie... Prezenţa în
legi a unor dispoziţii clare şi detaliate pare a fi fundamentul esenţial pentru orice
recurs judiciar» (p. 108).
«Istoria arată că problema m inorităţilor poate exercita o influenţă negativă
asupra relaţiilor internaţionale. Totuşi, noile norme fixate de N aţiunile Unite în
contextul drepturilor om ului ar trebui să permită grupurilor minoritare să joace un
rol pozitiv în aceste relaţii... Raportorul special este ferm convins că încheierea de
acorduri bilaterale referitoare la drepturile m inorităţilor între statele în care
trăiesc m inorităţi şi statele din care ele sunt originare (mai ales atunci când este
vorba de ţări vecine) ar fi foarte utila. Totodată, trebuie subliniat că cooperarea,
în ceea ce priveşte drepturile membrilor m inorităţilor, trebuie să se bazeze pe
respectarea reciprocă a principiilor suveranităţii şi integrităţii teritoriale
a statelor
intenesate şi neamestecul în afacerile lor interne» (p. 100).
ILIE FON T A
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VIZITA PREA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH
TEOCTIST ÎN BULGARIA
In viaţa bisericească s-a statornicit frumoasa datină ca, marile
evenimente ale Bisericilor Ortodoxe surori, să fie trăite în dragoste
frăţească şi comuniune.
Astfel, Ia bucuria Bisericii Ortodoxe Bulgare, care a sărbătorit
1100 ani de la Sinodul de la Preslav (893), se adaugă şi bucuria Bise
ricii Ortodoxe Române. Prin aceasta se împlinesc cuvintele Sfântului
Apostol Pavel, care scria odinioară corintenilor «Dacă un mădular este
cinstit, toate mădularele se bucură împreună» (I Corinteni 12, 26).
Dând
curs invitaţiei făcute de către Sanctitatea Sa, Maxim,
Patriarhul Bulgariei, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Biserii
Ortodoxe Române, a participat, la acest popas jubiliar, împreună cu
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Lucian al Tomisului, şi cu P.C. Pr.
Marcel Manole, secretarul Arhiepiscopiei Bucureştilor, (translator),
La această sărbătoare a Bisericii Bulgare au participat, ca repre
zentanţi ai întâi stătătorilor de care aparţin : înalt Prea Sfinţitul Mitro
polit Hrisostom al Efesului, din partea Sanctităţii Sale Bartolomeu I,
Patriarhul Constantinopolului ; ÎÎ.PP.SS. ]or Pitirim, din partea Patriar
hiei Moscovei; Pahomie şi Justin, din partea Bisericii Ortodoxe Sârbe.
Au fost prezenţi toţi ierarhii Bisericii Ortodoxe Bulgare.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu delicateţea care îl ca
racterizează, cât şi datorită ataşamentului faţă de Biserica Ortodoxă
Bulgară şi faţă de întâistătătorul acesteia, Sanctitatea Sa, Patriarhul
Maxim, şi în contextul vechilor legături dintre cele două Biserici surori,
a ţinut să participe personal la festivităţile organizate.
în consecinţă, în ziua de 17 septembrie 1993, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, însoţit de membrii delegaţiei, a plecat spre ţara
vecină, pe ruta Bucureşti — Giurgiu.
La punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a fost întâmpinat de prefectul judeţului
Giurgiu. în sala de protocol a Vămii, Prea Fericirea Sa a fost primit cu
căldură şi de autorităţile vamale. în cuvântul Său, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a arătat rostul vizitei pe care o efectuează în Biserica
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Ortodoxă Bulgară, moment de mare importanţă — a spus Prea Feri
cirea Sa — pentru legăturile frăţeşti existente între Bisericile Ortodoxe
surori şi vecine — Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă
Bulgară. Domnul prefect a urat Prea Fericirii Saie sănătate deplină şi
succes în nobila misiune pe care o are de îndeplinit. Au fost de faţă
P.C. Protoiereu de Giurgiu şi un număr de preoţi slujitori, cărora Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist le-a împărtăşit binecuvântări, dându-le îndrumări părinteşti pentru buna desfăşurare a lucrării în proto
popiatul Giurgiu.
La punctul de vamă din oraşul Ruse, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, a fost întâmpinat de I.P.S. Ghelasie — mitropolit de Ruse, şi
un grup de preoţi, care au venit să-l întâmpine pe Prea Fericirea Sa în
numele Sanctităţii Sale, Maxim, Patriarhul Bulgariei. A fost de faţă
viceprefectul oraşului Ruse şi persoane oficiale din cadrul administraţiei
Prefecturii.
După un scurt popas făcut la muzeul din Ruse, unde sunt expuse
obiecte specifice ţârilor riverane cu Bulgaria — inclusiv România — şi
după ce directorul muzeului a explicat importanţa acestui muzeu, Prea
Fericirea Sa s-a îndreptat spre oraşul Târnovo, una din fostele capitale
ale Bulgariei, unde era aşteptat, la mănăstirea Sf. Apostoli Petru şi
Pavel, de Sanctitatea Sa, Maxim, Patriarhul Bulgariei, împreună cu
toţi reprezentanţii Bisericilor surori.
După oficierea unui Te-Deum în biserica mănăstirii «Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel», de către P.C. Protoiereu M. Guranov, a fost reprezen
tant al Bisericii Ortodoxe Bulgare la Bucureşti, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a rostit un cuvânt ales, în care a subliniat bunele
raporturi dintre Bisericile noastre, făcând şi o succintă istorie a vieţii
religioase din Biserica Bulgară, scoţând în evidenţă şi importanţa vieţii
călugăreşti, specifică Bisericilor Ortodoxe. După dejunul oferit oaspe
ţilor, de către conducerea mănăstirii, «Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel»
(a cărei obşte cuprinde circa 10 călugăriţe), delegaţii Bisericilor surori,
sosiţi aici între timp de la Sofia, împreună cu întâistătătorul Bisericii
Ortodoxe Bulgare, s-au îndreptat către localitatea Târgovişte, unde a
avut loc slujba Te-Deumului, oficiată de protoiereul locului — Petru
Clavcev. După aceasta, delegaţiile au parcurs pe jos drumul de la bise
rică, prin parcul oraşului, unde se afla mulţime de oameni, până la pri
măria oraşului Târgovişte, unde primarul oraşului, Domnul Karagheorghiev, a rostit un cuvânt de bun venit şi de mulţumire adresat oaspe
ţilor. In mod special, domnul primar s-a adresat cu multă -reverenţă
Prea Fericitului Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, întreţinându-se apoi cu Prea Fericirea Sa asupra problemelor de interes bise
ricesc. în seara aceleiaşi zile, conducerea primăriei oraşului Târgovişte
a oferit, la hotelul Ray din apropiere un dineu în cinstea oaspeţilor. La
dineu au participat personalităţi din administraţia locală.
Sâmbătă, 18 septembrie 1993, delegaţiile s-au îndreptat către cate
drala Sfântul Arhanghel Mihail, din oraşul Preslav, unde s-a oficiat
Sfânta Liturghie de către înalt Prea Sfinţitul K iril de Varna şi Preslav,
împreună cu PP.SS. Episcopi-vicari : Neofit, secretarul general al Sfân-
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tatoi Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, şi Grigori, rectorul Seminarahii teologic din Sofia.
După oficierea Sfintei Liturghii, membrii delegaţiilor au fost prin ::i la primăria oraşului Preslav, unde au fost întâmpinaţi de primarul
k>caî. Consiliul municipal şi alte oficialităţi, care au adresat cuvânt de
bun sosit, subliniind în acelaşi timp, importanţa acestei sărbători pentru
poporul bulgar, oferind cu acest prilej medalia jubiliară care marchează
evenimentul îm plinirii a 1100 ani de la Sinodul de la Preslav.
Cu acest prilej, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist, în cu
vântul adresat oficialităţilor şi tuturor celor de faţă, a scos în evidenţă
suferinţele îndurate de Bisericile noastre surori în decursul vremilor,
suferinţe comune care au durat până nu de mult. «Să dăm slavă lui
Dumnezeu — a spus Prea Fericirea Sa — că ne-a învrednicit să sărbă
torim aceste evenimente în deplină dragoste şi libertate, în exprimare
şi apropiere sinceră». Cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctisî a fost mult apreciat de cei prezenţi.
La ora 16,00, membrii delegaţiilor au vizitat muzeul din vechiul
oras Potteins, muzeu care deţine relicve din timpul ţarului Simeon al
Bulgariei. Aici, un grup de tineri — băieţi şi fete — au executat cân
tări cu caracter liturgico-religios şi istoric. Cu acest prilej, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoetist s-a întreţinut cu conducerea muzeului,
de la care a primit explicaţii legate de istoria muzeului şi a obiectelor
expuse, apoi a semnat in cartea de onoare a muzeului, unde a consem
nat printre altele : «Binecuvântăm osteneala conducerii acestui muzeu
păstrător de relicve, care reprezintă mărturii ale prezenţei vieţii reli
gioase pe aceste locuri»,
Duminică, 19 septembrie, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist,
impreună cu ceilalţi oaspeţi, membri ai delegaţiilor Bisericilor surori
şi ÎI.PP.SS. Kiril, — mitropolitul Varnei şi Preslavului, Arsenie, m i
tropolitul Plovdivului, Domiţian, mitropolitul Vidinului ; Ghelasie, m i
tropolitul de Ruse, şi Neofit, episcopul vicar general al Patriarhiei Bul
gare, împreună cu Sanctitatea Sa, Maxim, Patriarhul Bulgariei, au să
vârşit Sfânta Liturghie în biserica «Sf. Chirii şi Metodie» din Preslav.
A participat la slujbă un număr de preoţi şi diaconi, printre care şi
P.C. Pr. Ilie Cormoş, reprezentantul Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoetist, pe lângă Patriarhia Bulgară. în biserică, după săvârşirea Sfin
tei Liturghii, Sanctitatea Sa, Maxim, Patriarhul Bulgariei, a rostit cu
vântul legat de sărbătoarea îm plinirii a 1100 ani de la Sinodul din Pre
slav, când s-a statornicit, de către soborul ierarhilor şi ţarul Boris I
(care s-a călugărit cu numele de Mihail), ca limba slavonă să devină
limbă de cult şi liturgică. In acest context Sanctitatea Sa a adus m ul
ţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoetist şi membrilor dele
gaţiilor Bisericilor surori pentru împreună-participare la acest moment
istoric al Bisericii Bulgare.
In cuvântul Său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a spus,
printre altele :
«Aniversarea a 1100 ani de la Sinodul de la Preslav înscrie o nouă
pagină în cronica legăturilor Bisericilor Române şi Bulgare, prin pre-
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zenţa noastră atei. Se. ştie că Bisericile noastre s-au înfrăţit în decursul
vremilor în preocuparea lor de a menţine tradiţiile şi respectarea ca
noanelor bisericeşti. în aceste clipe solemne — a spus Prea Fericirea
Sa — evocăm, cu alese sentimente vizitele şi întâlnirile noastre. Istoria
ne oferă destide exemjile de cinstire reciprocă, de cinstire frăţească,
iar toate acestea, la un loc, concretizează bucuria dragostei creştine
dintre Biserica Ortodoxă Bulgară şi Biserica Ortodoxă Română, între
conducătorii şi ierarhii lor, ca şi între credincioşii acestor două Biserici.
Şi întâlnirea de astăzi — a spus în continuare Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist — se înscrie în răndid acelor frumoase tradiţii ce în 
tăresc tot mai m ult strădaniile în menţinerea relaţiilor de prietenie şi
unitate în Hristos a acestor două Biserici sur oii şi vecine, care păs
trează credinţa vrednicilor noştri înaintaşi. Cunoscând, astfel, acest fir
al relaţiilor dintre Bisericile noastre care ne-au apropiat permanent, ca
întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, cu preţuire şi dragoste re
ciprocă, am poposit la această sărbătoare a Bisericii Ortodoxe Bulgare,
poposire pe care o socotim ca o împlinire a îndemnului Sfântidui Apos
tol Pavel, când zice : «Să păstrăm taina credinţei în cuget curat» (I
Timotei ///, 9 ; VI, 20).
Actualizând acest îndemn, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a vorbit apoi despre : Limba, principal mijloc de vestire şi transmitere
a Sfintei Evanghelii.
Ultima învăţătură pe care Mântuitorul a transmis-o Sfinţilor Săi
Apostoli a fost : «Drept aceea, mergeţi şi învăţaţi toate neamurile, botezăndu-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit Eu vouă» (Matei 28, 19— 20 ;
Marcu 16, 15 ; Luca 24, 47).
Dincolo de faptul că această învăţătură fundamentală stabileşte
programul general de lucru al Sfinţilor Apostoli, ea pune în lum ină
adevărul că Sfânta Evanghelie, descoperirea dumnezeiască cea mai pre
sus de fire, este adresată tuturor neamurilor, că ea nu aparţine unui
singur neam şi nici unui anume grup de neamuri. Mielul lui Dumnezeu
S-a jertfit şi a răscumpărat lui Dumnezeu, cu sângele Său, «oameni din
toată seminţia şi limba şi poporul şi neamul» (Apoc. 5, 9 ; 14, 6).
Predicarea Evangheliei la toate neamurile va fi însă condiţionată de
cerinţa elementară ca aceste neamuri să poată primi conţinutul Evan
gheliei, al infinitului tezaur de învăţături şi fapte pe care Fiul lui D um 
nezeu, făcut om, le-a descoperit şi săvârşit în timpul petrecerii Sale pe
pământ, între oameni. Pentru realizarea acestui deziderat este, în pri
mul rând, trebuitor un propovăduitor, căci «Cum vom auzi, fără un
propovăduitor ?» (Rom. 10, 14). în acelaşi timp însă, a fost necesar ca
propovăduitorul, misionarul epocii apostolice, să se adreseze ascultători
lor săi în limba pe care aceştia o vorbeau.
Sfântul Apostol Pavel stăruie ca, prin grai şi limbă, să se transmită
cuvinte înţelese ascultătorilor : «Dacă prin limba voastră, le scrie el
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creştinilor din Corint, nu veţi scoate cuvânt lesne de îjrfelcs, cum se va
tmrjxzşte ce-aţi grăit ? Veţi fi ca nişte oameni care vorbesc în vânt
I Cor. 14, 9). Dar în Biserică, scrie acelaşi mare Apostol, vreau să
z:cse cinci cuvinte cit mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii, decât zece
de cuvinte într-o limbă oarecare» (I Cor. 14, 19).
In planul dumnezeiesc al propovăduirii noii învăţături, a fost rân
duit ca misionarii creştini să vorbească noi limbi (Marcu 16, 17) pentru
a putea să transmită pretutindeni şi tuturor mesajul evanghelic în toată
adâncimea, întinderea şi strălucirea sa. In ziua Pogorârii Sfântului Duh,
prima Cincizecime de după învierea Domnului, cel dintâi dar pe care
l-au primit, în chip minunat, Sfinţii Apostoli a fost acela al vorbirii in
r.mbi, un dar care făcea cu putinţă ca cei veniţi la Ierusalim «din toate
neamurile care sunt sub cer» (Fapte 2, 5), să-i înţeleagă pe Sfinţii Apos
toli pentru că «fiecare (din cei ce-i ascultau) îi auzea pe ei (pe Sfinţii
Apostoli) vorbind în limba lor» (Fapte 2, 6). Acesta va fi motivul pentru
.are cei prezenţi în acel timp la Ierusalim se întrebau, uimiţi : «lată,
v.u sunt aceştia, care vorbesc, toţi galileeni; Şi cum auzim noi fiecare
[imba noastră în care ne-am născut ?» (Fapte 2, 7— 8).
Aceste evenimente petrecute în ziua Pogorârii Duhului Sfânt, care
este şi prima zi a propovăduirii apostolice publice, dovedesc importanţa
pe care limbile neamurilor o au nu numai în lucrarea de transmitere a
Sfintei Evanghelii, ci şi în viaţa Bisericilor, care vor cunoaşte o organi
zare având la bază etnia şi limba acesteia. Căci voia lui Dumnezeu, în
această privinţă, a fost exprimată încă prin Isaia profetul care pro
clamă : «Toată limba să dea slavă lui Dumnezeu» (Rom. 14, 11 ; cf.
Isaia 45, 23). Iar Sfântul Pavel, supranumit, pentru lucrarea sa la nea
muri, chiar «Apostol al neamurilor» (Rom. 11, 13 ; I Tim. 2, 7 ; II Tim.
1, 11), reaminteşte : «Să mărturisească toată limba că Domn este Iisus
Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl» (Filipeni 2, 11).
Astfel, limba unui neam devine mijlocul cel mai eficace de trans
mitere, dar şi de mărturisire a credinţei creştine, de proslăvire şi de
dialog cu Cel Atotputernic, dobândind astfel un caracter sacru. Este do
la sine înţeles că toate limbile pământului sunt apte să mărturisească şi
să aducă slavă Iui Dumnezeu. Nici o discriminare între limbile pămân
tului nu poate să opereze în acest domeniu al dialogului dintre indife
rent ce persoană umană, vorbitoare a oricărei limbi, şi Dumnezeu.
Sunt grăitoare în această privinţă, cuvintele Sfântului Apostol Pa
vel din Epistola către Coloseni privind starea creştinilor în Biserică :
«jVu mai este elin şi i u d e u b a r b a r sau scit, ci Hristos, totul întru toţi»
{3, 11). Afirmând că, în Hristos sciţii şi barbarii au dobândit egalitatea
cu iudeii şi elinii, Sfântul Apostol Pavel afirmă, totodată, şi dreptul
graiurilor acestor pepoare de a exprima înaltele adevăruri --.le revelaţiei
divine care se cuprinde în Sfânta Scriptură. Căci, se ştie că barbari erau
numiţi, în antichitatea greco-romană, acele neamuri care vorbeau alte
limbi decâc greaca sau latina, limbile ccle mai folosite în Imperiul
roman.
O dată cu intrarea în Biserică prin primirea Botezului, departe de
a renunţa la graiul lor, diferitele etnii şi le-au îmbogăţit şi perfec
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ţionat pentru ca acestea să devină din ce în ce mai apte pentru a ex
prima cât mai deplin înaltele adevăruri ale învăţăturii creştine. Re
darea cuvântului lui Dumnezeu în limbile naţionale a adus, fără ex
cepţie, mari foloase şi beneficii acestor limbi ; traducerea Sfintei Scrip
turi în limba respectivă a reprezentat un examen de maturitate pentru
acea limbă. In biserică sau în casele credincioşilor, prin predică şi prin
sfintele slujbe, sub puterea credinţei şi a trăirilor creştine, toate lim 
bile popoarelor creştine s-au îmbogăţit şi s-au înnobilat cunoscând evo
luţii benefice, însuşite şi folosite, în continuare, în toate culturile cărora
aceste limbi le-au devenit suport şi vehicul. Limbile nu dispar decât
odată cu etniile care le-au dat naştere, pentru că limba constituie în
suşi suportul existenţei unui neam. La rândul său, neamul dispare o
dată cu dispariţia limbii sale.
Dar, în Biserică, neamul şi limba sa îşi primesc întreaga măsură a
realizării şi afirmării lor pentru că existenţa şi dezvoltarea desăvârşită
a unei lim bi sunt factori care determină şi susţin lucrarea ele proslăvire
a lui Dumnezeu, dialogul prin rugăciune cu Acesta.
Unul din momentele cele mai importante din istoria Bisericii —
surori a Bulgariei, prin care s-a afirmat cu tărie că neamul bulgar
îşi are identitatea sa proprie, a fost tocmai Sinodul naţional al Bisericii
Bulgare, care a avut loc la Preslav acum 1100 de ani, deci în 893, când
a fost convocat de ţarul Boris I. Acest istoric eveniment a marcat în 
cheierea procesului de creştinare a poporului bulgar şi s-a afirmat
vrednicia şi nobleţea sa creştină.
Prin hotărârile Sinodului de la Preslav, a fost pus în lum ină ca
racterul naţional al Bisericii Bulgare. La acest sinod local, se va stabili
ca viitorii episcopi, ierarhia superioară a acestei Biserici să fie organizată
sinodal, aparţinând, deci, acestei etnii şi care, în spaţiul locuit de această
naţionalitate va sluji, în limba proprie, Sfânta Evanghelie şi învăţătura
Bisericii.
In consecinţă, Sinodul din Preslav alege şi hirotoneşte pe cel dintâi
episcop bulgar, în persoana lui Clement, ucenicul fraţilor K iril şi Me
todic. Acelaşi sinod decide introducerea lim bii slavone în Biserică, în
locuind astfel limba greacă folosită până la această dată.
Hotărârile Sinodului de la Preslav reprezintă un moment important
al istoriei Bisericii din spaţiul dunărean, deoarece, prin afirmarea im 
portanţei neamului şi a limbii acestuia, deschide largi perspective dez
voltării şi organizării Bisericilor naţionale, una din caracteristicile de
bază ale organizării bisericeşti ortodoxe.
Noi trăim cu intensitate această aniversare a Bisericii Ortodoxe
Bulgare, care evocă un astfel de moment din istoria sa şi împărtăşim
alături de ierarhia, clerul şi credincioşii ortodocşi bulgari, bucuria de a
putea să cinstească pe Dumnezeu — în Biserica lor naţională — în
limba poporului dreptcredincios. Aceasta este, de fapt, singura cale
prin care se respectă învăţătura Sfintei Scripturi, care pune puternic
in lum ină neamul şi limba acestuia. Aceeaşi experienţă va fi trăită şi
de Biserica Ortodoxă Română, în secolele următoare, în care se va pune

WMAŢ.X BISERICEASCA

9

aocemul asupra organizării sale pe baze etnice, naţionale şi pe introdoeerea limbii române în cult.
In aceste momente de emoţionantă aniversare pentru Biserica B ul
gară, aducem salutul frăţesc de dragoste şi de preţuire din partea ie
rarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare şi Sanctităţii Sale, Patriarhului
Maxim.
Săvârşind, cu deplină pace şi bucurie, duhovniceasca aniversare de
astăzi, ne exprimăm Încredinţarea că lucrarea care s-a desfăşurat şi se
va desfăşura în Bisericile noastre, va fi bine primită înaintea lui D um 
nezeu, Dreptul Judecător şi «Mai marele păstorilor»3 Care ne va da şi
♦cununa cea neveştejită a măririi» (I Petru 5, 4).
La sfârşitul Sfintei Liturghii, după oficierea slujbei Te-Deum-ului,
slujitorii, ierarhii şi preoţii au plecat în procesiune, circa un kilometru,
înveşmântaţi, la ruinele bisericii Rotonda, care a servit drept biserică
ţarilor bulgari, aflată în incinta fostului palat, acum monument istoric,
unde s-a săvârşit un Te-Deum, după care a vorbit, printre alţii, mi
nistrul Justiţiei al Bulgariei şi directorul Monumentelor arheologice din
Sofia.
La ora 14,00, conducerea Primăriei din Preslav a oferit, în onoarea
membrilor delegaţiilor Bisericilor surori, un dejun oficial, la restau
rantul hotelului Sumen, la care au participat şi oficialităţi din Parla
mentul şi Guvernul Bulgariei.
Din partea preşedintelui rus Boris Elţin, a participat şi a rostit un
scurt cuvânt, consilierul cu probleme religioase.
A participat, ca invitat, şi domnul ambasador al României la Sofia,
care a participat, de altfel la toate momentele de seamă ale acestor
festivităţi.
Seara, la ora 18,00, în piaţa Teatrului Naţional din Preslav, a avut
?oc, în aer liber, un concert dramatico-istoric, în care s-au prezentat
momente legate de convocarea şi desfăşurarea Sinodului de la Preslav
din 893. Actorii, purtând haine călugăreşti, cu lumânări în mâini, au
reprezentat ierarhia vremii, care la un loc cu ţarul Boris au hotărât
introducerea limbii slavone în Biserică şi cultura poporului.
La acest program festiv, pe lângă membrii delegaţiilor Bisericilor
Ortodoxe surori, pe lângă membrii Guvernului şi ai Parlamentului, şi
numeroşi oameni de cultură, a participat şi Domnul Jelio Jelev,
Preşedintele Bulgariei. Domnia Sa, după ce s-a adresat celor doi Pa
triarhi, a rostit cuvântul festiv strâns legat de evenimentele istorice
ale Bulgariei, care s-au derulat acum 1100 ani pe acest loc.
A urmat apoi, o recepţie în saloanele Primăriei din Preslav, ofe
rită de Domnul Preşedinte Jelio Jelev. In timpul recepţiei. Prea Feri
cirea Sa Teoetist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care s-a bucu
rat de o cinstire deosebită, s-a întreţinut cu personalităţi oficiale din
conducerea şi viaţa poporului bulgar. Autorităţile din Preslav au ho
tărât ca de acum înainte o parte din încăperile unde a avut loc recepţia
să fie cedate Bisericii Bulgare, in vederea înfiinţării unei Facultăţi de
teologie.
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Luni, 20 septembrie, în drum spre oraşul Varna, unde se află se
diul Mitropoliei de Varna şi Preslav, au fost vizitate de către toţi
membrii delegaţiilor, ruinele fostului palat al hatmanului Krum, din
localitatea Plisea, pe ruinele căruia se află părţi dintr-o fostă biserică,
precum şi un muzeu arheologic.
De aici, membrii delegaţiilor s-au îndreptat spre oraşul Varna unde,
la ora 13,00, s-a încheiat programul legat de festivităţile prilejuite de
împlinirea a 1100 ani de la Sinodul de la Preslav. Aici, in catedrala
mitropolitană din Varna, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, s-a
săvârşit slujba Te-Deum-ului, la care au participat primarul oraşului
Varna şi alte oficialităţi locale.
In scurte cuvinte, Sanctitatea Sa, Patriarhul Maxim al Bulgariei,
a făcut o prezentare a modului în care s-a desfăşurat programul legat,
de momentul istoric din viaţa Bisericii Bulgare, legat de împlinirea
a 1100 ani de la Sinodul din Preslav, care marchează o piatră funda
mentală, atât pentru Biserică, cât şi pentru poporul bulgar, a mulţumit
tuturor membrilor delegaţiilor Bisericilor surori care au participat la
festivităţile prilejuite de împlinirea a 1100 ani dc la Sinodul de la
Preslav*
După recepţia oferită de I.P.S. Mitropolit Chirii al Varnei şi
Preslavului, la reşedinţa mitropolitană din Varna, înalt Prea Sfinţia Sa
a oferit dejunul la un restaurant aflat pe malul Mării Negre, situat în
staţiunea «Nisipurile de Aur».
în timpul dejunului, grupuri de artişti ai teatrului din Varna au
prezentat dansuri populare, executând şi piese corale din tradiţia
poporului.
într-o atmosferă de dragoste creştină şi frăţească, la terminarea
dejunului, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care, pe timpul
desfăşurării acestor festivităţi, s-a bucurat de o mare preţuire şi stimă
deosebită din partea tuturor participanţilor, a fost Însoţit până la lo^ui
de despărţire şi a plecării spre ţară.
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Chirii al Varnei şi Preslavului care,
profund mişcat de participarea Prea Fericitului Părinte Teoctist la
aceste sărbători, în semn de recunoştinţă, l-a condus pe Prea Fericirea
Sa de la Varna până la punctul de frontieră Vama Veche din Dobrogea.
Subliniem că în tot timpul festivităţilor ce s-au desfăşurat în cadrul
Bisericii Ortodoxe Bulgare cu prilejul comemorării Sinodului de la
Preslav, Prea Fericirea Sa s-a întreţinut cu reprezentanţii Bisericilor
surori ce au participat la acest popas sărbătoresc al vieţii Bisericii
Ortodoxe Bulgare ; cu Î.P.S, Pitirim, mitropolit de Volokolamsk (Pa
triarhia Moscovei), Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a abordat
problema Mitropoliei Basarabiei, exprimând încrederea că aceasta se
va realiza pe cale amiabilă. Socotim — a spus Prea Fericirea Sa — că
Patriarhia Moscovei, împreună cu Patriarhia Română, vor ajunge la o
înţelegere frăţească de comun acord, recunoscând Mitropoliei Basarabiei,
dreptul ei istoric. Aceasta pe considerentul că Bisericile noastre, surori
şi vecine, au din îndepărtate vremi tradiţii comune şi respect reciproc.
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Cu înalţii Ierarhi, reprezentanţi ai Patriarhiei Serbiei — Pahomie
şi Justin, Prea Fericirea Sa a discutat problemele cu care se confruntă
Biserica Ortodoxă Sârbă în contextul de faţă. IÎ.PP.SS. lor au propus
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoetist, să binevoiască a trimite o
delegaţie din partea Bisericii Ortodoxe Române să viziteze Biserica Or
to d o x ă Sârbă, cu gândul că prezenţa acestei delegaţii va reprezenta
un suport moral în grelele evenimente în care se află. Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoetist a sugerat ca Patriarhia Serbiei să facă o in
vitaţie în acest sens.
In convorbirile avute cu I.P.S. Hrisostom de Efes, reprezentantul
Patriarhiei de Constantinopol, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist
a sugerat Î.P.S. Sale găsirea unei posibilităţi de a înlătura starea de
fapt care există între Patriarhia de Constantinopol şi cea a Ierusa
limului.
în timpul vizitei făcute Bisericii Ortodoxe Bulgare, cu prilejul
evenimentelor sărbătoreşti mai sus menţionate, Prea Fericirea Sa s-a
Întreţinut cu toţi ierarhii Patriarhiei Bulgare, membri ai Sfântului
Sinod, îndemnându-i la unitate, unitate care duce după sine la întărirea
prestigiului Bisericii Ortodoxe Bulgare şi a respectului ei în familia
celorlalte Biserici surori.
Au fost semnificative şi interviurile pe care Prea Fericirea Sa a
Linevoit a le da, în mai multe rânduri, presei locale, arătând contri
buţia acesteia la înţelegerea între oameni şi popoare.
Toate acestea au făcut ca Prea Fericirea Sa să sc bucure de un
prestigiu şi de o autoritate deosebită în rândul ierarhiei bulgare, în
frunte cu Sanctitatea Sa Maxim, Patriarhul Bulgariei, cât şi în rândul
reprezentanţilor Bisericilor surori, prezenţi la această sărbătoare a
Bisericii Bulgare.
După ce a participat la festivităţile Bisericii Bulgare, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoetist şi delegaţia însoţitoare s-au înapoiat
in ţară, unde la punctul de frontieră Vama Veche, din sudul Dobrogei,
a fost întâmpinat de Domnul Anghel Constantinescu, prefectul judeţu
lui Constanţa, care i-a urat un călduros şi respectuos bun sosit acasă pe
pământul dobrogean. Aceleaşi sentimente au fost prezentate şi de ofi
cialităţile vamale din punctul de frontieră Vama Veche.
După un scurt popas la mănăstirea Sf. Maria din Techirghiol, marţi,
21 septembrie, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist s-a îndreptat
spre reşedinţa din Bucureşti, unde îl aşteptau alte multe probleme de
rezolvat pentru binele şi viaţa Bisericii Ortodoxe Române şi a fiilor săi.
în felul acesta s~a încheiat o nouă vizită a Prea Fericirii Sale, care
marchează încă o dată strânsa legătură dintre Biserica Ortodoxă Română
şi Biserica Ortodoxă Bulgară, precum şi cu celelalte Biserici Ortodoxe
surori prin reprezentanţii lor la festivităţile prilejuite de împlinirea a
1100 ani de la Sinodul din Preslav — Bulgaria.
f LU C IA N
A R H IE P ISC O P U L

T O M ISU L U I

ÎN DUHUL UNITĂŢII ŞI C O M U N IU N II CREŞTINE,
O VIZITA ISTORICĂ :
SANCTITATEA SA, BARTOLOMEU I F
PATRIARHUL ECUMENIC AL CONSTANTINOPOLULUI,
IN R O M Â N IA

Tradiţionalele relaţii statornicite de-a lungul istoriei între Biserica
Ortodoxă Română şi Patriarhia Ecumenică au cunoscut anul acesta un
moment de vârf prin vizita pe care însuşi Patriarhul ecumenic, Sancti
tatea Sa, Bartolomeu I, a întreprins-o în ţara noastră, la invitaţia Prea
Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Vizita patriarhului ecumenic, aflat pentru prima dată pe pământ
românesc de la alegerea sa, la 21 octombrie 1991, ca patriarh ecumenic
de Constantinopol (Noua Romă) şi întâistătător de onoare al creştinilor
ortodocşi, s-a desfăşurat în perioada 12— 18 august 1993, în spiritul
vechilor legături pe care Biserica străbună le-a avut cu Patriarhia
Ecumenică de-a lungul istoriei, în mod deosebit de la înfiinţarea pri
melor mitropolii în Ţările Române. Itinerarul vizitei a înscris popasuri
la biserici şi mănăstiri din cuprinsul unor eparhii cu veche tradiţie :
Arhiepiscopia Bucureştilor, Episcopia Râmnicului, Arhiepiscopia Sibiu
lui, Episcopia Alba Iuliei şi Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului.
Punctul culminant al acestei vizite istorice l-a constituit sfinţirea
ctitoriei brâncoveneşti restaurate, de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov,
la praznicul «Adormirii Maicii Domnului», ziua în care domnitorul-martir
Constantin Brâncoveanu împreună cu cei patru fii ai săi : Constantin,
Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache au suferit, in anul 1714, moarte
martirică pentru credinţa neamului, credinţă de care nu s-au lepădat,
rămânând pildă de bărbăţie creştină şi martiriu peste veacuri. De fapt,
ziua de 15 august 1714, a fost ziua în care martirii brâncoveni au trecut
din această viaţă pământească la viaţa cerească, împodobiţi de cununa
sfinţeniei dobândită prin martiriu. Iar ctitoria de la Sâmbăta de Sus a
îmbrăcat în această zi, după o perioadă mai lungă în care s-au făcut
lucrări de restaurare, haina sfinţeniei prin prezenţa mai multor ierarhi
ai Patriarhiei Ecumenice şi ai Patriarhiei Române, în frunte cu cei
doi întâistătători : Sanctitatea Sa, Bartolomeu 1 şi Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist.
Sanctitatea Sa, Bartolomeu I a fost însoţit, pe tot timpul vizitei,
de o delegaţie formată din unsprezece persoane, clerici şi mireni şi
anume : I.P.S. Mitropolit Grigorios al Tiatirelor şi Marii Britanii, I.P.S.
Mitropolit Ghermanos al Teodcrupolei, I.P.S. Mitropolit Apostolos de
Milet, I.P.S. Mitropolit Meliton al Philadelphiei, I.P.S. Mitropolit Kiril
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Seleuciei, Prea Cuviosul Meletios Sakkoulidis, mare iconom, Prea
-sul Arhidiacon Hrisostomos Kcilaitzis, Prea Cuviosul diacon GeorMarinis, Prea Cuvioasa maică Singlitikia, stareţa mănăstirii «Sfânta
■
din Creta, dl. Manolis Giannitopoulos, mare arhondar, dl. Mi:■
Bitzis. Delegaţia a fost însoţită de o echipă a televiziunii elene şi
.: "'.Iţi ziarişti greci.
7

AL 270-LEA PATRIARH ECUMENIC DE CONSTANTINOPOL :
SANCTITATEA SA BARTOLOMEU I
La 21 octombrie 1991, I.P.S. Bartolomeu Archontonis, mitropolit de
J !cedon, era ales, după rânduielile canonice şi tradiţionale ortodoxe,
rniepiscop al Constantinopolului şi patriarh ecumenic, devenind al
l~?-lea patriarh ecumenic, succedându-i patriarhului Dimitrie, trecut la
; sle veşnice în ziua de 2 octombrie 1991.
Născut la 12 martie 1940 în Imbros, Sanctitatea Sa, Bartolomeu I,
. absolvit Facultatea de teologie în 1961. In 1968 a susţinut doctoratul
.i Institutul de studii orientale din Roma, cu teza : Despre codificarea
aţelor canoane şi a dispoziţiilor canonice în Biserica Ortodoxa (pu^ucată in limba greacă la Tesalonic, în 1970). A făcut studii şi în alte
jentre universitare din Europa, de pildă, la Mtinchen.
La 25 decembrie 1973 a fost hirotonit arhiereu, având titulatura :
mitropolit de Filadelfia.
La 14 ianuarie 1990 este ales, după rânduielile canonice, mitropolit
de Calcedon, dată până la care funcţionase şi ca director al Biroului
Patriarhiei Ecumenice, calitate în care a însoţit pe patriarhul ecumenic
Dimitrie I în toate vizitele oficiale din anii 1980 făcute Bisericilor Or
todoxe, ca şi în America, la Roma, Consiliul Ecumenic al Bisericilor etc.
Până la alegerea Sa ca patriarh ecumenic a mai vizitat Biserica
Ortodoxă Română de două ori : în 1986 cu prilejul funeraliilor pa
triarhului Iustin Moisescu şi în 1987 ca membru al delegaţiei oficiale
care a însoţit pe patriarhul ecumenic Dimitrie I in România (16— 21
septembrie).
Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al Constantino
polului, este considerat, atât în lumea creştină ortodoxă cât şi în cea
creştină internaţională, un om de aleasă cultură, un patriarh deschis
tuturor înnoirilor, cu vocaţie ecumenistă şi largă înţelegere şi deschi
dere pentru dialogul interereştin şi interreligios.
Prin această vizită, în duhul unităţii şi al comuniunii creştine,
Sanctitatea Sa continuă tradiţia înaintaşilor săi in scaunul Patriarhiei
Ecumenice, a legăturilor strânse care au existat dintotdeauna în istorie,
între Patriarhia de Constantinopol şi Biserica Ortodoxă Română. Tot
odată se pecetluiesc aceste legături între cele două Biserici, stabilindu-se
noi temelii şi puncte de plecare în ceea ce priveşte viitorul relaţiilor
dintre Biserica Ortodoxă Română şi Patriarhia Ecumenică.
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LEGĂTURILE BISERICII STRĂBUNE
CU PA T RIA RH IA ECUMENICĂ.
RETROSPECTIVA ISTORICĂ
Bizanţul a reprezentat centrul spiritual cel mai important din lumea
ortodoxă ; totodată a însemnat şi locul de unde au iradiat spre Ţările
Române influenţe puternice în viaţa religioasă, în organizarea biseri
cească, în cultura, arhitectura şi arta veche românească, încât, după
29 mai 1453, când Bizanţul nu mai constitua o mare putere militară,
se poate vorbi şi în Ţările Române de «Bizanţ după Bizanţ», metaforă
plină de semnificaţii a marelui istoric Nicolae Iorga. Influenţa bizan
tină s-a putut exercita activ prin Biserica şi ierarhia Bizanţului. Pa
triarhia de Constantinopol a jucat un rol de seamă în viaţa Imperiului
bizantin, deoarece avea o veche tradiţie istorică, iar patriarhul era
cinstit ca primul între ceilalţi patriarhi ortodocşi. înfiinţarea mitropo
liilor din Ţările Române s-a făcut în strânsă legătură cu Patriarhia
Ecumenică, deci cu Bizanţul, iar scaunele mitropolitane, datorită unor
cauze multiple, au fost ocupate de mai multe ori, din 1359 şi până în
1821, de ierarhi greci.
Legăturile Bisericii străbune cu Patriarhia Ecumenică, de la în fiin
ţarea mitropoliilor până la autocefalie (25 aprilie 1885), au fost întot
deauna bune şi s-au păstrat, de-a lungul vremii, legături canonice.
Aceste legături cu Patriarhia Ecumenică au constat, în secolele
al XVI-lea — al XVIII-lea în vizite ale patriarhilor de la Constantinopol
sau ale delegaţilor acestora, vizite care aveau caracter diplomatic sau
urmăreau sprijinirea eforturilor împotriva prozelitismului catolic sau
protestant ; dar mai ales erau destinate strângerii de daruri sau aju
toare de la domnitori şi de la boieri sau de la egumeni, cărora le în
tăreau actele de proprietate sau le acordau gramate patriarhale. Aceste
vizite urmăreau permanentizarea unor avantaje materiale, prin închi
nare de mănăstiri, clar aveau drept consecinţă şi înfiinţarea de şcoli
teologice, sau de tipografii de a căror existenţă şi activitate beneficiau
şi ortodocşii aflaţi sub stăpânire otomană*
Secolele X IV — XV. Odată cu întemeierea statelor feudale indepen
dente, Ţara Românească (1330) şi Moldova (1359), relaţiile bisericeşti
cu Patriarhia Ecumenică, deja existente, s-au întărit, un aport conside
rabil avându-1 împrejurările istorice. In 1359 patriarhul ecumenic Calist,
în urma numeroaselor cereri ale domnitorului Nicolae Alexandru Basarab (1352— 1364) a recunoscut prin «hotărâre sinodală» strămutarea iui
Iachint din Vicina ca mitropolit al Ungrovlahiei, iar Mitropolia Ungrovlahiei să fie sub jurisdicţia Patriarhiei de Constantinopol. Iachint a
păstrat legăturile cu Patriarhia Ecumenică pe tot timpul păstoririi sale,
iar urmaşii săi au fost numiţi de Patriarhie. Dar aceste legături au
slăbit treptat, cum era şi firesc, în urma sinodului de unire de la
Ferrara — Florenţa (1439). în această perioadă, însă, relaţiile Bisericii
din Moldova cu Patriarhia Ecumenică erau deosebit de încordate, după
cum reiese din câteva scrisori patriarhale, datorită refuzului acesteia
de a recunoaşte hirotoniile mitropoliţilor Iosif şi Meletie, urmat de re-
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Smr^Â moldovenilor de a primi în scaun ps Teodosie şi Ieremia, greci
ăe neam. Insă aceste neînţelegeri s-au aplanat în iulie 1401 prin rerssi::isîerea mitropolitului Iosif de către patriarhul ecumenic Matei I,
prilej cu care învăţatul ieromonah Grigorie Ţamblac a fost trimis în
Moldova, împreună cu diaconul Manuil Arhon, pentru a face o cerce^ re , la faţa locului, a validităţii hirotoniei mitropolitului Iosif, reuşind
s i stingă acest conflict dintre cele două Biserici. In felul acesta relaţiile
Bisericii din Moldova cu Patriarhia Ecumenică se înscriu pe un făgaş
canonic şi promiţător de înfăptuiri. Astfel cele două mitropolii romuvor depinde canonic de Constantinopol.
După 29 mai 1435, în urma căderii Constantinopolului sub stă
pânire turcească, legăturile Bisericii străbune cu Patriarhia Ecumenică
s-au întrerupt şi s-au reluat abia la începutul secolului al XVI-lea.
A;est eveniment s-a repercutat şi asupra vieţii religioase din Ţările
Române, cum era şi firesc ; Patriarhia Ecumenică nu s-a mai putut
amesteca făţiş în problemele interne ale Bisericii străbune, îndeosebi
să numească ierarhi greci, deoarece Imperiul bizantin a încetat să mai
existe, astfel că în scaunele de Argeş au fost întronizaţi numai ierarhi
români.
In ceea ce priveşte Biserica din Transilvania, legăturile românilor
ortodocşi cu Patriarhia Ecumenică au fost neînsemnate. Totuşi este
iem n de amintit că în 1391 patriarhul ecumenic Antonie IV (1391—
13?7) a dispus printr-o «scrisoare sigilată» ca mănăstirea «Sfântul Midin Peri să fie declarată stavropighie patriarhală şi «să se bucure
de aici înainte şi în timpurile care urmează de supravegherea şi pro
tecţia patriarhală şi de cinstea şi măreţia care vin de la ele, patriar
hală fiind şi numindu-se ca atare».
Secolul al XVI-lea. Legăturile religioase cu Patriarhia Ecumenică
au fost reluate prin fostul patriarh Nifon II (1486— 1488, 1496— 1498),
adus de Radu cel Mare, în 1503, în Ţara Românească pentru a reor
ganiza viaţa bisericească. Astfel se poate vorbi de o reînviorare a legă
turilor bisericeşti. Patriarhii Ioachim I (1498— 1502, 1505— 1506)
ri Pahomie (1503, 1505, 1506— 1514) au făcut călătorii în Ţările Române
după ajutoare, fiind primiţi cu mare cinste de către boieri şi de către
credincioşi şi încărcaţi cu daruri.
Ioasaf II, aflat din 1561 în Moldova, a participat la punerea temeliei
mănăstirii Slatina şi la sfinţirea ei. Teolipt I (1514— 1520) a fost invitat,
împreună cu patru mitropoliţi, de către Neagoe Basarab, la sfinţirea
bisericii de la Curtea de Argeş. Domnitorul a oferit substanţiale sume
bani pentru Patriarhia Ecumenică.
Un rol important la întărirea şi pecetluirea legăturilor bisericeşti
cu Patriarhia Ecumenică l-a avut patriarhul Ieremia II (1572— 1579,
1580— 1584, 1587— 1595) care a călătorit prin Ţările Române. El a pri
mit în dar, de la Mihnea Turcitul (1577— 1583) (1585— 1591), metocul
românesc din Constantinopol num it Vlah-Serai, cu hramul «Maica
Domnului Mângâietoarea» în care s-a mutat sediul Patriarhiei (1586)
pentru o perioadă de câţiva ani. In 1590 a participat şi a uns ca domn
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asociat pe Ştefan, fiul lui Petru Şchiopul, după ce în 1588, mergând
spre Rusia, fusese primit în Ţările Române cu mare cinste. La Bucureşti
a desfăşurat o activitate intensă, ceea ce a dus, implicit, la consolidarea
legăturilor noastre cu Patriarhia Ecumenică. In 1591 a prezidat un
prim-sinod în care s-a hotărât ca mănăstirea «Sfântul Nicolae» din
Bucureşti să fie declarată stavropighie patriarhală, această decizie con
semnând pentru prima dată, statutul de stavropighie al unei mănăstiri
din Mitropolia Ungrovlahiei.
Meletie Pigas al Alexandriei a fost locţiitor de patriarh ecumenic
între 1596— 1598. El a întreţinut legături şi corespondenţă cu domni
torii români : Mihnea Turcitul, Mihai Viteazul şi Ieremia Movilă, din
partea cărora a primit ajutoare. Meletie Pigas a intervenit favorabil
la încheierea păcii între Mihai Viteazul (1593— 1601) şi Mohamed III.
La Constantinopol îşi va trimite Mihai Viteazul mitropoliţii pentru a
fi sfinţiţi sau pentru a cere întărirea lor după ce aceştia fuseseră nu
miţi în urma alegerii, în ţară.
Meletie Pigas a trimis mitropolitului Ungrovlahiei o Biblie şi pu
sese să fie copiat un nomocanon, probabil pentru ca Mihai Viteazul să
dea ţării o pravilă. Ieremia Movilă ceruse lui Meletie Pigas, care nu
fusese încă în Moldova, să ridice Biserica Moldovei la treapta de A rhi
episcopie, făgăduind să cumpere o reşedinţă pentru patriarhul ecumenic,
dar acestea nu s-au mai realizat. Meletie Pigas a trimis mitropolitului
Gheorghe o mantie «cu patru râuri» ca semn de preţuire şi a fost de
acord cu înfiinţarea Episcopiei de Huşi.
Secolul ăl XVII-lea. In această perioadă este demn de amintit Chirii
Lucaris, de cinci ori patriarh, care a întreţinut permanente legături cu
Ţările Române. Trece prin Moldova în 1594 ; la Iaşi va ţine cuvântări
în duminicile Triodului şi ale Penticostarului. In 1612 cercetează Ţara
Românească după ce, timp de o lună, fusese locţiitor de patriarh ecu
menic. în 1613— 1614 va trece, pentru câteva luni, în Moldova, va ţine
cuvântări, apoi se va reîntoarce în Ţara Românească, va predica la m i
tropolia din Târgovişte şi va sfinţi mănăstirea «Radu-Vodă» din Bucu
reşti. în 1620 va fi ales patriarh ecumenic în timp ce se afla la Bucu
reşti. Ca patriarh ecumenic n-a mai trecut prin Ţările Române, dar a
menţinut legătura prin corespondenţă. O scrisoare importantă din
această corespondenţă este cea din 12 sept. 1629 către principele Gabriel
Bethlen al Transilvaniei prin care patriarhul işi exprima dezacordul cu
propunerea principelui ca românii transilvăneni să fie trecuţi la
calvinism.
Un moment însemnat în legăturile Bisericii străbune cu Patriarhia
Ecumenică l-a constituit domnia lui Vasile Lupu (1634— 1653). El a plătit
datoriile şi tributul anual ale Patriarhiei Ecumenice ; ca mulţumire,
patriarhul Partenie I cel Bătrân (1639— 1644) şi sinodul au hotărât să-i
dăruiască moaştele Prea Cuvioasei Parascheva care erau păstrate în bi
serica «Sf. Gheorghe» din Fanar. Cinstitele moaşte au fost aduse cu
respectul cuvenit în Moldova, întâmpinate de domnitor şi aşezate în
biserica «Sf. Trei Ierarhi» din Iaşi la 13 iunie 1641 de unde, în urma
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incendiului clin 1888, au fost strămutate în catedrala mitropolitană din
Lsş; unde se află şi astăzi.
Domnitorul Vasile Lupu a avut influenţă şi asupra altor patriarhi,
icntribuind la înscăunarea sau la înlăturarea lor, de pildă Partenie II
Tânăr, căruia îi făcuse danii, printr-un uric din 1648 sau Atanasie
Pittelaras. Domnitorul Vasile Lupu voia să ridice mitropolia din Iaşi
rangul de Patriarhie.
Dionisie IV Seroglanul a uns ca domn pe Constantin Brâncoveanu
V!'J88), a murit la noi şi a fost îngropat în catedrala de la Târgovişte.
In secolul al XVlII-leay considerat epoca domniilor fanariote, legăf irile Bisericii străbune cu Patriarhia Ecumenică sunt mai strânse şi
::nstau în : a) apeluri repetate la ajutoare materiale atunci când Pa
triarhia din Constantinopol nu mai avea fonduri ; b) schimburi de scri
sori (de pildă între Nefiti Cretanul şi patriarhul Paisie II) ; c) recunoaş
terea alegerilor de mitropoliţi şi episcopi făcute în ţară sau recunoaşte
rea unor- arhierei titulari în scaunele de la noi (ex. Mitrofan de Nissa).
Patriarhul ecumenic Sofronie II (1774— 1780), la cererea domnitorului
Alexandru Ipsilanti, a acordat mitropolitului Grigorie II al Ungrovlahiei
ş: urmaşilor săi titlul de «locţiitor al scaunului din Cezareea Capadociei»
.scrisoarea din 10 oct. 1776). Aceasta dovedeşte că Patriarhia Ecume
nică preţuia Biserica Ţării Româneşti şi-i recunoştea un rol însemnat
în rândul celorlalte Biserici Ortodoxe.
Secolul al XlX-lea este secolul unor prefaceri profunde în viaţa
politică, economică, socială şi culturală a statului naţional român mo
dern. Se realizează marele act al Unirii Principatelor prin alegerea lui
Alexandru Ioan Cuza, ca domn, în Moldova (5 ianuarie 1859) şi în Ţara
Românească (24 ianuarie 1859). Au avut loc reforme şi în viaţa Bisericii
prin care domnitorul Alexandru Ioan Cuza s-a străduit ca Biserica Or
todoxă Română să ajungă la o independenţă completă, apărând ne
atârnarea Bisericii străbune. Toate acestea vor duce la agravarea legă
turilor cu Patriarhia Ecumenică, chiar după înlăturarea lui Cuza din
scaun (11 februarie 1866), când problema «autocefaliei» nu s-a mai pus
in discuţie câţiva ani.
Mitropoliţii Nifon şi Calinic au trimis scrisori către patriarhul ecu
menic, dar acesta refuză să ia legătura cu Biserica românească.
Prin măsurile sale şi prin atitudinea sa în disputa cu Patriarhia
Ecumenică, Cuza a grăbit obţinerea şi de drept a autocefaliei Bisericii
Române, consfinţită apoi, prin Tomos-ul de autocefalie din 25 aprilie
1885, dată la care s-au reluat legăturile canonice cu Patriarhia Ecume
nică prin schimburi de scrisori irenice.
Aşadar, istoria vieţii bisericeşti de la noi este în strânsă legătură
cu Patriarhia Ecumenică, mai ales după recunoaşterea mitropoliilor
Ţărilor Române. Legăturile strînse cu Patriarhia Ecumenică sunt pre
sărate, de-a lungul secolelor, cu numeroase vizite care aveau, cum am
mai spus, diferite ţeluri, atinse de fiecare dată.
^ o. R. — 2
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Unii ierarhi greci au stat în Ţările Române ani întregi, fapt ce
dovedeşte că se aflau strânse legături cu Mitropoliile din Ţările
Române.
La sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
legăturile canonice dintre Biserica Ortodoxă Română şi Patriarhia Ecu
menică s-au păstrat şi în acelaşi timp s-au întărit, fiind neîntrerupte şi
astăzi.
La începutul secolului al XX-lea Biserica Ortodoxă Română a avut
un important rol în aplanarea şi rezolvarea unor neînţelegeri ivite între
unele Biserici Ortodoxe, mijlocind, pe lângă Patriarhia Ecumenică, îm 
păcarea acesteia cu Biserica Ortodoxă Bulgară şi recunoaşterea auto
cefaliei Bisericilor Ortodoxe din Albania, Polonia ş.a.
In 1925 mitropolitnl Nicolae Bălan al Ardealului a vizitat Constantinopolul ; acelaşi lucru îl face şi patriarhul Miron Cristea, în mai 1927.
în 1955, cu prilejul canonizării solemne a unor sfinţi români,
printre invitaţii din partea altor Biserici s-a aflat şi mitropolitul x^thenagora al Tiatirelor, în fruntea unei delegaţii de la Patriarhia Ecu
menică.
In 1966, Patriarhia Română a fost vizitată de patriarhul Athenagora în fruntea unei delegaţii a Patriarhiei Ecumenice.
In perioada 15— 20 octombrie 1967 Biserica Ortodoxă Română a
fost vizitată de patriarhul Athenagora al Constantinopolului, însoţit de
o delegaţie a Patriarhiei Ecumenice.
Intre 2— 6 mai 1968, patriarhul Justinian, însoţit de o delegaţie a
Bisericii Ortodoxe Române, a vizitat Patriarhia Ecumenică şi monu
mentele istorice-bisericeşti din Constantinopol şi insula Halki. O altă
delegaţie a Bisericii noastre, condusă de Iustin Moisescu, pe atunci
mitropolit al Moldovei şi Sucevei, a făcut o vizită patriarhului ecumenic
Dimitrie I, între 8— 15 iulie 1974, vizită pe care o repetă, ca patriarh
între 14— 17 aprilie 1978.
în 1975, cu prilejul festivităţilor ce au avut loc în Biserica Ortodoxă
Română prilejuite de împlinirea a 90 de ani de la dobândirea auto
cefaliei şi 50 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române, au participat
patru ierarhi din cadrul Patriarhiei Ecumenice : mitropolitul Meletie al
Franţei, Damaschin de Tranupolis, Pavel al Suediei şi episcopul Ieremia.
In 1986 la funeraliile patriarhului Iustin Moisescu a participat o
delegaţie a Patriarhiei Ecumenice, din care făcea parte şi actualul pa
triarh ecumenic, Bartolomeu I, pe atunci mitropolit de Filadelfia şi
director al Biroului Patriarhiei Ecumenice.
Intre 14— 20 mai 1987, Prea Fericitul Părinte Teoctist Patriar
hul României, dând curs invitaţiei patriarhului ecumenic de atunci,
Dimitrie I, a făcut o vizită la Constantinopol, în fruntea unei delegaţii
formată din : I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, P. S. Episcop
Eftimie al Romanului şi Huşilor, P. S. Episcop Nifon Ploieş
teanul, vicar patriarhal şi secretar al Sfântului Sinod, Pr. prof.
dr. Ştefan Alexe şi Pr. asistent Constantin Cornan de la Institutul teo
logic din Bucureşti şi diaconul Grigore Andronescu de la catedrala
patriarhală. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a precizat, de mai
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multe ori, că această vizită se înscrie în şirul legăturilor tradiţionale
frăţeşti dintre cele două Biserici Ortodoxe.
Ca răspuns la această vizită, patriarhul ecumenic Dimitrie I, însoţit
de o delegaţie numeroasă, a făcut o vizită în România între 16— 21 sep
tembrie 1987, vizită care, de altfel, 's-a încadrat într-un plan mai larg
de vizite făcute Bisericilor Ortodoxe surori. Şi această vizită a marcat
un pas important în tradiţia veche a relaţiilor dintre cele două Biserici
Ortodoxe surori şi a adus contribuţii de seamă la întărirea legăturilor
interortodoxe şi a unităţii creştine.
în 1992 Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a participat, la
Constantinopol, la întrunirea tuturor patriarhilor ortodocşi care a avut
loc la Patriarhia Ecumenică, în biserica «Sfântul Gheorghe» din Fanar.

VIZIT A IN R O M Â N IA
A SANCTITĂŢII SALE, BARTOLOMEU I,
PATRIARHUL ECUMENIC AL CONSTANTINOPOLULUI,
12— 13 august 1993

Joi, 12 august 1993, Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul ecu
menic de Constantinopol, şi delegaţia însoţitoare, au sosit pe aeroportul
internaţional «Bucureşti-Otopeni», la ora prânzului cu avionul par
ticular «Poseidon». Delegaţia Patriarhiei Ecumenice a fost întâmpinată
la avion de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist, II.PP.SS. Mitropoliţi : Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Antonie al Ardealului, Nestor
al Olteniei şi Nicolae al Banatului, P. S. Episcop Calinic al Argeşului,
Prea Sfinţiţii Nifon Ploieşteanul şi Teofan Sinaitul, vicari patriarhali,
P. Cuv. Arhim. Petroniu Tănase, P.C.Pr. Constantin Coman, interpret,
P.C.Pr. Michael Tiţa, inspector patriarhal, P.C.Pr. loan Chivu, interpret,
P.C.Pr. Augustin Rusu, secretar, Dl. Costel Stoica de la Biroul de presă
al Patriarhiei Române, dl. Liviu Stoina.
Au fost, de asemenea, prezenţi consilieri patriarhali şi arhiepiscopali,
protopopi şi preoţi din Capitală, numeroşi reprezentanţi ai mass-media
româneşti. Momentul sosirii a fost transmis integral pe postul de radio
«România-Actualităţi».
Din partea Preşedinţiei a participat dl. Victor Opaschi, consilier.
Totodată, au fost prezenţi : Dl. Teodor Meleşcanu, ministrul afaceri
lor externe, dl. Gheorghe Vlăduţescu, secretar de Stat pentru Culte,
reprezentanţi din partea Guvernului, ai celor două camere parlamentare,
ca şi delegaţi din partea ambasadelor Greciei şi Turciei in ţara noastră.
De la avion, oaspeţii au fost conduşi de gazde In salonul oficial al
aeroportului internaţional Bucureşti-Otopeni. Cei doi patriarhi au rostit
scurte declaraţii de presă în faţa reprezentanţilor mass-media.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a spus :
«Sunt foarte bucuros să întâm pin şi să salut cu dragoste pe Sancti
tatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului care
vine să viziteze Biserica Ortodoxă Rom ână. Păstrătoare a tezaurului de
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credinţă şi a întocmirilor canonice ale Sfinţilor Părinţi, tezaur moştenit
de la Sfinţii Apostoli, Biserica noastră a păstrat de-a lungul secolelor
unitatea de credinţă şi de neam, continuând lucrarea ei mântuitoare în
sfânta libertate dobândită, prin jertfe, în decembrie 1989. Pentru a în 
trupa în viaţă legătura şi unitatea Ortodoxiei, am invitat pe Sanctitatea
Sa, Patriarhul ecumenic Bartolomeu, să facă această vizită frăţească
Bisericii noastre în numele Sfântului Sinod, al clerului, al credincioşilor
şi al mănăstirilor. îl salut din toată inima şi îi aduc cele mai calde m u l
ţumiri pentru a fi acceptat să vină să vadă Biserica şi ţara noastră.
Această invitaţie tălmăceşte evlavia statornică a noastrăy a români
lor, a Bisericii române faţă de păstrarea comuniunii şi faţă de cinstirea
sfinţilor noştri martiri brâncoveni şi faţă de m artirii de la Revoluţia
din decembrie 1989, care s-a petrecut sub semnul credinţei şi al jertfei
şi deci sub semnul învierii şi ai renaşterii noastre.
Biserica Ortodoxă de pretutindeni are, în comorile ei de credinţă,
izvoare de învăţătură şi de viaţă pentru renaşterea noastră sufletească
şi pentru renaşterea omenirii din starea în care se află. Am dori ca şi
cti acest prilej să mărturisim împreună crezul nostru că aportul de ru
găciune şi de pace al Bisericii Ortodoxe este foarte necesar în marea
încrâncenare a lum ii de astăzi. Şi tot astfel, Ortodoxia va aduce un
spor de prospeţime morală în sufletul tineretului de pretutindeni; îşi
va aduce osârdia ei la păstrarea unităţii de credinţă, a rânduielilor S fin
ţilor Apostoli şi a Sfinţilor Părinţi, ofranda ei sfântă la aşezarea în 
ţelegerii şi a păcii pe pământ. Cu aceste gânduri din toată inima, îm 
brăţişez pe Sanctitatea Sa şi delegaţia care îl însoţeşte, cu dorinţa de
a-i fi paşii şi rugăciunile binecuvântate de Dumnezeu.
Bine aţi venit, Sanctitatea Voastră /».
Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, a declarat:
«Vă m ulţum im călduros pentru cuvintele de primire pe care ni
le-aţi adresat, cuvinte pline de dragoste şi căldură faţă de noi. Sme
renia noastră şi însoţitorii noştri am păşit cu multă emoţie pe păm intid
ţării Dvs., România. Vizita noastră are loc într-o perioadă în care po
porul român, binecuvântat şi binecredincios, încearcă să-şi refacă for
ţele după perioada grea prin care a trecut datorită regimului comunist,
ate u ; în aceste condiţii vizita noastră dobândeşte o importanţă deosebită
deoarece, între altele, vine să contribuie la întărirea unităţii panortodoxe.
Unitatea panortodoxă e mai necesară ca oricând la sfârşitul acestui
mileniu şi în pragul celui următor.
Această vizită a noastră se înscrie în seria de vizite pe care le-am
efectuat în Bisericile Ortodoxe surori.
Aşa cum ştiţi, venim din Biserica Serbiei, iar după vizita In Biserica
României, la puţin timp, vom vizita Biserica Bulgariei.
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Venim în Biserica României ca mesageri ai păcii şi ai dragostei din
zşirtea Bisericii-mame a Constantinopolului.
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Acest mesaj de pace şi dragoste este întotdeauna actual, deoarece
*!« vine din Sfânta Evanghelie care este întotdeauna actuală. In această
clipă, la începutul vizitei noastre în Biserica Ortodoxă Română, adresăm
un cald salut poporului binecredincios român. îmbrăţişăm frăţeşte pe
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi întreaga ierarhie care-l în 
conjoară şi ne exprimăm certitudinea că, sub îndrumarea Prea Fericirii
Sale şi a celorlalţi ierarhi, binecredinciosul popor al acestei ţări va păşi
din progres în progres şi din succes în succes. Şi poate că este clipa
potrivită de a adresa laudă din partea Bisericii-mame acestui popor
curajos care, prin jertfa sângelui său a reuşit să readucă democraţia şi
libertatea. Mulţumim
călduros autoritătilor
de stat ale tării
Dvs. x
venirii
'
.
»
primirea călduroasă pe care ne-au rezervat-o.
Le dorim succes în lucrarea lor spre binele acestei ţări şi bine
cuvântăm clerul şi poporul cu toată dragostea părintească din partea
Bisericii Constantinopolului».
După aceste declaraţii de presă cei doi patriarhi s-au îmbrăţişat frăţeste. La ora 12,40 s-a format o coloană oficială care s-a îndreptat spre
catedrala patriarhală. La ora 13,00 coloana oficială a sosit la catedrala
patriarhală unde, în dangătele de clopot, înalţii ierarhi erau aşteptaţi de
o mare mulţime de preoţi şi credincioşi.
în lumina şi căldura soarelui de vară, ca şi în frumuseţea şi stră
lucirea veşmintelor de slujbă, înalţii oaspeţi, călăuziţi de ierarhii ro
mâni, s-au îndreptat, prin mulţimea credincioşilor spre biserică, fiind
întâmpinaţi, după tradiţia şi rânduiala Bisericii Ortodoxe, cu Sfânta
Evanghelie şi Sfânta Cruce, de soborul de preoţi şi diaconi de la catedrală, în frunte cu P.S. Episcop vicar Roman Ialomiţeanul, al Arhiepis
copiei Bucureştilor. Corala «Nicolae Lungu» a Patriarhiei Române a
intonat imnurile cuvenite, în acordurile cărora cei doi patriarhi au
sărutat Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce, după care s-au închinat şi
au îngenunchiat la moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul
Capitalei şi al întregii Ţări Româneşti.
Patriarhii au binecuvântat poporul, au îmbrăcat mantiile şi s-au
aşezat în strană : Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, cu delegaţia Patriarhiei
Ecumenice, în strana dreaptă, iar Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de membrii Sfântului Sinod, in strana stângă.
S-a oficiat un Te-Deum cu polihroniu în prezenţa unei numeroase
asistenţe. Erau de faţă protopopi şi preoţi din Capitală, studenţi teologi
şi elevi seminarişti, consilieri patriarhali şi mitropolitani, profesori de
teologie, monahi şi monahii, numeroşi credincioşi, care se aflau atât
în naosul şi pridvorul catedralei, cât şi în faţa ei.
După ce s-au înălţat rugăciuni pentru toţi creştinii şi au fost binecuvântaţi toţi cei prezenţi în biserică, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, a rostit următorul cuvânt de întâmpinare :
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«Sanctitatea Voastră,
M ult iubite frate întru slujirea Bisericii lui Hristos, Mântuitorul
lum ii,
înalt Prea Sfinţiile Voastre, Părinţi
Ecumenice şi ai Patriarhiei Românet
Iubiţi credincioşi,

Mitropoliţi

ai

Patriarhiei

*Aşa să ne socotească pe noi fiecare
om ca slujitori ai lui Hristos şi îconomi
ai Tainelor lui Dumnezeu» (I Cor. 4, 1).

Ierarhii, slujitorii Sfintelor Altare şi credincioşii Bisericii Ortodoxe
Române trăiesc astăzi momente înălţătoare, de aleasă împlinire şi
bucurie sufletească primind vizita Sanctităţii Voastre, întâistătătorului
Sfintei Patrarhii Ecumenice a Constantinopolului.
Dăm slavă lui Dumnezeu că acest binecuvântat popas duhovnicesc
se desfăşoară sub ocrotirea Maicii Domnului şi a sfinţilor martiri
Brăncoveni, domnitorul Constantin şi cei patru fii ai săi. Jertfelnicia
martirilor pentru credinţă şi libertate sfântă a fost şi este în Orto
doxie un izvor de lum ină şi putere spirituală care a călăuzit şi pe
tinerii eroi români jertfiţi pentru libertate şi demnitate în decembrie
1989. M ulţum im cu smerenie Atotţiitorului Dumnezeu, Cel ce toate le
plineşte după sfatul voii Sale, că dorinţa noastră şi a întregii obşti dreptmăritoare din România, de a avea pe Sanctitatea Voastră ca oaspete
preaiubit, se realizează în aceste zile de înălţare duhovnicească.
Vă întâm pinăm , Sanctitate, cu dragoste de frate în Hristos, Domnul
nostru, şi împreună-slujitor al Bisericii Sale, şi Vă zicem, în numele
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române si al întregului popor
român dreptcredincios de pretutindeni: Fiţi binevenit în mijlocul nos
tru ! Dumnezeu să Vă aibă în grija milostivirii Sale şi să călăuzească
strădania Sfintei Patriarhii Ecumenice de Constantinopol, spre îm pli
nirea proeminenţei şi binecuvântatei Sale misiuni în sânul Sfintei B i
serici Ortodoxe, cea «Una, sfântă, sobornicească şi apostolească».
Vizita Sanctităţii noastre de acum, a înalţilor ierarhi şi distinşi
membri ai delegaţiei ce Vă însoţeşte se înscrie într-o lungă şi rodnică
tradiţie a legăturilor străvechi dintre Patriarhia Ecumenică şi Biserica
Ortodoxă Română.
începând din secolele IV şiV, când unii episcopi de Tomis-Constanţa
au participat la diferite sinoade din Constantinopol continuând cu pre
zenţa pe pământ românesc a unui impresionant num ăr de patriarhi ai
Constantinopolului în secolele X V I şi X V II, legăturile trainice dintre
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Bisericile noastre s-au intensificat şi s-an adâncit prin alte importante
vizite, atât la Constantinopol cât şi la Bucureşti9 făcute de întăistătâtorii
celor două Patriarhii în ultim ii 30 de ani. Şi cei doi înaintaşi ai noştri,
de pioasă pomenire, s-au rugat şi s-au îmbrăţişat frăţeşte şi au bine
cuvântat poporul lui Dumnezeu din cele două Biserici.
Sanctitatea Voastră,
In cursul vizitei Sanctităţii Voastre în Biserica şi ţara noastră veţi
ivea posibilitatea să cunoaşteţi evlavia credincioşilor şi slujitorilor B i
sericii Ortodoxe Române în noul context istoric, în care ea se străduieşte
să~şi aducă la îndeplinire misiunea la care a fost chemată de Dumnezeu,
să sfinţească acest popor român, creştin încă de la naşterea sa în istorie.
Veţi cunoaşte bucuriile şi problemele Bisericii noastre şi suntem siguri
că formândt împreună cu celelalte Biserici Ortodoxe surori din lum e,
un singur trup şi un singur duh într-o singură Biserică a lui Hristos,
veţi fi prezent acum şi mereu atât în îm plinirile, cât şi în încercările
noastre.
După cercetarea şi cunoaşterea unor sfinte lăcaşuri ale Munteniei,
provincia în care ne aflăm, vom. păşi împreună pe păm ântul bine
cuvântat al Olteniei, cea m ult iubită de martirul domnitor Constantin
Brâncoveanu, apoi vom continua pelerinajul nostru în Transilvania.
După cele două vizite istorice făcute în diferite ţinuturi ale României
de pururea pomeniţii predecesori ai Sanctităţii Voastre, patriarhii Atenagora şi Dimitrie, este pentru prima dată în istoria relaţiilor din vre
mea noastră — potrivit itinerariului întocmit — când un patriarh ecu
menic binecuvântează Oltenia şi Transilvania, ţinuturi care au dat Bi
sericii, istoriei şi culturii româneşti, dar şi celei universale, mari per
sonalităţi, iar Ortodoxiei, trăitori pe culmile desăvârşirii creştine, dintre
care unii au primit cununa sfinţeniei. Vom păşi şi ne vom ruga la
mormintele sfinte ale eroilor neamului şi ale eroilor m artiri, care,
având pe buze cântarea «Cu noi este Dumnezeu» şi în inimă puterea
credinţei creştine, au zdrobit în decembrie 1989 dictatura celor fără
Dumnezeu.
Vom sfinţi, după rânduială, noua biserică şi incinta, din temelie
înălţată recent la mănăstirea Sâmbăta de Sus din Transilvania, ctitorie
a Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu. Acesta a mărturisit
muceniceşte credinţa ortodoxă împreună cu cei patru fii ai săi în Con
stantinopol, cetatea unde sunteţi astăzi Intâistătător al Tronului Pa
triarhiei Ecumenice. în această parte de ţară veţi cunoaşte clerul şi
dreptmăritorii creştini ai Transilvaniei, m ult încercaţi de-a lungul
veacurilor în apărarea Ortodoxiei şi a fiinţei naţionale. Şi astăzi aceşti
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pilduitori fii ai Bisericii noastre sunt nevoiţi să suporte violenţe şi
suferinţe, ca şi strămoşii lor, dart în ciuda încercărilor, presiunilor şi
multor capcane şi ademeniri, ei apără cu dârzenie Ortodoxia, legea şi
datinile în care s-au născut.
Sanctitatea Voastră,
Trăim într-o lume divizată de frământări şi nelmpliniri, o lume
supusă unor adânci şi rapide prefaceri. într-o astfel de lame, sfâşiată
de contradicţii şi vrajbă, care se lasă dominată de patimi şi orgolii ne
măsurate, care-şi pune nădejdea în «bogăţia cea nestatornică» (I Tim.
6’, 17), — un mamonă modern — , Ortodoxia, păstrătoarea şi ocrotitoa
rea credinţei şi trăirii creştine celei adevărate din epoca apostolică şi
patristică, trebuie să-şi afirme prezenţa şi, valorile sale veşnice în aşa
măsură încât să ofere omenirii contemporane cele mai trainice con
vingeri şi soluţii. Sanctitatea Voastră aţi arătat, pe bună dreptate, în
cuvântul rostit cu prilejul întronizării ca patriarh ecumenic, că «Orto
doxia are m ult de oferit lumii de astăzi».
Este de datoria noastră, a cârmuitorilor spirituali din Bisericile Or
todoxe, să contribuim într-o mai mare măsură la modelarea chipului
moral şi spiritual al omului contemporan şi al societăţii în care acesta
îşi duce existenţa. Este necesar să găsim pentru toţi şi mai ales pentru
tineretul de azi, cele mai potrivite căi duhovniceşti pentru a le în 
destula setea de trăire a învăţăturilor ortodoxe. Acestea, oferă omului
drept model de viaţă pe Iisus Hristos, Dnmnezeu-Omul, Care, din iu 
bire de oameni, S-a adus jertfă de răscumpărare, căci a voit «ca toţi
oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină» (î Tim.
2, 4).
Omul învaţă, în Ortodoxie, că el nu se împlineşte deplin decât dacă
slujeşte aproapelui aflat în lipsă şi suferinţă, iubindu-l ca pe sine însuşi.
Astfel, Biserica Ortodoxă trebuie să participe la înnoirea şi renaşterea
societăţii contemporane în sensul m ultiplicării chipului lui Hristos, Cel
care Şi-a dat viaţa pentru prietenii Săi, adică pentru toţi oamenii (loan
15, 13). Astfel, sfinţenia poate deveni un mod de viaţă pentru mulţi
dintre contemporanii noştri, tineri şi vârstnici, dornici de împlinire du
hovnicească şi de o viaţă autentică aici, pe păm ânt, spre a o pregăti
pe cea de dincolo, fără de sfârşit.
De mare însemnătate este pentru atingerea unor asemenea ţeluri
experienţa ascetică şi filocalică a monahilor, care au îmbrăţişat înge
rescul chip prin practicarea sfaturilor evanghelice, a rugăciunii lui Iisus
şi a slujirii fraţilor, aflând în virtutea lepădării de sine calea întru do
bândirea frumuseţii chipului lui Hristos de către orice om de pe pământ,
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descoperind astfel, în toţi aceştia, pe acei «fraţi mai m ici» ai lai lisus.
Prin monahism şi diaconie filantropică9 prin experienţa spirituală a
:elor ce năzuiesc spre culmile duhovniciei din cinul monahal sau din
-dudul bunilor credincioşi, Ortodoxia este chemată să influenţeze şi să
ajute cât mai rodnic această lume a noastră in căutarea lum inii şi a
vieţii răscumpărate de Mântuitorul Hristos. O conlucrare mai strânsă
intre noi, slujitorii Bisericilor cu responsabilitate de arhipăstori, şi între
imbunătăţiţii monahismului ortodox contemporan din Bisericile noastre,
precum şi o punere în valoare, în comun, a trăirilor şi agonisirilor din
2cest domeniu de vieţuire în duh, pot contribui şi mai mult la lucrarea
misionară şi pastorală a Ortodoxiei în lumea de azi.
Este mereu de actualitate concluzia pe care, la întâlnirea lor din
15 martie 1992, de la Constantinopol, întâistătătorii Bisericilor Orto
doxe, sub preşedinţia Sanctităţii Voastre, au formulat-o când au constatat
că «aflându-se în lume şi fiind, în mod inevitabil, afectată de schim
bările ce au loc în aceasta, Biserica Ortodoxă se găseşte confruntată cu
probleme deosebit de grele şi urgente, cărora doreşte să le facă faţă
ca un singur trup». Biserica Ortodoxă trebuie să-şi asume o mai mare
coresponsabilitate a slujirii în lumea de azi, afirmând în acest sens u n i
tatea de credinţă, frăţietatea în acţiune, reconcilierea şi apropierea între
popoare, alinarea suferinţei şi întrajutorarea filantropică şi apărarea
demnităţii umane spfre slava Preasfintei, celei de-o fiinţă şi de viaţă
făcătoarei Treimi şi pentru mântuirea oamenilor.
împărtăşind şi exprimând, încă o dată, bucuria duhovnicească a
slujitorilor, fiilor şi fiicelor Sfintei noastre Biserici Române, rog fier
binte pe Maica Domnului şi pe Sfinţii Mucenici Brâncoveni, precum şi
pe Cuviosul Dimitrie cel Nou, la ale cărui moaşte ne-am închinat acum,
să ne fie în ajutor pentru ca pelerinajul Sanctităţii Voastre şi al sfin
ţiţilor ierarhi ai Tronului ecumenic să se înfăptuiască spre slava Ini
Dumnezeu, spre sporul nostru duhovnicesc şi folosul creştinătăţii de
pretutindeni. în acest duh vă întâmpin, încredinţat că Hristos este şi
va fi pururea în mijlocul nostru».
Sanctitatea Sa, Bartolomeu 1, a răspuns rostind următorul cuvânt :
«Aflându-ne în Sfânta Sfintelor a Bisericii Ortodoxe Române, în ăl
ţăm slavă lui Dumnezeu Cel închinat în Treime pentru că ne-a învred
nicit, în această clipă, să ne închinăm în acest loc sacru, loc de martiri,
de mărturie şi istorie, să vedem şi să ne bucurăm de vederea feţei
voastre, Prea Fericite frate, blând, înţelept şi vrednic In&âistâtător al
Bisericii sfinte a României şi a înalt Prea Sfinţiţilor şi venerabililor Ie
rarhi, a clerului şi a iubitului popor binecredincios.
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In această clipă gândul nostru se întoarce în trecut, care constituie
chintesenţa prezentului, nădejdea, dar şi călăuza viitorului Bisericii şi a
fiecărui popor. Ne vom referi la un singur exemplu care arată vechimea
Bisericii voastre, dar şi relaţiile dintre Bisericile noastre.
La sfârşitul secolului al IV-lea, împăratul ortodox Teodosie cel
Mare a transformat în biserică creştină un templu numit «Rotonda», din
Tesalonic, care a fost zidit de marele prigonitor al creştinilor, Galeriu.
A înfrumuseţat interiorul acestui templu cu mozaicuri reprezentând, în
cea mai mare parte, martiri ucişi de Galeriu. Acest lucru simboliza bi
ruinţa creştinismului: într-un templu al prigonitorului erau cinstite vic
timele acestuia. între cei 15 martiri cunoscuţi, pj'oveniţi din diferite re
giuni ale răsărittdui ortodox, se afla şi un martir numit Priscus, soldat,
prăznuit în luna octombrie. Martirologiile vechi ne dau mai multe in 
fo rm aţii: «octombrie 1, în Tomis, Priscus». Este vorba deci despre un
martir al păm ântului românesc care a sfinţit cu sângele său cetatea nu 
mită Tomis, Constanţa de astăzi. Aceasta e cea mai veche icoană a unui
sfânt din România păstrată până astăzi. Prin acest lucru se adevereşte
cu tărie, că dintru început creştinii din România au participat la m ar
tiriul pentru Hristos dar în acelaşi timp au fost cinstiţi de către întreaga
Biserică. Din secolul al IV-lea, ţinutul Tomisului aparţinea, ca jurisdic
ţie, Bisericii Constantinopolului împreună cu întreaga regiune a Traciei,
acest lucru fiind adeverit şi de Sinodul al IV-lea ecumenic prin canoanele
binecunoscute.
în secolul al VlII-lea, Mitropolia Tomisului avea deja episcopii. Au
urmat, după cum bine se ştie, invaziile popoarelor migratoare, care s-au
succedat# unul după altul, pe pământul românesc. Este o minune faptul
că după aceste invazii poporul român a reuşit să-şi păstreze limba şi
credinţa ortodoxă. Când din secolul al XlV-lea au fost întemeiate sta
tele româneşti, legăturile vechi au fost reînnoite iarăşi de domnitorii
români cu Biserica de Constantinopol, cerând oblăduire pastorală. Ast
fel, în anul 1359 voievodul Nicolae Alexandru Basarab a cerut patriar
hului ecumenic Calist să instaleze ca mitropolit al Ungrovlahiei pe m i
tropolitul Vicinei, Iachint. Atunci, a început istoria Mitropoliei Ungro
vlahiei. Puţin mai târziu a fost întemeiată şi Mitropolia Moldovei.
în continuare, importanţa celor două mitropolii a crescut, iar dom
nitorii Ţării Româneşti şi cei ai Moldovei au devenit cei mai impor
tanţi binefăcători ai Patriarhiei Ecumenice şi ai mănăstirilor aghiorite.
Ne-am referit la toate acestea pentru a sublinia vechimea dar şi
legăturile dintre Biserica Sfântă a României şi marea Biserică a lui
Hristos3 aşa cum s-au desfăşurat ele în lumina Evangheliei.
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Vizitând Sfânta Biserică a României, ca preaiubită fiică şi soră a
S em nului ecumenic, simţim, frumuseţea duhovnicească şi mângâierea
9*f>etească a fraţilor care locuiesc împreună, după spusa Psalmistului.
Lmcrarea pe care Domnul Bisericii a încredinţat-o umerilor noştri slabi
sm este deloc uşoară. Popoarele, multe la num ăr, zn slujba cărora am
rânduiţi — în aceste timpuri deloc uşoare — de către Cel ce rdnâuieşte timpurile şi pune hotare popoarelor, aceste popoare privesc spre
moi cu ochi plini de nelinişte şi de nădejde : războaie şi zvonuri de răz
boaie, calamităţi naturale sau ecologice, foamete, boli, toate bat la
poarta inim ii noastre. Credinţa in Hristos, nădejdea tuturor oamenilor,
este singura capabilă să dea răspuns şi să conducă la depăşirea acestiii
-râu natural. Biserica lui Hristos, care dă mărturie despre această nă
dejde care există în noi, slujeşte, în acelaşi tim p, nevoile popoarelor şi
s fiecărei persoane, chip şi imagine a lui Dumnezeu.
In această uriaşă lucrare a Bisericii, greutatea cea mai mure este
ridicată de către păstorul acesteia. Este evident că eforturile înşelate
fac foarte greu, dacă nu imposibil, succesul. Chiar şi argumentele ome
neşti ne lămuresc că numai eforturile colective aduc roade îmbelşugate.
Acest lucru este cu atât mai m ult valabil pentru statutul Bisericii, care
prin natura ei este o comuniune în Hristos; frate pe frate ajutând, de
vine cetate greu de cucerit.
Prea Fericirea Voastră,
Cunoaştem problemele Bisericii Prea Fericirii Voastre, dintre care
cea mai importantă provine din activitatea deloc frăţească şi antievanghelică a grupărilor care se află în afara Bisericii Ortodoxe. Nu sunteţi
singurii care vă confruntaţi cu astfel de probleme. Suntem alături de
Dumneavoastră, venindu-vă în ajutor. Mai mult sau mai puţin încercă
rile şi uneltirile celui viclean sunt prezente în toate Bisericile Ortodoxe
locale. Cu toate acestea Biserica cea una, sfântă, sobornicească şi apostolească nu va fi biruită nici de porţile iadului.
In lucrarea noastră cea mare nu suntem singuri, având puterea,
care izvorăşte din legăturile noastre frăţeşti şi care face ca lucrarea
noastră să ne întărească cetatea. Noi, cu prezenţa noastră aici, cu multă
bucurie constatăm săi'bătoarea duhovnicească continuă a credinţei po
porului, admirând răbdarea poporului român în necazurile şi încercările
ţjrin care a trecut, nădăjduind că Bunul Dumnezeu va trimite milostiv ;riie Sale, cele materiale şi spirituale aşa încât, în pace şi bună înţe
legere, să slăvim prea cinstitul şi de mare cuviinţa numele Lui.
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Prea Fericirea Voastră,
Vizita noastră aici are drept scop întărirea legăturilor noastre fră
ţeşti şi suntem siguri că la sfârşitul acestei vizite vom da slava Dum 
nezeului celui în Treime.
Vă m ulţum im pentru bogatele daruri pe care le-aţi oferit nouă şi
însoţitorilor noştri. Mulţumim poporului bine credincios şi generos pentru
primirea călduroasă. îi binecuvântăm pe toţi din inimă. Am adus cu noi
şi mici daruri pentru Prea Fericirea Voastră şi pentru catedrala pa
triarhală. Sunt obiecte liturgice, de slujbă ; sunt lucrate în oraşul nostru
şi Vi le oferim cu rugămintea ca, ori de câte ori veţi săvârşi jertfa cea
ne sângeroasă să pomeniţi şi pe smerenia noastră şi Biserica noastră
Primind cu bucurie insignele
Patriarh Teoetist a spus :

patriarhale,

Prea

Fericitul Părinte

«Sanctitatea Voastră,
Aţi venit cu o zi foarte frumoasă, în ciuda zilei de ieri care a fost
înnorată. Aţi venit cu bucuria cuvintelor de povăţuire pentru credin
cioşii care ne-au ascultat azi, fiind aici în număr mare. Credincioşii şi
preoţii noştri ştiu că aveţi dragoste mare pentru Biserica noastră, ca şi
pentru viaţa bisericească din România. Ei cunosc bine faptul că sufletul
Sanctităţii Voastre bate neîncetat pentru păstrarea credinţei ortodoxe*
Dar aţi venit la noi şi cu semnele duhovniceşti ale unităţii de credinţă
care sunt aceste frumoase engolpioane, cu simbol de veşnicie şi res
ponsabilitate în Biserica Ortodoxă, a menţinerii unităţii de credinţă şi
a apărării ei până la jertfă, asemenea sfinţilor noştri înaintaşi. Me-aţi
adus sfinte vase, Sfântul Potir, semnul unităţii credinţei noastre orto
doxe, şi rugăm pe Bunul Dumnezeu şi pe Sfinţii Martiri brâncoveni,
să ne ajute ca din acelaşi Potir al credinţei şi al vieţii celei veşnice să
ne împărtăşim cu ajutorul lui Dumnezeu şi noi şi toată creştinătatea.
Fie binecuvântat tot pasul, dragostea şi osteneala Sanctităţii Voastre
pentru Biserica noastră strămoşească ortodoxă ro m ân ă!
Vă m ulţumim din toată inima !».
S-au rostit în încheiere, scurte rugăciuni pentru cei doi întâistătători şi membrii delegaţiilor, pentru tot poporul dreptcredincios, iar co
rala «Nicolae Lungu» a Patriarhiei Române, dirijată de P.C. Pr. Prof.
Constantin Drăguşin, a intonat Polihroniul, în limba română şi în limba
greacă. în acordurile cântărilor interpretate de corală, înalţii ierarhi,,
binecuvântând mulţimea credincioşilor care-i saluta, după datină, cu
respectul cuvenit, s-au îndreptat spre reşedinţa Sfintei Patriarhii, în
soţiţi de celelalte persoane oficiale, de ierarhi, clerici şi credincioşi.

V IA Ţ A BISERICEASCA

29

De pe treptele palatului patriarhal, înalţii ierarhi au mai salutat
şi au binecuvântat încă o dată pe toţi cei prezenţi veniţi în întîmpinarea delegaţiei de la Patriarhia Ecumenică.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist adresându-se tuturor celor
prezenţi a spus :
«Iubiţi credincioşi,
Am adăugat azi credinţei şi rugăciunilor noastre) nădejdii şi iu
birii noastre, credinţa şi iubirea Dvs., coxe ne este foarte scumpă. Sanc
titatea Sa, Bartolomeu I, cunoaşte Biserica noastră mai dinainte, dar
este prima dată acum, când, în calitate de patriarh ecumenic al Con
stantinopolului, vizitează Biserica noastră şi credincioşii ei. Aţi arătat
şi acum, ca şi altă dată, dragostea şi respectul pentru Biserica M ân
tuitorului Hristos şi slujitorii ei. îi m ulţumim Sanctităţii Sale că ne
binecuvântează credincioşiit că face din această întâlnire o rugăciune
panortodoxă, o rugăciune a Ortodoxiei pentru pace, pentru înţelegere,
pentru izbăvirea de suferinţă, de ispitele păcatului în lume. Vom merge
după-amiază la mormântul Soldatului Necunoscut pentru a ne ruga;
vom merge la «Cimitirul Eroilor Martiri» unde se înalţă noua biserică,
să cinstim chipurile tinerilor jertfiţi pevjru libertate şi vom vizita
mănăstirea Cernica pentru a ne închina la Sfintele moaşte ale Sfân
tului Ierarh Calinic. Binecuvântarea Domnului să fie cu noi toţi».
în după-amiaza aceleiaşi zile, la ora 17,30 cele două delegaţii ale
Patriarhiei Ecumenice şi ale Patriarhiei Române, s-au îndreptat spre
«Parcul Carol» unde au săvârşit, la mormântul «Soldatului Necunoscut»,
un parastas pentru toţi eroii români căzuţi pentru apărarea credinţei
strămoşeşti şi a neamului nostru. Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, a po
menit şi eroii Patriarhiei de Constantinopol. După rugăciunea de po
menire, Sanctitatea Sa a depus o coroană de flori pe mormântul «Sol
datului Necunoscut».
De aici, la ora 18,G0, membrii celor două delegaţii s-au îndreptat
spre «Cimitirul Eroilor Martiri», unde a fost oficiat un parastas întru
pomenirea tuturor celor ce s-au jertfit în Decembrie *89 pentru credinţă,
libertate şi demnitate. A fost depusă o coroană de flori ; s-a vorbit m ul
ţimii de credincioşi prezenţi, arătând că pelerinajul a fost făcut pentru
toţi cei care s-au jertfit pentru libertate, credinţă şi neam.
Adresându-se credincioşilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a spus :
«Ne aflăm împreună cu Sanctitatea Sat patriarhul ecumenic al Cor.,stantinopolului, într-un pelerinaj în ţară şi in Biserica noastră Ortodoxă
Rom ână. Acest pelerinaj începe prin respectul şi omagiul pe care le
acordăm şi trebuie să le acordăm mereu tinerilor eroi martiri, care şi-au
dat viaţa pentru credinţă, pentru libertate şi pentru adevăr.
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Suntem bucuroşi că am venit aici, spi'e a cinsti cum se cuvine pe
eroii Revoluţiei şi Sanctitatea Sa a depus o coroană de flori şi a înălţat
rugăciuni la căpătâiul acestor tineri care sunt acum, cu sufletul, în faţa
Prea Sfintei Treimi.
Ne rugăm cu toţii, alături de părinţii şi fraţii îndureraţi, de ma
mele care încă plâng pe fiii lor, şi înălţăm sfinte rugăciuni ca Bunul
Dumnezeu să-i proslăvească în ceata aleşilor Săi şi să ne apere şi să ne
păzească de alte multe rele care se abat asupra omenirii şi asupra noas
tră3 din pricina păcatelor. Dumnezeu să-i ierte !».
Mulţimea prezentă, emoţionată, cu lumânări aprinse, a răspuns,
după datina străbună a credinţei strămoşeşti: «Dumnezeu să-i ierte!».
După acestea, Sanctitatea Sa a spus :
«Pentru a doua oară mă aflu în acest cimitir şi dacă mă voi în 
vrednici să vin şi altă dată în România, întotdeauna voi trece pe aici
ca să mă rog pentru sufletele celor care au căzut pentru libertate, pentru
odihna sufletelor celor care în mod spontan s-au ridicat în 1.989, ca să
dăruiască României libertatea de care este vrednică. Nu vom uita nicio
dată pe eroii libertăţii, nici Dvs., românii, şi nici noi care venim în
vizită în ţara Dvs., deoarece ei sunt luptători pentru libertatea oameni
lor, pentru că libertatea este dar al lui Dumnezeu şi nimeni nu are
dreptul s-o ia cuiva. Fie că au nume, aceşti martiri ai libertăţii, fie că
sunt anonimi, ei vor trăi totdeauna în sufletul poporului român şi în
sufletele tuturor oamenilor care iubesc libertatea. Noi ne-am rugat
pentru odihna sufletelor lor, împreună cu Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist şi cu cei care ne înconjoară. Suntem în acelaşi timp si
guri că şi aceia, martirii libertăţii, se roagă în ceruri ca nici România şi
nici o altă ţară să nu cadă din nou în capcana ateismului şi a lipsei de
libertate şi se vor ruga pentru bunăstarea şi progresul ţării şi poporu
lui Dvs.
Vă adresez Dvs., celor care aţi supravieţuit, să fiţi vrednici de jertfa
şi de sângele celor care au căzut pentru libertate. Le suntem recunos
cători ! Mulţumesc foarte m ult /».
Un alt moment al primei zile a acestei vizite istorice l-a constituit
pelerinajul la mănăstirea Cernica unde oaspeţii, ca de altfel toţi însoţi
torii, au sosit la ora 18,45 şi s-au închinat la moaştele Sfântului Ierarh
Calinic de la Cernica, aflate în biserica mănăstirii. întreaga obşte mona
hală, a întâmpinat oaspeţii, atât în incinta mănăstirii, cât şi în biserică.
Corul monahilor şi fraţilor, dirijat de preot profesor Victor Frangulea
de la Seminarul teologic din Bucureşti, a dat răspunsurile liturgice la
Te Deum-ul cu Polihroniu, săvârşit în cinstea oaspeţilor.
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Prea Cuviosul Părinte Dorotei Tudorache — stareţul mănăstirii Cer
ni ca a rostit un cuvânt de întâmpinare :
«Sanctitatea Voastră,
Prea Fericirea Voastră,
Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cucernici şi Prea Cav io şi Părinţi,
Distinşi oaspeţi,
Biserica Ortodoxă trăieşte azi un moment de o deosebită bucurie şi
emoţie duhovnicească, învrednicindu-se de binecuvântarea Sanctităţii
Voastre — inainte-stătător al Bisericii Apostolice de la Constantinopol,
urmaşul Sfântului Apostol Andrei, «cel întâi chemat» la apostolie.
Mănăstirea Cernica este o obşte monahală ce numără 60 de vieţui
tori care se străduiesc, prin muncă şi rugăciune, să-şi mântuiască su
fletele. Avem patron şi mijlocitor către Dumnezeu pe Sfântul Ierarh
Calinic, vieţuitor şi conducător al acestei obşti în prima jumătate a se
colului al XlX-lea.
Biserica în care ne aflăm este ctitoria Sfântului Ierarh Calinic şi
este zidită între anii 1831— 1832, având ca hram pe Sfântul Mare M u
cenic Gheorghe, «purtătorul de biruinţă» şi este situată în ostrovul cu
acelaşi nume. Avariată la cutremurul din 1838, ea a fost refăcută de
aceiaşi ctitori şi sfinţită la 6 august 1842 sub domnia voievodului
Alexandru Ghica.
Biserica «Sfântul Gheorghe» are plan trilobat cu absidele laterale
ieşite în afară, fiind o construcţie de proporţii fundamentale, capabilă
să adăpostească monahii şi num ărul tot mai sporit de credincioşi laici.
Interiorul bisericii este pictat de Adam Zugravul. Icoanele îm pără
teşti sunt atribuite lui Nicolae Polcovnicul care semnează icoana din
dreapta «1836». Zugravul Adam la rândul său semnează pe uşa diaconească din dreapta, fără să dateze.
De un deosebit interes artistic sunt icoanele din tindă, ilustrând
facerea lumii. Pictate într-o manieră liberă, ele se detaşează de restul
picturii printr-o notă de originalitate. Este probabil opera unui călugăr
cernican.
în pronaos sunt pictate în ulei portretele ctitorilor : Sfântul Ierarh
Calinic de la Cernica şi Ioanichie Stratonichia.
De la ctitoria modestă din anul 1608 a lui Cernica Vornicul, m ă
năstirea a crescut ca dimensiuni şi importanţă sociai-religioasă. începând
din anul 1871, când vine aici stareţul Gheorghe, el o amplifică trans
formând-o într-o mănăstire focar de cultură, cu şcoli de caligrafi, zu
gravi şi traducători de texte religioase. Oamenii de cultură şi de artă
din trecutul nostru au găsit aici adăpost pentru creaţia lor şi loc de
veşnică odihnă.
Mulţumim Sanctităţii Voastre pentru această vizită şi dorim să Vă
simţiţi bine în aceste zile în ţara noastră !».
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La acest cuvânt, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, a spus :
«Prea Fericite şi Prea iubite frate în Hristos,
Patriarh al României, Teoetist,
Prea Cuvioase Părinte Stareţ şi fraţi iubiţi,
Mnlţumindu-vă călduros pentru primirea atât de caldă şi pentru
cuvintele frumoase pe care dragostea voastră ni le-a adresat nouă şi
însoţitorilor noştri ne exprimăm recunoştinţa faţă de Domnul nostru
lisus Hristos şi faţă de protectorii Sfintei Voastre mănăstiri : Sfântul
Nicolae, episcopul Mirelor Lichiei — făcătorul de m inuni şi Sfântul
Mare Mucenic şi de asemenea făcător de m inuni Gheorghe — purtă
torul de biruinţă, deoarece ne-au învrednicit să venim a ne închina şi
să primim , totodată, binecuvântarea şi darul lor. Este, de asemenea, o
mare binecuvântare pentru noi, deoarece iie-am învrednicit să ne în 
chinăm Sfinţitelor Moaşte ale Sfântidui. Calinic, pc care le-am sărutat
şi cărora ne-am închinat şi. acum şase ani cu prilejul vizitei patriarhului
Dimitrios, aflându-mă atunci ca însoţitor al acestuia. în plus, această
vizită a noastră în această sfântă şi istorică mănăstire, efectuată după
sărbătoarea «Schimbării la Faţă» a Domnului şi cu puţine zile înainte
de sărbătoarea «Adormirii Maicii Domnului» este un prilej şi un dar
duhovnicesc. Adunându-ne în această zi care leagă cele două mari săr
bători, a «Schimbării la Faţă» şi a <*Adormirii Maicii Domnului» în
sfânta mănăstire Cernica, ne aflăm în loc şi în timp sacru, deoarece şi
monahismul ortodox are o strânsă legătură cu cele două mari sărbători
creştine, care ne arată, prin importanţa lor, cât de mult a iubit D um 
nezeu pe om şi la ce slavă şi cinste l-a înălţat.
In prima sărbătoare vedem pe Domnul schimbat la faţă şi stră
lucind mai mult decât soarele şi slava Dumnczeirii devenind slavă a
trupului omenesc al Domnului nostru lisus Hristos, căci prin mila Lui,
omul cel fără de chip s-a schimbat la faţă, a strălucit în Tabor M ân
tuitorul sufletelor noastre.
în cea de-a doua sărbătoare toate neamurile fericesc pe singura
Născătoare de Dumnezeu deoarece în aceasta s-au biruit hotarele firii.
Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu este singura care, prin maştere a
sa, a unit cele pământeşti cu cele de sus; este fecioară după naştere
şi vie după moarte, de aceea şi măntuieşte moştenirea ei.
Ca patriarh ecumenic vă doresc din adâncul inimii ca păstrând în
delungata tradiţie a monahismului ortodox şi trăind monahiceşte, ca
foi'rnă şi viaţă de nevoinţă, să realizaţi, prin pocăinţă, schimbarea la
faţă şi să trăiţi în chip cunoscut şi sensibil felul cum odihna cea dum 
nezeiască şi harul Sfântidui Duh umplu cu dulceaţă cerească şi bucurie
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de nespus sufletul omului smerit şi pătruns în cele mai dinăuntru ale
sile şi-n inima sa.
In felul acesta veţi fi pregătiţi să prăznuiţi slăvită adormire a Prea
Sfintei Născătoare de Dumnezeu, să înţelegeţi cum trupurile vor fi
schimbate la faţă şi nestricăcioase în veacul viitor ca unii care primiţi
. de pe acum arvuna vieţii şi a împărăţiei viitoare a cărei plenitudine vă
dorim s-o aveţi în veşnicie, pentru rugăciunile Stăpânei noastre, Năş
ctioarei de Dumnezeu, şi ale tuturor sfinţilor, A m m l» .
(

După aceste cuvinte Sanctitatea Sa a maiadăugat :
«Prea Cuvioase Părinte Stareţ,
Dorim să vă amintiţi această vizită a noastră în sfânta mănăstire
Cernica şi nădăjduim că vă veţi ruga întotdeauna pentru fraţii care
mă însoţesc, pentru smerenia noastră şi pentru fraţii care mă însoţesc,
pentru smerenia noastră şi pentru Biserica Constantinopohdui. Dorim
să vă oferim şi o amintire concretă, ca un semn al vizitei noastre aici,
aceste Sfinte Vase, Sfântul Potir şi Sfântul Disc, din cetatea noastră,
cu rugămintea ca, ori de câte ori veţi săvârşi Sfânta Euharistie cit aceste
Sfinte Vase, să pomeniţi şi Biserica Mare a lui Hristos, împreună cu
Biserica de pretutindeni !».
După această solemnitate, terminată la ora 19,30 obştea mănăstirii
Cernica a oferit o cină în cinstea tuturor oaspeţilor, în trapeza mânăstirii, după care oaspeţii s-au întors la Palatul patriarhal din Bucureşti.
Vineri, 13 august 1993. începând cu ora 10,00 delegaţia Patriarhiei
Ecumenice a făcut o vizită protocolară la Ambasada Turciei.
La ora 11,00 delegaţia Patriarhiei Ecumenice şi cea a Patriarhiei
Române, au făcut o vizită protocolară primului-ministru al Guvernului
României, dl. Nicolae Văcăroiu.
După cuvântul de bun-venit în România, rostit de dl. Nicolae
Văcăroiu, primul-ministru al Guvernului României, Sanctitatea Sa,
Bartolomeu I, patriarhul ecumenic, a rostit următorul cuvânt :
«Excelenţa Voastră, Dommde Prim-Ministru,
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Cu multă bucurie şi emoţie vizităm , împreună cu însoţitorii noştri,
Biserica Ortodoxă a României care este puterea spirituală dominantă
in statid român. Românii, deşi au o limbă în cea mai mare parte de
provenienţă latină, sunt fiii adevăraţi ai culturii ortodoxe, aflăndu-se
încă din antichitatea creştină timpurie şi până în secolul trecut sub ju 
risdicţia directă a Bisericii Constantinopolului. înainte de proclamarea
autocefaliei Bisericii României, mitropoliile Moldovei şi Ungrovlahiei
fŢării Româneşti) erau trecute în rândul mitropoliilor Tromdui ecumenic, căruia deja Sinodul al IV-lea ecumenic (451) îi acordase administra
rea regiunilor Traciei, Pontului şi Asiei.
B. O. R. — 3
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Avem deci sentimentul că vizităm un popor iubit şi drag nouă, care,
timp de secole, sub răspunderea spirituală şi pastorală a Bisericii Con
stantinopolului, a trăit, a creat şi a scris strălucite pagini de cidturu,
continuând din secolul trecut acest mers înainte cu succes, sub îndru
marea Bisericii Autocefale surori a României, cinstită din anul l92o
cu vrednicia patriarhală.
Având dintotdeauna conştiinţa sinodală, Biserica Constantinopolului, Scaunul cel dintâi al Răsăritului, se bucură duhovniceşte îm părtă
şind vrednicia patriarhală fiilor săi de odinioară, care, în cadrul siste
m ului sinodal de conducere a Bisericii Ortodoxe, sunt în mod egal împreună-răspunzători şi părtaşi la toate. Acordarea deplinei autonomii
multor Biserici locale în timpurile mai noi, deşi a slăbit cu m ult pu
terile Scaunului ecumenic, a făcut să crească unitatea conştientă şi în
libertate a Bisericii după modelul epocii apostolice şi patristice, contrar
tendinţelor monarhice sau separatoare ale altor confesiuni, care au de
gradat şi alienat imaginea Bisericii celei nedespărţite, pe care o continuă
neîntrerupt şi fără inovaţii Biserica Ortodoxă.
Popoarele ortodoxe, în secolul acesta au plătit foarte scump efor
turile programate de rupere a acestora de rădăcina lor spirituală, în
special prin reducerea rolului Bisericii în probleme de cultură şi edu
caţie şi de multe ori chiar prin prigonirea ei sau prin acţiuni duşmă
noase împotriva ei. Este cu adevărat lucrarea minunată a puterii lui
Dumnezeu şi anume căderea cu 'totul pe neaşteptate a celor care se
considerau puternici, a celor care s-au aliat, criminal, împotriva lui
Dumnezeu şi a Bisericii.
Ne bucurăm cu bucurie mare constatând că Biserica României re
vine la rolul său tradiţional, ajutată de Stat în exercitarea lucrării sale
spirituale şi de oricare altă natură ar fi. în aceste istorice şi critice
clipe prin care trecem, Ortodoxia este che7nată să se arate vrednică de
lucrarea pe care i-a încredinţat-o Dumnezeu prin pt'onia Sa. Vai nouă,
dacă cei ce suntem în fruntea popoarelor ortodoxe, oameni bisericeşti
sau politici, ne vom dovedi nevrednici de acest rol istoric. Biserica
României aşa cum a dovedit de multe ori, prin disponibilitatea Prea
Fericitului frate Patriarh Teoctist faţă de problemele de interes pan
ortodox şi pancreştin, înţelege gravitatea timpurilor prezente şi res
ponsabilitatea faţă de turma acesteia şi faţă de Biserica Ortodoxă în
general.
M ulţumim Excelenţei Voastre, Domnule Prim-Ministru şi în per
soana Dumneavoastră, Guvernului român pentru tot binele pe care îl
gândiţi şi îl înfăptuiţi în folosul Bisericii şi vă transmitem părinteşte,
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Dumneavoastră, celorlalţi membri ai Guvernului şi întregului popor
român urările şi binecuvântările noastre patriarhale».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist, la rândul său, a rostit un
scurt cuvânt, arătând importanţa acestei vizite pe care delegaţia Scau
nului ecumenic o face în România.
«Domnule Prim-Ministru ;
distins auditoriu,
Ne aflăm la începutul unei vizite istorice pe care o dorim să fie
un pelerinaj. Şi nu un pelerinaj oarecare, ci unul pe urmele Sfinţilor
Martiri Brâncoveni, ctitori de ţară şi sprijinitori de nădejde ai credinţei
străbune.
Sanctitatea Sa, Bartolomeu I , Patriarhul ecumenic al Constantinopolîdui, însoţit de mitropoliţi ai Patriarhiei Ecumenice, arhimandriţi şi
monahi, se află pentru a treia oară în ţara noastră şi este primit, de la
început, cu foarte m ultă căldură. Este o vizită în duhul iubirii şi al
comuniunii creştine, care tinde să întărească legăturile vechi şi trainice
existente între Bisericile noastre, între credincioşii noştri. Această vizită
este menită să aducă mai multă înţelegere între oameni, mai multă pace
şi bunăvoire, aşa cum ne învaţă mesajul evanghelic de aproape două
mii de ani.
La întâlnirile pe care le vom avea cu credincioşii, preoţii, ierarhii şi
reprezentanţii autorităţilor locale ne vom ruga pentru ca bunul D um 
nezeu să reverse asupra noastră darurile Sale pe care ne vom strădid
să le înm ulţim , tot cu ajutorul Său, căci, mai ales acum, omenirea, ca
şi societatea noastră, are nevoie de aceste valori ale creştinismului. Lu
mea la acest sfârşit de veac, al douăzecelea, este mai debusolată ca ori
când, m ulţi oameni simţind nevoia să aibă o cârmă în viola spirituală,
căci răul s-a înm ulţit sub diferite forme iar duşmanul omidui, diavolul,
umblă «răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită» (I Petru 5, 8).
La îndepărtarea răului, creştinii pot contribui având «pavăză cre
dinţei» (Efeseni 6, 16) învăţătura cea dreaptă şi valorile morale pe care
ni le-a lăsat Mântuitorul Hristos. Ba mai m ult, aici, pe pământid nostru
românesc, pe care creştinismul a odrăslit şi a rodit timp de aproape
două m ii de ani, pământ stropit cu sângele martirilor, aceste valori
evanghelice au fost trăite în fiecare perioadă istorică a neamului nostru
şi, mai cu seamă, atunci când a fost nevoie de a ieşi dintr-un impas.
Biserica nu a încetat a propovădui aceste valori şi a le face cunoscute
nici în timpul dictaturii ateiste şi comuniste prin care am trecut. Ie
rarhii şi preoţii au liturghisit, rugându-se mereu împreună cu păstoriţii
lor. De aceea, credinţa a fost permanent călăuzită, sfintele slujbe au
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menţinut mereu candela credinţei aprinsă în sufletele tuturor. Ca un
dar de la Dumnezeu, nu au lipsit sfinţii, martirii şi mărturisitorii neamului, aşa cum au fost şi Sfinţii Brdncoveni.
In comuniunea aceasta a sfinţilor, a rugăciunii şi a credinţei în
Hristos, se desfăşoară întâlnirea celor două Biserici Ortodoxe, în duhul
frăţietăţii, al dragostei şi al unităţii, al valorilor morale de care poporul
nostru are mare şi urgentă trebuinţă».
După primirea la primul-ministru al Guvernului român, cei doi
patriarhi şi însoţitorii lor s-au deplasat la palatul Cotroceni unde a fost
vizitat Muzeul Naţional Cotroceni, după care a urmat o vizită protocolară
la Preşedinţia României. Sanctitatea Sa, Bartolomeu 7, a rostit urm ă
torul c u v â n t:
«Excelenţa Voastră,
Vizitând oficial, împreună cu arhiereii care mă însoţesc, ţara D um 
neavoastră binecuvântată şi poporul Dumneavoastră, într-o perioadă în
care acesta traversează diferite etape de transformări sociale şi politice,
determinate pe neaşteptate de contextul istoric general prezent, simţim
o satisfacţie profundă, deoarece ni se oferă prilejul, nouă, celor veniţi
din partea Bisericii celei Mari a lui Hristos din Constantinopol, să co
municăm în chip firesc şi pe larg, nu numai cu Biserica Ortodoxă soră
a României, dar şi cu conducătorii acestei ţări, în fruntea cărora se află
Excelenţa Voastră.
îngăduiţi-ne, Domnule Preşedinte, să vă spunem că am urmărit
până în prezent, neîncetat, de la distanţă, eforturile neobosite depuse
de Dumneavoastră şi de venerabilii Dumneavoastră colaboratori, precum
şi de harnicul popor român, pentru depăşirea repetatelor crize social-poUtice recente, pe care le presupunea în mod firesc reforma începută cu
puţin timp în urmă în această ţară slăvită, dar şi martirizată, în acelaşi
timp, şi am admirat răbdarea şi bărbăţia tuturor fiilor ei, care se luptă
pentru normalizarea cât mai grabnică a dificultăţilor respective.
Biserica Ortodoxă, Domnule Preşedinte, cu o istorie şi cu o expe
rienţă de două mii de ani în mărturisirea credinţei şi în slujirea oameni
lor, comori de nepreţuit, pe care nu le păstrează pentru sine, constituie,
desigur, un preţios colaborator şi sfătuitor în strădania Dumneavoastră
de renaştere, de aceea ne şi bucurăm în mod deosebit de admirabila
colaborare între Stat şi Biserică în această perioadă critică, dar şi crea
toare din viaţa poporului român.
înţeleptul şi experimentând cârmuitor al Bisericii Ortodoxe a
României, prea iubitul frate Patriarh Teoctist, împreună cu venerabila
Ierarhie care îl înconjoară, constituie o garanţie pentru reuşita acestei
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colaborări frăţeşti şi pentru care nu vom înceta să ne rugăm şi noi
toţi ceilalţi fraţi.
Dorind ani mulţi şi binecuvântaţi de sus Excelenţei Voastre, sa
lutăm, în persoana Dumneavoastră, întregul popor român binecredincios,
s:-i aducem binecuvântarea şi rugăciunile Bisericii Mame a Constanti
nopolului /».
După întrevederea care a avut loc cu Preşedintele României, au ur
mat unele declaraţii pentru presă.
Domnul Ion Iliescu, Preşedintele României, a spus următoarele :
«Am avut deosebita satisfacţie să salutăm şi aici, la palatul prezi
denţial, prezenţa Sanctităţii Sale, Patriarhul ecumenic al Constantino
polului. Considerăm vizita sa în România ca un moment cu profunde
semnificaţii.
Biserica Ortodoxă Română, Biserica naţională, cu un rol deosebit
in istoria noastră, ca factor de coeziune spirituală a poporului nostru
pentru apărarea fiinţei sale, care joacă şi azi un rol deosebit în rege
nerarea morală a poporului nostru, a avut totdeauna relaţii bune şi
strânse cu Patriarhia ecumenică a Constantinopolului.
Sanctitatea Sa are prilejul să constate la faţa locului şi procesele
prin care trece societatea românească, problemele, dificultăţile cu care
se confruntă poporul român şi relaţiile bune existente între Stat şi Bi
serică în contextul nou democratic în care se desfăşoară viaţa societăţii
româneşti care, printre alte achiziţii ale procesului democratic, a con
sfinţit, şi acordat o largă libertate cultelor religioase, Biserica Ortodoxă,
ca Biserică predominantă, jucând din acest punct de vedere un rol
deosebit.
Salutăm, deci, cu satisfacţie vizita Sanctităţii Sale şi îi urăm o şe
dere plăcută pe pământul Patriei noastre unde a fost întâmpinat cu
căldură frăţească de reprezentanţii Bisericii Române, de poporul român
şi de reprezentanţii Statului român».
Apoi Sanctitatea Sa a adăugat :
«Mulţumim călduros Excelenţei Sale, Domnului Preşedinte al Româ
niei, pentru cordialitatea sa».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist la cererea presei a rostit
următoarele cuvinte :
«Socoteam îndestulător ceea ce a spus, atât de adevărat şi atât de
~ealist, Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu I , dar la solicitarea Dvs.
îngăduiţi-mi să exprim, câteva gânduri deosebit de însemnate prin di
mensiunile întâlnirii cu patriarhul ecumenic şi deosebit de preţioase
ca timp şi spaţiu. Dacă vom şti să folosim învăţămintele lor, vom agonisi
în suflet mai m ult curaj şi mai multă nădejde şi în puterile noastre
şi în puterea credinţei noastre strămoşeşti şi în înfăptuirea idealurilor
pe care le avem cu toţii, pe plan naţional, dar şi pe plan general. Se
vorbeşte mult despre dialog. Putem spune că suntem într-un dialog
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practic între Biserică şi cei ce se află la conducerea statului întru slu
jirea oamenilor.
Ortodoxia, îndeosebi, aduce în lume o concepţie nouă şi totdeauna
actuală despre om. Potrivit acesteia, omul, prin întruparea Fiului lui
Dumnezeu, dobândeşte puterea harică de a se afla în dialog cu Dum 
nezeu, în comuniune cu fiinţa cea mai presus de fire a Prea Sfintei
Treimi. Prin aceasta, omul este în stare să se înalţe mereu până la o
treaptă superioară de viaţă. Viaţa autentic creştină este cea de comuni
une cu Dumnezeu şi cu semenii. Chiar viaţa celor mai îndepărtaţi ru 
gători şi nevoitori din mănăstiri, nu se desfăşoară singuratic, individual
şi egoist, ci într-un dialog neîncetat cu Dumnezeu, prin rugăciune, cu
sfinţii şi cu lumea îngerilor, ei rugându-se, ca de altfel fiecare cre
dincios în parte, să se realizeze şi pe pământ împărăţia lui Dumnezeu,
aşa cum ne rugăm în rugăciunea «Tatăl nostru...».
Dialogul care se desfăşoară între cele două Biserici este menit să
aducă apropiere, curaj şi lum ină, nu numai între Biserici, ci şi între
oameni. Vederea faţă către faţă, întâlnirea, în general, este un dar dum 
nezeiesc, este o bucurie şi din punct de vedere omenesc, nu numai teo
logic. întâlnirea şi vederea şi împreună rugăciunea noastră, a Bisericilor
şi a credincioşilor, înseamnă un dar mai mare şi mai cuprinzător.
Oricând omenirea a avut nevoie de dialog. Dar, când a avut omul
mai mare trebuinţă să se întâlnească cu semenul său ca în aceste vre
muri ; să descopere sufletul semenului prin adevăr, prin sinceritate, prin
ceea ce are acesta în fiinţa lui mai nobil — ca în zilele noastre, când
întâm pinăm atâtea obstacole, când pretutindeni întâm pinăm cele mai
neaşteptate capcane ale r ă u lu i; când auzim de atâta suferinţă, de atâta
nedreptate, de atâtea pierderi de vieţi omeneşti, care se întâm plă în
uvjele ţări din ju n ii nostru şi în general pe p ă m â n t; căutarea unor so
luţii pe plan economic, acestea greu vor da roade fără valorile creştine,
cu care omul cu mintea luminată de acestea, cu sufletul curat faţă de
aproapele, va putea să dialogheze cu semenii săi, sincer, apropiat şi în
duhul adevărului. Ceea ce noi românii, am înfăptuit de-a lungul
secolelor.
în domeniul valorilor evanghelice n-am încetat strădania de a le
sădi In suflete chiar in timpul dictaturii ateiste şi comuniste. în tot
acest timp, rugăciunile preoţilor, credincioşilor mănăstirilor s-au înălţat
către Dumnezeu, şi au adus mângâiere şi lumina jertfei martirilor. în
această lumină se desfăşoară acum momentul acesta de întâlnire dintre
cele două Biserici cu ajutorul sfinţilor din neamul nostru. Credem că
Dumnezeu ne va ajuta şi vom izbuti ca împreună cu Sanctitatea Sa, un
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mare ierarh al Ortodoxiei ecumenice, ca celelalte Biserici Ortodoxe
rurori şi cu toată creştinătatea, să aducem ofranda noastră la lumina şi
la mai binele ovienirii de pretutindeni».
Sanctitatea Sa, Patriarhul, Bartolomeu I, a mai adăugat :
«Ultimul cuvânt aş dori să-l adresez dumneavoastră, reprezentan
ţilor mijloacelor de informare în masă şi acesta nu poate fi decât un
cuvânt de mare mulţumire pentru interesul şi atenţia cu care urmăriţi
vizita noastră oficială în România.
Dumnezeu să vă ocrotească întotdeauna în lucrarea Dvs. dificilă
pentru binele întregii societăţi».
Oaspeţii au fost invitaţi la o recepţie, oferită de Preşedinţie, la Pa
latul Cotroceni.
Cu acest prilej, Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic
al Constantinopolului, a rostit următoarea alocuţiune :
«Excelenţa Voastră,
Legăturile Patriarhiei Ecumenice cu Biserica României şi prin
aceasta cu credinciosul popor român sunt cunoscute ca legături ale
mamei cu fiii recunoscători şi sensibili, pecetluiţi pentru totdeauna, în
specificul lor, de trăsăturile caracteristice ale naşterii lor duhovniceşti în
cadrul imperiului elino-creştin al Bizanţului şi ale maturizării lor în
perioada de strălucită culme şi înflorire a Ortodoxiei, având în frunte
Biserica Constantinopolului.
Incă în perioada primară a timpurilor apostolice, când s-a răspân
dit creştinismul în regiunea Pontului Euxin şi împrejurimile acestuia,
de către protectorul şi întemeietorul Bisericii Constantinopoluluiy Sfân
tul Andrei — «cel întâi c h e m a t — şi până astăzi, în mijlocul celor mai
diverse schimbări istorice, prigoane şi dificultăţis din care au rezultat
şi martiri ai credinţei cinstiţi de întreaga Biserică Ortodoxă, românii au
rămas credincioşi Ortodoxiei şi prin aceasta au creat strălucite m onu
mente de cultură, toate arătând dinamismul şi virtuţile neamului ro
mânesc.
încercările marilor puteri europene, după schisma dintre Răsărit
li Apus, de a realiza anexarea românilor la jurisdicţia Romei prin in:ermediul presiunilor politice au eşuat lamentabil. Metoda respingăloare, demnă de evul mediu a uniatismului este condamnată deja în
cadrul dialogului teologic oficial nu numai de către teologii ortodocşi,
i i r şi de cei romano-catolici, ca fiind cea care a provocat schisme şi
dezbinări, dezminţind în practică denumirea de unitate pe care o poartă
in chip mincinos.
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Reprezentanţii Bisericii României la dialogul teologic au depus cu
cura) mărturie în acest sens, contribuind foarte m ult la condamnarea
uniatismidui, fapt care va permite, sperăm, continuarea dialogului ro
ditor al dragostei şi al adevărului între Romano-catolicism şi Biserica
Ortodoxă.
Bisericile Ortodoxe arată astăzi o sensibilitate sporită în ceea ce
priveşte respingerea şi îndepărtarea puternicelor presiuni culturale şi a
forţei de asimilare a civilizaţiei occidentale, pregătită metodic şi progra
matic să domine întreaga planetă prin distrugerea celorlalte tradiţii cul
turale între care şi cele ale poporului român.
Păstrarea unităţii spirituale şi politice, de-a lungul secolelors a po
porului român, ca şi a celorlalte popoare ortodoxe, se datorează, în cea
mai mare parte} dinamismului spiritual şi rodirii îmbelşugate a Bisericii
Ortodoxe, şi nu trebuie în nici un fel să fie pusă în pericol, deoarece
este pusă astfel în pericol însăşi existenţa popoarelor ortodoxe. Consta
tarea vrednicului de pomenire patriarh Iustin, conform căreia «prin
prezenţa permanentă în viaţa tuturor ţinuturilor româneşti, Biserica a
contribuit la păstrarea unităţii neamului pe pământul românesc» (B.O.R,,
XCV, 1977, p. 698) este valabilă pentru toate ţările ortodoxe.
Reuşita obiectivelor politice, economice şi de altă natură în pro
cesul de unificare a popoarelor europene trebuie să meargă împreună
cu păstrarea şi întărirea civilizaţiei şi culturii ortodoxe.
în timpul întâlnirii Intâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, anul tre
cut, la sediul Tronului ecumenic din Fanar, s-a arătat clar că, în casa
comună europeană, la care visăm cu toţii, ortodocşii trebuie să vină nu
ca rudeniile cele sărace, găzduiţi de un stăpân al casei care revendică
paternitate spirituală unică, ci ca unii ce suntem împreună-creatori ai
civilizaţiei europene şi impreună-posesori ai acesteia. Ţările ortodoxe ale
Europei constituie o mare putere politică şi spirituală.
Urmărim cu interes, Domnule Preşedinte, lucrarea ce se desfăşoară
în ţara Dumneavoastră în această perioadă critică, a începutului unor
condiţii politice noi în mijlocul a numeroase difim ltăţi şi probleme.
Exprimăm profunda satisfacţie a Tronului ecumenic pentru bunele re
laţii care există între Stat şi Biserică şi care slujesc interesele poporului
român. Românii au dovedit că ştiu să întâmpine cu curaj şi'răbdare pro
vocările istoriei. Noi vă dorim ca Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu
împreună cu toţi sfinţii să acopere şi să apere Ţara românească şi pe
credincioşii săi locuitori. Ridicând paharul facem urarea, de asemeneaf
pentru sănătatea Dumneavoastră şi pentru viaţă lungă, pentru toţi
cârmiutorii şi pentru poporul R om âniei!».

V IA Ţ A BISERICEASCA

41

In aceeaşi zi, la ora 18,00, delegaţia Patriarhiei Ecumenice a partici
pat la Gala naţională UNICEF, desfăşurată sub genericul «Jertfa Brâncovenilor», o manifestare spiritual-culturală desfăşurată la Opera Ro
mână, în organizarea UNICEF şi a Patriarhiei Române.
înalţii ierarhi au mai fost însoţiţi de ÎI.PP.SS. Mitropoliţi Daniel
ai Moldovei, Antonie al Transilvaniei, Nestor al Olteniei şi Nicolae al
Banatului, cei doi episcopi-vicari patriarhali, de arhimandriţi, consilieri
patriarhali, profesori de teologie, monahi şi monahii.
Au participat, personalităţi ale vieţii politice, sociale şi culturale
din ţara noastră, membri ai corpului diplomatic acreditaţi la Bucureşti.
Au fost, de asemenea, prezenţi numeroşi preoţi şi credincioşi.
La această manifestare spirituală de o înaltă ţinută artistică şi pro
fesională, şi-au dat concursul coruri deja celebre, atât în ţară cât şi
peste hotare : «Madrigalul» şi «Symbol» care au interpretat bucăţi re
ligioase, apoi formaţii de copii, precum «Allegretto» de la Palatul co
piilor Bucureşti ; «Pescăruşii» — Constanţa şi «Greieraşii păcii». Actorii
Mircea Albulescu şi Dan Nasta au recitat poeme în cinstea Brâncovenilor, iar teatrul «Maria Fillotti» din Brăila a interpretat un moment din
spectacolul «Constantin Brâncoveanu». Au interpretat pianiştii Roxana
şi Valentin Gheorghiu, Liana şi Alexandru Moroşanu, solistele Felicia
Filip şi Ileana Şipoteanu.
De asemenea, au participat şi tinere talente ale muzicii de cameră.
în deschiderea acestei manifestări, a rostit un cuvânt de salut, Pre
şedintele Comitetului Naţional Român pentru UNICEF, Profesor Virgiliu Radulian.
După terminarea acestui spectacol inedit întru cinstirea Brâncovenilor, cei doi patriarhi au adresat câteva cuvinte numeroasei asistenţe
prezente în holul Operei Române.
Sanctitatea Sa, Bartolomeu î , a spus :
«Prea Fericite şi iubit frate în Hristos, Patriarh al României, Teoctist,
Manifestarea clin această seară este o bucurie spirituală de care
noi, clericii, avem foarte rar ocazia să ne bucurăm. Este vorba de o
manifestare artistică ce se adresează tuturor simţurilor nobile ale omului
şi călăuzeşte spre rezultate asemănătoare cu cele ale religiei şi rugă
ciunii.
Arta este sora geamănă a religiei, aşa cum s-a observat pe bună
dreptate şi în această seară. Aceasta deoarece şi religia şi arta au un
punct de pornire comun, darul ce vine de sus, dar şi un ţel comun, din
moment ce religia urmăreşte îndumnezeierea după har a omului, iar
arta prin talentul dăruit, urmăreşte apoteoza timpului şi a naturii.
Pentru Biserică arta a fost întotdeauna ceva sacru, nu numai pentru
că a exprimat credinţa creştină în interiorul bisericilor într-o manieră
de multe ori mai eficientă decât simpla învăţătură dar şi pentru că a
înnobilat mulţimile în afara Bisericii şi chiar în afara religiei. Şi tot
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ceea ce mângâie, zideşte şi înalţă pe om — această chinuită icoană a lui
Dumnezeii în lume — , este prin definiţie sacru. De aceea, Biserica, în
răsărit şi apus, a protejat totdeauna artele şi creatorii artistici. De alt
fel, astăzit în ceea ce priveşte creaţiile artei româneşti, este pe plan
mondial recunoscut faptul că în toate domeniile ele constituie cuceriri
culturale ale omului închinător şi rugător la Dumnezeu.
Biserica Ortodoxă, care nu a refuzat niciodată popoarelor, către
care purta mesajul Evangheliei lui Hristos, să-şi manifeste liber talentele
existente spre revelarea sufletului lor naţional, a contribuit astfel în
mare măsură la dezvoltarea diferitelor curente şi şcoli de artă, care, în
marea lor diversitate, slăvesc măreţia nemărginită a lui Dumnezeu şi
reflectarea acesteia în sufletele oamenilor.
Suntem deci, pe deplin îndreptăţiţi să num im manifestările şi crea
ţiile artelor frumoase ca un alt fel de teofanii, pentru care omul trebuie
să fie recunoscător, deoarece poate să fie mângâiat şi prin ceea ce ţine
de lume şi nu numai direct de către Dumnezeu.
Poporul român este pretutindeni cunoscut a fi fost dintotdeauna
productiv în toate genurile artistice, creaţiile acestuia fiind apreciate
pe plan internaţional.
Manifestarea din seara aceasta ne-a oferit tuturor prilejul să apre
ciem, pe viu şi la obiect, sensibilitatea artistică, inspiraţia şi măestria
acestui popor, căruia îi este rezervat, mai ales după eliberarea de regi
mul totalitar nu numai un prezent, ci şi un viitor de bun augur şi
măreţ. Urăm din tot sufletul toate cele bune şi felicităm din inimă pe
toţi cei care au contribuit la reuşita manifestării din această seară, ex
primând în acelaşi timp recunoştinţa noastră faţă de ospitaliera Biserică
soră a României, faţă de autorităţile prezente şi faţă de întreg poporul
lui Dumnezeu /».
în hohd Operei Române se aflau diferite personalităţi ale vieţii
culturale sau politice, reprezentanţi ai corpului diplomatic, reprezentanţi
ai mass-media, credincioşi care au dorit să se împărtăşească de bucuriile
acestei manifestări spirituale şi culturale. Dar holul era plin, mai ales
de copii, care au înconjurat cu multă bucurie pe ceidoi patriarhi şi care
le-au ascultat cuvintele, adresate în primul rând lor. De aceea, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a ţinut, în mod special, să se refere,
în cuvântul său copiilor şi tinerilor, plecând de la jertfa Brâncovenilor :
«Iubiţii m e i!
«Lăsaţi copiii să vină la Mine», spune Mântuitorul Hristos (Matei
19, 14).
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Ne aflăm , în această seară, într-un loc al strălucirii artei româneşti,
Ioc atins de aripa harului dumnezeiesc, unde trudesc, zi de zi, artişti
ai neamidui nostru ! Ne aflăm împreună cu membri ai Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, cu arhimandriţi, monahi şi monahii, con
silieri şi dascăli de teologie, pentru a-l însoţi pe Sanctitatea Sa, Bar
tolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului şi pe distinşii săi
însoţitori. Slujitorii artei s-au întrecut pe ei înşişi în această seară. Din
rândul lor, tineri sau vârstnici, copiii ne-au adus din nou în memorie
jertfa sfântă a martirilor neamului nostru românesc şi ai credinţei sale
străbune, veche de aproape două mii de ani. Căci această credinţă apos
tolică şi acest neam al nostru nu ar fi dăinuit şi nu s-ar fi plămădit
fără credinţă şi jertfa martirilor, pe care i-a odrăslit mereu. Aceşti fii
vrednici pe care i-a născut poporul nostru de-a lungul veacurilor, unii
urcând treptele tronului domnesc sau arhieresc, au dat dovadă, în mo
mentele de primejdie, de credinţă statornică şi ziditoare, pe care ei au
materializat-o prin fapte ; au construit biserici, mănăstiri, centre epis
copale şi au întemeiat adevărate academii pentru lumina m inţii, pentru
îndemânarea scrisului, oratoriei, miniaturii, muzicii, picturii, sculpturii
şi altor arte frumoase, lată că în această seară s-au înmănunchiat multe
dintre aceste arte prin glasurile armonioase sau gesturile pline de har
ale multor talente, mai ales din partea celor mici, care ne-au adus
aminte de fiii lui Constantin Brâncoveanu, domnitorul sfânt şi martir
al Ţării Rom âneşti: Constantin, Ştefant Radu şi Matei.
Văzând aceşti copii, vlăstare fragede, dar de nădejde, ne amintim
de jertfa Brăncovenilor de acum aproape trei secole. Deşi tineri, fiii
domnitorului nu s-au lepădat de credinţa in Hristos şi au suferit m arti
riul care stă la temelia credinţei noastre strămoşeşti. Sufletele lor se
bucură pururea de lumina Sfintei Treimi. Este lumina care străluceşte pe
faţa oricărui copil, este lumina care veghează în fiecare familie şi căreia
copiii îi dau strălucire prin prezenţa lor. Este bucuria pe care o citim
acum pe faţa tuturor copiilor care ne înconjoară aici cu atâta căldură.
Este o bucurie pe care o simţim şi noi, neasemuit de frumoasă, sub lu 
mina ocrotitoare a Sfinţilor Martiri Brâncoveni, lumină care izvorăşte
din lumina Mântuitorului Hristos, izvorul jertfei tuturor martirilor. Căci
însuşi Mântuitorul a zis : «Eu sunt lumina lumii» (loan 8, 12). Şi tot
El a spus : «Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, căci a unora ca
aceştia este împărăţia cerurilor» (Matei 19, 14).
Şi, intr-adevăr, împărăţia cerurilor nu poate fi decât a celor ne
vinovaţi, ca voi şi ca tinerii martiri Brâncoveni, care, ascultând povaţa
tatălui lor de a nu-şi părăsi credinţa cea adevărată, au primit tărie în
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răbdarea până la sfârşit, pentru a prim i, drept răsplată, cununa marti
riului în împărăţia lui Dumnezeu, care este «pace, bucurie şi dreptate
în Duhul Sfanţ» (Gal. 5, 22). Această putere a jertfei a întărit pe tinerii
care, în Decembrie 1989, cântând «Cu noi este Dum nezeul», şi-au dat
viaţa ca preţ pentru credinţă, libertate şi democraţie. Şi-au făcut din
piepturile lor altar, ca noi să ne exprimăm liber credinţa, crezul de
viaţă, valorile nepieritoare pc care le putem crea şi trăi.
Nu peste m ult timp veţi începe şcoala, dragi copii. Să nu nesocotiţi
ora de religie, ci să o respectaţi şi să ascidtaţi glasid mamelor care vă
îndeamnă necontenit la tot lucrul cel bun, acela de a frecventa ora de
religie, ca şi sfânta biserică. Iar bucuria pe care o citesc pe feţele voas
tre, ale părinţilor şi ale tuturor celor de aici să nu vă părăsească nicio
dată. Să vă binecuvânteze şi să vă îndestuleze Dumnezeu cu darul jert
fei Sfinţilor Martiri Brâncoveni pe ale căror urme vom face, de mâine,
un pelerinaj, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu şi distinşii săi
însoţitori.
Fie ca amintirea acestei seri, scăldată în bucuria şi gingăşia copiilor,
să rămână în sufletele tuturor ca un balsam sfinţitor de inimă şi de faptă
creştinească».
Sâmbătă, 14 august 1993. în continuarea vizitei pe pământul româ
nesc, Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constanti
nopolului şi delegaţia însoţitoare s-au îndreptat spre Oltenia şi Tran
silvania.
Oaspeţii au fost însoţiţi de către Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, lî.PP.SS. Mitropoliţi Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Nestor
al Olteniei, PP.SS. Episcopi Nifon Ploieşteanul, Teofan Sinaitul, P. Cuv.
Arhim. Petroniu Tănase, stareţul Schitului românesc din Sfântul Munte
Athos, de alte persoane oficiale.
Primul popas s-a făcut la Râmnicu Vâlcea. La ora 11,30, delegaţia
Patriarhiei Ecumenice şi cea a Patriarhiei Române au fost întâmpinate,
după tradiţie, cu pâine şi sare, la intrarea în curtea Episcopiei, de către
Prea Sfinţitul Episcop Gherasim, de numeroşi preoţi, monahi şi cre
dincioşi.
Un sobor de preoţi de la catedrala episcopală au întâmpinat oaspeţii
cu Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie.
Erau, de asemenea, prezente oficialităţi locale : DL Iulian Comănescu, prefectul oraşului Ramnicu-Vâlcea, Dl. Ion Miţaru, preşedintele
Consiliului judeţean, DL Ion Albu, primarul oraşului şi alţii.
In catedrala episcopală s-a oficiat slujba Te-Deumului de către Prea
Sfinţitul Irineu Slătineanul, episcop-vicar al Râmnicului împreună cu
alţi slujitori.
Cuvântul de întâmpinare a fost rostit de Prea Sfinţitul Episcop
Gherasim, care a reliefat însemnătatea istorică şi culturală a acestui loc
încărcat de istorie şi spiritualitate ortodoxă.
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Adresându-se celor doi întâistătători de Biserici, Prea Sfinţia Sa
a spus :
«Sanctitatea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh,
înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Domnule Prefect,
Domnule Primar,
Prea Cucernici Preoţi şi
Drept-măritori creştini,
«De unde nouă cinstea aceasta ca, la împlinirea a patru sute nouă
zeci de ani de existenţă documentară a eparhiei noastre, a Râmnicului,
să primim binecuvântarea Sanctităţii Sale, Patriarhul ecumenic, Bar
tolomeu I al Constantinopolului şi a Prea Fericitului Părintelui nostru
Teoetist, Patriarhul României ? Este sigur, purtarea de grijă a lui Dum 
nezeu care nu trece cu vederea cererile stăruitoare ale preoţilor şi ale
credincioşilor din această parte de ţară.
In îndelungata sa istorie, străvechea eparhie a Râmnicului a fost
adesea cercetată de venerabili patriarhi ai Răsăritului, dintre care nu
voi aminti decât pe patriarhul Macarie al Antiohiei, care ne-a vizitat
ţara pe la mijlocul secolului al XVII-lea însoţit de diaconul cărturar
Paul de Alep. Dar nu cunoaştem o vizită a unui patriarh de Constanti
nopol la Râmnic până la Sanctitatea Voastră. Eparhia noastră este înfi
inţată de Sf. Patriarh Nifon al Constantinopolului la 1503, însă nu ştim
dacă el personal, a venit la Râmnic.
De aceea, salutăm cu căldură vizita Sanctităţii Voastre în eparhia
Râmnicului. Credincioşii prezenţi în catedrală vă întâmpină în numele
celor peste un milion de credincioşi din eparhia noastră, formată din
judeţele Olt şi Vâlcea ; în numele celor peste patru sute de monahi şi
monahii, din cele douăzeci de mănăstiri şi schituri, şi în numele celor
şase sute de preoţi, care deservesc peste o mie de biserici.
în trecut şi astăzi eparhia noastră îşi desfăşoară activitatea pe
târâm liturgic, misionar, filantropic, duhovnicesc şi cultural. Ca rod al
acestor strădanii, în acest spaţiu au apărut un număr mare de sfinţi,
euvioşi şi martiri, dintre care nu voi aminti decât pe sfântul cuvios
Părinte Antonie de la mănăstirea Iezer, pe sfântul voievod Constantin
Brâncoveanu cu cei patru fii ai săi : Constantin, Ştefan, Radu şi Matei,
şi sfetnicul său, Ianache Văcărescu, martirizaţi la Constantinopol în
1714 si sfântul Ierarh Calinic Cernicanul, fost episcop la Râmnic intre
1850— 1868.
Trebuie să adaug că eparhia Râmnicului a avut tipografie la circa
60 ani de la înfiinţarea tiparului. La 1508 tipărea cărţi de slujbă. De
atunci şi până astăzi din Râmnic n-a lipsit lucrul tipografic, tipărind
cărţi de slujbă şi învăţătură şi de legiuiri.
In ultim ii ani eparhia şi-a îndreptat slujirea spre grija pentru copiii
fără părinţi, pentru handicapaţi şi spre Învăţământul religios în şcolile
de stat. Pentru aceste lucrări am primit ajutor şi din Grecia, prin
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Patriarhia noastră, pentru care transmitem, cu acest fericit prilej, căl
duroase mulţumiri.
Mulţumindu-vă călduros pentru osteneala care aţi luat-o să ne
cercetaţi, vă rugăm să ne acordaţi înalta binecuvântare pentru acţiu
nile noastre.
In încheiere, în numele tuturor celor prezenţi, Vă întâmpinăm cu
tradiţionalul «Bine aţi venit !».
Un cuvânt de bun venit a adresat distinşilor oaspeţi şi Dl. Iulian
Comănescu, prefectul judeţului Vâlcea :
«Sanctitatea Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh, Bartolomeu I>
Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist al României,
înalţi Prea Sfinţiţi Părinţi Mitropoliţi,
Distinşi oaspeţi,
îm i revine deosebita onoare, cu emoţia cuvenită, aplecându-mi cu
smerenie fruntea, ca fiu duhovnicesc, să vă adresez, în numele con
ducerii judeţului, tradiţionala urare de «Bine aţi venit sănătoşi pe
meleaguri vâlcene», încărcate de istorie şi măreţie, păstrătoare ale unor
vechi şi trainice legături cu Sfânta Biserică de la Constantinopol.
In acelaşi timp, Vă rugăm să primiţi întreaga noastră gratitudine
pentru cinstea pe care ne-o faceţi, zăbovind, în drum spre Transilva
nia, în catedrala episcopală a Râmnicului, care, în curând, va sărbă
tori 490 de ani, de la atestarea documentară, ea fiind Înfiinţată
printr-un hrisov domnesc dat de Radu cel Mare şi cu binecuvântarea
patriarhului Nifon.
Istoria poporului român a fost direct legată de Ortodoxie. Fără
motivaţia apărării credinţei strămoşeşti şi fără lumina jertfelor pe care
această motivaţie le-a impus, nu s-ar fi atins nivelurile ulterioare de
cristalizare a conştiinţei naţionale. în acest îndelung proces, judeţul
nostru a avut un rol important, fiind o adevărată vatră de ortodoxie.
Aici, în aceste ţinuturi iubite de Dumnezeu, voievozii români, ctitori de
ţară şi neam, au ridicat lăcaşuri de rugăciune, temelii trainice ale spi
ritualităţii româneşti, astăzi Vâlcea ocupând locul al doilea pe ţară, în
ceea ce priveşte num ărul monumentelor istorice şi de cult.
De numele lui Mircea cel Bătrân, se leagă ridicarea mănăstirii
Cozia, un autentic giuvaer arhitectonic, de cel al lui Matei Basarab,
construcţia mănăstirii Arnota, acel cuib de vulturi unde-şi doarme, în
tihnă somnul de veci, ctitorul ei. La Hurezi, voievodul martir, cel care
şi-a sacrificat viaţa sa şi a fiilor săi, pentru apărarea credinţei strămo
şeşti şi a neamului, Sfântul Constantin Brâncoveanu, canonizat anul
trecut’ de către Biserica noastră, a ridicat blagoslovit lăcaş, care te cuce
reşte prin măreţia, frumuseţea şi armonia formelor, prin bogăţia ele
mentelor decorative, adăpostind valori ce dau dimensiuni marcante
epocii sale.
In Râmnic, «oraşul domniei mele», cum l-a num it Mircea cel
Bătrân, a stat permanent aprinsă candela cărţii bisericeşti. Aici, cu
trudă şi migală s-au aplecat asupra literei tipografice mari cărturari,
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care au reuşit să dea strălucire cuvântului românesc. Dintre aceştia
amintim pe A ntim Ivireanul, care a tipărit cărţi de slujbă şi de învă
ţătură şi pentru fraţii ortodocşi din Patriarhia Ecumenică a Constanti
nopolului, alături de cărţi în dulcele grai al ţării. Tipăriturile râmnicene se adresau tuturor : «în toate ţinuturile ce vorbesc în limba româ
nească», după cum se consemnează in prefaţa aceleiaşi Evanghelii, tipă
rită la Râmnic în 1746.
Istoria acestor plaiuri conţine numeroase asemenea fapte. Am evi
denţiat câteva, profitând de momentele solemne, la care participăm,
unice în viaţa noastră, ca un omagiu adus înaintaşilor, martiri creştini.
Trebuie să spunem că de-a lungul timpului presiunile asupra cre
dinţei ortodoxe au fost de cele mai diferite feluri. Dar perioada cea
mai distructivă pentru Biserica română o putem considera pe aceea a
ofensivei ateiste din timpul epocii totalitarismului, asociată cu constrân
gerile de toate felurile puse în mişcare de regimul comunist.
Revoluţia din decembrie *89 a adus o dreaptă şi m ult aşteptată
perioadă de renaştere a Bisericii noastre. Lucrul acesta se simte deja.
Referitor la judeţul nostru aş da un singur exemplu şi anume faptul că
in ultim ii trei ani au început să se construiască biserici, în ciuda
greutăţilor materiale pe care le întâmpinăm. După traversarea deşer
tului comunist oamenii simt nevoia adăpării la izvorul nesecat eu apă
rece şi limpede, al credinţei în Dumnezeu, care ne-a apărat dintotdeauna
fiinţa naţională.
Cu gândul la izvorul dorinţei noastre de mântuire şi sperând că
momentele petrecute în Vâlcea vor străjui vii în amintirea Dumnea
voastră, închei, urându-vă multă sănătate, putere de muncă, pentru
slava Bisericii Ortodoxe !
Dumnezeu să ne ajute !
Vă mulţumesc».
Sanctitatea Sa, Bartolomeu I , a rostit următorul cuvânt :
«Mulţumindu-vă pentru primirea călduroasă pe care ne-aţl rezer
vat-o nouă, ca patriarh ecumenic, şi însoţitorilor noştri, dorim în plus
să vă mulţumim pentru folosul duhovnicesc pe care ni-l ofei'ă peleri
najul în oraşul dumneavoastră istoric.
Dom nul, cel ce este împreună cu Tatăl, sus, şi aici, în chip nevăzut,
împreună cu noi, este cel care plineşte cu prezenţa Lui Biserica} este
cel care umple de har şi slăveşte pe sfinţii Săi făcându~i pe ei mir
de-viaţă-dătător şi mireasmă duhovnicească. Acelaşi Domn şi Mântuitor
a umplut de h a r şi pe Sfântul Ierarh Nicolaet patronul sfintei voastre
episcopii, căruia ii este închinată şi această catedrală episcopală şi l-a
arătat m ir duhovnicesc care se împărtăşeşte celor ce cu credinţă şi cu
evlavie săvârşesc pomenirea numelui lui după cuvintele sfintelor lui
slujbe. Şi această mireasmă, harul şi mireasma duhovnicească şi dul
ceaţa dumnezeiască ale Sfântului Nicolae şi ale tuturor Sfinţilor, dar
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mai ales ale sfinţilor locali se revarsă şi în această episcopie cu înde
lungată istorie.
Mulţum im dumneavoastră, Prea Sfinţite Episcop Gherasim şi
episcopului Dvs. vicar, Prea Sfinţitului Episcop Irineu, clerului, mo
nahilor, credincioşilor şi tuturor locuitorilor oraşului Râmnicu-V âlcea.
Să ne reamintim cât de iubit este Sfântul Nicolae în toată Biserica^
cât de mult este cinstit de la miază-noapte la miază-zi de cei care, pe
pământ sau pe mare, cer ajutorul său şi, totodată, de către întregul
popor binecredincios.
Din acest motiv atât de multe biserici sunt închinate Sfântului
Nicolae. Cărţile de slujbă îl descriu ca exemplu de mare binefăcător
şi protector; el este cel care se află înconjurat de frumuseţile cele
nevăzute şi înţelege, cunoaşte, prin împărtăşire, 5Zaua şi harul nesecat
ale Raiului, iar cuvintele cele de negrăit şi cereşti ale vederilor dum 
nezeieşti care hrănesc, dau viaţă şi indumnezeiesc pe om le vesteşte
tuturor celor care flămânzesc şi însetează după adevăr. Cuvântul lui
este sfânt şi viaţa lui este sfântă, deoarece cuvintele cereşti ale aceloraşi
vederi dumnezeieşti nu le transmite prin cuvinte numai, ci prin dra
gostea lucrătoare şi prin sfinţenia sufletului şi a trupului său. Şi, deşi
Sfântul Nicolae nu ne-a lăsat cărţi scrise, el este unul dintre cei mai
iubiţi sfinţi, care, prin cuvinte, dar mai ales prin minunile sale, explică
cele ce trebuiesc cunoscute.
Şi pe cei ce sunt în primejdie, arătăndu-li-se în vis, îi măntuie de
la moarte şi-i scapă de multe necazuri pe cei ce-l cheamă în ajutor.
Vă dorim părinteşte tuturor locuitorilor creştini ortodocşi ai ora
şului Râmnicu-Vaicea ca prin rugăciunile sfinţilor săi, să urmaţi
exemplul Sfântului Nicolae să vă învredniciţi de pe acum de vederea
şi de împărtăşirea frumuseţii celei dumnezeieşti, să aveţi fericire şi
bunăstare, în viaţă, să fiţi bucuroşi şi să deveniţi izvoare de bucurie şi
lum ină, dătătoare de nădejde în această epocă deosebit de confuză şi
tulbure, care are atâta nevoie de certitudinea şi curajul pe care-l dau
sfinţii. Mila Dom nuluit pentru rugăciunile Sfintei Născătoarei de Dum 
nezeu, ale Sfântului Ierarh Nicolae şi ale tuturor sfinţilor, să fie cu voi
cu toţi, fii şi fraţi întru Domnul.
Vă m ulţumim încă o dată, tuturor, din toată inima, pentru primirea
cordială pe care ne-aţi făcut-o !
Prea Sfinţite Episcop de Râmnic, pentru dragostea Dvs. avem un
dar de amintire, dorim ca aceasta să fie o legătură
pentru totdeauna».

între

Dvs. şi noi
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După-amiază, pelerinajul spre Transilvania a continuat pe Valea
Oltului. Unul din monumentele importante a fost cel de la mănăstirea
Cozia, «ctitorie a lui Mircea cel Bătrân», cu peste 605 ani de existenţă,
-r.de oaspeţii au fost întâmpinaţi cu deosebită căldură de mulţimea
.redincioşilor şi a monahilor de la acest lăcaş monahal.
După săvârşirea unui Te-Deum, stareţul acestei mănăstiri, P. Cuv.
Gamaliil Vaida, a rostit următorul cuvânt de întâmpinare :
Sanctitatea Voastră,
Prea Fericirea Voastră,
înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cuvioşi Părinţi şi fraţi creştini,
Bunul Dumnezeu a rânduit ca In această zi să avem o vizită înaltă,
.ea mai înaltă din Biserica noastră ortodoxă pentru care întâmpinăm
pe înalţii oaspeţi cu creştinescul salut : «Bine aţi venit» în mijlocul
nostru.
Mănăstirea Cozia, cu hramul «Sfânta Treime», a fost construită din
temelie din porunca binecredinciosului şi de Hristos iubitorul voievod
a\ Ţării Româneşti, Mircea Basarab cel Bătrân şi Mare, în anii 1386—
1388. Mircea Voievod (1386— 1418), pe planul social, a fost făuritor de
ţară românească, organizator de armată, vestit gospodar, înţelept cârmuitor, luptător de temut pentru duşmanii pământului românesc şi ai
:redinţei ortodoxe, distins diplomat şi politician în sud-estul Europei,
^Principe, între creştini cel mai viteaz şi cel mai ager», creştin ortodox
convins şi ctitor de mănăstiri, cum îl descrie istoricul Leunclavius.
Una din ctitoriile sale este şi vestita mănăstire Cozia, unde, cu
binecuvântarea lui Dumnezeu, ne găsim astăzi, care numără în istoria
ei, peste 605 ani de existenţă şi care se numără printre cele mai vechi
biserici româneşti care au folosit stilul bizantin în arhitectură şi pictură.
Pe lângă însemnătatea istorică legată de marele ctitor şi înte
meietor, biserica mănăstirii Cozia întruchipează armonios trecerea de
Ia stilul bizantin împrumutat în Ţara Românească de la stilul biseri
cilor greceşti din secolul al XlII-lea — Theotocos din Constantinopol
şi <Sfinţii Apostoli» din Salonic —■
, la stilul bizantin autohton, stil care
işi va găsi mai târziu expresia cea mai caracteristică, în epoca de
strălucită înflorire cultural-artistică a artei brâncoveneşti. Aşadar, tocmai
.r. acest timp, surprindem principala fază din procesul de transformare
a unei arhitecturi străine într-o alta, specific românească ; şi chiar în
acest fapt constă, între altele, însemnătatea artistică a mănăstirii
Cozia.
In privinţa picturilor murale de la mănăstirea Cozia, observăm
două etape : prima reprezintă picturile originare din secolul al XlV-lea,
păstrate în pronaos, iar în cea de-a doua fază intră picturile din naos
şi altar, restaurate în timpul domniei voievodului martir Constantin
Brâncoveanu, în anii 1705— 1707.
Analizând inconografia originară din pronaosul Coziei, specialişti
români şi străini (Daniel Barbu şi Giordana Babic ş.a.) dovedesc inspiB. o. R. — 4
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raţia bizantină în «iconografia constantinopolitană a Acatistului Sfintei
Fecioare (Maria) la Cozia, precum şi în reprezentarea celor şapte sinoade
ecumenice, pictate în pronaosul Coziei».
Pictorul de la Cozia s-a inspirat în mod sigur dintr-un model
constantinopolitan ale cărui trăsături sunt vizibile mai ales In scena
a 23-a din Acatist, care ilustrează rugăciunea în faţa icoanei Sfintei
Fecioare Maria «Odighitria». Demnitarii bizantini pictaţi în această
scenă poartă haine care n-au iost cunoscute decât la curtea imperială
din Constantinopol, ca de exemplu «Skaranîconul», care era pălăria
înalţilor demnitari, de pe lângă împărat. Această pălărie se remarcă şi
în imaginile sinoadelor vizibile în pronaosul de la Cozia.
Al doilea motiv din scena 23 a Acatistului de la Cozia este pre
zenţa unui demnitar care poartă sabia, cu mânerul în sus, căci îa
secolul al XlV-lea existau aceşti demnitari care purtau sabia împăra
tului în timpul ceremoniilor de la curte. La mănăstirea Cozia, în unele
compoziţii ale celor 7 sinoade ecumenice, un demnitar din suita imperială
poartă sabia Suveranului tot cu mânerul în sus.
Al treilea element care leagă şi mai mult scena a 23-a a Acatistu
lui pictat la Cozia de tradiţia constantinopolitană este însăşi icoana
Fecioarei Maria «Odighitria».
Importanţa frescelor pictate în pronaosul de la Cozia creşte prin
acest fapt că ele aduc
câteva informaţii preţioase asupra picturii
constantinopolitane din secolul al XlV-lea, care ne este, totuşi, puţin
cunoscută.
Aici, între vechile fresce, in pronaos, se află mormântul ctitorului
voievod Mircea cel Bătrân, unde a fost depus trupul său neînsufleţit,
spre eternă odihnă, după ce s-a stins din viaţă, la 31 ianuarie 1418.
Alături de mormântul lui Mircea este înmormântată mama lui
Mihai Viteazul, monahia
Teofana (Teodora), decedată
în anul 1606.
între frescele din naos, la intrare în partea dreaptă, se păstrează portre
tul votiv ctitoricesc al lui Mircea Voievod şi fiul său Mihail, în uniforme
de cavaleri medievali, cu mănăstirea Cozia, pe care o oferă Maicii
Domnului.
în exteriorul bisericii se remarcă arhitectura originară din secolul
al XlV-lea, cu o bogată şi variată sculptură in piatră. Ancadramentele
celor 7 ferestre ale naosului şi altarului, ca şi cele 17 rozete, datând din
epoca lui Mircea Voievod, au sculpturi în piatră, cu diferite motive
bizantine : vulturul bicefal, păsări afrontate, şerpi, palmete etc.
Mănăstirea Cozia a fost construită dintru început pentru a îndeplini
un rol spiritual, un loc de rugăciune, meditaţie şi perfecţiune mona
hală. Aici, la mănăstirea Cozia, s-au format ori şi-au desăvârşit pre
gătirea cărturărească mulţi monahi din rândul cărora s-au ridicat ierarhi
vestiţi şi oameni de cultură.
La Cozia se constată documentar că a funcţionat o şfcoală mănăsti
rească, atestată în documentul din 28 martie 1415. Nu puţini sunt
călugării Coziei care apar în cultura românească în calitate de autori şi
traducători de cărţi şi manuscrise.
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Datorită importanţei pe care a avut-o mănăstirea Cozia şi libertăţii
spirituale de care s-a bucurat Biserica Ortodoxă Română, începând din
veacul al XlV-Iea, înalţii patriarhi ecumenici au avut legături directe
cu mănăstirea Cozia, pe care au vizitat-o, i-au dat cărţi patriarhale,
poveţe, au hirotonit clerici, au acordat ranguri onorifice de arhimandrit
şi au întărit documentele pe care le avea această mănăstire.
în documentul — cartea patriarhală — din anul 1592 septembrie
1 — 1593 august 31 (7101), patriarhul Ieremia al Constantinopolului
descrie «cum hulitorul de bine diavolul zavistuieşte tot binele şi urăşte
pacea, ridică şi îndeamnă pe unii din mincinoşii ieromonahi... şi merg
la unii din boieri şi cu daruri iau egumeniile şi dintr-aceste s-au pră
pădit şi s-au răzvrătit lucrurile multor mănăstiri, după cum smerenia
noastră înşine trupeşte am văzut... Dintre care mănăstiri una este şi
sfânta mănăstire a Prea Sfintei Troiţe, care se numeşte Cozia, care va
sâ se pustiască desăvârşit pentru desele schimbări ale egumenilor care
vin prin mijlocirea şi cu ajutorul boierilor».
Patriarhul Ieremia hotărăşte să se facă alegerea egumenilor de
către soborul mănăstirii şi nu de boieri.
Chirii Lucaris, patriarhul Constantinopolului, prin cartea sa din
13 februarie 1639, relatează acelaşi lucru, văzut la mănăstirea Cozia.
Hotărăşte că cine va îndrăzni să fie egumen la Cozia cu puterea boie
rească să fie oprit din preoţia lui ca un vinovat, de a nu mai sluji cele
preoţeşti.
Teofan, patriarhul Ierusalimului, emite o cartea patriarhală la
15 septembrie 1637, pentru egumenul de la mănăstirea Cozia în vederea
bunei înţelegeri între Andronic, vornicul lui Matei Basarab, şi mănăsti
rea Cozia.
La anul 1664, aprilie 24, Nectarie, patriarhul Ierusalimului, dă o
carte patriarhală mănăstirii Cozia, egumenului Varlaam şi la tot so
borul, în care-i îndeamnă «a ţine şi a oblădui» obştea mănăstirii, cum
ie este obiceiul tocmit şi aşezat, de ctitorii voievozi, patriarhi şi mitropoliţi, să-şi aleagă egumen din soborul mănăstirii preot înţelept şi de
cinste.
Mai dau cărţi patriarhale în favoarea Coziei : Paisie, patriarhul
Ierusalimului, în anul 1665 şi Dosoftei, patriarhul Ierusalimului,
6 august 1702.
în data de 28— 29 iunie 1657, Macarie, patriarhul Antiohiei cu
însoţitorul său, arhidiaconul Paul de Alep, au sosit la mănăstirea Cozia,
unde au slujit Sfânta Liturghie, hirotonind preot şi diacon şi hirotesind
pe egumen arhimandrit.
Din cărţile patriarhale emise de reprezentanţii celor trei Patriarhii
apostolice : Constantinopol, Ierusalim şi Antiohia se observă mai ales
sfaturi duhovniceşti pentru întărirea credinţei ortodoxe şi în special
pentru apărarea privilegiului dat de Mircea Voievod, ctitor, pentru
mănăstirea Cozia, prin documentul din 20 mai 1388, care prevede ca
mănăstirea Cozia să se conducă după rânduiala lui Kir Gavril, egu
menul mănăstirii. După moartea lui Gavriil nimenea să nu aibă’ pute
rea să aşeze egumeni, nici ctitorul Mircea, nici alt domn, nici mitro-

52

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

politul, nici boierii, ci numai soborul de fraţi, vieţuitori în Cozia.
Practica de a se alege stareţii şi stareţele de către soborul mănăstirii,
prin vot secret, se păstrează în mănăstirile noastre până astăzi.
Dacă vechile aşezăminte religioase din ţara noastră au fost ini
ţiatoare şi păstrătoare ale vechii culturi româneşti, dacă în ele s-au
scris atâtea lucrări şi primele cronici, se cuvine să spunem că şi
mănăstirea Cozia a îndeplinit şi îndeplineşte cu prisosinţă acest rol
cultural.
Aici, la mănăstirea Cozia, în fiecare zi se oficiază sfintele slujbe şi
Sfânta Liturghie. în mănăstirea Cozia, pe lângă cele ce le oficiem pe
linie spirituală, avem o gospodărie
şi o grădină şi un muzeu care este
vizitat zilnic de către mulţi turişti din ţară şi din străinătate.
Bine aţi venit şi întru mulţi şi fericiţi ani !».
La acest cuvânt, Sanctitatea Sa, Patriarhul ecumenic Bartolomeu
a răspuns astfel :
«Azi, cu mare bucurie şi cu mare recunoştinţă către Bunul D um 
nezeu., Cel în Treime închinat, ne-am învrdenicit să vizităm această
sfărită mănăstire Cozia. Mulţumind pentru această primire pe care
ne-aţi făcut-o, am dori să subliniem că nu este fără dc importanţă
faptul, că astăzi în Biserica noastră se prăznuieşte aducerca icoanei cea
nefăcută de mână a Domnului nostru Iisus Hristos şi in acest fel sun
tem şi noi aici ca închinători în
această sfântă mănăstire, care se
cinsteşte în numele Sfintei Treimi.
Domnul nostru Iisus Hristos, a doua persoană din Prea Sfânta
Treime este icoana cea nefacută de mână. a Fiinţei dumnezeieşti.
Şi prin Întruparea Lui a arătat, cu ocazia Schimbării la Faţă
arc
frumuseţea cea dintâi achipului dumnezeiesc şi, în acelaşi
păstrează în Fiinţa Lui şi firea omenească.

că El
timp,

Şi noi şi Dvs. mai ales ca monahi ortodocşi trăind în această sfântă
mănăstire şi rugăndu-vă în fiecare zi conform sfintelor tradiţii ale
părinţilor noştri, Sfintei Treimi, citind şi cântând rugăciunile şi imnele
bisericii noastre, deveniţi suflete teologice, aşa cum se exprimă Sfinţii
Părinţi ai pustiei. Mai ales cu ocazia închinării noastre astăzi, aici având
în urechi încă ecourile Schimbării la Faţă a Domnului şi având în faţă
praznicul Adormirii Maicii Domnului, dumneavoastră şi noi împreună,
să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dea luminarea Schimbării la
Faţă a Domnului şi prin rugăciunile făcute către Născătoarea de Dum 
nezeu, cea care este palat al slavei lui Dumnezeu, şi voi ca monahi să
continuaţi lupta pentru smerenie.
în felul acesta, dacă vă veţi ruga cu smerenie, veţi ajunge să dobân
diţi curăţenia inim ii, să obţineţi mângâierea Sfântidui Duh, să trăiţi în
deplină cunoştinţă faptul că omul este creat după «chipul şi asemă-
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riarea» lui Dumnezeu şi că trăirea în «dragoste şi în comuniunea
\castră, a tuturor ne face să ajungem, în comuniunea persoanelor Sfintei
1 reimi.
in felul acesta, datorită felului în care trăiţi viaţa în fiecare zi, vă
veţi umple de bucurie şi de mare veselie duhovnicească. în acelaşi timp
uitaţi şi, faptul că trăind şi rămânând în această mănăstire, care e o
mănăstire vie, viaţa d-voastră va fi izvor al mângâierii dumnezeieşti, şi
dătătoare a cunoaşterii mântuitoare pentru om. Omul are întotdeauna
nevoie de luminarea lui Dumnezeu şi întărirea Lui. Acestea ni le oferă
harul Domnului nostru lisus Hristos şi iubirea lui Dumnezeu Tatăl şi
împărtăşirea Sfântului Duh, la care ne rugăm să fie întotdeauna cu voi
cu toţi. Amin !».
După acest cuvânt, Sanctitatea Sa Bartolomeu I a dăruit părintelui
stareţ Gamaliil Vaida o cădelniţă pentru sfintele slujbe, spunând : «Ca
să vă amintiţi de vizita noastră aici vă dăruim această cădelniţă ca să
slujiţi cu ea aici şi să ne pomeniţi în rugăciunile Dvs.».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a adăugat :
«/ti lipsa Prea Sfinţitului Episcop Gherasim, care se pregăteşte să
ne însoţească, prezentăm cu bucurie Sanctităţii Sale marea râvnă a
P. S. Gherasim, a Părintelui stareţ Gamaliil şi a părinţilor de aici pentru
restaurarea acestei biserici. Ceea ce vedem aici, Sanctitatea Voastră, este
osteneala Prea Sfinţitului Episcop Gherasim şi a Părintelui stareţ Ga
maliil, care, deşi mic de statură se arată şi credincioşilor puternic în
cuvânt şi faptă.
Este un exemplu de grijă, de hărnicie, de stăruinţă pentru mântuirea
credincioşilor, şi este mângâierea bunilor credincioşi, care în drum spre
Transilvania opresc, aşa cum am oprit şi noi astăzi aici, la mormântul
sfânt al lui Mircea cel Bătrân.
Fiţi, aşadar, binevenit şi să aveţi mângâiere, dimpreună cu noi, că
avem un monahism la datorie pentru slujirea acestei Sfinte Biserici, şi
ierarhi vrednici pentru renaşterea duhovnicească a poporului român».
Un scurt popas, a fost făcut apoi, la Schitul Cornetu, ctitoria din
1666 a vel-vornicului Mareş Băjescu, aflat pe malul drept al Oltului,
intre Cozia şi Câineni, unde oaspeţii, au admirat atât aşezarea geogra
fică şi naturală a lăcaşului monahal, cât şi viaţa duhovnicească de aici.
La ora 17,00 oaspeţii au sosit la Sibiu. La catedrala mitropolitană
au fost întâmpinaţi de înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie al Ardea
lului, Maramureşului şi Crişanei, de Prea Sfinţitul Episcop-vicar Sera
fim Făgărăşanul, de preoţi şi credincioşi, de profesori ai Facultăţii de
teologie din Sibiu, de studenţi şi doctoranzi.
Erau prezenţi, de asemenea, oficialităţi civile şi militare ale jude
ţului Sibiu.

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

S-a săvârşit un Tedeum, după care I.P.S. Mitropolit Antonie, a
rostit următorul cuvânt :
«Bucurie mare în Sibiu şi Transilvania ! Este cu noi aici, acum,
pentru prima oară un patriarh ecumenic, din oraşul Sfanţului Constan
tin cel Mare, restauratorul libertăţii creştinilor.
Suntem încărcaţi de emoţie : este aici cu noi urmaşul Sfântului
loan Gură de Aur cel a cărui Liturghie o săvârşim şi pe care-1 pome
nim la această Liturghie zi după zi. Cele două Biserici, Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Constantinopolitană, au in comun o moştenire
sfântă : pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat Apostol, cinstit cu
deosebire la Constantinopol, ca şi în România, unde a predicat învă
ţătura Mântuitorului Hristos.
Sanctitatea Voastră,
Ştim că iubiţi România, şi vă mulţumim din inimă pentru că aţi
acceptat şi invitaţia noastră, a celor din Transilvania, de a fi cu noi aici,
şi la mănăstirea «Brâncoveanu» şi apoi la Alba Iulia, Râmeţ şi
Cluj-Napoca.
M ulţumim Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist al României,
că, precum întotdeauna, şi acum e cu noi şi ştim cât de mult iubeşte
Transilvania. De altfel eu însumi l-am urmat pe Prea Fericirea Sa aici,
unde a fost aproape doi ani locotenent de Mitropolit al Transilvaniei,
Crişanei şi Maramureşului.
Transilvania ortodoxă românească şi leagănul de formare a poporu
lui roman — popor născut ortodox — vă primeşte cu bucurie şi vă
salută cu dragoste şi respect, şi vede în această vizită dorinţa Sancti
tăţii Voastre de a întări unitatea ortodoxă şi de a da mărturie despre
puterea şi adevărul Ortodoxiei.
Bine aţi venit !
Şi noi vrem să vă oferim o mărturie despre ortodoxia noastră vie
si lucrătoare.
Vă prezint un popor credincios, cu tradiţii ortodoxe puternice, bim i
lenare. Au umplut întotdeauna această catedrală, sub cel mai aspru
regim anticreştin, de aproape o jumătate de secol. Biserica şi familia au
fost factorul real de educaţie morală, timp de jumătate de secol, sub
opresiune. Asemenea factori de educaţie creştină şi morală, au fost toţi
preoţii de aici şi din toată ţara.
Şi astăzi, facem la fel, în şcoli, în spitale, în azile, în penitenciare.
Biserica e prezentă şi vrea să fie tot mai prezentă în lumea de azi,
activă în reînsănătoşirea morală a poporului nostru greu încercat.
Sanctitatea Voastră, Prea Fericite Părinte Patriarh, Vă aflaţi în
Sibiu.
Sibiul, este un oraş vechi, cu o populaţie de circa 170.000 locuitori,
cu remarcabile şi vechi tradiţii culturale. A început să i se spună că
e un fel de Heidelberg răsăritean.
Are o Universitate în cadrul căreia funcţionează şi Facultatea de
teologie cu 3 secţii : Pastorală, Litere şi Asistenţă socială — de fapt
am putea zice trei facultăţi de teologie ; 11 licee şi 26 alte şcoli, şi
câteva şcoli superioare militare de înaltă specialitate.
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Sanctitatea Voastră,
Transilvania a fost martirizată zeci de secole. Cine voia să ne
distrugă sufletul, limba, neamul, ne ataca religia. în secolul al XVII-lea
au încercat să ne calvinizeze principii calvini. Ortodoxia a dat în vre
mea aceea doi mari martiri, Sfântul Mitropolit Ilie Iorest şi Sfântul
Mitropolit Sava Brancovici.
In secolul al XVIII-lea —- rezistenţa faţă de catolici a dat mulţi
alţi martiri ortodocşi. Mitropolia ortodoxă a Transilvaniei a fost desfiin
ţată de Habsburgii catolici în anul 1700.
In secolul al XlX-lea, un mare mitropolit, Andrei Şaguna, a restau
rat-o, în anul 1864, aici la Sibiu şi Ortodoxia transilvană şi-a reluat
sufletul cu forţe noi, şi şi-a îndeplinit misiunea ei creatoare şi m ân
tuitoare.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist aprecia, la Bucureşti, cu
prilejul întâmpinării Sanctităţii Voastre că faceţi un pelerinaj pe urmele
martirilor ortodoxiei româneşti pentru apărarea credinţei, a neamului
şi a libertăţii. Aţi depus coroane şi aţi făcut rugăciuni la mormintele
eroilor din 1989. Vă mulţumim. Sunteţi prin urmare şi aici în pelerinaj.
Biserica noastră, şi-a cinstit martirii prin canonizări, ultimele în 1992,
printre ele avându-1 ş l pe marele domnitor şi ctitor al mănăstirii de la
Sâmbăta de Sus : Constantin Brâncoveanu.
Să ne daţi binecuvântarea să fim în continuare tari în credinţă şi
să ne-o apărăm. Să facem eforturi de a restabili unitatea de credinţă,
de a cultiva toleranţa, dragostea, dreptatea, acolo unde mai avem şi
azi probleme. Le cunoaşteţi. Nu le mai evoc. Vă asigur, doar, că aici
cultivăm un ecumenism, realist, şi că dorim pacea şi buna înţelegere
intre ţoti creştinii. Hotărârea de la Balamand pe care am luat-o anul
acesta e un bun punct de pornire. O vom difuza peste tot şi vom
dialoga potrivit principiilor ei, stabilite în comun, de către reprezen
tanţii tuturor Bisericilor creştine : ortodocşi şi de catolici, inclusiv de
uniţii prezenţi acolo.
Mâine, Sanctitate, veţi continua pelerinajul la mănăstirea Brânco
veanu, martir, cu cei patru fii ai săi şi cu ginerele său, care nu şi-au
lepădat credinţa, lepădare care potrivit legilor din vremea aceea, din
Imperiul otoman, le-ar fi salvat viaţa. Uluitoare credinţă !
El, Brâncoveanu, ne-a inspirat şi ne-a condus gândul şi fapta rezidirii din temelie a incintei mănăstirii şi a unei noi biserici, pe care
aţi binevoit a veni spre a o sfinţi mâine, împreună cu Prea Fericitul
nostru Patriarh. Rezidirea mănăstirii a fost un act de curaj şi îndrăz
neală, căci a fost fără aprobarea statului din vremea aceea, 1985, de a
reface acolo mănăstirea.
Ultima sfinţire de mănăstire domnească în Ţările Române de către
un patriarh ecumenic, dacă ne ducem înapoi în istorie, a fost în anul
1517, când pe vremea domnitorului Neagoe Basarab şi a mitropolitului
Macarie al Ţării Româneşti, a venit patriarhul Constantinopolului Teolipt, care, împreună cu mitropolitul muntean, a sfinţit mănăstirea Curtea
de Argeş. Vă mulţumim, pentru că veţi încununa cinstirea martiriului
Brâncovenilor prin rugăciunile Sanctităţii Voastre şi ale Prea Fericirii
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Voastre, Prea Fericite Părinte Patriarh Teoctist, în marea zi a creştină
tăţii «Adormirea Maicii Domnului», chiar ziua în care, în 1714, s-au
tăiat la Edicule capetele Brâncovenilor, eroi ai credinţei cu preţul vieţii.
Sanctitatea Voastră,
Cine nu cunoaşte atât de minunat găsită sintagmă a lui
Nicolae Iorga despre Ţările Române, ca fiind un «Bizanţ după
Bizanţ», pentru tot ce am păstrat aici din Bizanţ, după cucerirea
lui : cultura, pictura, arhitectura, muzica, teologia ca şi pentru tot ce
au făcut Ţările Române pentru Ortodoxia răsăriteană după căderea
Constantinopolului în 1453, Ortodoxie căzută şi ea într-o zodie de sufe
rinţă şi pătimiri îndelungate. Se ştie cât au ajutat Ţările Române Bise
ricile Orientului, Athosul, Antiohia, până la muntele Sinai.
Nu mă voi opri la toate acestea. Vă voi ruga, însă respectuos doar
un lucru : să priviţi în sus şi în părţi şi să remarcaţi această cupolă
şi balcoanele. Cel care, în 1925, avea să devină primul patriarh al
României, Miron Cristea, consilier la Sibiu la sfârşitul secolului trecut
şi începutul secolului nostru, a fost trimis de mitropolitul local din
Sibiu, Ioan Meţianu, să caute modele pentru această catedrală ce urma
a fi zidită.
Ei bine, a fost şi la Bizanţ, şi a venit cu planul Sfintei Sofii. O
aveţi aici în miniatură. Iată. vă aflaţi într-un mic Bizanţ după Bizanţ,
viu, care vă primeşte ca în casa Domnului şi a Sanctităţii Voastre, în
care dorim să vă simţiţi bine şi să binecuvântaţi acest popor credincios
şi bun care vă primeşte cu iubire.
«întru mulţi ani !».
în continuare, adresându-se celor prezenţi, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, a rostit următoarele cuvinte :
«în mijlocul nostru se află Patriarhul ecumenic, Sanctitatea Sa
Bartolomeu 1. Este un popas şi un act unic în istoria Bisericii noastre
strămoşeşti şi, mai ales, în viaţa Bisericii transilvane. Dumnezeu ne-a
încercat de multe ori în istoria noastrăt spre a ne face mai buni, mai
credincioşi, spre a vedea mai limpede puterea Sa dumnezeiască. Dum 
nezeu a hărăzit însă Bisericii noastre Ortodoxe Române, şi mai cu seamă
Bisericii Transilvaniei, de atâtea ori martirizată şi crucificată, cu credin
cioşii, cu slujitorii, mitropoliţii şi episcopii ei, să trăiască şi bucuria învie
rii. în relaţie cu Dumnezeu nu poate exista jertfă din partea omului fără
ca acesta să dobândească învierea în împărăţia cerească. Aşa ne învaţă şi
ne mângâie Sfinţii Părinţi. Deci, dacă noi românii am avut multe încer
cati, supărări, nedreptăţi, şi suferinţe, ca jertfă pentru credinţă de-a
lungul istoriei, totuşi n-au lipsit nici mângâierile, bucuriile şi alinările
ca răsplată duhovnicească. După cum ştiţi, Biserica nu se află în pur
tarea de grijă a oamenilor, ci este călăuzită pe pământ de Duhul Sfânt.
Nu oamenii pot să o apere şi să o conducă ci Duhul Sfânt o conduce şi
naşte neîncetat credincioşi şi slujitori. Nu oamenii pot să-i dea lumina
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harului, ci Duhul Sfânt îi dă această lumină şi însuşi Mântuitorul nostru
Iisus Hristos, care S-a întrupat ca Fiu al O m ului, fiind Dumnezeu ade
vărat, ca să mântuiască neamul omenesc. Am îndurat într-adevăr
multe, cum a. arătat înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie dar D um 
nezeu nu ne-a. uitat ci şi-a arătat bunătatea şi iubirea faţă de noi. Aşa
s-a întâmplat şi în decembrie 1989, când sfânta libertate ne-a venit de
Sus, ca urmare a jertfei, lacrimilor şi durerilor care ne-au copleşit.
Pagini de suferinţă pentru păstrarea Ortodoxiei au înscris sfinţii ierarhi
ardeleni Ilie Iorest şi Sava Brancovici, cuvioşi părinţi şi credincioşi
mărturisitori care şi-au dat viaţa în chinuri, plecând astfel către lumina
Prea Sfintei Treimi, purtând cununa muceniciei. Din păcate, a trebuit
să plătim încă o dată un preţ atât de scump pentru libertatea dobân
dită, preţ pe care l-au plătit mai ales acele fam ilii care şi-au pierdut
vlăstarele dragit tineri în floarea vârstei, căzuţi pe străzile Capitalei şi
in celelalte oraşe ale ţării. Unele din aceste familii, încă îndurerate şi
cernite, ne-au întâmpinat ieri când împreună cu Sanctitatea Sa
Patriarhul ecumenic am poposit la cimitirul tinerilor eroi şi martiri din
Bucureşti pentru a înălţa rugăciunile rânduite de Biserică. Aici ne-au
impresionat mamele, văduvele şi orfanii care îşi tânguiau pe cei iubiţi
ai lor, acele suflete minunate în stare să înfrunte primejdia cu pieptu
rile şi viaţa lor intonând «Cu noi este Dumnezeu» şi «Tatăl nostru».
Pentru îndelungata noastră răbdare, pentru rugăciunile pe care le-am
înălţat permanent la cer, pentru Sfintele Liturghii oficiate zilnic în
biserici şi mănăstiri şi mai ales pentru preţul de sânge ce l-am plătit,
Dumnezeu nu ne-a dat uitării.
Iată, deci, că peste tot unde a poposit, şi, in chip aparte, aici in
Transilvania, Sanctitatea Sa Patriarhul ecumenic Bartolomeu I păşeşte
pe urmele sfinţilor şi martirilor neamului nostru. Urmează ca mâine să
sfinţim un nou altar, care a fost înălţat alături de cel vechi, zidit în
secolul al XVlII-lea la mănăstirea Sâmbăta de Sus, de binecredinciosul
domnitor Constantin Brâncoveanu, martirizat chiar în ziua Adormirii
Maicii Domnului la Constantinopol, oraşul de unde vine şi Sanctitatea
Sa însoţit de ierarhii Tronului ecumenic. Pentru prima dată în istorie
un patriarh ecumenic păşeşte pe păm ântul Transilvaniei, păm ânt sfinţit
de suferinţele multor sute de mărturisitori pentru Ortodoxie.
Ne-am bucurat nespus când am văzut venind spre noi, adusă parcă
de o corabie fermecată, înalta delegaţie constantinopolitanăf solitoarea
Sfintei şi Marii Biserici a Constantinopolului, spre care-şi îndreaptă şi
azi privirile creştinătatea europeană şi

chiar omenirea întreagă întru

căutarea celor mai bune căi de renaştere spirituală. Spre această Bise

58

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

rică şi spre nesecatele ei izvoare ale credinţei care sunt învăţăturile
Evangheliei şi ale Sfinţilor Părinţi priveşte cu respect şi aleasă pre
ţuire şi Biserica Autocefală Ortodoxă Română, care a primit în secolul
al XlV-lea recunoaşterea şi binecuvântarea pentru Mitropolia Ţării
Româneşti.
Referindu-mă la cele ce urinează să săvârşim mâine, aş dori să
subliniez că înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie prin jertfa pe care
a făcut-o, împreună cu toţi slujitorii şi credincioşii, pentru înălţarea şi
rectitorirea mănăstirii «Brăncoveanu», s-a făcut şi pricinuitorul acestor
momente înălţătoare din viaţa Ortodoxiei noastre româneşti. Sfinţirea
mănăstirii a determinat şi data vizitei Sanctităţii Sale la noi. A sosit
acum pentru înalt Prea Sfinţia Sa şi pentru toţi cei care s-au ostenit,
sorocul răsplătirii, pentru că, aşa cum învaţă Sfăntid Apostol Pavel,
orice osteneală este răsplătită îndoit (I Timotei 5, 11) şi la timp de
către Cel care cunoaşte şi gândurile şi nădejdile noastre, Mântuitorul
lisus Hristos. împodobind această mănăstire ca pe o mireasă prea
aleasă a neamului nostru românesc, vrednică de cinstirea acestui dom
nitor român şi sfânt în acelaşi timp, şi el şi cei patru fii ai săi. Cu
dreptate era să i se facă această bucurie înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
Antonie, credincioşilor, monahilor şi tuturor celor care mâine vor fi
prezenţi acolo.
Să păstrăm, iubiţii mei, în suflet şi în inimi ziua de astăzit clipele
acestea de comuniune în lumina lină a Sfântului Duh, a acestei vecer
nii, a acestei întâlniri în rugăciune. Să ne rămână in cugete învăţăm in
tele atât de frumoase din izvoarele Ortodoxiei noastre. Să fim m ân
gâiaţi, iubiţi fraţi şi surori, că slujim altarul părinţilor noştri, altarul
Bisericii Ortodoxe, altarul care nu de puţine ori a fost stropit cu lacrimi
şi cu suferinţe care încă ne copleşesc uneori. Să avem credinţa însă că,
in necaz, Dumnezeu este cu noi. Dacă atunci când doi sau trei sunt
adunaţi în numele Lui, oare nu cu atât mai m ult este Dumnezeu cu
noi, acum, când suntem atâţia alături în această catedrală ! Aşa şi
astăzi, şi mâine şi în zilele următoare ca şi în zilele care au trecut şi
cu mulţimile de credincioşi, care ne-au înconjurat3 am fost încredinţaţi
că Mântuitorul Hristos a fost cu noi. Şi în aceste clipe, aşadar, El este
cu noi toţi dar şi cu fiecare în parte, cu fiecare copilaş sau tânăr, care
ne-au întâmpinat şi s-au rugat împreună cu noi.
Mâine 15 august este sărbătoarea jertfei dar este şi sărbătoarea
vieţii — «Adormirea Maicii D om nului». Dumnezeu a îngăduit ca acest
credincios domnitor, Constantin Brăncoveanu, să-şi dea viaţa chiar în
ziua «Adormirii Maicii Dom nului», ca un simbol că moartea nu este
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nimicnicie, că după moarte este înviere şi este biruinţă. Să avem şi noi,
iubiţii mei, această încredere, această convingere, că Mântuitorul este
cu noi. Orice am întâmpina şi vom întâmpina, se cuvine «să răscum
părării vremea căci zilele rele sunt» (Efeseni 5, 16), cum ne învaţă
Sfântul Apostol Pavel. în El să avem credinţă plină de iubire şi de
fapte bune. Să fim convinşi că El este pururea la cârma corăbiei Orto
doxiei noastre strămoşeşti. Nu noi, ci Mântuitorul Hristos se află la
cârmă. Noi suntem doar vâslaşii acestei corăbii, fiecare din noi, deo
potrivă, nu numai patriarhul, nu numai mitropolitul, nu numai ierarhii.
nu numai preotul de parohie sau călugărul de la mănăstire, ci toţi,
împreună, suntem vâslaşi. Vâsla este personală şi individuală. Efortul
pentru a depăşi greutăţiley efortul pentru a te pocăi, pentru a spori
viaţa duhovnicească, este personal şi trebuie să fie personal şi indivi
dual efortul depus, cu credinţa că însuşi Mântuitorul ajută la purtarea
poverilor în slujba Bisericii. Dacă strădania este personală, bucuria
dobândirii mântuirii este obştească, este a Bisericii. De aceea, intrarea
în bucuria Dom nului, are loc pentru cei vrednici, la chemarea Domnu
lui, adresată lor: «moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă» (Matei 25, 34).
Având această convingere, iubiţi fraţi şi surori în Domnul Hristos,
că fiecare ne străduim individual, dar împreună ne mântuim, să ne
bucurăm de prezenţa Sanctităţii Sale, Patriarhul Bartolomeu I, care este
un mare ierarh al Ortodoxiei tânăr ca vârstă dar înţelept şi stăpânit de
răspunderea slujirii Mântuitorului Hristos.
Noi, fiii Bisericilor Ortodoxe, să ne rugăm lui Dumnezeu să fim
una în credinţă şi lucrare. în acest fel vom aduce lum ii, Europei, creşti
nătăţii, mărturie demnă de crezare. Vom putea arăta că Ortodoxia
păstrează neştirbită legătura de credinţă înlăuntrul ei şi moştenirea
lăsată de Sfinţii P ărin ţi; că Ortodoxia nu se înfăţişează în lume trium falist ci ea vine cu martiri, vine cu suferinţe, vine cu smerenie, vine cu
pocăinţă. Pentru toate acestea Mântuitorul Hristos ne va răsplăti. El să
ne ajute, cu mijlocirile Prea Sfintei Maicii Sale, slăvită de toată creşti
nătatea în ziua de mâine, împreună şi cu sfinţii Brâncoveni, pentru ca
şi noi, la rândul nostru, să mărturisim credinţa cea adevărată, să
păstrăm Ortodoxia, în ciuda multor ispite şi încercări care ne asaltează
din toate părţile.
Dumneavoastră, fiilor duhovniceşti, vrednici preoţi ai Transilvaniei,
care ne-aţi arătat în aceşti ani pildă de statornicie în credinţă şi de
iubire faţă de Biserica noastră strămoşească şi tuturor celor prezenţi,
vă împărtăşesc iubirea părintească şi va fac urarea ca Bunul D um 
nezeu să vă înmulţească bucuriile pastorale şi să vă întărească râvna de
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a sluji, cu aceeaşi dăruire, pe credincioşii Inci'edinţaţi dragostei cucerniciilor voastre.
«Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toţi !»
(II Tesaloniceni 3, 18).
A luat apoi cuvântul, Sanctitatea Sa, Patriarhul ecumenic, care a
spus :
«Laudă multă şi doxologie aducem Dom nului, celui ce ne-a învred
nicit, în cadrul vizitei noastre patriarhale oficiale, efectuată în, Sfânta
Biserică a României, să venim şi la Dvs. acasă, să aducem cu noi bine
cuvântarea şi îmbrăţişarea dragostei Sfintei şi Marii Biserici a lui
Hristos din Constantinopol.
Aflându-se lângă Dvs. ne simţim, cu adevărat, ca la noi acasă şi
aceasta nu numai pentru faptul că această măreaţă şi venerabilă cate
drală mitropolitană a Sfintei Treimi im ită, în forma ei, Biserica Sfintei
Sofii, acea străveche slavă a Constantinopolului şi a întregului neam al
ortodocşilor, cum a observat şi Înalt Prea Sfinţia Sa, dar, mai alesy
pentru că avem comune nu numai credinţa, spiritualitatea ci şi cunoaşte
rea şi simţirea ca fraţi adevăraţi, din aceeaşi mamă şi cu acelaşi suflet.
Ştim că istoria Ortodoxiei în binecuvântata Transilvanie a fost o
istorie plină de jertfe. începând chiar cu secolul al Xl-lea şi chiar şi
după aceea, binecredinciosul popor al lui Dumnezeu din această regiune
a fost greu încercat de mania şi acţiunea pi'ozelitistă şi violentă a Occi
dentului. Sângele sacru de martir a înroşit altarele Bisericii Ortodoxe>
cu deosebire în secolul al XV 1-lea şi al XVII-lea când au fost marti
rizaţi pentru credinţa lor şi cei doi mari ierarhi m ărturisitori; Ilie
lor est şi Sava Brancovici, mitropoliţi ai Transilvanieiy luptători neînfri
caţi împotriva prozelitismului celor de altă credinţă, care şi-au pus în
pericol viaţa pentru păstoriţii lor} ca păstori buni ce au fost, făcându-se
adevăraţi următori ai Arhipăstorului Hristos, Iar numele cuvioşilor
martiri Visarion şi Sofronie şi al Sfântului Mucenic Oprea, constituie
slava şi cinstea veşnică pentru Biserica acestor ţinuturi.
Aceste rădăcini ale martirilor au făcut să crească un copac mare,
umbros şi roditor, cel al credinţei şi evlaviei. Tăria credinţei şi evlaviei
generosului popor al Transilvaniei sunt cunoscute în toată lumea,
îndrumat de vrednici ierarhi, păşind pe urmele paşilor Sfinţilor Hie
Iorest şi Sava Brancovici acest popor ţine cu străşnicie sfintele tradiţii
ale Ortodoxiei, iubeşte nespus predicarea cuvântului lui Dumnezeu şi
cântarea sfântă, cultivă cu zel dragostea şi toate celelalte virtuţi evan
ghelice, înconjoară cu deosebit respect şi evlavie pe preoţii Bisericii.
în istoria bisericească a acestor locuri, un popas de o deosebită
însemnătate l-a constituit, în secolul trecut, prezenţa în scaunul mitro
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politan al Ardealului, a mult-luminatului mitropolit Andrei Şaguna,
pomenit deja de arhipăstoriil Dvs. înfiinţarea, în timpul păstoriei sale,
q
numeroase şcoli bisericeşti, ridicarea multor biserici, înfiinţarea unei
foarte însemnate tipografii bisericeşti şi, în fine, reorganizarea Semina
rului teologic şi pedagogic din Sibiu, înfiinţat la 1786 şi care este prima
formă a foarte cunoscutei Facultăţi de teologie de astăzi, au contribuit
intr-o mare măsură la întărirea evlaviei poporului din întreaga Românie
şi la întărirea conştiinţei sale ortodoxe. în felul acesta, când s~a lăsat
groaznica noapte a ateismului roşu, poporul bine credincios a putut să-şi
păstreze nestinsă flacăra credinţei, spre lauda lui şi a vrednicilor săi
păstori, între care astăzi se numără înalt Prea Sfinţitul Mitropolit
Antonie al Transilvaniei, iubit frate în Hristos şi împreună slujitor al
r.ostru. Cunoaştem foarte bine eforturile sale îieobosite pentru educarea
)i pentru progresul duhovnicesc al păstoriţilor săi şi mai ales eforturile
pentru progresul teologiei, cărora le acordăm cuvenita apreciere.
M ulţumim din adâncul sufletului pentru strălucita primire pe care
ne-aţi rezervat-o. M ulţumim Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoetist
şi înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Antonie pentru cuvintele generoase
şi Dvs., tuturor, pentru toate manifestările pe care ni le-aţi rezervat şi
care arată respectul şi dragostea Dvs., atât faţă de mine, personal, cât
şi faţă de Sfânta Biserică a Scaunului ecumenic, apostolic şi patriarhal
al cărui cârmuitor am fost rânduit de Dumnezeu să fiu eu.
Vă asigurăm că vă vom avea întotdeauna în rugăciunile noastre cu
dragoste fierbinte şi vă transmitem tuturor, alesului cler şi poporului
binecredincios, binecuvântarea părintească, cerând pentru toţi. ajutorul
şi acoperămâintul Prea Curatei Stăpânei n.oastre Născătoare de D um 
nezeu şi Pururea Fecioarei Maria al cărei praznic al Adormirii îl sărbă
torim mâine. Harul Domnului să fie cu voi cu toţi (Col. 4, 18).
înalt Prea Sfinţia. Voastră, înalt

Prea Sfinţit Mitropolit Antonie,

Aţi observat şi aţi remarcat cu puţin înainte că nu este un lucru
obişnuit să viziteze regiunea Transilvaniei un patriarh ecumenic. Astăzi,
când Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit, pe smerenia noastră şi pe înso
ţitorii noştri, să păşim pe pământul binecuvântat al Românieif în am in
tirea acestei vizite a noastră, dorim să vă lăsăm, împreună cu bine
cuvântarea noastră patriarhală, venită din toată inima, şi o mică am in
tire din oraşul nostru, din cetatea noastră; este vorba de un sfânt
potir, de sfinte vase pentru această biserică, închinată Prea Sfintei
Treimi, împreună cu rugămintea fierbinte sa ne pomeniţi întotdeauna
în rugăciunile Dvs., atât smerita noastră persoana, cât şi Biserica
noastră cea a Constantinopolului.
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Vă rugăm să le primiţi cu multă dragoste, cu aceeaşi dragoste cu
care vă sunt oferite !».
Primind darurile oferite de Sanctitatea Sa, Patriarhul ecumenic
Bartolomeu, LP.S. Mitropolit Antonie a spus :
«Sanctitatea Voastră,
Vă mulţumesc foarte m ult pentru acest dar oferit catedralei noastre.
Vă asigur că va fi păstrat cu sfinţenie şi va fi folosit pentru săvârşirea
Sfintei Taine a Euharistiei in această catedrală şi va fi o amintire
veşnică a vizitei aici, a celei dintâi vizite, pe aceste locuri, a unui
patriarh ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu I.
Mulţumim încă o dată şi pentru acest dar şi pentru binecuvântare !».
A urmat, după aceea, o cină, oferită de Mitropolia Ardealului în
sala de festivităţi a reşedinţei mitropolitane, după care, coloana oficială
s-a îndreptat spre mănăstirea Brâncoveanu, aflată la 70 km de Sibiu*
in judeţul Braşov. In toate localităţile transilvane, credincioşii îşi mani
festau simpatia şi ospitalitatea faţă de distinşii oaspeţi.
înainte de a intra în mănăstire, oaspeţii au făcut un popas în loca
litatea Sâmbăta de Sus, la biserica satului unde slujeşte preotul Ştefan
Popica.
în ciuda orei înaintate (ora 21,00) înalţii oaspeţi au fost întâmpinaţi
de săteni, în frumoase costume populare, de tineri, copii şi vârstnici, cu
tradiţionala pâine şi sare şi urarea de «bun venit !»
După rostirea unui scurt cuvânt de întâmpinare de către preotul
satului Sâmbăta de Sus, oaspeţii au fost invitaţi în biserica satului pen
tru a o vizita, a se închina şi a binecuvânta şi pe cei prezenţi.
După ce a fost cântat un polihroniu, oaspeţii s-au îndreptat spre
mănăstirea Brâncoveanu, îmbrăcată în straie de sărbătoare, şi pregătită
să primească dumnezeiescul har al sfinţeniei.
Mulţime de pelerini se aflau adunaţi atât în mănăstire, cât şi în
împrejurimile ei, pentru a participa la marea sărbătoare a Ortodoxiei şi
a poporului român, de-a doua zi.
Oaspeţii au fost întâmpinaţi de soborul mănăstirii, cu Sfânta Evan
ghelie şi Sfânta Cruce, de către P. Cuv. Arhimandriţi Veniamin Tohăneanu, fostul stareţ şi Irineu Duvlea, actualul stareţ al ctitoriei brâncoveneşti, înconjuraţi de soborul mănăstirii.
S-a oficiat, apoi, un Te-Deum în biserica din incinta mănăstirii.
Duminică, 15 august 1993. înainte de pregătirea pentru Sfânta
Liturghie a acestui mare praznic împărătesc în cinstea Maicii Domnului,
cei doi patriarhi au adresat câte un mesaj la Radio «România Actuali
tăţi» pentru a întâmpina, în cuvinte de suflet, poporul român dreptcredincios la acest moment unic în viaţa sa spirituală.
La ora 9,00 soborul de episcopi, preoţi şi diaconi s-a îndreptat spre
biserica nouă, paraclisul mănăstirii unde au săvârşit slujba de sfinţire
a acestui sfânt lăcaş închinat «Sfinţilor martiri Brâncoveni». Biserica
urmează a fi pictată şi înzestrată cu catapeteasmă şi străni de stejar
sculptat în stilul vremii Sfântului Constantin Brâncoveanu. La intrarea
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în mănăstire s-a gravat în marmură următoarea pisanie potrivit tradi
ţiei :
«Sfântă mănăstirea aceasta «Brâncoveanu», din Sâmbăta de Sus
«-Ţara Făgăraşului», cu hramul «Adormirea Miacii Domnului» a fost
zidită de Io Constantin Basarab Brâncoveanu, voievodul Ţării Româneşti
de peste munţi în anul 1696».
A fost dărâmată din temelie cu tunurile de către Habsburgii cato'k-i, în anul 1785, pentru că monahii ortodocşi de aici nu au vrut să
treacă la uniaţie. Biserica a fost restaurată în anul 1928 de către mitro
politul Nicolae Bălan, devenind al doilea ctitor. Incinta în stil brâncovenesc aşa cum se vede azi, cu chilii şi cu paraclis închinat «Sfinţilor
Martiri Brâncoveni», canonizaţi în anul 1992, a fost zidită din temelie,
cu ajutorul lui Dumnezeu din iniţiativa şi sub îndrumarea permanentă
a înalt Prea Sfinţiei Sale Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardea
lului, Crişanei şi Maramureşului, al treilea ctitor, între anii 1985— 1993,
stareţ fiind Arhim. Veniamin Tohăneanu, care cu râvnă a ostenit pen
tru ridicarea noii zidiri împreună cu toată obştea călugărilor.
Sfinţirea s-a făcut la 15 august 1993 de către Sanctitatea Sa
Patriarhul Ecumenic Bartolomeos I al Constantinopolului, Noua Romă,
de către Prea Fericitul Patriarh Teoctist I al României, de către I.P.S.
Mitropolit Antonie al Ardealului, Crişanei şi Maramureşului, împreună
cu alţi înalţi ierarhi din Patriarhia Română.
Concepţia arhitecturală a incintei şi a paraclisului aparţine mitro
politului ctitor, arhitectului Nicolae Diaconu şi altor colaboratori, ale
căror nume, ca şi ale tuturor ostenitorilor şi donatorilor, ne rugăm să
fie scrise şi în ceruri. Amin».
Erau prezenţi numeroşi credincioşi, monahi, profesori de teologie,
studenţi teologi şi elevi seminarişti. De asemenea, numeroşi oameni de
cultură sau ai vieţii publice din ţara noastră, ca şi reprezentanţi ai
mass-media.
în cadrul slujbei de sfinţire a paraclisului s-a făcut şi proclamarea
locală a hotărârii Sfântului Sinod de canonizare a sfinţilor martiri
Brâncoveni, proclamare care se adaugă celorlalte doua manifestări simi
lare, care au avut loc, cu un an înainte, în alte ctitorii brâncoveneşti :
biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti şi mănăstirea Horezu din
judeţul Vâlcea.
După aceasta soborul de slujitori s-a îndreptat spre podiumul spe
cial pregătit din faţa mănăstirii unde s-a săvârşit slujba Sfintei Li
turghii.
Pe podiumul împodobit cu flori, cu ramuri de brad şi cu ştergare
.a motive naţionale, unde era aşezată o masă cu obiectele liturgice, se
aflau, de asemenea, în partea stângă, două coruri, unul parohial, iar
celălalt format din tineri teologi, care au dat răspunsurile liturgice, iar
in partea dreaptă se aflau personalităţi ale vieţii publice din ţara
noastră, prezente la această mare sărbătoare a Ortodoxiei şi a poporului
român dreptcredincios.
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In timpul Sfintei Liturghii, după citirea Sfintei Evanghelii a vorbit
mai întâi I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, Crişanei şi Maramu
reşului, care a rostit următorul cuvânt :
«Bine este cuvântat Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh !»
Bine este cuvântată Născătoarea de Dumnezeu, a cărei Adormire o
prăznuim astăzi !
Bine este cuvântat Sfântul martir voievod Constantin Brăncoveanu,
ctitorul acestei sfinte mănăstiri, voievod care, împreună cu fiii săi,
Constantin, Matei, Radu şi Ştefan şi ginerele său Ianache Văcărescu, au
suferit tăierea capului într-o zi ca aceasta, 15 august a anului 1714,
pentru că nu s-au lepădat de credinţa lor ortodoxă.
Cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu rugăciunile Maicii Domnului şi a
marelui ctitor, s-a început refacerea din temelie a acestei mănăstiri
chiar în anul în care se împlineau două sute de ani de la dărâmarea ei,
adică în anul 1985.
Constantin Brăncoveanu, om de mare cultură, evlavios şi iubitor de
neam a zidit mănăstirea aici în Transilvania pe culmea dintre secolele
al XVII-lea şi al XVIII-lea, în momente în care şi neamul românesc de
aici şi credinţa lui ortodoxă erau sub ameninţări cumplite.
Veacul al XVII-lea a însemnat încercarea de calvinizare a transil
vănenilor, din partea principilor calvini. La sfârşitul secolului s-au
instalat în Transilvania Habsburgii catolici. Ziceau că vor să ne scape
din mâinile calvinilor, dar nu ca să ne redea libertatea credinţei noastre
ortodoxe, ci sa ne treacă sub o altă înstrăinare, să ne facă pe toti
catolici.
Mulţi martiri a dat Transilvania atunci ; şi în rezistenţa faţă de
calvinism, şi în rezistenţa faţă de catolicism.
De dincolo de munţi, din Ţara Românească a venit atunci ajutorul
lui Constantin Brăncoveanu, pe care balada îl cântă până astăzi :
Brăncoveanu Constantin / Boier vechi / Şi domn creştin !
La intervenţia lui a fost eliberat din închisoare Sf. mitropolit Sava
Brancovici, chinuit de calvini şi tot el, Constantin Brăncoveanu a dat
moşii mitropolitului Atanasie Anghel, ca să nu se lase ispitit de darurile
materiale ale catolicilor. Din păcate, s-a lăsat ! Şi urmele lăsate de el
în istorie mai tulbură şi azi liniştea bunului şi credinciosului popor
român din Transilvania.
Atunci a zidit Constantin Brăncoveanu mănăstirea aceasta, ca să fie
mărturie ortodoxă, loc de rugăciune şi de cerere către Dumnezeu de
apărare a credinţei străbune.
Transilvania a rezistat şi asalturilor calvine şi celor catolice^
Habsburgii, prin generalul de tristă amintire Bukow, au trecut atunci
la asalt cu tunurile. Acest general a dărâmat 150 de mănăstiri. Ultim
mănăstire, dărâmată însă de un alt general catolic, tot atât de zelos
Preiss, a fost chiar această mănăstire a lui Brăncoveanu, în anul 1783.
Era ultima cetate de rezistenţă ortodoxă. Toţi călugării şi călugă
riţele celor 150 de mănăstiri dărâmate — adică toate câte existau î
Transilvania — n-au acceptat trecerea la catolicism.
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Sanctitatea Voastră,
In anul 1517 a venit la sfinţirea mănăstirii Curtea de Argeş, zidită
de Neagoe Basarab, patriarhul ecumenic al Constantinopolului Teolipt.
După 476 de ani veniţi Sanctitatea Voastră în fruntea unei importante
delegaţii a Tronului ecumenic pentru ca împreună cu Prea Fericitul
Patriarh Teoctist, să sfinţiţi această mănăstire voievodală pe care, In
afară de bisericuţa din incintă care a fost restaurată de predecesorul
nostru, marele mitropolit Nicolae Bălan, noi am restaurat-o din temelie,
zidindu-i chilii, trapeză şi un paraclis închinat «Sfinţilor Martiri Brâneoveni», paraclis pe care l-aţi sfinţit astăzi, sfinţind şi construcţiile noi
ale mănăstirii.
Vă mulţumim din inimă.
E o lucrare a Providenţei divine. Am rezidit această mănăstire în
vremuri grele, fără aprobarea de a rezidi mănăstirea, cu riscuri şi cu
mare teamă. A fost o lucrare de curaj şi îndrăzneală a iniţiatorului, a
arhitecţilor, a consultanţilor artistici, a inginerilor, a călugărilor şi a
tuturor constructorilor, în cea mai mare parte prezenţi astăzi aici şi
scrişi sub bolta de intrare, tot aşa cum sunt scrise şi numele celor care
ne-au ajutat după revoluţie. Printre aceştia vă număraţi şi S.S. Voastră
şi Prea Fericitul Patriarh Teoctist, şi mulţi alţii.
Numele tuturor e scris sub bolta de intrare şi în ceruri.
Până la revoluţia din 1989 nu am primit nici un ban de nicăieri.
Totul s-a făcut dintr-o bine organizată economie a eparhiei Sibiului, cu
preoţii şi credincioşii ei.
Zidirea aceasta nouă pe care aţi sfinţit-o astăzi, împreună cu Prea
Fericitul Patriarh Teoctist, vorbeşte de la sine, aşa că nu voi mai spune
eu nimic despre ea. Ar fi de ajuns de spus doar atât : că tot ce vedeţi
acum aici, acum câţiva ani (1985) nu exista.
Şi voi mai adăuga :
M ănăstire Brâncoveanu redevine stâlp, mărturie şi candelă aprinsă
care să lumineze Ortodoxia din Transilvania în continuare, cu aceeaşi
putere ca şi în vremea Brâncoveanului.
Ortodoxia a fost aici păstrătoarea limbii române, a credinţei stră
moşilor, şi a fiinţei neamului nostru.
Vrem să trăim în pace cu toţi, în dragoste, în respect reciproc,
fără ură şi fără să ne mai temem unii de alţii.
Transilvania ortodoxă vă spune «Bine aţi venit !» şi, prin mine,
vă mulţumeşte S.S. Voastre şi Prea Fericitului Patriarh Teoctist pentru
binecuvântarea şi sfinţirea acestei zile istorice şi a acestei mănăstiri.
Mulţumim tuturor participanţilor, reprezentanţilor Statului de la
Bucureşti şi din Transilvania.
Mulţumim P.C. Preoţi prezenţi şi Dvs. iubiţilor credincioşi şi celor
de peste hotare.
Tuturor să vă binecuvânteze Dumnezeu şi Maica Domnului şi
Sfântul Constantin Brâncoveanu şi fiii săi paşii care v-au adus astăzi
a’ci, şi să vă ierte păcatele.
B. O . R . —
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Şi acum vă rog să îngăduiţi ca P.C. decan al Facultăţii de teologie,
Prof. dr. Mircea Păcurari-u, să dea citire Hrisovului tradiţional care a
fost îngropat în piciorul Sfintei Mese din altarul nou sfinţit astăzi.
«Lui Dumnezeu să-i mulţumim pentru toate».
HRISOV
«In numele Tatălui şi al F iului şi al Sfântului Duh, Am in.
N u departe de cetatea Iui Negru Vodă-Descălccatorul, în aceasta
gură de rai, sub «fereastra mare» a M unţilor Făgăraş, poartă de trecere
spre fraţii de dincolo de munţi, şi in apropierea palatului sau de la
Sâm băta de Sus, în anul D om nului 1696, Constantin V odă Brâncoveanu
a ridicat «cu toată cheltuiala M ăriei Sale», cum glăsuieşie inscripţia
ce se păstrează până astăzi, sfânta mănăstire, pe locul unde cu patru
zeci de ani înainte unchiul său, vornicul Preda Brâncoveanu, con
struise o bisericuţă de lemn.
Binecredinciosul voievod, trecut în rândul sfinţilor în anul 1992
îm preună cu cei patru coconi ai săi : Constantin, Ştefan, Radu, Matei
şi sfetnicul Ianache, a aşezat Ia ctitoria sa de la Sâmbăta de Sus
obşte călugărească, înzestrând-o cu toate cele necesare lum inării şi
întăririi in dreapta credinţă a rom ânilor transilvăneni, apăsaţi şi p ri
m ejduiţi în multe chipuri. A înfiinţat aici o şcolaă de «grămătici»,
şcoală de zugravi, învăţând călugării şi alte îndeletniciri, atât de
trebuincioase ridicării neam ului nostru.
Deşi rănite şi moarte, zidurile bisericii şi o parte din pictura
originară au învins intemperiile vrem ii timp de peste 150 de ani
când, între anii 1926— 1936, «cu jertfa de bună voie a întregului popor
român», m itropolitul de pioasă amintire Nicolae Bălan a restaurat b i
serica voievodală, aducând aici vieţuitori cu înaltă formaţie teologică
şi cu m ultă râvnă spre cele ale lu i Dumnezeu, reînviind astfel viaţa
mănăstirească, de altă dată, cu viaţă duhovnicească aleasă, cu şcoală
de pictură pe sticlă, cu buni predicatori şi m ari duhovnici.
în anul 1932 în scaunul de arhiepiscop al Sibiului şî m itropolit al
Transilvaniei, Crişanei şi M aram ureşului a fost ales şi instalat I.P.S.
Dr. Antonie Plăm ădeală care, după o seamă de lucrări înnoitoare să
vârşite în eparhie şi la Centrul eparhial din Sibiu, a avut şi gândul,
îndrăzneţ, ţinând seama de contextul materialist-ateu al vremii, de a
reface din temelie incinta m ănăstirii «Brâncoveanu» de Ia Sâmbăta de
Sus.
Gândul a devenit repede faptă. N u exista însă nici un punct de
plecare. S-a apelat astfel la unii dintre cei mai buni specialişti în
arta brâncovenească. Arhitectul Nicolae Diaconu a fost num it de I.P.S.
Sa M itropolit A ntonie şef de proiect, iar pai tea de rezistenţă a fost
încredinţată inginerului Emilian Tiţaru. S-a beneficiat şi de ştiinţa
m ultor altor specialişti, printre care prof. Vasile Drăguţ, prof. Răzvan
Theodorescu, arhitect Mircea M ihai şi alţii.
S-au făcut planurile şi, în anul Dom nului 1984, au începui lucră
rile, urmărite şi supravegheate pas cu pas de către I.P.S. M itropolit
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Antonie, ajutat îndeaproape de P. Cuv. A rhim . V eniam in Tohăneanu,
stareţul Sf. M ănăstiri, iar de Ia Centrul eparhial de P. Cuv. arhim.
Dionisie Dan, Dl. ing. Pătroiu Octavian şi P. C. Arhid. consilier Ezechie!
Oancea şi de dl. contabil şei Paul Eneotescu. Lucrările de construcţii
au fost conduse de d-nii ingineri I. Sinu, N. Bidilică şi C. Bădiţoiu.
S-a lucrat intens. S-a depus o munca uneori peste puterile fireşti,
adesea aflându-se pe şantier sute de oameni pentru ca mănăstirea să
se ridice cât mai repede, spre a nu fi oprită construcţia de către con
ducătorii atei ai statului din vremea aceea, care nu-şi dăduseră apro
barea pentru un Aşezăm ânt de asemenea dim nesiuni şi cu destinaţie
de mănăstire. Voia lui Dumnezeu şl D uhul Sf. Constantin Brăncoveanu
au vegheat însă ca totul să se termine cu bine.
Până la Revoluţia rom ână din decembrie 1989, cheltuielile au fost
suportate num ai de către Centrul eparhial Sibiu, cu contribuţii ale ie
rarhului şi ale unor preoţi şi credincioşi din Arhiepiscopia Sibiului, iar
după Revoluţia română, lucrările au continuat din resursele m ănăstirii,
din ajutoare acordate prin Secretariatul de Stat pentru Culte, din con
tribuţii ale credincioşilor şi din substanţiale donaţii aduse de I.P.S.
M itropolit Antonie de la donatori de peste hotare.
La această colectare de contribuţii s-a făcut simţit ajutorul d-lui
N. Stoicescu, ambasador, fost m inistru al Cultelor, al P. C. Arhid.
prof. Constantin Voicu, al P.C. Pr. loan Bria şi al altora, Ia cererea
I.P.S. Antonie.
M ănăstirea num ără cu recunoştinţă printre ctitori şi donatori pe
S.S. Patriarhul ecumenic Bartolomeu I-ul, şi pe Prea Fericirea Sa Pa
triarhul Teoetist I-ul al Rom âniei. A lţi donatori, persoane şi instituţii,
au fost trecuţi în Cartea de Aur a m ănăstirii şi pe plăci speciale spre
pomenire.
M ai întâi s-au făcut reparaţii capitale şi s-a restaurat pictura de
la vechea biserică brâncovenească. îm prejuru l ei s-a ridicat apoi din
temelii incinta în stil brâncovenesc, în îorm ă de patrulater, potrivit
tradiţiei ortodoxe româneşti, compusa din două corpuri m ashe de
clădiri cu două nivele, unul spre nord şi altul spre sud, unite prin
două pergole, la est şi la vest. Patru foişoare sculptate în piatră îm 
podobesc incinta în exterior şi în interior.
Corpul de clădiri de Ia nord cuprinde, între altele, îa parter stăreţia, chilii pentru călugări etc., iar la etaj turnul clopotniţă şi o noua,
m onum entala şi spaţioasă biserică, de care mănăstirea avea atâta ne
voie. Biserica poartă hram ul «Sfinţilor M artiri Brâncoveni» şi în cel
m ai scurt timp urmează a fi pictată şi înzestrată cu catapeteasmă şi
străni de stejar sculptat.
Corpul de clădiri de la sud cuprinde, între altele, la parter o
trapeză încăpătoare, bucătărie şi chilii, iar la etaj
Casa
domnească
brâncovenesacă are alături o mare bibiliotecă şi arhondaric, toate
aceste spaţii mărturisind intensa de a face, din mănăstirea «Brâncoveanu», un centru de spiritualitate ortodoxă şi de cultură românească.
Sfinţirea bisericii noi şi a întregii m ănăstiri zidite din nou a avut
loc astăzi dum inică 15 august 1993, la sărbătoarea «Adormirea M aicii
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D om nului», şi a fost săvârşită de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I,
Arhiepiscop aî Constantinopolului, Noua Romă, patriarh ecumenic, în 
soţit de cinci înalţi ierarhi, de preoţi şi diaconi ai Tronului ecumenic,
alături de Prea Fericitul Părinte Teoctist I, Arhiepiscop al Bucureştilor,
M itropolit al M unteniei şi Dobrogei şi Patriarh al României, de I.P.S.
M itropolit Antonie al Transilvaniei, Crişanei şi M aram ureşului, de
I.P.S. M itropolit Daniel al M oldovei şi Bucovinei, I.P.S. M itropolit Nestor al Olteniei, înconjuraţi de un mare sobor de ierarhi, arhimandriţi,
preoţi şi diaconi.
A u fost de faţă oficialităţi guvernamentale de la Bucureşti şi ale
autorităţilor locale din Transilvania şi o foarte mare mulţime de preoţi
şi credincioşi, veniţi din toate colţurile ţării şi de peste hotare.
Bunul nostru Părinte ceresc să răsplătească cu darurile Sale cele
bogate tuturor celor ce au ostenit sau au contribuit într-un fel san
altul la construirea, împodobirea şi înfrumuseţarea acestci mânăstiru
prin care este cinstită grăitoarea jertfă a Brâncovenilor.
Şi acum, Dătătorule dc viaţă, trimite darul Prea Sfântului Tăa
Duh peste mănăstirea aceasta. Binecuvântează pe vieţuitorii ei de as
tăzi şi din viitor, şi pe toţi care cu gând bun o vor cerceta, dăruindu-le
mântuire, întru toaîe cele ziditoare bună sporire, şi îi păzeşte intru
dragostea cea către Tine şi către semeni, către dreptmăritoarea noastr*
Biserică Ortodoxă şi către păm ântul sfânt al Ţării noastre, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Am in».
BARTOLOM EOS
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După citirea acestui hrisov, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
2 rostit un cuvânt adresat nu numai credincioşilor prezenţi, ci întregii
suflări româneşti.
«Sanctitatea Voastră,
Prea iubiţi părinţi şi jraţi în Hristos Domnul,
Onoraţi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale,
Iubiţi credincioşi, fraţi şi sur G r i ,
Ziua de astăzi, aşa cum bine cunoaşteţi, este închinată Adormirii
Maicii Domnului, una din sărbătorile împărăteşti, hramul acestei m ă
năstiri. Mănăstirea în care ne găsim ca şi mănăstirea Horezu, din ju 
deţul Vâlcea, ctitorie a aceluiaşi sfânt, Constantin Brâncoveanu, îşi
z"ăznuiesc astăzi hramul. Ocrotitori ai Ţărilor Române, evlavioşii dom
nitori şi ctitori i-au închinat Maicii Domnului biserici şi mănăstiri aşa
c.nn a făcut şi Sfântul Ştefan cel Mare cu ctitoria sa de la Putna. Evla
via strămoşilor noştri s-a îndreptat, aşadar, spre Maica Domnului. Din
zceastă statornică evlavie au izvorât istoria, cultura, arta, exprimate
opere arhitectonice, în literatură, în imnologie şi pictură, trăsături
ile Ortodoxiei româneşti, de-a lungul secolelor de dăinuire a neamului
nostru.
Dar această sfântă sărbătoare ne învaţăy iubiţi credincioşi, adevăd sfânt că viaţa aceasta pământească este doar o trecere spre viaţa
:ea veşnică, spre viaţa viitoare, aşa cum slăvim noi astăzi pe Maica
Domnului care nu a m urit, nu a adormit, ci «a trecut din moarte la
liaţă şi de pe pământ lă cer». Aceasta şi doxologim noi, astăzi şi aici,
sfânta mănăstire Brâncoveanu: această viaţă la care ne-a născut,
r-in Botez şi prin Sfintele ei Taine, Biserica noastră cea «una, sfântă,
sobornicească şi apostolească». Sărbătorim astăzi bucuria dobândirii
icestei v ie ţi! Neîncetat plină de lum ină, neîncetat plină de nădejde,
plină de certitudine cum se simt pruncii în braţele şi la sânul mamei.
Aşa ne aflăm acum pe vatra aceasta a părinţilor noştri, a martirilor
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Brăncoveni, a mărturisitorilor credinţei ortodoxe de la această mănăs
tire din Sâmbăta de Sas, întăriţi în ci'edinţă şi în nădejdea împărtăşirii
de lumina cea neapropiată a slavei lui Hristos. Suntem, iubiţi fraţi şi
surori, în braţele şi la sânul Maicii noastre, Biserica strămoşească. Să
ne învrednicim de bucuria acestei clipe unice în viaţa noastră.
In jurul sfântului Altar, ne aflăm împreună : ierarhi, aparţinând
a două Patriarhii, preoţi şi credincioşi, aparţinând a două Biserici.
Trăim o clipă deosebit dc sfântă. Ocupăm un spaţiu deosebit de cu
prinzător ce începe în timp cu marele domnitor Neagoe Basarab, apoi
va trece dincolo de noi, spre zările viitorului, ştiut numai de Dumne
zeu. El a rânduit să fim verigă de legătură între anul 1517, sfinţirea
mănăstirii Curtea de Argeş şi ziua de astăzi, sfinţirea noului paraclis
şi a incintei mănăstirii Brăncoveanu de la Sâmbăta de Sus. în acest
moment al spaţiului şi tim pului sacru românesc, împodobit cu icoana
Maicii Dom nului, înconjuraţi de Sfinţii îngeri, de mar Uri şi sfinţi din
neamul nostru, ne-a fost dat, săvârşind slujba, să ne apropiem de ace
laşi sfânt Potir.
Dumnezeu ne-a binecuvântat, iubiţii mei, cu bucuria de a primi
vizita Sanctităţii Sale Bartolomeu 1, patriarhul ecumenic al Constanti
nopolului, înconjurat de un sfinţit sobor de ierarhi. înălţând împreuni
cu Sanctitatea Sa rugăciuni, aşezând la noul Altar Sfintele Moaşte,
spălându-l şi ungându-l cu Sfântul şi Marele Mir, iar în acest loc să
vârşind dumnezeiasca Liturghie, mi se pare, ca şi patriarhului Iacob din
Vechiul Testament, că a coborât peste noi, aievea, raiul lui Dumnezeii
cu frumuseţile şi pacea lui. Această frumuseţe a Creatorului şi a firii
înconjurătoare, pe care nu o pot descrie cuvintele omeneşti, aceastz
frumuseţe a sufletelor, a sufletelor dumneavoastră, ale tuturor celor
care aţi venit astăzi, ca şi noi, Intr-un adevărat pelerinaj de smerenie,
de credinţă şi de bucurie duhovnicească, ne înalţă gândul la Cel ce le-i
zidit pe toate din marea Sa iubire de oameni. Am venit la invitaţia
Î.P.S. Mitropolit Antonie, conducându-l pe Sanctitatea Sa Patriarhul
Bartolomeu I ca pe un iubit frate şi părinte al Bisericii constantinopoli
tane, bucwrându-ne, ieri seară, de o frumoasă primire în catedrala mi
tropolitană din Sibiu. Ca şi altă dată, cu ani în urmă, am venit şi acu
ca un pelerin, cu aceeaşi evlavie şi cu aceeaşi dragoste faţă de părinţi
din această mănăstire, faţă de bunii credincioşi şi preoţi transilvănen
Cunoscându-vă râvna, ştiam că veţi veni şi de data aceasta să întâm
piuăm pe Sanctitatea Sa. Ştiam că o să ne bucuraţi cu bucurie sfăni
pentru care vă binecuvântez cu multă dragoste şi preţuire.
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Nu văzusem încă lucrările sfinţite astăzi, paraclisul şi incinta, ri
dicate din temelie, lucrări descrise în hrisovul aşezat la Sfânta Masă, —
care va rămâne peste veacuri, aşa cin?i a rămas cel de la mânstirea
Curtea de Argeş — , cu numele ctitorilor şi binefăcătorilor ce vor fi
pomeniţi în veci. Numele celor scrişi pe plăcile de marmură de sub
clopotniţă, dar, mai alesy numele dumneavoastră, ale tuturor, iubiţi
părinţi şi fraţi, prezenţi în jurul nostru într-un număr atât de mare,
cu sufletele curate şi cu inimile ca nişte potire gata să primească darul
Duhului Sfânt, numele tuturor sunt chezăşie peste veacuri ale unităţii
noastre de credinţă. Prin astfel de fapte îl primim în suflete pe Duhul
Sfânt. Ceea ce rămâne din viaţa noastră şi ceea ce trebuie să-i dea va
loare este fapta credinţeiy adevărul, binele, dreptatea, pacea, iubirea şi
facerea de bine ca daruri dumnezeieşti. Ceea ce vedem atât de înălţător
şi de frumos în mănăstirea aceasta este, de asemenea, darul lui D um 
nezeu. Numai darul lui Dumnezeu exprimă ceea ce avem noi mai frumos
şi din punct de vedere fizic, dar mai ales, din punct de vedere sufletesc.
La o asemenea zidire au contribuit proiectanţi de mare pricepere
sub ochiul şi gândul înalt Prea Sfinţitului Antoniey carey mai întâi a
conceput în mintea Sa această uriaşă operă, împlinită în anii grei ai
dictaturii comuniste. Fiecare cărămidă a fost luată de o pahnă şi aşezată
la locul ei. Fiecare figură din atât de frumoasele împodobiri ale coloane
lor şi ale acestor capiteluri a fost cioplită de un meşter iscusit, asemeni
acelora pe care-i căutau voievozii noştri, pentru a ne lăsa, înscrise în
piatră, în lemn sau în cărămidăy vrednicia, credinţa şi evlavia neamului
românesc. Aţi auzit din cuvântul înalt Prea Sfinţitului Antonie câtă
muncă s-a depusy câtă grijă a purtat înalt Prea Sfinţia Sa în vremuri de
îngrădiri a libertăţii, ca mănăstirea să arate atât de frumos. Dumnezeu
şi sfinţii Săi ne-au ajutat şi ne-au ocrotit aşa cum spuneam şi la m ă
năstirea Putnay cu prilejul canonizării domnitorului Ştefan cel Mare.
Noi, ierarhii şi preoţii, restauram şi clădeam, ca dintr-o poruncă de Sus,
spre a pregăti cum se cuvine întâmpinarea sfinţilor români. Iar când
în iunie 1992 am plinit rânduiala proclamării Sfinţilor români, acolo
la Putna, totid părea nou : şi clădirile şi m unţii şi brazii şi 7nănastirea
şi credincioşii, cu staiele lor tradiţionale din Bucovina.
Acelaşi fapt se petrece şi aici, o,stăziy când înaintea ochilor vedem
straiele frumoase din Ţara Bârsei şi din Ţara Făgăraşului şi din cele
lalte locuri de pe unde aţi venit. Totul este nou şi măreţ l Totul se
pregăteşte să primească pe Dumnezeu ! să primească pe împăratul ce
rului şi al pământului. Noi lucram atunci, în 1982, în 1984, în anii
de dinainte şi în anii care au urmat, mereu, şi pregăteam, fără să ştim,
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momentul descoperirii dumnezeieşti, clipele taborice, pe care Ze trăim
astăzi. Toate marile descoperiri dumnezeieşti s-au săvârşit pe munte :
pe muntele Taborf pc muntele Sinai, pe muntele Nebo, iar astăzi, aici
pe m unţii neamului nostru implorăm coborârea D uhului Sfănt pentru
prefacerea Cinstitelor Daruri. Pe bună dreptate putem rosti împreună
cu psalmistul David : «Doamne, cât s-au mărit lucrurile Tale, toate cu
înţelepciune le-ai făcut ! Umphttu-s-a pământul de zidirea Ta ! (Psal
mul 103, 25).
Iubiţi credincioşi,
Sfinţii români, aceşti vajnici apărători ai credinţei, ai înălţării nea
m ului prin virtute şi prin roadele ei şi ca iubitori ai lim bii noastre ne-au
păstrat fiinţa naţională prin învăţătură şi jertfă, îm plinind ei, pe pă
mântul nostru, minunea frumuseţii dumnezeieşti, asemenea descoperiri
lor celor mai presus de fire. De acum înainte se înscrie şi această «poartă
a cerului» — noua cetate a mănăstirii alături de cea de la mănăstirea
Curtea de Argeş, fiecare fiind sfinţite de un patriarh ecumenic. Cu dă
ruire şi cu dragoste a răspuns Sanctitatea Sa invitaţiei noastre şi dra
gostei credincioşilor şi clerului Bisericii Ortodoxe Române.
Sanctitatea Voastră,
Nu este cu putinţă a spune sau a mai adăuga ceva la cuvintele atât
de frumoase alcătuite şi rostite de înalt Prea Sfinţitul Antonie, decât
un cuvânt cald de mulţumire, izvorât din inimile noastre şi a acestor
iubiţii fii şi fiice ai Bisericii noastre. Nu găsim un altul, mt-i posibil
un cuvânt mai cuprinzător pentru această fericită împrejurare, decât
acela de mulţumire. Noi num im însăşi Sfânta Liturghie «Euharistie»,
adică «Mulţumire» pentru tot ceea ce Dumnezeu ne dăruieşte. Astăzi
ne împărtăşim din această «Euharistie» cu toţii, cei care suntem alături
de Sanctitatea Voastră şi, la rândul nostru, o adresăm Sanctităţii Voas
tre pentru ceea ce aţi dăruit din suflet şi iubire clerului şi credincioşilor
ortodocşi români.
Suntem Biserici Ortodoxe' naţionale şi autocefale şi multora li se
pare că, din acest motiv, nu putem păstra unitatea de credinţă, de cult,
de organizare etc. Dar viaţa bisericească, de când există Bisericile auto
cefale şi se străduiesc în împlinirea misiunii lor spre slava lui Hristos,
a dovedit că tăria unei Biserici locale, tăria ei spirituală, integritatea
ei de credinţă, de învăţătură patristică şi canonică şi, în general, de
viaţă religioasă, constituie şi tăria Bisericii universale. Tăria spirituală
din Biserica locală înseamnă tăria Ortodoxiei, tăria panortodoxă. în
zilele noastre legăturile dintre Biserici le exprimăm nu numai prin vi
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zite — ca aceasta care valorează foarte mult — ci şi prin conferinţele şi
rzyJlnirile panortodoxe.
O
întâlnire ca aceasta de astăzi, cu m ii de credincioşi ortodocşi,
la această mănăstire, sau la Bucureşti, la Alba lulia sau Cluj-Napoca,
in zilele următoare, înseamnă foarte mult. înseamnă comuniunea sfântă,
vederea faţă către faţă, înseamnă părtăşia durerilor şi împlinirea celor
de lipsă. Aveţi în faţă dimensiunea cea nesfârşită a Trupului tainic al
lui Hristos. Trupul lui Hristos din care facem parte cu toţii. Aveţi în
fztă, Sanctitatea Voastră, clerul Bisericii Ortodoxe Române de la m ă
năstirile şi bisericile parohiale din Transilvania şi din alte ţinuturi ale
României. Aveţi în faţă un cler m ult încercat şi apărător, până la sa
crificiu, al credinţei noastre dreptmăritoare. Aveţi în faţă chipurile lu 
minoase ale acestor credincioşi, care aduc mărturia vredniciei lor orto
doxe, care au păstrat şi în vremurile dictaturii comuniste şi păstrează
acum., în vremea noastră, unitatea credinţei, dovedindu-se neînfricaţi
apărători ai Ortodoxiei, în Transilvania mai ales. Aveţi în faţă cetele
de copii — îngerii Biserici — cetele de tineri şi tinere însetaţi de hrana
nemuririi. Nu sunt vrednic să mă plec în faţa lor, să le aduc cuvinte
de laudă pentru tot ce au făcut şi fac aceşti credincioşi, românii din
iară şi de pretutindeni, care ne-au ţinut braţele ridicate în rugăciune
şi în eforturile păstrării tezaurului mântuitor cu toate constrângerile
dictaturii. Veneau, ca şi acum, în jurul ierarhilor şi preoţilor şi as
cultau cuvintele de învăţătură la 7nănăstirea Neamţ sau la Nicula, la
Hodoş-Bodrog sau la Tismana sau la celelalte biserici şi mănăstiri din
ţară. Forţa noastră duhovnicească, a Bisericii noastre, sunt aceşti cre
dincioşi, aşa cum, de altfel, mărturiseau patriarhii apostolici la 1848 :
Vrednicia credincioşilor, zelul lor şi al sfinţiţilor slujitori ţin Biserica
Mântuitorului Hristos.
Această imagine a Bisericii Ortodoxe Române, sunt sigur, o veţi
păstra în chivotul fiinţei Sanctităţii Voastre. Sunt sigur că o veţi purta
pretutindeni pentru că acest neam românesc, născut creştin în istorie,
işi dovedeşte vrednicia sa păstrând şi înmulţind moştenirea sfântă lă
sată de Sfântul Apostol Andrei şi de urmaşii lui în toate ţinuturile
noastre româneşti. Fiii acestui neam Vă primesc şi la această mănăstire,
precum pretutindeni, ca pe un Părinte, ca pe un sol de pace, de bucurie
şi de sfinţenie, aşa cum ne şi este misiunea noastră. Aceşti credincioşi
ortodocşi români s-au bucurat astăzi văzându-Vă, asemenea Ucenicilor
,Ioan 20, 20). Sunt încredinţat că ei v-ar împărtăşi m ult mai fermecător,
mult mai limpede, simţămintele lor de iubire şi devotament pentru
Biserică. Primiţi-le din acest loc sfânt şi în această zi sfântă închinată
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Maicii Domnului care este Mama noastră ocrotitoare a tuturor. Să vă
facă Dumnezeu parte, Sanctitatea Voastră, să mai încercaţi asemenea
bucurii. Să aveţi în arhipăstorirea încredinţată de Duhul Sfânt, de mare
responsabilitate ecumenică, prisos de înţelepciune spre a ne împărtăşi
şi nouă, celorlalte Biserici, cele de folos spre plinirea, creşterea şi desă
vârşirea Trupului lui Hristos.
Purtând împreună jugul Lui ne vom împărtăşi unii altora grijile
şi amărăciunile, dar şi bucuriile, care în mod firesc le aducc slujirea
Bisericii lui Hristos. El ne va întări prin Duhul Sfânt să biruim multele
piedici, multele necazuri, multele lipsuri întâmpinate în slujirea M ân
tuitorului Hristos. Am găsit şi în trecut, nădăjduim că şi în viitor vom
afla înţelegere şi dragoste la Tronul ecumenic. Nu întâmplător Vă aflaţi
la una din mănăstirile martire, cu ctitori martiri şi din rândul monahi
lor, pentru că monahismul în Ortodoxie are şi o dimensiune de sufe
rinţă şi de jertfă în apărarea statornicirilor Sfinţilor Părinţi. Când D um 
nezeu ne va ajuta ca toate Bisericile locale, deci Ortodoxia, să aibă un
monahism cerut de vremurile atât de crâncene în căutarea adevăndui
şi a lum inii lui Hristos, cu aceste valori vom avea mai m ult curaj să
intrăm în Europa, cu mai multă îndreptăţire. Vom intra cu dimensiu
nea duhovnicească a popoarelor ortodoxe, chemate de Dumnezeu să-şi
aducă fiecare slava sa (Apoc. 5, 9).
Mulţumindu-vă încă o dată cu căldură, rog pe Maica Dommdui şi
pe aleşii Sfinţi Brâncoveni, să vă răsplătească osteneala, să ne ajute ca
în aceeaşi sfântă comuniune să slujim Sfânta noastră Ortodoxie pe calea
iubirii, pe calea unităţii, pe calea coresponsabilităţii noastre în duhul
dragostei Mântuitorului Hristos şi a predaniilor Sfintei noastre Orto
doxii. Cu adâncă smerenie, putem mărturisi împreună cu Sfântul Apos
tol şi Evanghelist loan că : «Ce era de la început, ce am auzit, ce am
văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mâinile noastre au pipăit despre
Cuvântul vieţii... vă vestim şi vouă ca şi voi să aveţi împărtăşire cu
noi» (1 loan 1, 1, 3) Amin».
Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constanti
nopolului a rostit următorul cuvânt, ocazionat de slujba sfinţirii m ă
năstirii Sâmbăta de Sus :
«Prea Fericite şi iubite frate întru Hristos, Teoctist,
înalt Prea Sfinţite,
Iubiţi fii întru Domnul,
Dăm slavă lui Dumnezeu, deoarece ne-a învrednicit să săvârşim
astăzi, împreună, ca o singură familie, într-o singură gură şi cu o sin
gură inimă, sfinţirea acestei biserici pe care dumnezeiescul zel al înalt
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Prea Sfinţitului frate Antonie, a ridicat întru cinstirea şi pomenirea
Sfântului martir Brăncoveanu şi a celor patru fii ai săi. Cei care, tatăt
împreună cu fiii, an ales să jertfească viaţa lor cea trecătoare, decât sa
se lepede de credinţa lor In Dumnezeu M ântuitorul.
In acei ani foarte grei şi în anii recenţi, la fel de grei, Biserica
Ortodoxă a dat foarte mulţi martiri şi mărturisitori, care constituie no
rul cel marc al martirilor celor noi, care înfrumuseţează cerul duhov
nicesc al Bisericii noastre. Toţi aceşti mar tir i} împreună cu prunii mar
tiri ai secolelor creştinismului, dau mărturie despre faptnl că Dumnezeu
există în veac, şi pe de altă parte dau mărturie despre faptul că Dum 
nezeu există în veac, şi pe de altă parte dau mărturie despre faptul
că noi, cei care trăim astăzi, avem în cer protectori, care se roagă şi
mijlocesc la Dumnezeu pentru noi, şi în felul acesta depăşim dificul
tăţile şi problemele acestei lumi pentru care s-au jertfit martirii secole
lor trecute, ca să putem ţine sus drapelul Ortodoxiei, să slăvim cu viaţa
şi cu faptele noastre numele sfânt al lui Dumnezeu, şi să iubim pe toţi
oamenii, şi pe cei care ne iubesc şi pe cei care n,e urăsc. «Intru aceasta
vor cunoaşte toţi dacă sunteţi ucenici ai mei, dacă veţi avea dragoste
unii către alţii» (loan 13, 35).
Această iubire care izvorăşte de la Dumnezeu în Treime este pu
terea unităţii în Ortodoxie.
Unitatea Ortodoxiei este unitate a dragostei în egalitate după cu
vintele Mântuitorului Hristos, rostite de nenumărate ori, aşa cum am
amintit şi mai înainte, că veţi fi cunoscuţi ca ucenici ai Domnului dacă
va sălăşlui dragostea între voi.
Această unitate are însă nevoie de un centru pentru coordonarea
conlucrării Bisericilor Ortodoxe.
De aceea, Sfânta noastră Ortodoxie din lumea întreagă a avut în 
totdeauna şi are un centru de unitate. Nu a avut însă şi nici nu are
un centru de autoritate, aşa cum este Roma, pentru Occident. Acolo
unitatea reclamă autoritatea unei singure persoane, centrul de unitate
a devenit centrul autorităţii unei singure persoane. De aceea se soco
tesc a fi uniţi cei care se supun autorităţii acestei unice persoane a
episcopului Romei.
Simţim nevoia să exprimăm recunoştinţa noastră faţă de ctitorul
acestei mănăstiri, Constantin Brăncoveanu, binefăcător şi al multor bi
serici şi mănăstiri din întreg Răsăritul ortodox.
Cu acest prilej, participând astăzi la sfinţirea unei mari mănăstiri
româneşti, facem publică recunoştinţa Tronului nostru, apostolic şi
ecumenic, faţă de toţi domnitorii Ţării Româneşti şi ai Moldovei, care
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în repetate rânduri s-au arătat generoşi binefăcătoi'i ai sfintelor noastre
mănăstiri ajunse in trecut la gradul cel din urmă al sărăciei şi dis
trugerii. Ne referim în mod special la mănăstirile din Sfântul Munte
care se află sub directa noastră grijă episcopală.
Aducând deci, în această slăvită mănăstire românească, îmbrăţi
şarea de pace a mănăstirilor aghiorite, fericim şi suntem recunoscători
marilor binefăcători ai acestora, domnitorii ro m ân i: Ştefan cel Mare al
Moldovei pentru mănăstirile Vatoped, Zografu, Sfântul Pavel şi Grigor i u ; Neagoe Basarab al Ţării Româneşti pentru mănăstirea D ionisiu;
Bogdan al Moldovei pentru Protaton; Petru Rareş al Moldovei pentru
Dionisiu şi Caracalu; Alexandru Lăpuşneanu al Moldovei pentru Doc h iariu; Roxana Lăpuşneanu pentru Dionisiu şi Caracalu, şi tuturor
celorlalţi ale căror nume sunt pomenite cu recunoştinţă de mănăstirile
care au beneficiat de ajutorul lor.
în general, poporul ortodox român se poate mândri în Domnul
nostru Iisus Hristos deoarece în timpuri de mare sărăcie pentru pa
triarhiile ortodoxe ale Răsăritului, binecredincioşii şi slăviţii domnitori
ai Ţării Româneşti şi Moldovei au fost stâlpi şi sprijinitori nu numai
mănăstirilor şi bisericilor, ci chiar şi scaunelor patriarhale. De aceea,
Patriarhia Ecumenică, Biserica mamă recunoscătoare faţă de fiii ei
buni, a dat acelor generoşi voievozi cea mai înaltă cinstire. în locul
unde altădată se afla tronul împăratului bizantin, în catedrala patriar
hală, faţă în faţă cu tronul patriarhal, în timpurile de care vorbim, se
aflau tronurile domnitorilor Ţării Româneşti şi ai Moldovei.
Pentru evenimentul istoric de azi pe care l-am trăit cu toţii îm 
preună, felicit din toată inima pe Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, pe vrednicul dumneavoastră Patriarh şi pe energicul şi în
ţeleptul mitropolit al dumneavoastră Antonie !
Preasfânta Maică a Domnului să vă ocrotească întotdeauna cu ru
găciunile sale. A m in !».
La terminarea Sfintei Liturghii, I.P.S. Mitropolit Daniel al Mol
dovei şi Bucovinei a rostit un cuvânt de învăţătură la praznicul «Ador
m irii Maicii Domnului».
în continuare, în faţa tuturor celor prezenţi, a avut loc conferirea
gramatei de stareţ pe viaţă părintelui arhimandrit Veniamin Tohăneanu,
fostul stareţ al acestei mănăstiri, cunoscut prin şcoala de pictură a
icoanelor pe sticlă, care a avut un mare merit în chivernisirea treburilor
mănăstirii.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit un scurt cuvânt
în care a vorbit tuturor celor prezenţi despre vredniciile părintelui
arhimandrit Veniamin Tohăneanu ca stareţ al mănăstirii Sâmbăta de
Sus.
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în continuare s-a dat citire gramatei pentru investirea noului sta
reţ, arhimandritul Irineu Duvlea.
A avut loc apoi o agapă festivă în trapeza mănăstirii. Sanctitatea
Sa, Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, a rostit
un cuvânt, după care a înmânat domnului Adrian Năstase, preşedintele
Camerei Deputaţilor, «Crucea de senior», iar altor personalităţi cultu
rale şi politice o medalie a Patriarhiei Ecumenice.
La ora 18,00 oaspeţii au vizitat împrejurările mănăstirii, după care
au poposit în două sate din judeţul Braşov : Sâmbăta de Sus şi Drăguş, localităţi care păstrează frumoase tradiţii populare. Oaspeţii au
fost întâmpinaţi, la intrarea în cele două biserici, după tradiţia româ
nească străbună, cu pâine şi cu sare, de către preoţi şi poporul dreptcredincios îmbrăcat în frumoase costume populare.
Au avut loc şi scurte spectacole populare specifice, susţinute de
tineri din cele două sate în cinstea distinşilor oaspeţi.
t
La întoarcerea în mănăstirea Sâmbăta, obştea monahală a ţinut
să marcheze această vizită a înalţilor ierarhi la ctitoria brâncovenească.
Toată obştea mănăstirii a fost prezentă în faţa celor doi patriarhi, au
cântat un Polihroniu şi au cerut binecuvântări patriarhale.
Duhovnicul mănăstirii, cunoscutul părinte Teofil Părăianu, nevăză
tor, dar cu o vieţuire aleasă, a rostit un scurt cuvânt de suflet prilejuit
de această vizită :
«Sanctitatea Voastră,
Pentru obştea mănăstirii noastre e o mare bucurie prezenţa Sanc
tităţii Voastre în mijlocul nostru. Sunt aici, la mănăstire, de 40 de ani
şi am 64 de ani de viaţă. Am venit la mănăstire ca absolvent de teo
logie, am trăit aici o viaţă excepţional de frumoasă şi sper ca aşa să
fie şi cealaltă vreme a vieţii mele. Am fost înconjurat de fraţi buni,
am început viaţa mănăstirii cu părinţii duhovniceşti deosebiţi, dar în
toţi aceşti ani de viaţă mănăstirească nu m-am gândit niciodată că la
această mănăstire va veni un patriarh ecumenic. Aşa că acum sunt
deosebit de bucuros că s-a îm plinit o dorinţă a celor care au ştiut să
dorească lucrul acesta şi împlinirea acestei dorinţe e şi spre bucuria
noastră.
Vă dorim păstorire cu mult folos pentru credincioşi şi zicem din
toată inima : «Pomeneşte, Doamne, pe Sanctitatea Sa, Bartolomeu I,
pe care dăruieşte-1 Sfintelor Tale Biserici, în pace, întreg, sănătos, în 
delungat în zile, drept-învăţând cuvântul adevărului Tău. Intru mulţi
ani !».
La acest cuvânt, Sanctitatea Sa, Patriarhul ecumenic, Bartolomeu I,
a răspuns :
«Cu zâmbetul, cu surâsul Dvs. şi cu aceste frumoase cuvinte ne-aţi
dat o lecţie foarte importantă. Lecţia este aceasta că simţurile trupeşti
nu au întotdeauna cea mai mare importanţă în raport cu cele duhovni
ceşti, în faţa lumii, în faţa lumii duhovniceşti, adică viaţa aceasta efe
meră, trecătoare, de aici, nu este mai nimic în faţa celei veşnice pentru
care, sunt sigur, însuşi părintele Teofil, cu experienţa lui monahală de

78

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

atâţia ani, s-a orientat, să zicem, definitiv. întreaga lui comportare ne
dovedeşte că nu are nici o plângere â propos de această lipsă fizică ; e
foarte bogat sufleteşte, vede cu ochii sufletului său, de acum, lucrurile
duhovniceşti veşnice ale lui Dumnezeu de aceea încă o dată repet că
ne dă o lecţie foarte puternică despre puterea pe care trebuie să o avem
noi, puterea sufletească pe care trebuie să o avem mereu. Ii urez să
trăiască încă mulţi ani în această mănăstire şi să fie un bătrân frate
care să sprijine şi să întărească cu cuvintele lui pe cei mai tineri fraţi
şi mă bucur foarte m ult că văd aici foarte m ulţi fraţi tineri în această
mănăstire istorică. Acum prin ostenelile confratelui, mitropolitul A n
tonie al Transilvaniei începe o nouă perioadă în istoria şi în viaţa aces
tei mănăstiri. Doresc şi mă rog la Dumnezeu să trimită aici m ulţi tineri
fraţi ca să-i întărească şi să-i crească şi să-i adauge la cei care sunt
deja încât această mănăstire să fie o adevărată oază pentru întreaga
Transilvanie şi pentru întreaga Românie, având şi binecuvântarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, care, la rândul său, e foarte iu
bitor de monahism pentru că a pornit de la mănăstirea Cernica unde în
tinereţe a petrecut 8 ani, iubeşte şi sprijină toate mănăstirile. Deja ca
mitropolit al Moldovei a avut in jurisdicţia sa multe mănăstiri pe care
le-a ajutat şi Ie-a sprijinit ca un adevărat părinte duhovnicesc, dar şi
acum, când are o responsabilitate încă şi mai mare, continuă să îm 
brăţişeze cu multă dragoste întregul monahism din România.
Atunci când noi, ceilalţi ortodocşi, vorbim despre Biserica Româ
nească, primul lucru care ne vine în imagine, in mintea noastră, este
acest înfloritor monahism. Aşa cum bine ştim din istoria noastră, mo
nahismul este o mare putere a Bisericii, de aceea socotim că această
putere şi viaţă a Bisericii Româneşti se datorează neapărat monahismu
lui. Noi, în Constantinopol, simţim foarte mult şi adânc această lipsă a
monahismului viu, fapt care, desigur, se datorează unor împrejurări
exterioare, Constantinopolul, acolo la Tronul Patriarhiei, e lipsit azi
de monahism.
Acest Constantinopol, despre care ştim toţi din istoria bisericească,
a avut altădată atât de multe şi de vii mănăstiri, mănăstiri care cultivau
atunci atât teologia, cât şi artele bisericeşti şi erau, în vremea aceea,,
un sprijin puternic pentru patriarhii din timpurile acelea.
In tot cazul urăm întregii obşti, împreună cu noul ei egumen, Iri
neu, despre care am auzit frumoase cuvinte de la păstorul lui care se
gândeşte ca această mănăstire să crească şi să propăşească-n Domnul.
Doresc să aveţi între Dvs., multă şi adevărată iubire, să aveţi înălţime
sufletească pentru că şi în mănăstiri sunt neputinţe omeneşti, slăbiciuni
omeneşti. Dar să aveţi întotdeauna conştiinţa vie şi puternică că aveţi o
misiune cu totul specială, din pricina istoriei acestei mănăstiri, adică
misiunea aceasta faorte specială se referă la monahismul Transilvaniei
şi chiar la monahismul României întregi.
Xoi, in Constantinopol, în tot cazul vom conta mult pe rugăciunile
a:trs:ei obşti. Mulţumim foarte mult pentru grija ce ne-aţi purtat-o ieri
5:
noi ştim că v-aţi ostenit foarte mult. E adevărat că, noi n-am
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văzut de aproape decât pe părintele îrineu şi pe părintele Veniamin,
dar în spate erau toţi angajaţi, deci toţi s-au ostenit pentru noi.
Le mulţumesc şi vă binecuvântez din toată inima şi mă rog la Bu
nul Dumnezeu să mă Învrednicească şi pe mine şi pe însoţitorii mei să
revenim cândva şi să ţintim spre vârfurile Carpaţilor ca să ne bucurăm
de frumuseţea locului, să trăim momente duhovniceşti în această oază,
desigur, să avem din noi rodul ostenelilor să ne îngrijiţi tot atât de
bine, să fim întăriţi din dragostea voastră, şi să ne îndestulăm din bună
tăţile preparate aici In mănăstire».
Luni, 16 august 1993. în ziua pomenirii «Sfinţilor Martiri Brâncoveni», cele două delegaţii, a Patriarhiei Ecumenice şi a Patriarhiei Ro
mâne, s-au îndreptat spre Centrul episcopal de la Alba Iulia şi spre
mănăstirea Râmeţi, unde se împlineşte mai bine de un an de la săvâr
şirea slujbei de canonizare a Sfântului Ierarh Ghelasie.
La ora 11,00 coloana a ajuns la Sibiu, unde a făcut un popas la
Muzeul Satului, un muzeu aflat în aer liber, cu tradiţii populare, ce
poartă numele de ASTRA. însuşi directorul acestui muzeu a ţinut să dea
explicaţiile necesare distinşilor vizitatori.
După acest popas, coloana s-a îndreptat spre istoricul oraş Alba
Iulia, unde a ajuns Ia ora 12,30. in catedrala «Reîntregirii» li s-a făcut
înalţilor oaspeţi o primire impresionantă de către clerul şi credincioşii
din Alba Iulia. S-a săvârşit un Te-Deum pe un podium special amena
jat în faţa Catedralei, deoarece în acest lăcaş au început lucrări de res
taurare. La slujbă au participat şi Excelenţa Sa, George Iacubini —
episcop auxiliar romano-catolic de Alba Iulia, preotul loan Mitrofan
— rectorul Institutului greco-catolic din Blaj, preotul Eugen Totoian,
protopop greco-catolic.
Din partea autorităţilor locale au participat dl. prefect loan Rus,
dl. primar loan Timiş, dl. senator Emil Negruţiu ş.a.
Au mai participat credincioşi, preoţi, monahi şi monahii, tineri
teologi.
La sfârşitul slujbei Te-Deumului, P. S. Episcop Andrei a rostit ur
mătorul cuvânt de bun-venit :
«Pentru noi românii, aşa cum spunea Nicolae Iorga, Alba Iulia
este şi Golgota şi Ierusalim. Pentru că şi tragediile legate de existenţa
noastră ca Biserică creştină, de existenţa noastră ca neam românesc şi
tragediile şi bucuriile s-au îm plinit aici. încă din primul mileniu ro
mânii transilvăneni îşi aveau în Alba Iulia centrul lor bisericesc.
Vitregiile vremurilor însă i-au determinat pe înaintaşii noştri să-şi
mute centrul eparhial din Alba Iulia în munţii Râmeţului, la Vad, la
Cluj şi în alte locuri pentru că vremurile erau înţesate de necazuri şi
de greutăţi pentru dreptcredinciosul popor român, şi pentru ţara lui
şi pentru neamul lui. De abia în veacul al XYI-lea mitropolia transil
văneană se întoarce în Alba Iulia, iar Mihai Viteazul, primul unifica
tor al românilor, are dorinţa de a construi aici o catedrală măreaţă.
Ştia el, atunci când construia catedrala în 1597, că temelia unităţii
noastre naţionale ne-o dă unitatea spirituală, credinţa noastră ortodoxă
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pe care o avem de aproape 2000 de ani. Şi s-a întâmplat că aceia care
nu ne doreau binele au dărâmat şi catedrala şi mitropolia. A venit vea
cul de mari încercări când pentru credinţă şi pentru pământ şi pentru
lege s-au dat jertfe.
Nu putem face un pomelnic al tuturor celor care dorm în ţărână
şi care au plecat de aici mărturisind credinţa cu viaţa lor. în Alba Iulin, această Colgotâ şi Ierusalim al nostru, au cârmuit doi ierarhi pe
care-i avem trecuţi în calendar : Sfântul Ilie Iorest şi Sfântul Sava
Brancovici.
Pe lângă această misiune dumnezeiască de călăuzire a poporului
pe calea mântuirii în Alba Iulia, preoţii noştri, bisericile noastre au
desfăşurat şi o activitate culturală. Dacă ar fi să pomenim doar pe m i
tropolitul Simion Ştefan care a tipărit aici în 1648 Noul Testament în
limba română. De aceea tot istoricul pe care l-am pomenit zicea că :
mitropolia Bălgradului este cel mai trainic şi cel mai de folos aşeză
mânt al românilor de peste munţi.
Au venit necazurile, au fost împărţiţi fraţii şi atunci mărturisitori
pentru credinţă au fost Sfântul Sofronie, Sfântul Visarion,
Sfântul
Nicolae Oprea şi alţii, care au înviorat în suflete credinţa. De abia când
a rânduit Dumnezeu, în ziua de 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia să se
refacă unitatea naţională a românilor să se împlinească un vis mai
vechi pentru că marele nostru erou Avram lancu care a trecut din
lume spunând : «singurul ţel al vieţii mele este să-mi văd naţiunea fe
ricită».
La Blaj, în 1848, pe Câmpia Libertăţii, el şi ceilalţi corifei ai şcolii
ardelene, anticipaseră evenimentul ce se va întâmpla la Alba Irnlia la
1 Dccembrie 1918. De abia după acest eveniment a fost posibilă ridi
carea acestei catedrale, care nu face altceva decât să pomenească de
vechea catc-drală risipită, de martiri, să ne aducă aminte că Dumne
zeu este cel ce poartă de grijă poporului Său.
Aici, după ce s-a refăcut unitatea naţională, aici s-a refăcut şi uni
tatea spirituală. Ar fi prea multe de spus Sanctitatea Voastră, Prea Fe
ricirea Voastră şi înalţi oaspeţi, legat de tragica noastră istorie. Ziua
de astăzi este o zi mare, însemnată, fără egal, pentru că prezenţa Sanc
tităţii Voastre şi a Prea Fericirii Voastre, şi a înalţilor oaspeţi la Alba
Iulia nu face altceva, decât să sublinieze marele adevăr şi anume că
încă mai sunt răni de tămăduit, că încă mai sunt lucruri de înfăptuit
şi pe tărâm spiritual, şi pe tărâm naţional.
Rugăciunile pe care le veţi face astăzi pentru noi, cuvântul de îm
bărbătare a poporului, va întări în suflete credinţa că Dumnezeul nos
tru este cu noi, şi că nu piere nădejdea şi flacăra din sufletele noastre ; a
zis : sunt şi răni spirituale. Dorim să fie împlinit Cuvântul Mântuit
rului, când El vrea «ca toţi să fie una» (Ioan 17, 21) însă până atun
îi cerem lui Dumnezeu şi le cerem tuturor creştinilor ca şi nouă cel
de aici să ne îngăduie să trăim uniţi la noi acasă, ca atunci, când \
veni ceasul, să murim cu toată creştinătatea.
Dorim apoi să vedem frumoasa zi când tot în Alba Iulia, fra
noştri care încă, politic, sunt despărţiţi în alte provincii, aşa cum
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făcut-o în 1918, să-şi poată din nou manifesta dorinţa şi crezul de a fi
in ţara lor, lăsată de Dumnezeu pentru totdeauna. Sunt clipe de mare
Înălţare sufletească pentru noi, ştim că toate acestea nu se pot realiza
decât punându-se nădejdea în Hristos Domnul. El este Cel care poate
să ne ajute în această lume atât de învălmăşită şi de învolburată. Dar
şi prezenţa Sanctităţii Voastre şi a Prea Fericirii Voastre, astăzi, la Alba
Iulia, este un pas înainte pentru tămăduirea acestor boli sufleteşti şi
pentru realizarea acestor idealuri scumpe nouă creştinilor din România.
închei cu cuvântul psalmistului : «Binecuvântat este cel ce vine
intru numele Domnului». Amin ! întru mulţi şi fericiţi ani, Sanctitatea
Voastră şi Prea Fericirea Voastră !».
La acest cuvânt de bun-venit, Sanctitatea Sa Bartolomeu I a răs
puns prin următoarele cuvinte :
«Simţim o deosebită bucurie şi cinste aflându-ne in această cetate
istorică a Alba luliei, care, mai mult decât oricare altă cetate româ
nească este legată de marea năzuinţă a realizării României unite. Aici,
In 1599, marele voievod al Ţării Româneşti, Mihai Viteazid, a unit sub
sceptrul său Ţara Românească, Transilvania şi Moldova. Astfel, lita naş
tere prima Românie unită. Această unire a luat sfârşit odată cu uci
derea domnitorului Mihai Viteazid, în 1601.
Ideea unirii a rămas adânc înrădăcinată aici, unde s-a dezvoltat şi
un puternic sentiment naţiorial al românilor. In 1918, visul s-a reali
zat tot la Alba hd ia, unde s-a semnat actid unirii Transilvaniei cu res
tul României. Catedrala oraşului se numeşte Catedrala Unirii. Aici au
fost încoronaţi regele Ferdinand şi regina Maria ca primi-regi ai Româ
niei Mari. Acest oraş istoric este un simbol al unităţii României. Cât
priveşte Ortodoxia, oraşul Alba Iulia este legat şi de un alt eveniment,
de data aceasta de tristă amintire, şi anume acela al unirii cu Roma.
Aici era sediul episcopului ortodox Atanasie Anghel, care administra
întreaga Transilvanie.
în 1690, Transilvania a fost cucerită de austrieci. Câţiva ani mai
târziu, în 1698, episcopul ortodocşilor, Atanasie, în numele preoţilor
ortodocşi români, a semnat şi astfel s-a instalat aici uniatismul, con
damnat şi respins de Biserica noastră Ortodoxă, deoarece nu are alt
scop decât acela de a supune Ortodoxia Romano-Catolicismului.
Astfel de metode sunt necunoscute, însă, în Biserica lui Hristos.
De acea, şi astăzi, în urma studierii Părinţilor Bisericii Ortodoxe
Răsăritene, chiar şi Biserica Romano-Catolică respinge uniatismul ca
metodă de unire, aşa cum s-a căzut de acord şi s-a consemnat în textul
oficial comun al celor două Biserici la întâlnirea Comitetului mixt de
dialog la Freising, în, Germania, şi s-a ratificat, recent, la Balamand.
B. O . R. —
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Noi, ortodocşii, suntem de acord cu continuarea dialogului cu romano-catolicii, mimai în condiţiile în care se arată, din partea celor
două părţi sinceritate şi bunăvoinţă 3 ca şi respect reciproc.
Am venit, deci, aici3 atăt pentru a da mărturie despre adevărul că
poporul ortodox din aceste ţinuturi3 in, ciuda diferitelor impuneri
şi
presiuni3 a rămas în credinţa ortodoxă, lucru pentru care îl felicităm şi
îl binecuvântăm.
Fericim pe părinţii şi pe fraţii voştri adormiţi în Dom nul3 care, în
condiţii grele au păstrat şi v-au predat Dvs.} tezaurul credinţei noastre
curate} în care este şi lauda şi cinstea şi nădejdea noastră de mântuire.
Cu aceste gânduri, salutăm pe vrednicul dumneavoastră arhipăstor
P. S. Episcop Andrei, frate al nostru, episcop de Alba Iulia şi vă bi
necuvântez pe toţi din toată inima, dorindu-vă tot ceea ce este drept,
tot ceea ce este bine, spor în virtute, laudă şi mai ales să rămâneţi tari
în credinţa părintească şi în tradiţiile şi obiceiurile dumneavoastră fru
moase, în care sunteţi îndrumaţi de vrednicul şi iubitul frate Patriarh
al României, Teoetist, şi de Prea Sfinţitul Episcop Andrei şi ele înalt
Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie.
Harul Domnului nostru lisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu
Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi, fraţi şi fii.
Amin,».
La rândul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoetist a spus :
«în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh,
Iubiţi părinţi,
Fraţi creştini şi creştine,
Trăim astăzi încă o zi de mare importanţă creştinească şi românească împreună cu Sanctitatea Sa, Bartolomeu I , Patriarhul ecumenic.
Frumuseţii zilelor petrecute până acum împreună cu Sanctitatea Sa
se adaugă şi această zi, de dimensiune sufletească deosebită pentru noi,
pentru preoţii şi credincioşii Episcopiei şi ai acestui istoric oraş, Alba
Iulia, de atâtea ori martirizat, crucificat şi de atâtea ori înviat. Bucuria
învierii o trăim acum în faţa catedralei Reîntregirii de neam şi de cre
dinţă împreună cu Sanctitatea Sa, Bartolomeu I şi cu dumneavoastră
toţi cei prezenţi aici. Zi de înviere a fost şi cea de ieri, de la mănăstirea
brăncoveanu de la Sâmbăta de Sus, sfânta ctitorie a domnitorului Con
stantin Brăncoveanu — martir al creştinătăţii; zi de înviere este şi as
tăzi şi bucuria ei se cade să o aibă fiecare creştin, fiecare fiu al aces
tor ţinuturi din care au odrăslit, din acest pământ sfânt românesc, atâţia
ierarhi, atâţia mărturisitori, atâţia voievozi, apărători ai Ortodoxiei,
apărători ai Legii româneşti. Am venit şi acum, aici, din mila lui Dum-

Y IA Ţ A BISERICEASCĂ

83

*ezeu, însoţind în Transilvania pe Sanctitatea Sa Patriarhul ecumenic
şi pe înalţii ierarhi de la Constantinopol. Iată-ne în faţa acestei cate
drale împreună cu I.P.S. Daniel al Moldovei şi Bucovinei, cu I.P.S. A n 
tonie, mitropolitul Ardealului, Crişanei şi Maramureşului,
cu I.P.S.
\estor al Olteniei, şi cu alţi episcopi de dincolo de m unţi, pentru a îm 
plini o veche dorinţă a clerului şi credincioşilor din aceste părţi, încer
cări de istorie, de a fi mângâiaţi şi întăriţi în sfânta lor credinţă stră
bună de către Patriarhul ecumenic.
După ani şi ani, de la 1517, — de data aceasta aici în Transilva
nia, pe pământul românesc, la ctitoria Brâncoveanului de la Sâmbăta
de Sus — , Sanctitatea Sa Bartolomeu I a sfinţit noul paraclis din
sfânta mănăstire, după cum la 1517, tot un patriarh ecumenic, a sfin
ţit altarul rânduit de marele domnitor Neagoe Basarab de la Curtea de
Argeş. Timpuri, oameni, fapte, dureri, necazuri şi bucurii s-au scurs
de atunci în viaţa neamului nostru. Dar acum, în acest loc sfânt, cum a
arătat Prea Sfinţitul Andrei şi cum a întărit in frumosul său cuvânt
Sanctitatea Sa, trăim o clipă de bucurie şi de cinstire a tuturor marti
rilor pentru dreapta credinţă şi unitatea neamului nostru. Aici, în faţa
acestei sfinte catedrale şi pe acest platou unde odinioară s-au auzit
glasurile de suferinţă ale ierarhilcr şi ale multor martiri ai Ortodoxiei
româneşti, aici, la porţile acestei cetăţi pe unde a intrat biruitor Mihai
Viteazul, înscriem una din cele mai bogate pagini din istoria biseri
cească din vremea noastră. Şi vrerea lui Dumnezeu a fost ca aceasta să
aibă loc la împlinirea a 75 ani de când, tot în acest spaţiu, au răsunat
glasurile pentru înfăpiirea unităţii naţionale ale celor peste o sută de
mii de romani veniţi din toate colţurile Ardealului, spre a hotărî u ni7ea Transilvaniei, şi a tuturor românilor de aici, cu ţara mamă, Româ
nia. Mă bucur că împreună cu noi se află înaltele autorităţi de stat lo
cale şi reprezentanţi ai celorlalte copjesiuni ale naţionalităţilor conlo
cuitoare.
Aşadar, Dumnezeu ne trimite şi cîte o clipă de evocare a acestei în 
făptuiri de la Alba Iulia, aceea de a retrăi momentul important şi dam 
nez eicsc de acum 75 de ani, împreună cu Patriarhul ecumenic şi cu
înalta delegaţie de ierarhi ai Tronului ecumenic. Este vrednic de cin
stire acest loc; Sunt vrednici de cinstire înaintaşii noştri; Sunteţi vred
nici dc cinstire dumneavoastră, credincioşii şi preoţii eparhiei Alba lulia de sub ocrotirea canonică a P. S. Episcop Andrei. Prin statornicia în
dreapta credinţă dovediţi că ştiţi ce înseamnă dragostea şi râvna pen
tru integritatea ei şi trăiţi din. plin durerea slăbirii acesteia sau dezbină
rile din Biserică. Cunoaşteţi că mulţime de fraţi ai noştri au fost m arţirizaţi aici la Alba Iu lia . Ştiţi ce a însemnat şi ce înseamnă suferinţa pen
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tru păstrarea Ortodoxiei, cât este de greu şi acum să se evite mulţimea
curselor prozelitiste, ce înseamnă statornicie şi efort, dar şi iubire în
acelaşi tim p ; căci românul n-a urât pe nimeni niciodată, nu a răvnit
bunurile altora, nici din cele ale credinţei, nici din celelalte ale lum ii
acesteia, deşarte şi trecătoare. El, românul, şi-a apărat întotdeauna eredinţa, nevoile şi neamul, cum spunea Luceafărul poeziei româneşti, ma
rele Eminescu.
intr-un cuget am gândit cu Sanctitatea Sa, Patriarhul ecumenic, ca
această vizită să fie în Transilvania cu scopul de a întemeia un nou al
tar şi de a sfinţi noua incintă zidită la mănăstirea domnitorului martir,
Constantin Brâivxoveanu, realizări istorice ale LP.S. Antonie al Ardea
lului. Se cuvenea să venim şi la Alba Iulia, se cuvenea să ne închinăm
a jm şi la mănăstirea Râmeţ, acolo unde a fost centrul vlădicesc al arhiepiscopului Ghelasie în preajma anului 1372. Mulţi sfinţi din ţinutu
rile transilvănene ale căror nume le ştie numai Dumnezeu, au apărat
credinţa împotriva atâtor şi atâtor persecuţii îndelungate, aşa cum scriau
autorii Memorandum-ului către împăratul de la Viena : «Toate vi Ie
dăm : şi averile noastre, hainele şi mâinile, dar sufletul şi credinţa nu vi
le dăm chiar dacă vom fi puşi la cazne grele !». Şi aşa a fost şi fapta lor,
după cuvântul lor !.
Iubiţi fraţi şi surori,
Am venit aici, aşadar, pentru a ne bucura împreună, pentru a uita
o clipă de durerile pe care le străbatem cu toţii, din pricina fragilităţii
vieţii noastre sociale, politice şi economice. Am venit să ne bucurăm de
această rază de soare care oglindeşte raza cea niciodată stinsă a luminii
dumnezeieşti, a bucuriei noastre a celor ce am păşi azi in incinta acestei
catedrale de la Alba Iulia. Bucurie este că ne-am rugat astăzi împreună
cu Sanctitatea Sa, cu P. S. Andrei şi cu ierarhii de la Constantinopol. O
bucurie este să ne ştim că suntem una în cuget şi simţiri, în jurul al
tarului străbun al credinţei strămoşilor noştri, aşa cum a îndreptat cu
vânt părintesc Sanctitatea Sa.
Să fiţi, iubiţi fraţi şi surori, statornici în credinţă. Să fiţi mân
gâiaţi că sunteţi fiii unui neam de martiri, de domnitori binecredincioşi, apărători ai creştinătăţii, ai unui popor care a dăruit Eurojiei
valori, şi de aici din Transilvania şi din Moldova şi din Ţara Româ
nească, valori care-şi au izvorul în credinţa noastră strămoşească, cre
dinţa ortodoxă. Biserica noastră străbate, aşa cum o ştim, un drum
presărat cu greutăţi. Duhul Sfânt a ajutat ca reprezentanţii Bisericii
Romano-Catolicc şi ai Bisericilor Ortodoxe, adunaţi la Balamand în
Liban, unde a participat şi LP.S. Mitropolit Antonie, din partea Bise-
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"icii noastre, să semneze un document de mare valoare teologică şi ecu
menică. în acesta stă scris, foarte limpede, că după aproape 300 de ani
de la dezbinarea din 1700, uniaţia nu este şi nu poate fi calea de apro
piere şi de înţelegere şi credinţă între Ortodoxie şi Catolicism, în
lucrarea şi în gândirea creştinească. Pentru apropierea şi unitatea
Bisericilor sunt căile dragostei dumnezeieşti, dragoste care ne ajută să
:ie privim faţă către faţă, să ne simţim căldura inimilor, nu a intrării
unora în staulul duhovnicesc al celorlalte Biserici, întrucât Bisericile
noastre, din Apus şi din Răsărit, sunt Biserici surori. După multe dis
cuţii, în dialogul dragostei cu Biserica Romano-Catolică, s-a ajuns la
acest sfânt rezultat că suntem două Biserici surori şi fiecare, deci) în
stare să ofere mântuirea credincioşilor ei. S-a ajuns, aşadar, Za recu
noaşterea faptului că Ortodoxia este staulul nostru mântuitor şi ea
prisoseşte în martiri, în viaţă duhovnicească, m învăţătură şi tradiţia
primelor secole. De aceea să fiţi, iubiţi fraţi şi surorit mângâiaţi de ceea
ce aţi auzit, de cele ce aţi văzut astăzi cu ochii Dvs. ! Să spuneţi şi celor
ce nu sunt de faţă, — ar fi un păcat să nu li se spună şi lor — ceea
ce am ascultat noi astăzi, asemenea sfinţilor ucenici pe Tabor, loan,
Peti u şi Iacob : «Ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mâinile
noastre au pipăit...» (I loan 1, l) t aceea vă vestim şi noi cei ce ne-am
întâlnit cu Patriarhul de la Constantinopol.
Sanctitatea Voastră,
Aţi ostenit să ne aduceţi cuvânt întăritor din tezaurul dreptei cre
dinţe, cuvânt liniştitor, asemenea celui rostit de Mântuitorul pe marea
'învolburată. Preoţii şi slujitorii altarelor sunt asemenea ucenicilor care
au auzit pe munte pe Mântuitorul Hristos vorbind cu Moise şi îlie9
rostind :i ei în inima lor: «bine este nouă să fim aici!» (Marcu 9, 5).
Suntem, iubiţi fraţi, şi rămânem cu darul lui Dumnezeu în sfânta
Ortodoxie.
Vă m ulţum im , Sanctitatea Voastră, din adâncul inim ii, în numele
ie r a r h ilo r din Transilvania, în numele acestor credincioşi, atât de devo

taţi, atât de ataşaţi altarului nostru străbun. Vă m ulţum im , in numele
tuturor celor care sunt de faţă azi, pentru prezenţa Sanctităţii Voastre.
Vă mulţumim pentru jertfa ce aţi făcut-o venind în Transilvania şi mai
ales în inima ei, în Alba Iulia. Fiecare dintre cei prezenţi vă sărută sfin
ţita dreaptă, fiecare din ei vor duce la căminurile lor, la prietenii şi
cunoscuţii lor, care nu au fost aici, cuvintele mângâietoare, primite ca
pe o rouă binecuvântată, din Muntele sfânt, cuvinte care vor îmbogăţi
viaţa lor duhovnicească şi vor fi călăuză năzuinţelor şi strădaniilor ce
le depun pentru slava Ortodoxiei».
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A urmat apoi, la reşedinţa Episcopiei Alba Iulia, prânzul, în cadrul
căruia s-au rostit scurte alocuţiuni, iar Sanctitatea Sa, Patriarhul ecu
menic a oferit medalia Patriarhiei Ecumenice demnitarilor locali pre
zenţi.
La ora 16,00 a avut loc vizitarea muzeului «Unirii» din Alba Iulia,
aflat în imediata vecinătate a Episcopiei. Sanctitatea Sa a avut prilejul
să vadă, între exponatele acestui muzeu, vestigiile dăinuirii românilor
şi a Ortodoxiei pe aceste meleaguri transilvane.
La ora 17,30, membrii celor două delegaţii au pornit, spre mănăsti
rea Râmeţ.
S-a oficiat un Te-Deum în biserica nouă a mănăstirii, după care,
maica stareţă Ierusalima Ghibu s-a adresat înalţilor oaspeţi cu acest
cuvânt de bun-venit :
«Sfânta noastră mănăstire este fericită că Bunul Dumnezeu ne-a
învrednicit să vă primim azi aici.
Când spun sfânta mănăstire, nu mă refer numai la noi, nevoitoarele
acestui sfânt lăcaş, ci la tot ceea ce înseamnă această mănăstire, avându-1 în inima şi sufletul ei pe Sfântul Ghelasie de la Râmeţ.
Suntem bucuroase pentru că Sanctitatea Voastră, primul între
ierarhii Bisericilor Ortodoxe de pretutindeni, ne aduceţi duhul iubirii
creştine a toată lumea.
Prin Sanctitatea Voastră, toate Bisericile Ortodoxe sunt prezente
în momentul de faţă aici, la Râmeţ, în inima munţilor Apuseni. Aici s-a
păstrat tradiţia autentică a monahismului ortodox încă înainte de anul
1200, când cei doi călugări, Ghenadie şi Romulus, pleacă de la Râmeţ
în Perii Maramureşului, unde zidesc o altă mănăstire ortodoxă
«Sf. Mihail» devenită stavropighie a Patriarhiei de Constantinopol.
Vieţuitorii acestei mănăstiri au fost pustnici şi, de-a lungul anilor, din
cauza vitregiei vremurilor, viaţa monahală a fost întreruptă, aici, peste
100 de ani.
In anul 1937 firul vieţii monahale a fost reluat, iar în anul 1955
Râmeţul este transformat în mănăstire de călugăriţe, astăzi numărând
peste 80 de vieţuitoare, străduindu-se, cu ajutorul lui Dumnezeu şi al
Maicii Domnului, să ducă mai departe făclia monahismului ortodox, în
aceste locuri, atât cât va dăinui şi neamul românesc.
Rolul principal pe care l-a avut această mănăstire, de la întemeiere
şi până în prezent, a fost acela de a menţine în sufletele credincioşilor
ardeleni credinţa ortodoxă nealterată, trăirea duhovnicească autentică,
împărtăşindu-le tăria sufletească de a-şi păstra — chiar cu preţul vieţii
lor — dreapta credinţă, tradiţiile, portul românesc şi glia strămoşească.
Primiţi închinăciunile noastre smerite pe care vi le dăruim în cel
mai autentic duh de smerenie al monahismului răsăritean.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu şi pe Maica Domnului — ocrotitoarea
noastră, a tuturor — să vă dăruiască sănătate, viaţă îndelungată şi
bucurii sfinte».
Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu I, a rostit următorul cuvânt :
«Cu multă emoţie şi recunoştinţă faţă de Domnul, ne aflăm astăzi,
împreună cu însoţitorii noştri, în sfânta dumneavoastră mănăstire,
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înconjuraţi de obştea tuturor celor ce se nevoiesc aici cu cuvioşie. M ul:umindu-vă pentru respectul şi devotamentul pe care dumneavoastră
l-aţi manifestat deja, vrem să exprimăm, în puţine cuvinte, sentimen
tele sfinte care ne copleşesc inim a, precum şi recunoştinţa faţă de
Domnul şi faţă de Preacurata Sa Maică, pentru toate darurile sfinte pe
care ni le oferă nouă în Sfânta Sa Biserică.
Ne aflăm într-un loc şi într-un timp s fâ n t!
Ne aflăm în această biserică închinată Născătoarei de Dumnezeu,
Maicii lui Dumnezeu, Maicii noastre, a tuturor, după har, şi, deşi pome
nim adormirea sa întru Domnul, cântările Bisericii noastre sunt pline
de dumnezeiască bucurie.
Nu ne bucurăm fără să ţinem seamă de întristarea care ne înso
ţeşte acest moment. Bucuria noastră este plină de gravitate şi măreţie,
deoarece face durerea şi întristarea prilejuri de mângâiere şi bucurie
sfântă. Bucuria transformă tot necazul şi toată durerea, învinge moartea.
Domnul şi Dumnezeu-Omul, Fiul Fecioarei şi al lui Dumnezeu, a murit
pe cruce şi a înviat. Şi nu numai că a înviat3 ci a înviat împreună cu
sine, a adus la viaţă, pe toţi cei adormiţi. Aceasta este Evanghelia ce se
adresează întregii zidiri.
Iar Maica noastră, Născătoarea de Dumnezeu, martor al vieţii
fiind, prin moarte la viaţa cea veşnică s-a mutat, cea care a născut
Viaţa cea ipostaziată. Prea Sfânta Fecioară a născut Viaţa cea cu iopstas,
pe Mântuitorul lum ii, iar adormirea ei e slăvită în întreaga lume. Pen
tru că întru sfânta sa adormire lumea capătă din nou viaţă.
Şi putem lăuda, binecuvânta şi slăvi pe Domnul şi pe pururea
Sfânta Sa nui'ră, deoarece, încă de pe acum, ne fac pe noi părtaşi ai
biruinţei împotriva morţii şi ai vieţii celei veşnice.
Şi voi, prea cuvioase maici, ce vă nevoiţi în această sfântă mănăstire
a «Adormirii Maicii Dom nului» vă dorim ca, urmând viaţa preacurată
a Născătoarei de Dumnezeu, să trăiţi întru totul darurile lui D um 
nezeu, Părintele cel drept şi atoateţiitor. Născătoarea de Dumnezeu nu
vă va lăsa fără darurile dumnezeieşti. Vă va învrednici să trăiţi, în har,
adevărul după care, în, Prea Sfânta Născătoarea de Dumnezeu graniţele
firii au fost biruite căci, deşi moartea pare să pună capăt vieţii, viaţa
este cea care biruieşte şi că, cea care a rămas fecioară, după naştere,
este «viaţa după moarte» şi mântuirea cu adevărat a credincioşilor. Vă
dorim să deveniţi o adevărată moştenire a Prea Sfintei Născătoare de
Dumnezeu şi să vă bucuraţi de bunătăţile cele veşnice pe care le-a
pregătit Domnul celor ce-L iubesc pe El cu inima curată. Mila Domnu
lui să fie totdeauna cu voi cu toţi. Am in /».
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Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit un cuvânt duhov
nicesc către toţi cei prezenţi, spunând :
«Sanctitatea Voastră,
Iubiţi credincioşi,
în primul rând aş vrea ca şi din acest loc şi în această catedrală
să vă mulţumesc din toată inima pentru osteneala pe care aţi luat-o
să veniţi şi la această mănăstire. Este un loc plin de farmec şi de fru
museţe rară şi prielnic unei trăiri după Dumnezeu, a unei vieţi filocalice. Este un ţinut care ne descoperă o dimensiune aparte a dăinuirii
Ortodoxiei, aici, în inima Munţilor Apuseni, unde ne aflăm acum. Este
un loc, apoi, care aminteşte de luptele grele pe care le-au purtat creş
tinii ortodocşi români din aceste părţi pentru păstrarea credinţei. Creş
tinii care ne înconjoară s-au adunat aici să serbeze nu viaţa aceasta,
ci viaţa dăruită de Dumnezeu, viaţa care o pregăteşte pe cea viitoare,
cum aţi tălmăcit atât de frumos semnificaţia teologică a icoanei şi a
sărbătorii «Adormirii Maicii Domnului». N-aş fi crezut, anul trecut,
când am sfinţit această biserică, împreună cu ierarhii din Transilvania
şi de dincolo de munţi, şi când am proclamat şi am trecut în calendare
pe Sfântul Arhiepiscop Ghelasie din aceste părţi, că voi veni atât de
curând şi cu un prilej atât de rar la acest sfânt lăcaş.
Descoperim, la fiecare pas aproape, minunea sfinţilor noştri, m inu
nile lui Dumnezeu, preamărit prin ei.
Venirea Sanctităţii Voastre la noi, în acest loc îndepărtat de lumef
în care s-a sălăşluit sfinţenia, înseamnă un mare dar pen,tru credincioşi
şi pentru obştea acestui sfânt lăcaş. Mănăstirea aceasta a fost izvor de
îmbărbătare în vremurile de restrişte pentru Ortodoxie şi de aici au
odrăslit atleţi ai lui Hristos, monahi şi credincioşi. Ea este în acelaşi
timp mărturia existenţei unei Biserici organizate în aceste părţi greu
încercate, prin figura Sfântului Arhiepiscop Ghelasie, al cărui nume,
precum şi data de 1372, au fost descoperite, sub straturile de tencuială,
nu cu m ult timp în urmă. Era ierarhul încredinţat de patriarhul ecu
menic al Constantinopolului să păstorească aceste ţinuturi strămoşeşti.
Acum, un mănunchi de cuvioase maici, călăuzite de maica stareţă
lerusalima, obşte cunoscută nouă de mai mulţi ani, din vremea păsto
ririi Prea Sfinţitului Episcop Emilian,, s-au dovedit foarte răvnitoare,
ca nişte purtătoare de Dumnezeu. Ele radiază în jur o forţă duhovni
cească, capabilă ca, aici, într-un loc atât de greu accesibil, să zidească
o astfel de biserică, o adevărată catedrală ; să zidească, apoi, şi sufle
tele credincioşilor împt'eună cit ale celor optzeci de vieţuitoare, să orga
nizeze o viaţă pilduitoare pentru creştinii din acest ţinut, încât mânăsti-
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rea a ajuns să dispună de cele mai bune condiţii de slujire a lui
Dumnezeu. Dacă Biserica noastră Ortodoxă Română n-ar fi avut, dintru
începuturile ei, astfel de ostaşi ai lui Hristos, aceşti îngeri în trup, care
sunt monahii români, şi dacă n-ar fi avut o preoţime jertfcinică la al
tarul credinţei şi al neamului, poate că Ortodoxia noastră ar fi fost
doborâtă de prozelitismul necruţător al stăpânirilor de alte credinţe iar
astăzi n-ar fi fost in stare să întâmpine un patriarh ecumenic în con
diţii de care Sanctitatea Voastră înşivă — şi în această măsură şi noi —
să fiţi atât de mişcat. Lor le datorăm — monahilor, monahiilor, preoţi7iiii noastre şi înalţilor ierarhi, urmaşi ai sfinţilor episcopi români —
faptul că, acum, prin darul lui Dumnezeu, putem să arătăm lumii creş
tine trecutul nostru de două m ii de ani, putem să fim recunoscători
pentru ceea ce am agonisit, nu numai ca jertfă şi suferinţă, dar şi ca
înfăptuire ortodoxă, transpunând imaginea Bizanţului, cu toate frum u
seţile culturii lui roditoare, intr-un loc atât de îndepărtat.
Aţi venit, Sanctitatea Voastră, să aduceţi, aşa cum aţi spus la Alba
Iulia, un cuvânt de mângâiere, şi l-aţi dăruit cu prisosinţă.
Vizita Sanctităţii Voastre aduce, într-adevăr, creştinilor, călugări
telor, preoţilor, ierarhilor din Transilvania, — mult încercaţi — curaj,
mângâiere şi puterea comuniunii sfinte. Nici unul dintre ei nu va înceta
să vă pomenească în vecii vecilor la Sfântul Altar, în rândul marilor
arhipăstori ai Ortodoxiei, al acelora care au fost stâlpii credinţei şi au
adăugat mereu — la temelia pusă de Hristos — noi şi vii pietre pentru
viaţa şi lucrarea mântuitoare din România.
Şi din acest loc, noi, ierarhii, preoţii, credincioşii, vă aducem cele
mai alese m ulţumiri şi pentru frumosul cuvânt din seara aceasta, şi
pentru binecuvântarea pe care aţi acordat-o credincioşilor şi monahiilor
mănăstirii Râmeţ.
Dumnezeu să fie lăudat de toţi în Sfânta Biserică Ortodoxă, tot
deauna, acum şi în veci, Am in /».
După terminarea ceremoniei clin noua biserică, a fost săvârşită o
scurtă slujbă şi în biserica veche, zidită pe izvor de apă, după o veche
tradiţie creştină.
Marţi, 17 august 1993. La ora 9,45 s-a săvârşit un parastas întru
pomenirea stareţului Dometie, la mormântul acestuia care se află chiar
în curtea mănăstirii, aşa cum şi-a exprimat dorinţa în timpul vieţii, ca
unul care s-a ostenit cu rezidirea acestui aşezământ monahal de maici.
La ora 10,30, oaspeţii au plecat de la mănăstirea Râmeţ spre Cen
trul arhiepiscopal din Cluj-Napoca. La intrarea în ţinuturile clujene,
cei doi patriarhi au fost primiţi, după datină, cu pâine şi sare, de către
prefectul judeţului, dl. Gheorghe Zanc, însoţit de alte oficialităţi.
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Pe dealul Feleacului, oaspeţii s-au bucurat de aceeaşi primire căl
duroasă, de data aceasta făcută de primarul oraşului Cluj, dl. Gheorghe
Funar, ca şi de alte oficialităţi.
La ora 12,00 oaspeţii au fost întâmpinaţi la catedrala arhiepiscopală
din Cluj-Napoca, de către I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu Anania şi de
către P. S. vicar Irineu Bistriţeanul, episcopi catolici de rit bizantin,
de cei protestanţi, de o mare mulţime de credincioşi, preoţi, monahi,
tineri teologi şi profesori de teologie. Erau de faţă reprezentanţi ai
autorităţilor locale, precum şi reprezentanţii Bisericii Catolice de rit
oriental şi ai Cultelor protestante.
După săvârşirea Te-Deumului, a rostit cuvântul de întâmpinare
LP.S. Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului :
«Sanctitate,
Vizita unui patriarh ecumenic e un mare privilegiu pentru A rhi
episcopia noastră şi o rară binecuvântare pentru cetăţenii acestui oraş.
Dacă documentele ca şi memoria generaţiilor, nu ne înşală, aceasta este
prima vizită pe care un Intâistătător al Ortodoxiei universale o face
In inima culturală a Transilvaniei, ceea ce-i conferă încă de pe acum
o dimensiune istorică.
Iar importanţa evenimentului e cu atât mai mare, cu cât ea se
consumă sub numele Sanctităţii Voastre, una din cele mai puternice
personalităţi eclesiastice ale lumii contemporane, cunoscută nu numai
prin vasta ei cultură teologică, ci şi prin larga activitate pe care o des
făşuraţi în universul creştin.
Pentru această bucurie îi mulţumim mai întâi lui Dumnezeu. Se
spune că vizitele reciproce constituie mijlocul cel mai eficient pentru
cunoaşterea reciprocă. Faptul este adevărat, dar prezenţa Sanctităţii
Voastre e mai mult decât atât ; ea are o profundă semnificaţie eclesiologică şi, din acest unghi, se cere ea, mai întâi, văzută şi apreciată.
Nu puţini sunt cei care mai cred că dacă Ortodoxia s-a structurat
în Biserici naţionale autocefale, ea ar fi lipsită de unitate, sau în cel
mai fericit caz unitatea ei ar fi precară. Prin unitate înţelegându-se de
obicei coeziunea monolitică într-o formulă autocrată. în realitate însă,
Ortodoxia este aceea, care atinge adevărata unitate bisericească, şi anume
unitatea în sobornicitate : întru aceasta urmând două modele supreme :
«în cer Sfânta Treime, pe pământ Sinodul apostolic de la Ierusalim din
jurul anului 50».
Dacă Bisericile naţionale sunt expresia diversităţii în sobornicitate,
Scaunul ecumenic este expresia unităţii lor, iar patriarhul din cetatea
lui Constantin, ca întâistătător între toţi ierarhii ortodocşi, se bucură
de cea mai fericită formulă pe care ne-au lăsat-o Sfinţii Părinţi : «pri
mus inter pares», adică «primul între egali», «ca un rege eclesiologic
al Tatălui din Sfânta Treime şi al Sfântului Iacob, cel ce a prezidat
Sinodul apostolic».
Iată de ce prezenţa Sanctităţii Voastre în una sau alta din Biseri
cile locale, are printre altele şi menirea de a reafirma unitatea Orto
doxiei ecumenice în dumnezeiasca ei diversitate sobornicească.
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Faptul e cu atât mai semnificativ astăzi, când atâtea mişcări şi
curente religioase, ca şi un ecumenism rău înţeles, duc o adevărată cam
panie de instaurare a unui sincretism doctrinar şi amalgamare morală,
anticipând astfel era «antihristică» a confuziei şi disoluţiei.
Acest fenomen ne obligă, o dată mai mult, la redefinirea propriilor
noastre identităţi, atât ca Biserici naţionale, cât şi ca Biserică ecumenică,
un proces menit să invite şi pe ceilalţi creştini, fraţi ai noştri, să facă
la fel. M ult râvnita unitate creştină nu se poate realiza decât prin iu
bire. Iubirea prin cunoaştere, cunoaşterea prin dialog. Or, un dialog
nu este posibil decât între două sau mai multe identităţi clare.
Iată de ce Ortodoxia, şi m-aş referi în special la Ortodoxia din
Transilvania şi la cea naţională şi majoritară, se pronunţă pentru
un
dialog real între ea şi minorităţile confesionale, dar şi pentru respec
tarea etniilor pe care ele le reprezintă, minorităţi etnice, care au dreptul
inalienabil, fiecare în parte, la păstrarea şi promovarea limbii, culturii
şi tradiţiilor care le sunt proprii.
O spun în numele credincioşilor ortodocşi ai acestei eparhii, în
numele celor peste 450 de preoţi care păstoresc cele peste 450 de pa
rohii, din cele 6 protopopiate, şi sper să fiu şi în consens cu toţi şefii de
culte religioase creştine, care, iată, au venit să vă întâmpine împreună
cu noi, sub semnul aceleiaşi bucurii duhovniceşti.
îi mulţumesc Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul României,
pentru faptul de a vă fi invitat, ca şi pentru acela de a vă însoţi pe
aceste meleaguri, împreună cu ceilalţi membri ai Sfântului Sinod.
Vă mulţumim, Sanctitate, pentru luminoasa prezenţă a Sanctităţii
Voastre în mijlocul nostru, pentru cuvântul bun pe care-1 aşteptăm din
graiul vostru, ca şi pentru binecuvântarea ecumenică pe care o veţi
împărtăşi acestei metropole, Transilvania.
Intru mulţi şi fericiţi ani !».
Atât Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu I, cât şi Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist, au vorbit mulţimilor de credincioşi, preoţilor,
călugărilor, teologilor din catedrala ortodoxă, binecuvântând poporul
care a păstrat credinţa curată, împletită cu frumoase tradiţii populare.
Sanctitatea Sa a spus, adresându-se tuturor celor prezenţi :
«Binecuvântăm din inim ă Numele cel sfânt al lui Dumnezeu care
ne-a învrednicit să vă vizităm, îm plinind nu numai o datorie oficială,
ci şi o veche dorinţă personală.
Iată, deci, paşii noştri au poposit aici ca paşi ai celor ce binevestesc şi aduc pacea, pacea Domnului nostru Iisus Hristos, pe care
Dvs., credincioşii români, îl cinstiţi şi vă închinaţi Lui, din moşi-strămoşiy sprijinindu-vă pe piatra de neclintit a Ortodoxiei şi făcându-vă
părtaşi ai nădejdii celei preafericite, care este în El. Vă aducem bine
cuvântarea Sfintei şi Marii Biserici a lui Hristos din Constantinopol,
maica noastră iubitoare, a tuturor, şi îmbrăţişarea cordială a fraţilor
dc acolo.
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Cu toate că ne despart distanţe geografice, ne simţim na numai
foarte apropiaţi unii de alţii, ci şi cu adevărat ca având «o singură
inimă şi un, singur suflet» (Fapte 4, 32).
Prin Potirul Sfintei Euharistii suntem împreună încorporaţi în ace
laşi Cinstit Trup al Domnului şi Stăpânului nostru şi ne împărtăşim
în egală măsură de aceeaşi viaţă şi de aceeaşi mântuire.
De altfel, dintr-o sfântă şi frăţească îndatorire «nu încetăm a na
ruga unii pentru alţii» (Col. 1, 9) cu deosebire în aceste timpuri rele,
în care se pare că stăpârJtorul demonilor a ieşit «să cearnă ca pe grâu»
(Luca 22, 31) popoarele şi mai ales pe «cele ortodoxe», încercările şi
suferinţele acestora fiind izvor de multe lacrimi fierbinţi în rugăciune
şi în cerere.
Mulţumindu-vă călduros pentru primirea pe care ne-aţi rezervat-o
şi pentru rugăciunile ce am săvârşit împreună, suntem recunoscători
Domnului că ne-a învrednicit să ajungem ca pelerini şi în istoricul oraş
Cluj-Napoca.
Am venit, deci, să ne închinăm în aceste locuri sfinte şi să lăudăm
eforturile Bisericii locale de a depăşi, biruitoare şi plăcută lui D um 
nezeu, ispitele şi dificultăţile prin care vrăjmaşul o pune la încercare ;
om în vedere mai ales pe cei ce atentează la credânţa noastră ortodoxă.
Dar, aflându-ne aici, astăzi, înconjuraţi de Dvs. toţis Înalt Prea
Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu şi binecredinciosul popor, ne umplem
de bucurie negrăită şi certitudine că veţi ieşi biruitori din toate luptele.
Din moment ce vom urma exemplul şi calea Domnului nostru lisus
Hristos, vom ajunge şi la biruinţă, biruinţa duhovnicească, la care deja
participăm ca şi creştini ortodocşi. Şi în timp ce ţinutul Dvs. şi perioada actuală sunt tulburate de mişcări ale aşa-zişilor fraţi, care aten
tează la unitatea Ortodoxiei, inima noastră îşi poate găsi liniştea, sprijinindu-se pe Mântuitorul Hristos şi pe stăpânirea puterii Lui.
Aici, cu deosebire, seninătatea ţinuturilor Dvs. aminteşte de linişte
şi bucuria lină a biruinţei Domnului. în această atmosferă nu mai există
zbaterea din grădina Ghetsimani şi nici durerea din Vinerea Mare. Există
seninătatea şi certitudinea discretă a biruitorului Hristos, Cel înviat,
căruia 1 s-a dat toată puterea, în cer şi pe pământ, şi care rămâne,
nedespărţit, cu noi. Dumneavoastră, iubiţi fraţi şi fii întru Domnul, vă
revine binecuvântarea şi îndatorirea să vă hrăniţi neîncetat din harul
Sfintei Liturghii a Bisericii noastre Ortodoxe, să conştientizaţi harul
şi puterea Domnului şi să-L trăiţi pe Domnul, ca pe cel ce toate le
pUneşte cu Dumnezeirea Sa şi să transmiteţi întregii obşti a Bisericii
cuvintele Mântuitorului care ne asigură că «dacă ea sunt cu voi nimeni
nu poate fi împotriva voastră». Şi dacă, uneori, in ciuda celor spuse
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de Domnul nostru Iisus Hristos, apar m ulţi care se arată a fi împotriva
noastră, dacă noi ne aflăm cu adevărat lângă Domnul Hristos, dacă îl
cunoaştem pe Dom nul, dacă îl trăim şi îl cinstim cu dreaptă-credinţă
în Biserică şi nu în chip eretic, d;upă rânduială omenească, dacă patria
noastră este în ceruri de unde ni s-a arătat n,ouă Domnul Iisus Hristos
(Fii. 3, 20), atunci vom fi întotdeauna plini de pacea şi puterea M ân
tuitorului nostru Iisus Hristos. Atunci toate atacurile îndreptate împo
triva noastră se transformă în binecuvântare şi în prilej de bucurie,
deoarece nu face decât să adeverească puterea şi dragostea Aceluia prin
care firea noastră, cea căzută, a fost ridicată mai presus de îngeri şi
aşezată în sco.unul dumnezeiesc, cel mai presus de orice pricepere.
Aceluia se cuvine toată cinstirea noastră, slava şi închinăciunea în
vecii vecilor. Am in /».
După încheierea cuvântării, Sanctitatea Sa, Patriarhul
a oferit unele daruri I.P.S. Bartolomeu Anania, spunând :

ecumenic,

«înalt Prea Sfinţite Arhiepiscop,
Suntem siguri că şi după plecarea noastră din oraşul Dvs., în
această după-amiază, o să ne pomeniţi în rugăciunile pe care le veii
înălţa către Dumnezeu aici.
Vă mulţumim anticipat pentru acest fapt.
Cu toate acestea, vă lăsăm, spre amintire, un dar din partea noastră,
a Bisericii Constantinopolului, cu rugămintea că ori de câte ori veţi
săvârşi cu acestea Sfânta Liturghie, să ne pomeniţi şi pe noi şi întreaga
Biserică a Constantinopolului.
înalt Prea Sfinţiei Voastre dăruim un engolpion arhieresc ca do
vadă a dragostei noastre frăţeşti».
După aceasta, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
cuvântul a spus :
«Sanctitatea Voastră,
înalt Prea Sfinţite Părinte Arhiepiscop Bartolomeu,
Prea Cucernici Părinţi,
Dreptmăritori creştini şi creştine,

luând

Iată, Dumnezeu a rânduit, ca in scurtul timp de când înalt Prea
Sfinţitul Bartolomeu a urcat treptele jilţului arhiepiscopal din C luj, să
fiu acum, pentru a treia oară în mijlocul Dvs. De data aceasta, însă,
am venit să însoţesc pe trimisul şi arhiereul lui Hristos, Sanctitateai Sa,
Patriarhul ecumenic, Bartolomeu I, însoţit de mari ierarhi ai tronului
ecumenic de la Constantinopol.
Este un prilej de mare bucurie pentru mine, personal, şi pentru
clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Române, primind vizita Arhipăstorului Patriarhiei Ecumenice, Sanctitatea Sa, Patriarhul Barto-
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lomeu 7. De altfel Sanctitatea Sa nu ia cunoştinţă pentru prima dată de
vredniciile ierarhilor ortodocşi români, de vrednicia credincioşilor orto
docşi români, a vieţuitorilor mănăstirilor şi a preoţimii noastre. Dar,
aşa cum a subliniat LP.S. Arhiepiscop Bartolomeu, este pentru prima
dată, când Sanctitatea Sa vine în Transilvania. Este prima dată când
un patriarh ecumenic păşeşte pe pământul de atâtea ori sfinţit de mar
tiri, de atâtea ori cotropit şi crucificat, dar înviat al Transilvaniei. Iti
nerarul său în România a ctiprins sărbătoarea Maicii Dom nului, ca m ul
ţumire pentru tot ajutorul ei faţă de Biserica noastră. Cu bucurie l-am
primit şi l-am condus în sobor de preoţi, de arhierei şi de credincioşi...
La fiecare popas al acestei călătorii, ne-am bucurat de ocrotirea sfin
ţilor noştri martiri pentru credinţă. Ne-a călăuzit aievea duhul Sfântului
Constantin Brâncoveanu şi al celor patru fii ai săi, ucişi prin sabie pen
tru mărturisirea lui Hristos şi cu trupurile aruncate în valurile Bosforului. Rugăciunile acestor români sfinţi au mijlocit în faţa lui Dumnezeu
ca noi să ne bucurăm de această vizită acum, în ziua de 15 august,
praznicul «Adormirii Maicii D om nului», pentru a învăţa şi mai bine că
moartea este trecere la viaţă, pentru a învăţa şi mai convingător că
rugdndu-ne împreună, cunoscându-ne mai biney ne dăm seama şi mai
mult de ceea ce n,e apropie şi să facem ce trebuie să ne apropie mai
m ult de ceilalţi fraţi creştini, indiferent de confesiune. Ne dăm seama
că numai dragostea, ca virtute teologică, nu cade niciodată şi de aceea
ea este temelia vieţii creştine. Numai stăpâniţi de ea ajungem până la
desăvârşire, la lumina lui Hristos, la dobândirea vieţii celei veşnice,
împodobiţi cu această virtute, Sfântul Constantin Brâncoveanu şi fiii
săi ca şi Sfântul Ierarh Ghelasie de la mănăstirea Rămeţ, de unde venim
acum, au luptat şi au dobândit vrednicia de a fi «casnici» ai lui D um 
nezeu. Nu împrejurări de moment, nu argumente şubrede, ca cele poli
tice, trecătoare sau egoiste, alcătuiesc trăinicia unei comunităţi şi mai
ales trăinicia Bisericii lui Hristos, ci adevărul Său, iubirea Sa, credinţa
lucrătoare — până la sfinţenie — ne aşază în faţa lui Dumnezeu şi a
oamenilor. Călăuziţi de aceste lum ini am dorit şi noi să invităm, să
slujim şi să ne rugăm împreună cu Sanctitatea Sa şi ierarhii Patriarhiei
Ecumenice în biserici şi mănăstiri din ţara noastră. Cu acest prilej,
Sanctitatea Sa a văzut poporul nostru, a văzut preoţii şi mănăstirile
noastre de dincolo de Carpaţi iar acum pe cele din Ardeal. Vizita aceasta
a fost o continuă rugăciune şi trăire în comuniune cu sfinţii. Cu această
bucurie frăţească ne întâlnim şi în această catedrală împreună şi cîi
ceilalţi fraţi ai Confesiunilor din Cluj, spre a ne apropia de comuniunea
sfinţilor, spre a putea mărturisi pe Hristos şi în faţa societăţii noastre
româneşti şi în faţa lum ii cu mai multă responsabilitate. Toţi suntem
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ucenicii lui Hristos şi slujim nu numai Bisericile credinţei noastre proprii, ci suntem chemaţi să slujim Biserica lui Hristos, acea Biserică pe
care El a numit-o Biserica Mea (Matei 16, 18) şi pe care a câştigat-o
cu însuşi Sângele Său (Fapte 20, 28). Pe aceasta trebuie să o slujim
împreună, ierarhii Bisericilor Ortodoxe şi toţi ceilalţi fraţi ai noştri care
işi au izvorul în acelaşi adevăr veşnic şi dumnezeiesc.
In rugăciunile şi luările de cuvânt de la această frumoasă primirey
cm auzit exprimându-se gânduri, izvorâte din dragoste pentru Ortodo
xie de către I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu şi un adevărat mărgăritar
de învăţătură de către Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu I. Este
uşor şi limpede să înţelegem, iubiţi fraţi şi surori, că Biserica lui Hristos
ne cere tuturor să slujim aşa cum o mărturisim : Una, Sfântă, Soborni
cească şi Apostolică. Ca «stâlp şi temelie a adevărului», Biserica tăl
măceşte Scriptura şi Tradiţia şi chiverniseşte învăţătura Sfinţilor Aposzoii şi a Sfinţilor Părinţi. Se ştie că cele ce ne deosebesc şi ne îndepăr
tează, ne pot îndepărta, în acelaşi timp, şi de chemarea de ucenici ai
Iui Hristos, în aşa fel că n-am mai putea ajuta omenirea şi credincioşii
spre mântuire. Această stare ne mâhneşte pentru că ne determină să
acordăm întâietate dorinţelor noastre subiective şi nu mesajului uni
tăţii la care ne cheamă Mântuitorul Hristos. Trebuie să ştiţi că avem
ii îi document care răspunde la problemele apărute între Bierici din pri
cina lipsei de dragoste şi a subiectivismului. Sanctitatea Sa şi înalt Prea
Sfinţitul Bartolomeu au lămurit într-un cuget, că mai întâi noi, Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Catolică de rit bizantin din România tre
buie să ne definim identitatea noastră de credinţă, de viaţă şi de istorie.
în ajutorul acestei mari misiuni de apropiere între Biserici, la care
Dumnezeu ne cheamă, vine importantul document de la mănăstirea
Balamand din Liban, întocmit, după multe discuţii, de Comisia mixtă
de dialog dintre Biserica Ortodoxă şi cea Romano-Catolică, din care au
făcut parte şi reprezentanţi ai Bisericii noastre, ai Bisericii RomanoCatolice şi ai celei de rit bizantin din România şi destinat Bisericilor.
Documentul, semnat de toţi cei prezenţi, susţine în mod unanim că
uniaţia nu a fost, nu este şi nu poate fi vreodată cale de apropiere în
tre Biserici şi creştini, iar dialogul se poartă între două Biserici. De
aceea, acest document, căruia noi, ortodocşii, îi dăm mare importanţă,
reprezintă un pas sigur pe calea înţelegerii dintre cele două Biserici
surori: Ortodoxă şi Catolică. Prin faptul că el a fost semnat atât de re
prezentanţii Bisericii Roman,o-Catolice, cât şi de reprezentanţii
Bisericii Ortodoxe, în rândul semnatarilor
aflându-se şi dele
gaţii oficiali ai Bisericilor din România şi din alte ţări, acest docu
ment va constitui un mare pas înainte. Suntem convinşi că aceasta este
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lucrarea Duhului Sfânt. Cu credinţă şi cu dragoste, să-i dăm viaţă.
Să-l adeverim şi să aducem mărturie in lucrarea noastră bisericească
privind unitatea bisericească.
Simt recunoscător Sanctităţii Sale Patriarhului Bartolomeu pentru
că programul şi itinerarul, pe care Sanctitatea Sa l-a numit pelerinaj,
?ni au fost deloc uşoare. Am coborât cripta de sub vechea biserică de
la Râmeţ, la izvorul Sfântului Ierarh Ghelasie, ierarhul ortodox român
din Transilvania din secolul al XlV-lea. Am intrat în bisericuţele pa
rohiale unde am fost întâmpinaţi de m ulţim i de credincioşi. Ne-am
bucurat văzând ctitoria slăvitului domnitor Constantin Brăncoveanu de
la Sâmbăta de Sus restaurată, cu cetate şi paraclis) rezidite din temelie.
Aici zecile de mii de credincioşi ne-au înconjurat cu cele mai calde cu
vinte şi manifestări de evlavie şi cu lacrimi de bucurie au sorbit pre
dica Sanctităţii Sale. Am fost, de asemenea, în Oltenia, la reşedinţa
episcopală din Râmnicu Vâlcea, la mănăstirea Cozia, ţinut unde, de ase
menea, pentru prima dată a păşit patriarhul ecumenic. Aici, P. S. Epis
cop Gherasim a evocat vrednicia Sfântului Ierarh CalirJc, care a păstorit
Oltenia şi a lăsat urme vizibile ale strădaniilor vieţii sale. Am mers,
aşadar, pe urme de sfinţi, pe urme de martiri, pe urme de mărturisitori.
Ne-au impresionat şi astăzi, în această catedrală, tinerii credincioşit
credincioase, monahi, monahii, preoţi, fruntaşi ai celorlalte Biserici şi
ai vieţii noastre sociale. Se simte pretutindeni lucrarea Duhului Sfânt
Este pentru noi, în, acelaşi timp, şi un moment de învăţăminte, popas
dătător de încredere în slujirea Mântuitorului. Mai presus de griji şi
tendinţe pământeşti, să nu uităm de suflet, să nu uităm de credinţa
în Dumnezeu ! Să nu uităm de misiunea noastră de creştini şi fii ai
Bisericii Mântuitorului Hristos, de a ajuta omenirea care, asemenea că
lătorului căzut între tâlhari, are nevoie de Cineva, de un Samarinean
care să-i poarte de grijă. Iar acest Cineva, acum ca şi atunci, este Mân
tuitorul Hristos. La El trebuie să apelăm, cu credinţă şi cu m ultă con
vingere în puterea Sa dumnezeiască.
Vă mulţumim, I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu pentru primirea pe
care aţi făcut-o Sanctităţii Sale şi nouă ierarhilor Bisericii strămoşeşti.
Prin vizita aceasta, cinstim ierarhul şi credincioşii clujeni cărora le îm
părtăşim binecuvântarea şi dragostea noastră.
Să ne sporim, iubiţii mei, efortul întru păstrarea credinţei noastre
strămoşeşti, dar şi iubirea faţă de toţi ceilalţi fraţi creştini, pentru că
acolo unde este iubire, acolo se găsesc căile pentru a ajunge la Hristos
şi la unitatea în Hristos l
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Vă îmbrăţişez pe toţi cu m ultă dragoste şi vă rog să transmiteţi
tuturor fiilor, fiicelor, familiilor dumneavoastră binecuvântarea mea şi
a ierarhilor prezenţi în această catedrală.
Domnul Dumnezeul părinţilor noştri să fie cu noi, totdeauna, acum
şi pururea şi în vecii vecilor, Am in !».
A urmat agapa oferită de Arhiepiscopia Clujului, la care au parti
cipat oaspeţii, demnitarii locali, ca şi reprezentanţi ai altor culte din
oraş, diferiţi oameni de cultură ai Clujului, unde s-au rostit alocuţiuni,
iar Sanctitatea Sa, Patriarhul ecumenic, după cuvântul său, a oferit
tuturor medalia Patriarhiei Ecumenice.
La ora 15,30 cei doi Patriarhi şi însoţitorii lor au plecat spre Bucu
reşti pe calea aerului.
în aceeaşi seară, la reşedinţa patriarhală a avut loc o recepţie la
care au participat reprezentanţi ai Preşedinţiei, ai Guvernului, ai celor
două Camere ale Parlamentului, ai unor partide politice, oameni de
cultură, membri ai Corpului diplomatic acreditaţi la Bucureşti.
La începutul recepţiei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
rostit o scurtă alocuţiune, spunând :
«Binecuvântat este cel ce vine Intru numele D o m n u lu i;
cuvântaţii- v-am pe voi, din casa Domnului» (Psalm 117, 26).

bine

Onoraţi invitaţi,
înalt Prea Sfinţiţi Mitropoliţi şi Episcopi,
Avem printre noi, în această seară binecuvântată, un oaspete de
seamă al Bisericii noastre pe care Vă rog să-mi permiteţi să vi-l pre
zint, deşi nu ar mai fi n&voie şi anume pe Sanctitatea Say Bartolomeu I,
Patriarhul ecumenic al Constantinopoluluif care vine din vechea cetate
a «Sfintei Sofia» pentru a aduce solie de comuniune şi unitate poporu
lui român dreptcredincios, izvorâte din comuniunea şi iubirea M ântui
torului nostru Iisus Hristos. Sanctitatea Sa este însoţit, după cum vedeţi,
de o delegaţie importantă a Patriarhiei Ecumenice, formată din ierarhi,
arhimandriţi şi o maică stareţă, delegaţie care se află în ţara noastră
de aproape o săptămână.
Dar Sanctitatea Sa şi distinşii săi însoţitori au călcat pe pământ
românesc în acelaşi timp şi pentru a face un pelerinaj. Dar nu un pele
rinaj oarecare, ci un pelerinaj de rugăciune şi cunoaştere pe urinele
Sfinţilor Martiri Brâncoveni, care şi-au jertfit viaţa lor pentru neamul
românesc3 dându-şi viaţa chiar în oraşul Constantinopol în care se află
Patriarhia Ecumenică. Mergând pe urmele acestor sfinţi m artiri, cano
nizaţi de curând de Sfânta noastră Biserică, oaspeţii noştri au fost în 
tâmpinaţi, pretutindeni pe unde au păşit, cu alese sentim.ente de pre
ţuire şi respect.
B. O . R . —

7

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

98

Momentul culminant şi cel mai emoţionant al acestei vizite istorice
a fost slujba de sfinţire a ctitoriei brâncoveneşti de la mânăstirea Brâtncoveana din. localitatea Sâmbăta de Sus din judeţul Braşov} unde cre
dincioşii, veniţi în num ăr impresionant, s-au bucurat de acele clipe de
comuniune în credinţă, împărtăşindu-se de harul sfintelor slujbe, care
au fost săvârşite de Sanctitatea Sa împreună ca ierarhii ce-l însoţesc
şi împreună cu noi, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.
Totodată Sanctitatea Sa şi distinşii Săi însoţitori, atât la mănăsti
rea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, cât şi pe tot itinerariul urmat,
la alte biserici şi mănăstiri, a intrat în dialog atât cu ierarhii şi preoţii,
cu vieţuitorii mănăstirilor, cât şi cu credincioşii de la parohii, care i-au
întâmpinat şi primit cu toată căldura lor sufletească, după spusele
Sfântului Apostol Pavel : «... pentru ca toţi laolaltă şi cu o singură gură
să slăvim pe Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos» (Ro
mani 15, 6).
In acelaşi timp, Sanctitatea Sa a venit in Biserica noastră ca me
sager al comuniunii ortodoxe, pe care fiecare Biserică o moşteneşte din
timpurile apostolice, într-o vreme când suntem asaltaţi de tot felul de
secte şi de grupări aşa-zise creştine sau de alte nuanţe, străine de spi
ritualitatea noastră şi de neamul nostru sau de fraţii rătăciţi care uită
îndemnul din rugăciunea Mântuitorului Hristos : «ca toţi să fie una !»
(loan 17, 21).
Sanctitatea Voastră,
Toate aceste sentimente alese, pe care le-au manifestat credincioşii
ortodocşi români, arată cât de frumos este sufletul românului şi câte
bogăţii nesfârşite are Ortodoxia românească. Peste tot aţi văzut şi aţi
aflat, la ele acasă, valorile Ortodoxiei româneşti, întruchipate în bise
rici şi mânăstiri, în slujitorii lor, în monahism. De-a lungul existenţei
Bisericii noastre, mănăstirile au fost adevărate oaze de viaţă duhov
nicească şi care, în acelaşi timp au iradiat, la fel ca şi azi, adevărate
bogăţii spirituale în viaţa credincioşilor ortodocşi rom âni, încât pe drept
cuvânt, putem spune ca psalm istul: «Fericit este neamul căruia Domnul
este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de moştenire lui» (Psalm
32, 12).
Dar, onoraţi oaspeţi, Sanctitatea Sa n,u ia pentru prima dată cu
noştinţă de vredniciile neamului nostru românesc şi ortodox. Este pen
tru a treia oară aici, ca oaspete al Bisericii Ortodoxe Române, trăind
clipe de bucurie şi de înviere pe urme Sfinţilor Martiri Brâncoveni, aşi
cum le-am trăit cu toţii la mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de
Sus, duminică, 15 august, la sărbătoarea «Adormirii Maicii Domnului .
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Clipe de bucurie şi de înviere, trăite peste tot, în acest pelerinaj, ca
şi acum, aici, m această reşedinţă patriarhală, mărturisitoare a trecutu
lui, bogat şi plin de momente sfinte, al Bisericii noastre strămoşeşti.
Auem aici, m reşedinţa patriarhală, pe icoane sfinte, trecutul isto
riei noastre, al momentelor celor mai importante din istoria naţională
şi din cea a Bisericii strămoşeşti, care s-au împletit strâns, mai ales
atunci când poporul nostru a trecut prin grele suferinţe, venite de la
apus sau de la răsărit.
Totodată, avem aici, în această reşedinţă, Sanctitatea Voastră, o îm 
pletire armonioasă şi vie, a trecutului cu prezentul. Sunt de faţă, Sanc
titatea Voasti'ă, împreună şi în acelaşi duh al bucuriei ce este pecetea
dmtotdeauna a credinţei străbune, reprezentanţi ai celor două Camere
parlamentare, ai Preşedinţiei şi ai Guvernului, ai vieţii noastre culturale,
ai altor Biserici creştine din ţară, ca şi numeroşi reprezentanţi ai
mass-media.
Un asemenea moment, Încărcat de semnificaţii duhovniceşti, este,
aşadar, cel de acum, Sanctitatea Voasti'ă şi onoraţi oaspeţi. Deşi lumea
trece prin mari prefaceri, la fel ca şi societatea noastră românească azi,
în această reşedinţă patriarhală suntem toţi adunaţi în, duhul păcii şi
al evlaviei, în legătura Duhului Sfânt, al bucuriei şi al învierii, pe care
Sanctitatea Sa le-a întâlnit peste tot pe unde a păşit în aceste zile.
Sanctitatea Voastră,
Toii dintinşii noştri invitaţi de astăzi au fost dornici să vă cu
noască, să participe la acest moment înălţător şi să vă asculte cuvântul,
cşa cum, de fapt, au fost dornici toţi cei pe care i-aţi cunoscut în aceste
zile petrecute în ţara noastră. Cu multă bucurie vă pot spune că ne
este foarte preţios sprijinul lor în foarte multe probleme cu care se
confruntă Biserica noastră în această perioadă atât de dificilă, mai ales
din punct de vedere moral şi economic. Fiecare dintre cei prezenţi aici,
Sanctitatea Voastră, ca personalităţi ale vieţii publice, ale culturii sau
ale altor domenii ale vieţii noastre, a participat la viaţa Bisericii. De
aceea, mă folosesc de acest moment pentru a le împărtăşi preţuirea
mea şi a tuturor membrilor Sfântului Sinod, şi a le mulţumi pentru
că au acceptat invitaţia noastră de a participa la această întâlnire de
la reşedinţa patriarhală.
In numele

tuturor vă salutăm Sanctitatea

Voastrăr vă îmbrăţişăm

}răţeşte şi vă arătăm prin aceasta sentimentele noastre de preţuire
aleasă, în, comuniunea ce ne înfrăţeşte pe toţi în Biserica M ăntuitondui
Hristos».
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La rândul său, Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu 7, a rostit
următoarea alocuţiune :
«Judecând, cu ajutorul lui Dumnezeu, călătoria sfântă în bine
cuvântata Dvs. ţară şi pregătindu-ne să ne întoarcem peste puţin timp
la casele noastre, suntem datori să mărturisim că ne simţim deosebit de
îmbogăţiţi de numeroasele şi variatele experienţe şi emoţii pe care ni
le-a rezervat, nouă personal, ca şi însoţitorilor noştri, îmbelşugata ge
nerozitate şi frăţeasca ospitalitate cu care am fost întâmpinaţi peste toi.
în toată perioada binecuvântatei noastre şederi în România am
avut ocazia să ne rugăm împreună, să liturghisim împreună, toţi cei ce
sunt cu nm, împreună-episcopi, să vizităm locuri şi monumente istorice,
să urmărim manifestări culturale şi tradiţionale, într-un cuvânt, să ne
împărtăşim de toate formele de viaţă în condiţiile actuale ale bine
cuvântatului popor român, să admirăm strădaniile lui şi reuşitele lui
întru Dom nul.
în reuşita acestei vizite oficiale şi în atingerea scopului ei sfânt,
suntem datori să mărturisim cu recunoştinţă că a contribuit, în cea
mai mare măsură, frăţeasca iubire a Prea Fericitului Părinte Patriarh,
frate, Teoctist şi a ierarhilor care-l înconjoară, dar şi buna sa dispoziţie
şi sentimentele frumoase ale atâtor reprezentanţi ai autorităţilor locale,
ai vieţii culturale şi ai altor domenii de activitate din întreaga ţară.
Iar această recepţie de rămas-bun, pe care a avut bunătatea să o
organizeze in cinstea noastră Prea Fericitul Frate Patriarh Teoctist,
constituie, în plus, un strălucit prilej de comuniune cu Dvs., toţi. De
aceea, dorim să exprimăm şi în această atmosferă oficială mulţumirile
?\oastre pline de recunoştinţă pentru toate manifestările de cinstire7
atenţie şi dragoste frăţească adresate nouă.
Fiţi siguri, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, că vom păstra pentru
m ult timp amintirea plăcută a acestor binecuvântate zile pe care le-a”\
trăit alături de Dvs. şi că nu vom înceta să ne rugăm pentru sănătaiec
şi pentru buna-sporire în toate a nobihdui popor român şi a aleşilor săi
demnitari.
în mod deosebit dorim, Prea Fericite Frate, ca Domnul să împVnească toate dorinţele şi grijile voastre părinteşti, cele ce le nutriţi /atd
de fiii şi fraţii duhovniceşti ai Prea Fericirii Voastre din întreaga bine
cuvântată ţară a românilor, îndreptăţind astfel ostenelile duhovnicesc
pe care le depuneţi de decenii întregi spre slava lui Dumnezeu şi :
poporului Său binecredirxios, Am in !».
Miercuri, 18 august 1993. La ora 10,30 în sala sinodală a palatuî-i
patriarhal a început şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ort:-
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doxe Române. Au participat toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române, precum şi ierarhii din delegaţia Patriarhiei Ecu
menice.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a dăruit Sanctităţii Sale
Bartolomeu I, o icoană cu «Sfinţii Martiri Brâncoveni», pictată de Elena
şi Nicolae Horju, adresându-i un scurt cuvânt.
Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, în deschiderea acestei şedinţe solemne a rostit următoarea cu
vântare :
«Vă mulţumim călduros pentru posibilitatea acestei comuniuni si
nodale frăţeşti. Instituţia Patriarhatului în Biserica Ortodoxă este în
mod organic legată de instituţia sinodală.
Patriarhul lucrează sinodal şi se exprimă sinodal. Biserica, prin na
tura ei, este sinodală. Subestimarea sinodului şi transformarea acestuia
In organ de simplă adeziune, hotărârile luate prealabil de primul, având
in afara sinodului putere de sine şi autoritate nemărginită, constituie
o anomalie eclesiologică, responsabilă în primul rând de separarea tra
gică a limbii creştine care se continuă până astăzi.
Biserica Ortodoxă, urmând exemplul apostolilor adunaţi ca egali
la Sinodul apostolic de la Ierusalim pentru rezolvarea problemelor ivite
du ne i s după aceea întreaga tradiţie patristică sinodală, a contribuit la
depăşirea tendinţelor egoiste, egocentriste şi monarhice, iar în comu
niune şi unitatea membrilor sinodului creează premise favorabile, de
impreună-lucrare, activităţii şi lucrării Prea Sfântului Duh.
Păstrarea, numai de către Biserica Ortodoxă, a tezaurului de cre
dinţă al Bisericii nedespărţite se datorează tocmai acestei structuri sino
dale, exprimată prin excelenţă în sinoade, dar şi prin alte forme de
manifestare a vieţii bisericeşti, în întrunirile de cult şi în organizarea
patriarhiilor, a mitropoliilor, a episcopiilor şi chiar a parohiilor.
în întâlnirea sinodală de astăzi, la care ne-a chemat harul Prea
Sfântului Duh, îngăduiţi-ne, ca întâistătător al celei dintâi dintre Bise
ricile Ortodoxe, exercitând lucrarea diacon,ală de coordonare şi comu
nicare a Bisericilor Ortodoxe locale, să vă împărtăşesc câteva dintre
problemele şi gândurile pe care le presupune responsabilitatea ce o
purtăm pentru mântuirea şi bunăstarea credincioşilor încredinţaţi nouă,
pentru care vom şi da socoteală, de fiecare în parte, în faţa Dreptului
Judecător. Pronia lui Dumnezeu, care, în chip pedagogic şi din. dra
goste, a îngăduit Bisericii Ortodoxe crucea şi prigonirile pentru a nu
se lăsa atrasă, sau pentru a nu se confunda cu lumea, a rânduit, în
chip minunat, ca în zorii celui de-cil treilea mileniu să revină în acestea
pacea şi liniştea necesară întăririi propovăduirii evanghelice în lumea
ortodoxă.
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Este comună şi în afara oricărei îndoieli constatarea că timpul rân
duit de Dumnezeu fiecăruia dintre noi se constituie într-un timp cu
totul aparte pentru Biserica Ortodoxă.
Vremea Bisericii Ortodoxe a sosit, şi o trăim deja, consumând-o
nu întotdeauna cu folos, frământaţi de schisme, de patimi şi răutate.
Dumnezeu ne-a pregătit toate condiţiile favorabile nouă şi ne cheamă,
ca profeţi şi întâistătători, să ne arătăm disponibilitatea pentru tim pu
rile şi împrejurările actuale.
Cel de-al doilea mileniu creştin a purtat pecetea dominaţiei civi
lizaţiei occidentale, aflat în impasuri duhovniceşti de netrecut, condu
când pe om îndeosebi spre cele materiale şi trupeşti.
Civilizaţia ortodoxă, spiritualitatea şi viaţa Bisericii noastre orto
doxe constituie astăzi o speranţă puternică şi adevărată pentru oamenii
ce caută o motivaţie spirituală vieţii lor.
Ochii multor oameni sunt întorşi spre Biserică, ca spn'e însuşi
Hristos, repetând spusele Apostolilor : «Doamne, la cine ne vom duce ?
Tu ai cuvintele vieţii veşnice» (Ioan 6, 68).
Slujitori ai tainelor şi ai cuvintelor vieţii şi ale ne stricăciunii, ad
ministratori ai nădejdii şi ai aşteptărilor lumii, păstorii Bisericii Orto
doxe suntem, cu toţii, datori să ne arătăm vrednici de timpurile noastre
pentru a conduce lumea la limanuri mântuitoare.
Cunoaşteţi problemele Bisericii Ortodoxe şi la nivel panortodox şi
la nivel local. Duşmanii Bisericii se grăbesc să exploateze greşelile şi
slăbiciunile noastre, pentru a le face cunoscute la dimensiuni exagerate
prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare în masă şi pentru
a scandaliza turma credincioşilor. Biserica, desigur, nu va fi biruită in
veac că «nici porţile iadului nu o vor birui pe ea» (Matei 16, 18).
Mărturisindu-vă toate acestea cu multă dragoste şi în duhul sme
reniei şi al autocriticii din* toată inima, doresc să menţionez că zilele
acestea, am luat putere şi optimism din emoţionantele manifestări de
evlavie şi devotament faţă de Biserica alesului popor român, care este
vrednic de orice osteneală şi orice jertfă.
Îmbrăţişând frăţeşte pe Prea Fericirea Voastră, iubit frate în Hristo
şi pe fraţii prezenţi aici, vă dorim toate cele bune din partea Atoi
ţiitoridui Dumnezeu de la care vine toată darea cea bună şi tot da
desăvârşit».
In continuare, Sanctitatea Sa a spus :
«Prea Fericite şi înalţi ierarhi,
Folosindu-ne de prilejul acestei întruniri oficiale a ierarhilor
sala sinodală pentru a exprima personal, pentru fiecare, dintre Dvs.
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parte, în numele şi al cinstiţilor însoţitori în această călătorie, cele mai
călduroase m ulţumiri ale noastre şi recunoştinţa noastră pentru multele
şi sincerele manifestări de dragoste ale Dvs. către noi, toţi.
în, mod special, m ulţum im înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor
ierarhi ale căror eparhii am avut cinstea să le vizităm.
M ulţum im în mod special şi felicităm pe l.P.S. Mitropolit Antonie
al Ardealului pentru minunata şi monumentala lucrare pe care a să
vârşit-o, în numai câţiva ani, prin reconstruirea, din nimic, a sfintei
mănăstiri Sâmbăta de Sus, având curajîd, în timpurile grele ale dic
taturii, fără a avea permisiunea să termine aceasta.
Cu prestigiul de care se bucură pe plan panortodox şi panereştin
a reuşit să adune sumele necesare construirii şi desăvârşirii acestei lu 
crări. Şi ne-a făcut şi pe noi părtaşi ai bucuriei sale personale, ai obştei
credincioşilor întregii regiuni, prin ocazia pe care ne-a oferit-o prin
generoasa sa invitaţie să sfinţim, împreună, cu înalt Prea Sfinţia Sa
si cu Prea Fericitul Părinte Patriarh noua biserică a mâiiăstirii, încre
dinţat protecţiei noului sfânt al Bisericii Ortodoxe Române, Constantin
Brâncoveanu şi a fiilor săi.
Vă rog pe toţi, înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi fraţi, să trans
miteţi eparhiilor şi credincioşilor Dvs. binecuvântarea noastră personală
şi urările Bisericii lui Hristos din Constantinopol, cu asigurarea că Pa
triarhia din Constantinopol se află alături de Biserica Dvs. întotdeauna,
car în mod deosebit în această perioadă de tranziţie.
Binecuvântare adresăm
nahiilor din eparhiile Dvs.,
cultăţile şi seminariile Dvs.,
un an care va începe în

prin Dvs,, de asemenea, monahilor şi mo
profesorilor, studenţilor şi elevilor din fa
cărora le urăm şi dorim un an, bun şi rodnic,
curând.

Este de prisos să mai spunem că în ceea ce priveşte problema uniaţiei şi a tuturor problemelor legate de aceasta, ca şi in privinţa pro
blemelor pe care le creează unii aşa-zişi fraţi ai noştri, care atentează
la credinţa noastră ortodoxă, Patriarhia Ecumenică este alături de Bise
rica Ortodoxă Română.
Ne exprimăm şi noi recunoştinţa pentru
rezultatele pozitive în
ultimele faze ale dialogului dintreortodocşi
şi catolici şi avem în
vedere textul care a fost elaborat la Balmand în Liban, cu contribuţia
valoroasă a fratelui mitropolit din Ardeal, text în care se repetă poziţia
foarte favorabilă Ortodoxiei, afirmată pentru prima dată şi la Freising
în Germania, care condamnă uniatismul.
Astăzi de dimineaţă, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist ne-a
propus să dăm o declaraţie comună în legătură cu războiul care conţi-
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nuă, din nefericire, în Bosnia-Herţegovina. Deşi Bisericile nu se
amestecă în politică, deoarece pătimim împreună cu oamenii greu-încercaţi de acolo, indiferent de ce religie sau de ce neam sunt ei şi
deoarece din partea Bisericii ani lansat adeseori apeluri către responsa
bilii respectivi de încetare a focului, am acceptat cu multă plăcere
propunerea Prea Fericitului frate şi textul elaborat va fi citit public,
text în care cele două Biserici ne exprimăm simpatia noastră, com
pasiunea noastră, pentru victimele războiului, suferinţa noastră că în
ciuda trecerii atâtor luni, drama continuă. De aceea, prin acest text ne
adresăm tuturor celor care pot contribui, într-un fel anume, la înceta
rea focului şi rugăm s-o realizeze cât mai repede posibil. Aşa încât, aşa
cum am spus în repetate rânduri, în Serbia să înceteze a mai fi copii
orfam, văduve, oraşe distruse şi să înceteze a se mm vărsa sânge ome
nesc nevinovat, deoarece viaţa este un dar dumnezeiesc şi nimeni nu
are dreptul s-o ridice cuiva în mod violent.
Prea Fericirea Voastră,
Cu aceste puţine gânduri încheiem cuvântul nostru, adresăndu-Vă
călduroase m ulţum iri, Dvs. personal şi rugându-ne Capului Bisericii
noastre, Domnului nostru Iisus Hristos, să dăruiască toată binecuvân
tarea credincioşilor ei, sănătate şi lungime de zile, Dvs. personal şi
cinstiţilor colaboratori ai Dvs. Fie ca Mântuitorul Hristos să dăruiască
pacea Sa lumii întregi, să ne învrednicească, pe cei care prin harul Său
suntem conducătorii lor religioşi, să contribuim la întărirea şi instaura
rea păcii în întrega lume şi nu mimai în spaţiul nostru ortodox. M ul
ţumim !».
în continuare a luat cuvântul Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, care a spus :
«îm i revine acum, înainte de a asculta textul Apelului, bucuria de
a exprima mulţumirea şi recunoştinţa membrilor Sfântului Sinod pen
tru vizita Sanctităţii Sale şi pentru această cuvântare bogată pe care a
prezentat-o în faţa noastră.
Sanctitatea Voastră, ne-aţi pus la inima o seamă de probleme gene
rale ale Ortodoxiei, unele fiindu-ne cunoscute din propria noastră isto
rie, foarte zbuciumată de-a lungul trecutului nostru bisericesc. Multora
din realizările la care v-aţi referit le-am dat viaţă cu ajutorul Sfântului
Duh, aşa cum aţi subliniat şi Sanctitatea Voastră. Sunt îndatoriri pasto
rale pe care Biserica Ortodoxă Română le-a dus pe umeri împreună
cu slujitorii şi credincioşii ei, îndeosebi îndată după revărsarea liber
tăţii pe pământul românesc, în 1989. Le vom da continuu viaţă prin
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râvna ierarhilor, a preoţilor, a profesorilor, a mănăstirilor noastre, a
vieţuitorilor şi vieţuitoarelor lor şi a bunilor credincioşi.
O dimensiune, pe care aţi constatat-o şi Sanctitatea Voastră, este
cceea a pastoraţiei noastre contemporane şi aceea ce concretizează în
r*od direct unitatea in Ortodoxie, adică păstrare a şi aplicarea princi
piului sobornicităţii ca viu-lucrătoare in Biserica noastră. Cum aţi
remarcat şi cu acest prilej, am acordat o înaltă apreciere vizitei Sancciiw ii Voastre în fruntea delegaţiei ierarhilor care v-au însoţit şi prin
prezenţa în această sală sinodală a tuturor membrilor Sfântului Sinod.
în al doilea rând, unul din aspectele deosebit de importante ale
ţzructurii noastre bisericeşti, specifice Ortodoxiei, dar cu o pondere
deosebită, practică şi misionară, este cea pe care aţi admirat-o, şi i-aţi
subliniat dimensiunile de-a lungul itinerariului: viaţa monahală, rolul
mănăstirilor în menţinerea unităţii, a sobornicităţii şi a legăturilor cu
credincioşii şi cu lumea, atăt înăuntrul Bisericii cât şi pe plan
panortodox.
încă de la începutul vieţii creştine, monahii din ţinuturile noastre
au fost purtătorii ecumenisrnului, rol valabil şi foarte actual şi în zilele
noastre. Ei au stabilit legături, au întreţinut corespondenţă cu mănăsti
rile celebre din Orient, cu patriarhii Constantino polului — între care
amintim pe Sfântul loan Gură de Aur, care a hirotonit diacon pe învă
ţatul monah straromân Sf. loan Casian. Aceşti monahi de la noi, din
rândul cărora face parte şi Sf. Dionisie cel Mic, au apărat şi au făcut
cunoscute valorile creştinismului răsăritean până în Apus. Spre pildă,
Sf. Casian este acela care a dus rânduielile monahale răsăritene la
Roma şi în Franţa, întemeind aici mânăstirea «Sf. Victor» din Marsilia.
Ca purtători ai chipului îngeresc, ei trăiesc pe pământ cu viaţă ase
menea îngerilor. Ca pretutindeni în răsărit, şi la noi, ei au înfruntat
primejdiile şi întru apărarea Ortodoxiei. Aceşti smeriţi vieţuitori din
pustiile noastre, «au ales mai bine să pătimească cu poporul lui D um 
nezeu» (Evrei 11, 25), cum s-a întâmplat în Transilvania în timpul
secolelor de stăpânire habsburgică.
Ceea ce aţi văzut în această parte a ţării — unde, pentru prima
dată a păşit un patriarh ecumenic, şi aţi sfinţit mânăstirea Brânco
veanu — este strădania ierarhilor, este jertfa credincioşilor şi nu mai
puţin a monahilor. Apărând Ortodoxia, ei au luptat împotriva celor
care au vrut s-o desfiinţeze şi s-o piardă şi foarte mulţi au fost întem
niţaţi, în acele timpuri in care 150 de mănăstiri au fost dărâmate. De
aceea, vă punem şi noi la inimă, şi cu acest prilej, ca în Sfântul Munte
Athos, unde a înflorit viaţa filocalică, să se deschidă mai larg porţile
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pentru monahii români. Ajutoarele domnitorilor români remarcate în
multe rânduri, în cursul acestei vizite, de către Sanctitatea Voastră, ne
dau cutezanţa să Vă rugăm a da binecuvântare ca monahii din mânăsti
rile noastre să meargă să-şi desăvârşească viaţa duhovnicească în Athos.
Mulţi monahi doresc, ca pe o potolire a setei sufletului lor, să ajungă
■la Sfântul APunte, aşa cum a fost tradiţia de-a lungul secolelor.
Nădăjduim că Sanctitatea Voastră, cu imaginea proaspătă a Bise
ricii noastre, ale cărei activităţi le-aţi remarcat de multe ori, cea harică,
liturgică, cea de sobornicitate, de slujire a semenilor în şcoală, în spi
tale, în penitenciare, prezenţa şi spiritualitatea monastică, lucrarea de
sporire în toate eparhiile a mănăstirilor, veţi ajuta ca aceşti tineri-ostaşi
ai lui Hristos să intre în Muntele Athos şi să aducă de acolo) pe
pământul nostru, aşa cum de-a lungul secolelor au făcut-o, sfinţenia şi
dorul de desăvârşire duhovnicească.
Vă mulţumesc pentru cuvintele rostite şi Vă rog să îngăduiţi a se
da citire Apelului nostru pentru pace în Bosnia şi Herţegovina.
A urmat imediat, citirea Apelului celor doi patriarhi, în legătură
■cu situaţia din Bosnia-Herţegovina.

APEL
PENTRU

PACE

ÎN

B O S N IA - H E R Ţ E G O V IN A

Sanctitatea Sa B a r t o l o m e u I, Patriarhul ecu
menic al Constantinopolului şi Prea Fericirea Sa
T e o c t i s t, Patriarhul României, dimpreună cu ie
rarhi ai Patriarhiei Ecumenice şi membrii Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întruniţi la
Bucureşti în data de 18 august 1993 exprimă îngri
jorarea lor privind războiul din Bosnia-Herţegovina
şi fără să intre într-o dezbatere de ordin politic fac
apel sfânt, prin cuvânt şi rugăciune, pentru înceta
rea tragediei războiului care aduce zi de zi vărsare
de sânge omenesc şi mari pagube materiale.
Dumnezeul vieţii şi Judecătorul popoarelor, care
poruncit «să nu ucizi» şi a fericit pe făcătorii de pace
cheamă pe toţi cei implicaţi în război să înceteze di
trugerea darului sfânt al vieţii şi să caute pacea
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înţelegerea Bisericile, parohiile, mănăstirile şi toţi
cei credincioşi sunt chemaţi să înalţe rugăciuni pen
tru încetarea urii şi violenţei şi pentru triumful pă
cii şi al înţelegerii între popoare

f

BARTOLOMEU I

PATRIARHUL ECUM EN IC AL
CONSTANTIN OPOLULUI

.
f

TEOCTIST

PATRIARHUL BISERICII
ORT O D O XE R O M A N E

în continuare, au luat cuvântul mai mulţi membri ai Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române :
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie a rostit următorul cuvânt :
«Mulţumim Sanctităţii Voastre pentru că, în cadrul vizitei făcute
Patriarhiei Române, aţi binevoit să veniţi şi la mănăstirea lui Constantin
Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, şi să participaţi şi la sfinţirea ei,
fiind astfel, după înaintaşul Sanctităţii Voastre, Teolipt, care în 1517
sfinţea ctitoria lui Neagoe Basarab de la Curtea de Argeş, cel de-al
doilea patriarh ecumenic care târnoseşte o ctitorie voievodală româ
nească.
Iată că am avut bucuria ca în timpul zidirii mănăstirii, domnitorul
— care, în conştiinţa poporului, era de mult canonizat — să fie cano
nizat şi apoi neaşteptata bucurie ca Sanctitatea Voastră să acceptaţi să
sfinţiţi biserica noastră închinată Sfinţilor Martiri Brâncoveni şi întreaga
zidire nouă a mănăstirii, împreună cu Prea Fericitul Patriarh Teoctist,
aşa cum şi patriarhul Teolipt a făcut-o la Curtea de Argeş împreună cu
mitropolitul Macarie al vremii.
Cred că suntem prea aproape de prezentul acestui eveniment şi ne
trebuie perspectivă de viitor ca să putem evalua la adevăratele dimen
siuni acest eveniment care, fără îndoială, va rămâne înscris, aşa cum a
rămas Curtea de Argeş, în istoria Bisericii Ortodoxe Române.
Aş vrea să Vă rog să-mi îngăduiţi să spun tuturor celor prezenţi
aici că în vizita pe care v-am făcut-o la Constantinopol, nu numai ca
aţi acceptat cu multă bunăvoinţă să veniţi la sfinţirea acestei mănăstiri
brâncoveneşti, ci ne-aţi dat un foarte important dar pentru care aţi şi
devenit mare'ctitor. V-am şi înscris pe o placă de marmură la intrarea
în mânăstire> şi aş vrea ca în faţa tuturor să Vă mulţumesc şi pentru
acest dar. Prezenţa Sanctităţii Voastre în Transilvania, cu bun gând şi
cu îndoită chibzuinţă organizată de Prea Fericitul Teoctist, are semni
ficaţii multiple : aţi venit de la tronul ecumenic să aduceţi cinstire eroi
lor Ortodoxiei şi eroilor Patriei pentru că acesta a fost Brâncoveanu,
de fapt, un erou al Ortodoxiei. De aceea a şi fost. canonizat, şi apoi,
prin locurile prin care aţi trecut prin Transilvania, aţi mers în acest
pelerinaj, pe urmele multor altor martiri pentru apărarea Ortodoxiei :
Ilie Iorest, Sava Brancovici, Sfântul Visarion, Sfântul Sofronie, Nicolae
Oprea din Săliştea Sibiului şi mulţi alţii, şi cred că vizita Sanctităţii
Voastre a vrut să marcheze preţuirea, respectul faţă de aceşti martiri,
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nu numai pentru apărarea Ortodoxiei româneşti, ci pentru apărarea
întregii Ortodoxii. Aţi venit apoi să luaţi cunoştinţă de viaţa ortodoxă
din Transilvania şi cred că prin toate locurile prin care aţi trecut, ea
a fost convingătoare pentru Sanctitatea Voastră şi pentru însoţitorii
Sanctităţii Voastre. Transilvania este pământ românesc şi ortodox. Aţi
venit să binecuvântaţi această Ortodoxie, s-o încurajaţi şi să le spuneţi
celorlalţi că, deşi vrem să păstrăm o bună convieţuire şi că suntem
deschişi dialogului, acest dialog presupune nişte legi si astfel de legi
au fost cuprinse şi în documentul de la Balamand la care v-aţi referit
de atâtea ori şi pe care noi îl considerăm cu adevărat un document de
bază pentru continuarea dialogului, în special dintre Ortodoxie şi Cato
licism. Vă asigurăm că vizita Sanctităţii Voastre va rămâne pentru
totdeauna neuitată şi că pretutindeni, şi la Sibiu şi la Sâmbăta şi la
Alba Iulia şi la Râmeţ şi la Cluj, aţi lăsat urme de neuitat şi cred că
v-aţi dat seama cu câtă iubire v-a întâmpinat poporul nostru credincios
şi cred că, de asemenea, V-aţi dat seama cu câtă iubire înconjoară poporul
nostru credincios conducerea sa spirituală, pe ierarhi şi pe preoţi, lucru
pe care, să ştiţi, l-a făcut întotdeauna. Aş vrea doar să-mi mai permi
teţi două cuvinte, şi anume să spun că am trecut prin aproape cincizeci
de ani de persecuţii şi de ateism de stat deschis. Biserica a făcut
împreună cu credincioşii eforturi extraordinare de a se strecura şi a
face totul ca să păstreze credinţa în popor, obiceiurile, datinile tradi
ţionale. Două lucruri merită menţionate : chiar dacă a fost ateism,
Biserica, prin ierahii şi preoţii ei, a predicat existenţa lui Dumnezeu,
providenţa lui Dumnezeu, frica de Dumnezeu şi legea morală. Şi dacă
chiar în vremea ateismului s-a păstrat o anumită normă morală în viaţa
credincioşilor, e pentru că aceasta a fost predicată de preoţi şi de Biserică.
Al doilea lucru, pe care sunt convins că l-aţi observat, este că în
menţinerea credinţei strămoşeşti a jucat un roi deosebit familia creştină
românească. Părinţii, mamele, bunicile au predat copiilor, aşa încât
după revoluţie n-am prea avut copii de botezat pentru că erau toţi
botezaţi ; foarte puţini, în unele case de copii administrate strict de
guvern. Nu vreau să monopolizez vorbirea, de aceea voi încheia rugându-Vă să păstraţi o bună amintire despre vizita aceasta în România şi
Transilvania, noi asigurându-Vă că vom păstra, noi şi generaţiile care
vor urma, amintirea vizitei Sanctităţii Voastre. Mulţumesc !».
Au urmat la cuvânt Prea Sfinţitul Andrei al Alba-Iuliei şi P.S.
Episcop Gherasim al Râmnicului care şi-au exprimat bucuria pentru
faptul că eparhiile pe care le conduc au fost incluse în itinerarul vizitei
înalţilor oaspeţi şi au făcut aprecieri privind semnificaţia şi consecin
ţele vizitelor pentru credincioşii, monahii şi slujitorii acestor eparhii.
Exprimându-şi părerea de rău că nu a fost posibilă şi vizitarea
Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, P.S. Episcop Justinian a făcui
referire la înfloritoarea şi autentica viaţă ortodoxă din această parte de
ţară încă din cele mai vechi timpuri şi a menţionat legăturile credin
cioşilor de aici cu Patriarhia Ecumenică prin care au statornicit sub
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autoritatea patriarhului de Constantinopol vestita
Arhangheli» din Perii Maramureşului.

mănăstire

«Sfinţii

A luat apoi cuvântul I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Buco
vinei, care, referindu-se la semnificaţiile vizitei înalţilor oaspeţi a spus :
«Patru idei noi au reieşit de-a lungul acestei vizite. Spun acest
lucru pentru ca să aducem la cunoştinţa membrilor Sfântului Sinod,
care n-au putut fi prezenţi peste tot, aceste idei mari care sunt legate
de specificul şi fiinţa Bisericii Ortodoxe universale.
In primul rând aţi afirmat, pe drept cuvânt, că Ortodoxia are un
centru de unitate şi deci nu este un conglomerat de Biserici neorga
nizate.
Ea are un centru de unitate în înţelesul de
centru de coordo
nare, dar nu un centru de putere, aşa cum are Biserica Romei vechi,
unde unitatea se realizează prin subordonarea tuturor faţă de o singură
persoană, adică o monarhie teocratică.
Deci, reţinem că şi Ortodoxia are un primat, dar nu un centru de
putere care subordonează Bisericile surori.
A doua mare idee care s-a degajat din cuvântările Sanctităţii
Voastre a fost faptul că unitatea Ortodoxiei este «frăţietate în liber
tate», ceea ce numim noi autocefalie şi împreună răspundere.
A treia idee mare a fost
faptul că Ortodoxia a contribuit la înfră
ţirea popoarelor pe care le-a slujit şi le slujeşte
prin întrajutorare1,
simpatie, prietenie, solidaritate, potrivit împrejurărilor istoriei.
A patra mare idee este faptul că Patriarhia Ecumenică este totodată
Biserică mamă şi Biserică soră. Biserică mamă, pentru că Mitropoliile
Moldovei şi Ungro-Vlahiei au fost parte constitutivă din Patriarhia de
Constantinopol, iar mitropolitul Ţării Româneşti era numit de patriarhul
ecumenic. La fel ca şi exarhul pentru Transilvania, ceea ce însemna şi
hirotonirea episcopului de acolo.
Ca Biserică soră, Biserica Ortodoxă Română îşi manifestă grati
tudinea de fostă Biserică-fiică, prin faptul că recunoaşte moştenirea
bizantină spirituală în viaţa noastră.
De aceea mi-aş permite să subliniez câteva puncte care, personal,
m-au impresionat cel mai mult, şi am văzut şi pe feţele înalt Prea
Sfinţiţilor ierarhi care vă însoţesc, că aceste momente au produs o mare
bucurie.
în primul rând, am constatat în această vizită veşnica tinereţe a
Bizanţului spiritual. Ceea ce deosebeşte în modul cel mai radical Roma
Nouă de Roma Veche. Este vorba că, în Bizanţ, statul s-a transfigurat
în Biserică prin moştenirea spirituală dată popoarelor ortodoxe, iar
acum şi lum ii întregi, căci peste tot icoanele bizantine, munca bizantină,
eclesiologia bizantină, exercită atracţie în Biserica Ecumenică a Bisericii
Vechi, în timp ce Roma s-a desfigurat coborând la nivelul de stat
politic.
De asemenea, Bizanţul veşnic tânăr,
năstire, în fiecare parohie şi nu credem
in lume, care să fie pomenit mai des la
de Constantinopol, datorită faptului că

la noi îl auzim în fiecare m ă
că există vreun nume de oraş
Sfânta Liturghie decât numele
predecesorul Sanctităţii Voas
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tre, Sfântul Ioan Gură de Aur, şi-a legat numele de Sfânta Liturghie
şi la fiecare apolis spunem : «Pentru rugăciunile Sfântului Ioan Gură
de Aur, Patriarhul Constantinopolului...».
Deci, se prelungeşte, prin Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,
Bizanţul într-o formă veşnic tânără în toată lumea.
Aş mai aminti faptul că peste 90% din tot cultul Bisericii Ortodoxe
Române, fiică şi soră în acelaşi timp cu Patriarhia Ecumenică, este
tradus din limba greacă.
Cele mai frumoase momente, cel puţin pentru noi, din această în
tâlnire au fost acelea când împreună, ierarhii români şi ierarhii Pa
triarhiei Ecumenice, au cântat cântările liturgice, troparele în limba
greacă, limba credinţei comune.
Ca o subliniere a acelor momente de mare bucurie, aş propune, cu
permisiunea Sanctităţii Voastre, ca la sfârşitul acestei întâlniri să cân
tăm împreună «Tin, timioteran», aşa cum ştim fiecare In lim bajul cre
dinţei comune, ca într-o familie binecuvântată şi sfântă.
Vă mulţumim pentru că ne-aţi împrospătat din nou conştiinţa
Ortodoxiei universale».
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a făcut o
evaluare a acestei vizite istorice, spunând :
«întrucât timpul rezervat acestei şedinţe se scurge foarte repede,
ca de altfel, orice clipă din viaţa noastră, dar mai ales timpul pe care
îl numim sacru, aş vrea, în încheierea luărilor de cuvânt, să remarc cu
mulţumire, împreună cu membrii Sfântului Sinod, nu numai receptivi
tatea ierarhilor, a clerului şi a credincioşilor de pretutindeni faţă de
pelerinajul nostru apostolic, făcut în ţară împreună cu Sanctitatea Sa,
ci să şi remarc aspectele deosebit de valoroase, apărute spontan în
acest schimb de idei, mai ales că noi n-am avut o agendă specială pre
gătită mai dinainte. Dar, atât în decursul călătoriei, cât şi cu pri
lejul slujbelor, al cuvântărilor şi al discuţiilor de la om la om, pe care
Sanctitatea Sa le-a avut mereu pe drumul acesta, s-a confirmat faptul
că legăturile dintre cele două Biserici, aşa cum le-am susţinut şi noi,
cu ajutorul lui Dumnezeu, nu s-au limitat numai la o întâlnire pro
tocolară, ci, au avut un caracter m ult mai profund, realizându-se un
adevărat dialog cu credincioşii, cu monahii, cu tinerii şi cu clerul. Am
întâmpinat şi cazuri când bolnavi, aduşi în cărucioare, au primit bine
cuvântare şi li s-a împărtăşit tărie şi nădejde pentru uşurarea durerii
şi suferinţei lor.
Sanctitatea Sa a avut apoi, convorbiri foarte interesante cu per
sonalităţi politice, cu oameni de cultură, de artă etc., aflându-i apropiaţi
de Biserică şi apreciind aportul Ortodoxiei în istoria noastră naţională.
Spiritul de responsabilitate, de sinodalitate şi de coresponsabilitate l-i
apreciat în mod deosebit Sanctitatea Sa, care a rămas impresionat, Im
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■'înăstirea Brâncoveanu, când l-a întâlnit pe arhimandritul ne văzător
eofil, o trâmbiţă a Sfântului D uh, cu darul vorbirii şi al cunoştinţelor
n scrierile Sfinţilor Părinţi. L-a impresionat m ult acest monah, cu
afluenţă binefăcătoare asupra multor credincioşi, intelectuali şi, mai
cu seamă asupra tinerilor, care îl invită periodic la Universitate să le
vorbească. De fiecare dată, aceştia îşi exprimă recunoştinţa şi bucuria
z^ntru aceste Întâlniri duhovniceşti.
Pe tot întinsul itinerariului vizitei Sanctităţii Sale — la catedrale,
-"jinăstiri şi parohii — , am trăit bucuria sfântă a întâlnirii în Duhul
. ii Hristos, a unei comunicări cu cei ce ne aşteptau şi ne întâmpinau,,
iar şi a comuniunii duhovniceşti ca fii ai Ortodoxiei. Prezenţa la re:-:pţia de aseară a reprezentanţilor guvernamentali, a clerului, a repre
zentanţilor cidiurii şi a liderilor politici a avut darul, între altele, să-i
jpropie, să se privească faţă către faţă şi să reţină rolul Bisericii şi
valoarea credinţei şi a nădejdii creştine, că numai Dumnezeu va ajuta
za din tumultul opiniilor să apară «apa cea vie», ca odinioară In Vechiul
Testament, şi din piatra confuziilor din vremea noastră, a amorţirii
morale, în care se găseşte nu numai societatea noastră, ci şi omenirea
de pretutindeni. Asumându-ne responsabilitatea, am socotit să îndrep
tăm, cu prilejul acestei şedinţe, Apelul Bisericilor noastre pentru în 
cetarea ostilităţilor în Bosnia şi Herţegovina şi în alte părţi ale lumii.
Nădăjduim că acest Apel va constitui în sufletul zbuciumat al milioane
lor de oameni un strop de încredere şi mângâiere, care valorează m ult.
Sanctitatea Voastră, legătura Bisericii Ortodoxe Române cu Scau
nul ecumevAc a adus roade îmbelşugate de la 1359 în Muntenia şi 1401
în Moldova, slujitorii şi fiii Bisericii române participând la promovarea
valorilor veşnice în istoria noastră naţională şi în lume. Credincioasă
comuniunii cu Ortodoxia ecumenică, organizarea şi dezvoltarea vieţii
noastre bisericeşti s-a bazat pe principiul sinodalităţii, expresie a sfin
ţeniei Bisericii în alcătuirea din cler şi credincioşi. Intre alte sinoade,
cel de la laşi, din 1642, a aprobat Mărturisirea de credinţă redactată de
mitropolitul K ievului, Petru Movilă, fiu de domnitor român, de valoare
până astăzi în toată Biserica.
Aşadar, faptul că Bisericii Ortodoxe Române i s-au recunoscut m i
tropoliţii de către Patriarhia Ecumenică, în Ţara Românească a fost
transferat, de la Vicina, lachint, la 1359, cu reşedinţa la mănăstirea
Curtea de Argeş, iar pentru Moldova, în 1401, a fost recunoscut mitro
politul îosif Muşat, la cererea domnitorului Alexandru cel Bun, acest
obicei s-a păstrat cu sfinţenie totdeauna. în aceasta parte a Europei, ţara
noastră a fost o arie ortodoxă de limbă română, de simţire românească
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de unitate şi cultură românească. Deşi unele din provinciile ţării s-an
aflat secole de-a rândul sub stăpâiniri străine, locuitorii lor, românii,
nu le-au socotit părţi pierdute de tulpina şi credinţa neamului. Această
conştiinţă a legăturii de neam, de teritoriu, de limbă şi datini cu Bi
serica mamă a determinat pe fraţii noştri din Republica Moldova, din
Basarabia — cum se numea această provincie românească până la ocu
parea ei de Uniunea Soinetică — , să se organizeze şi să reactiveze ca
nonic Mitropolia Basarabiei, care face parte din Biserica noastră.
Mitropolia Basarabiei a fost desfiinţată ca şi alte eparhii, după in
vadarea şi ocuparea acestei provincii româneşti de către armata so
vietică, fără să se fi cerut consimţământul Bisericii Ortodoxe Române.
După independenţa Republicii Moldova, clerul şi credincioşii ortodocşi
români au solicitat, cu respectarea prevederilor statutare, Sfântului
nostru Sinod, reactivarea acestei Mitropoliiy pentru care am scris Pa
triarhiei Moscovei şi conducătorilor Republicii Moldova. Considerăm că
este o împlinire sfântă pentru neamul nostru. Sfântul Sinod a ieşit în
întâmpinarea fraţilor iioştri de lim bă, de neam şi de cultură române.
Aprobâindu-le cererea, s-au respectat şi prevederile canonice ca ierarhii
să fie aleşi dintre fiii aceluiaşi neam, spre a proslăvi Numele lui Dum 
nezeu în limba lor.
Aţi intrat, aşadar, Sanctitatea Voastră, în chivotele dragostei şi
inim ii noastre şi a clerului şi credincioşilor noştri. Suntem încredinţaţi
că atmosfera duhovnicească în care au loc întâlnirile noastre sau ale
reprezentanţilor Bisericilor noastre, fie aici, fie la conferinţele creştine
internaţionale, fie chiar la conferinţele cu reprezentanţii altor religii
din lume, împreună purtăm mesajul dragostei, mesajul de deschidere
spre dialog. Nădăjduim să avem dialog şi cu Patriarhia Moscovei, pen
tru corecta înţelegere a reactivării Mitropoliei Basarabiei. Vom depune
eforturi ca raporturile dintre Bisericile noastre să nu se degradeze.
Jertfele celor două Biserici martire, sub comunism, nu trebuie să fie
zădărnicite; Biserica Rusă şi Biserica României vor găsi căile de în
ţelegere în duhul adevărului evanghelic, canonic, istoric. Sperăm, cm
ajutorul Sfântului Duh, să păstrăm unitatea Ortodoxiei şi să facem
front comun invaziei sectelor şi să facem faţă atâtor confruntări prim
care trece omenirea.
Vă m ulţumim pentru răbdarea de a ne fi ascultat şi de a cunoaştm
preocupările noastre. Vă felicităm pentru, adoptarea documentul
«Balamand», foarte important în potolirea violenţelor din partea fr>
ţilor catolici de rit bizantin, referitoare la pn'etenţia lor de «restituire
a bisericilor. Dumnezeu v~a călăuzit paşii prin ţinuturi cu credinci
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ni, care pentru prima dată au văzut un patriarh ecumenic; v-am sus la un itinerar spiritual remarcabil, de evlavie monahală şi creştiască, de gândire teologică, de dezlegare a unor' probleme inerente
isericii Ortodoxe, care a străbătut, cu jertfe, tunp de patruzeci
cinci de ani întunericul comunismului militant. Ierarhii noştri depun
eforturi pastorale în eparhiile lor ca Sfânta Ortodoxie să fie în stare
4 răspunde setei credincioşilor şi clerului întru slujirea Bisericii Orto
doxe Române. Vom ruga întotdeauna pe Dumnezeu să vă dăruiască
putere şi înţelepciune, cu care să continuaţi mai departe şirul stră
luciţilor înaintaşi în tronul ecumenic al Sfintei Patriarhii Ecumenice a
Constantinopolei».
Seria luărilor de cuvânt s-a încheiat cu intervenţia Sanctităţii Sale,
Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, care a spus :
<(Numai două cuvinte ca să încheiem această întâlnire festivă a
Sinodului. M ulţumim călduros tuturor ierarhilor care au vorbit, în
jrurje cu Prea Fericirea Voastră, în cea mai mare parte ierarhii care
au vorbit au fost cei ale căror eparhii le-am vizitat zilele acestea şi care
au considerat că este bine să-şi exprime mulţumirile pentru această v i
zită. Dar, vedeţi, este şi obligaţia noastră să exprimăm m ulţumiri căl
duroase pentru tot ceea ce au făcut pentru noi.
Dacă am reuşit prin prezenţa noastră, prin cuvântul nostru să aju:ăm la greaua lucrare pe care o îm pliniţi In eparhiile dumneavoastră,
aceasta a fost şi o datorie frăţească, ca şi o sursă de bucurie şi satis
facţie pentru că am săvârşit-o.
Mulţumim în mod deosebit înalt Prea Sfinţitului Mitropolit al Mol
dovei şi Bucovinei, Daniel, pentru evaluarea frăţească şi teologică a
vizitei noastre în România, şi-l asigurăm că tot ceea ce am spus, în
diferite cuvântări aici, exprimă conştiinţa profundă a Patriarhiei Ecu
menice în ceea ce priveşte poziţia ei în cadrul Ortodoxiei universale.
Vă asigurăm pe dumneavoastră, pe toţi, în mod oficial, în această
clipă, că vom continua, de la sediul nostru, să fim slujitori ai unităţii
Ortodoxiei şi nimic mai mult.
Şi în ceea ce priveşte Sfântul Munte pe care-l cunoaştem a fi la
inima tuturor popoarelor ortodoxe, în general, ca şi a poporului ro
mân, vom face tot ceea ce se cuvine pentru a veni în întâmpinarea şi
satisfacerea tuturor dorinţelor fraţilor din România de a se închina în
«grădina Maicii D om nului». Trebuie să facem deosebire între pelerinajul
la Sfântul Munte şi la instalarea pe viaţă a monahilor la Sfântul Munte.
Pentru cea de-a doua problemă, aşa cum ştiţi, există unele dificul
tăţi, deoarece trebuie să ţinem un anume echilibru. Repet, pentru viB. O. R. — 8
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zitele pentru închinare, pentru pelerinaj, la Sfântul Munte vor exsita
toate facilităţile din partea Patriarhiei de Constantinopol.
Aş dori să exprim mulţumirea mea că, tot timpul acestor zile, a
fost împreună cu noi prea cuviosul părinte Patroniu, care este o înaltă
personalitate duhovnicească pe care am avtit bucuria, şi, nu ezit să spun,
cinstea, să ne întâlnim cu m ulţi ani înainte, cănd. a venit la Constanti
nopol, şi l-am primit şi l-am găzduit eu însumi, cănd eram mitropolit
de Philadelphia. îl rugăm să se roage întotdeauna pentru Biserica Constantinopolului, pentru Biserica Română şi cea de pretutindeni. Vă
mulţumesc din inimă !».
In încheierea acestei şedinţe solemne, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a solicitat P. S. Episcop Nifon Ploieşteanul, secretarul
Sfântului Sinod, să dea citire comunicatului comun, care a fost con
semnat şi în cartea de aur a Patriarhiei Române, în condica sfântă,
care se păstrează pentru astfel de momente importante.

«Cu voia Bunului Dumnezeu, în perioada 12— 18
august 1993, a avut loc la Patriarhia Română vizita
Sanctităţii Sale, Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic
al Constantinopolului, însoţit de ierarhi, clerici, co
laboratori ai Sanctităţii Sale. După primirea fră
ţească din catedrala patriarhală şi închinarea la
moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, Sanctitatea Sa
Bartolomeu I, împreună cu Prea Fericitul Patriarh
Teoctist, au înălţat rugăciuni la Cimitirul tinerilor
eroi din decembrie 1989 şi au binecuvântat, d.e ase
menea, lucrările de la noua biserică ce se zideşte în
tru cinstirea acestora.
înalţii oaspeţi au vizitat mănăstiri şi biserici,
monumente istorice şi religioase, aşezăminte biseri
ceşti de cultură şi artă românească la Episcopia Râm
nicului, păstorită odinioară de Sfântul ierarh Calinic
de la Cernica, mănăstirea Cozia, locul de odihnă al
voievodului Mircea cel Bătrân, domnitor al Ţării Ro
mâneşti, la Sibiu, străvechi centru de spiritualitate
din Transilvania.
Duminică, 15 august, la praznicul Adormirii Mai
cii Domnului, la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâm
băta de Sus, judeţul Braşov, rezidită din temelie, s-a
săvârşit sfinţirea mănăstirii şi Sfânta Liturghia
solemnă de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I şi de
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Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, împreună cu ierarhi şi prelaţi ai celor două
Biserici Ortodoxe surori, de faţă fiind zeci de mii de
credincioşi, monahi şi clerici din Transilvania şi din
toate părţile ţării, înălţându-se rugăciuni pentru pa
cea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui
Dumnezeu biserici, pentru unirea tuturor.
în continuare, a fost vizitată Alba Iulia, aşezare
trimilenară, simbol al unităţii naţionale şi spirituale
a românilor, mănăstirea Râmeţ, cunoscut aşezământ
monahal şi vechi scaun duhovnicesc şi apoi Arhi
episcopia Vadului, Feleacului şi Clujului, cu istorice
rădăcini şi tradiţii româneşti. Oaspeţii, împreună cu
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi membri ai
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au fost
întâmpinaţi, peste tot, de clerici şi credincioşi, cu în
sufleţire şi dragoste, după rânduiala bisericească şi
datina românească. Iar astăzi, 18 august 1993, la re
şedinţa patriarhală din Bucureşti a avut loc şedinţa
solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne cu participarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I,
Patriarh ecumenic de Constantinopol şi a însoţitori
lor Sanctităţii Sale, în cadrul căreia cei doi întâistătători au rostit cuvântări şi au fost subliniate as
pecte privind întărirea unităţii şi frăţietăţii ortodoxe :
participarea creştinilor la dialogurile teologice, rolul
şi raportul monahismului ortodox, situaţia diasporei
ortodoxe, precum şi multe probleme cu care se con
fruntă ortodoxia azi: uniatismul, conflicte etc. Drept
mărturie a bucuriei duhovniceşti ce este prilejuită
de această istorică vizită s-a întocmit această însem
nare care s-a scris în condica sfântă a evenimentelor
din Biserica Ortodoxă Română

».

Comunicatul comun este semnat de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, de Sanctitatea Sa, Patriarhul ecumenic Bartolomeu 1, precum
şi de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi de înso
ţitorii SancLităţii Sale, Patriarhului ecumenic.
In aceeaşi zi, la ora 11,30 Sanctitatea Sa, Patriarhul ecumenic a
adresat un mesaj către binecredinciosul popor român prin intermediul
Radioteleviziunii Române şi a altor mijloace de comunicare în masă,
cu următorul cuprins :
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«Binecredincios şi binecuvântat popor român,
După şederea noastră aproape o săptămână alături de reprezen
tanţii tuturor categoriilor vieţii sociale din România, începând cu dem
nitarii Bisericii şi Statului, şi până la prunci, plecăm, cu însoţitorii
noştri, plini de emoţii sfinte din tot ceea ce am văzut, am auzit şi am
trăit în acest moment istoric al eforturilor cinstite de reaşezare a for
ţelor sale generoase.
Ne simţim fraţi de sânge cu poporul român, nu numai în credinţa
noastră ortodoxă comună, ci şi în părtăşia la aceeaşi civilizaţie a cărei
putere depăşeşte graniţele naţionale şi devine bun al tuturor o a m e n ilo r.
România a devenit, de multe secole, simbol al unor lupte eroice
şi al unor creaţii nobile, pentru care toţi oamenii liberi din Răsărit şi
din Apus nu pot decât să nutrească recunoştinţă şi admiraţie.
Sfânta şi Marea Biserică a lui Hristos din Constantinopol, care a
avut de la Dumnezeu privilegiul să se lege de poporul român prin legă
turile unei strânse şi frăţeşti colaborări, este mândră pentru tot ceea
ce avem comun. De acum este firesc, ca Biserica Constantinopolului,
mamă iubitoare, să se roage totdeauna fierbinte pentru progresul, pen
tru îmbogăţirea în Dumnezeu şi pentru mântuirea noastră, a tuturor.
Pentru aceste bunuri nepreţuite, se roagă şi se străduieşte maica
spirituală a acestui popor şi sora noastră, Biserica Ortodoxă din România,
împreună cu experimentatul şi vrednicul întâistătător al acesteia, Prea
Fericitul Patriarh Teoctist, posesorul unei vaste experienţe, înconjurai
de numeroşii şi sârguitorii ierarhi şi ceilalţi lucrători în via Domnului,
pe care poporul român este îndreptăţit să-i aibă, dar pe care, iarăşiy
este dator să-i înconjoare cu absolută încredere şi cu neţărmurit respecz.
Fie ca Domnul puterilor şi al milelor să lumineze totdeauna pe
conducătorii poporului român, pe cei spirituali şi pe cei politici, pentru
a-l putea conduce spre limanuri luminoase şi purtătoare de biruinţă!».
Tot în aceeaşi zi, la ora 12,30, Sanctitatea Sa a primit, în holul
preşedinţiei patriarhale, pe reprezentanţii «Asociaţiei revoluţionare
16— 21 Decembrie» : Cătălin Constantin — preşedinte, Mircea Strat —
prim-vicepreşedinte, Daniel Iancu — vicepreşedinte. Această asociaţie
i-a dăruit Sanctităţii Sale o diplomă de membru de onoare. Sanctitatea
Sa le-a m ulţumit şi le-a vorbit despre eforturile po care le-au făcut,
tinerii revoluţionari în acele zile de decembrie 1989 şi care au fost ad
mirate şi apreciate de lumea întreagă.
Biserica Ortodoxă Română purcede plină de nădejdi ale viitorului*
Iar Biserica noastră mamă se bucură în chip deosebit de propăşireţ|
acestei Biserici care, din veacul al IV-lea până în veacul al îX-lea em|
parte constitutivă a Marii Biserici şi tot aşa din veacul al XlV-lea pâ'
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veacul al XîX-lea, în această a dona perioadă fiind şi cel mai imrtant sprijin al ei. Deja au trecut 108 ani de când înaintaşul nostru
triarhul Ioachim al îV-lea a acordat autocefalia Bisericii Române iar
‘ astă Biserică a devenit de m ulţi ani exemplu demn de urmat pentru
le mai multe din celelalte Biserici Ortodoxe.
La prânzul oferit de Patriarhia Română, Sanctitatea Sa, adresâncu-se Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi tuturor celor prezenţi,
a rostit următoarea alocuţiune :
«înălţăm Domnului slavă pentru toate câte ne-a învrednicit să ve
c in i şi să trăim în aceste zile, în cadrul vizitei pe care am făcut-o pe
romanţul ortodox al României.
De la vizita înaintaşului meu, veşnicul întru pomenire patriarhul
ecumenic Dimitrie, pe care l-am însoţit atunci ca mitropolit al Fila-*
delfiei, s-au schimbat multe. Cu mare bucurie salutăm prefacerile în
favoarea Ortodoxiei şi aşteptăm altele şi mai mari.
Patriarhia noastră urmăreşte cu mare bucurie creşterea şi propă
şirea Bisericii Ortodoxe Române şi niciodată nu uită recunoştinţa pe
care o datorăm faţă de poporul român, mare binefăcător al Bisericii
r.ous.rc.
Aşa cum am arătat, în anii de mare lipsă ai Patriarhiei Ecumenice,
«Biserica săracilor lui Hristos» a fost sprijinită, aproape in mod ex
clusiv, de către domnitorii români din Ţara Românească şi din Moldova,
care s-au grăbit totdeauna să ajute Biserica-mamă care se află In
nticriîiţă.
Ajunge să amintim doar exemplul marelui Domnitor Vasile Lupu
al Moldovei, care a preluat, la mijlocul secolului al XVII-lea uriaşele
datorii ale Patriarhiei ConstarMnopolului şi a depus eforturi imense din
toate punctele de vedere în scopul înălţării şi întăririi Bisericii Ortodoxe.
Biserica-mamă a dăruit, ca recunoştinţă, lui Vasile Lupu unul din
tezaurele ei, cinstitele moaşte ale Cuvioasei Paraschiva cea nouă, ceea
cb constituie la îaşi unul din cele mai importante puncte de pelerinaj.
Istoria demonstrează că voievozii români, singurii voievozi creştini
din Imperiul otoman, îşi aveau scaune*le lor speciale exact vis-â-vis de
tronul patriarhal din Constantinopol acolo unde sc afla şi tronul im 
perial.
De altfel, numirea domnitorului de către sultan era binecuvântată
şi de patriarh printr-o slujbă specială, ca un eveniment plin de însem
nătate şi bucurie.
Prezenţa continuă a domnitorilor români alături de Patriarhie este
confirmată de existenţa a două palate în apropiere, Vlah-serai şi Bogdan-serai.
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în special Vlah-serai, care se află în incinta Fanarului, a găzduit
nu numai Patriarhia ecumenică pentru câţiva ani, ci şi două sinoade
panortodoxe — 1500 şi 1593, la care s-a autentificat treapta de Patri
arhie pentru Biserica Moscovei.
Astăzi, din Vlah-serai nu au mai rămas decât ruine precum şi din
biserica Născătoarei de Dumnezeu numită a Mângâierii în care aveau loc
şedinţele sinodale. Sperăm că în viitor, când poporul român va ieşi bi
ruitor din actuala criză economică şi pelerinii români vor veni în Ce
tatea noastră, atunci Vlah-serai, împreună cu biserica Prea Sfintei
Mângâietoare, vor deveni loc de închinare prea iubit pentru ei.
Şi dorim ca toate popoarele ortodoxe să simtă că au ceva al lor în
Biserica noastră, care alcătuieşte Centrul unităţii Ortodoxiei şi are ca
misiune primordială asigurarea şi întărirea acestei unităţi.
Astăzi unitatea Ortodoxiei constituie o realitate extrem de fericită.
La aceasta au contribuit atât libertatea de mişcare pe care o lasă căde
rea vechilor regimuri cât şi noile probleme care au apărut, precum cea
a uniaţiei, şi asupra cărora s-a înţeles că este mai uşor să le întâm pi
năm atunci când toţi ortodocşii sunt împreună. în felul acesta duşma
nii Ortodoxiei au condus la întărirea acestei unităţi.
în aceste momente, cele mai multe dintre Bisericile locale au pro
bleme grele, care au micşorat entuziasmul de la început, născut prin
căderea regimului ateist. Credem însă că problemele vor fi depăşite şi
zilele păcii creatoare vor răsări pentru Ortodoxie. Se pare că prima care
a depăşit aceste probleme este Ortodoxia românească. S-a crezut la în 
ceput că revigorarea uniaţiei în România va crea probleme asemănătoa
re cu cele din Cehoslovacia mai întâi şi cu cele din Ucraina — mai târ
ziu. Dar în, acele ţări Ortodoxia era identificată cu stăpânirea rusească
şi propaganda uniată a folosit din plin această puternică armă a resen
timentelor antir use şti.
în România, dimpotrivă, niciodată nu a fost considerată Ortodoxia
ca un organ al unei naţionalităţi străine, ci a rămas pururi religia tra
diţională a poporului român. De aceea uniaţia nu a reuşit să obţină
vreun succes deosebit. Rezultatele ultim ului recensământ au fost u lu i
toare. în timp ce pe la 1948 uniţii constituiau cam 10
din populaţia
României, astăzi abia dacă ajung la 1.
Dimpotrivă, Ortodoxiay cu procentul de 87
este astăzi m ult mai
puternică decât înainte, având în 1948 numai 73. Binecuvântat să fie
Dumnezeu.
Biserica Română inspira optimism şi admiraţie încă din vremea re
gimului ateist. Acelaşi lucru îl reuşeşte astăzi.
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Repetăm şi urarea de a depăşi grabnic actuala criză ecomonică şi
jpoporul român să poată ridica în Bucureşti marea catedrală potrivită
cti măreţia neamului, aşa cum a realizat deja la Belgrad poporul orto
dox sârb. Dorim ca unitatea şi conlucrarea popoarelor ortodoxe să se
extindă în toate domeniile vieţii. La aceasta contribuie şi participarea
color mai multe state ortodoxe la organizarea tratatului economic al
:drilor din jurul Mării. Negre.
Noi salutăm şi binecuvântăm orice strădanie către conlucrarea paşr ică a popoarelor ortodoxe sau neortodoxe, întrucât ne rugăm şi ne
vom ruga «pentru pacea a toată lumea».
România ortodoxă a reuşit să evite ciocnirile războinice, care apasă
z\te state ortodoxe. Urăm să aibă pace totdeauna încât ortodoxia să fie,
in sine, lucrarea de mântuire, pe care a încredinţat-o ei Domnul nostru
Iisus Hristos pe care-L binecuvântăm în veci. Amin».
în după-amiaza aceleiaşi zile, la aeroportul internaţional «BucureştiOtopeni», delegaţia Patriarhiei de Constantinopol a fost însoţită de ie
rarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, consilieri patriarhali, protopopi,
preoţi. înaintea plecării, cei doi întâistătători au făcut scurte declaraţii
de presă.
Mai întâi Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic a de
clarat următoarele :
«Suntem foarte bucuroşi de primirea care ni s-a făcut peste tot în
:cra Dvs., România, care exprima întreaga dragoste şi respectul dumveavoastră şi al Bisericii Ortodoxe Române către Biserica Constantinopolului.
Suntem absolut de acord cu dumneavoastră că este vorba de o vizită
istorică.
Am petrecut o săptămână în frumoasa dumneavoastră ţară, săptă
mână care va lăsa urme profunde in inima şi memoria noastră.
Aşa cum aţi spus am comunicat nu numai cu Sfânta Biserică a
României, ci cu toate clasele sociale ale poporului, începând de la pre
şedintele ţării, până la copiii mici, care copii ne arată drumul către
paradis, către rai, aşa cum ne spune Sfânta Evanghelie. Suntem recu
noscători tuturor, Bisericii, demnitarilor, poporului, clerului, călugări
lor, care au făcut atât de plăcută vizita noastră şi sper, roditoare.
Am constatat cu ochii noştri proprii şi cu m ultă satisfacţie cum un
popor ştie să renască din ruină, aşa cum pasărea mitologică Phoenix a
renăscut din propria-i cenuşă.
Şi am constatat cam Biserica a reuşit să salveze în, toţi aceşti ani
dificili, unitatea poporului şi cum continuă şi astăzi să exprime unita
tea poporului.
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Doresc poporului şi Bisericii Române binecuvântările lui Dumne
zeu, fratelui Patriarh Teoctist, îi doresc sănătate şi lungime de zile, în 
cât, cu înţelepciunea şi generozitatea sufletului său, să cârmuiască cora
bia Bisericii Ortodoxe Române. Aceleaşi gânduri şi pentru aleşii ierarhi
ai Bisericii Ortodoxe Române.
Aţi văzut că Domnul prim-ministru şi domnul miniştrii de externe
au venit din partea statului să mă conducă pe mine şi însoţitorii mei.
Este o manifestare adresată Patriarhului ecumenic, care pleacă acum
din ţara Dumneavoastră, pe care o apreciem în mod deosebit, dar mai
larg, este o manifestare adresată Bisericii noastre Ortodoxe şi în mod
special adresată Bisericii Ortodoxe Române.
Această manifestare se datorează recunoaşterii rolului importare
pe care îl are Biserica şi contribuţia ei la refacerea ţării şi a poporului.
Doresc toate cele bune poporului român, progres, bunăstare şi pace.
Mă voi ruga, aşa cum am spus şi în mesajid comun, împreună cu
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, pentru pacea în Balcani şi în
lumea întreagă. Rugăciunea Bisericii este ca întotdeauna popoarele să
trăiască în pace, în, respect reciproc şi în dragoste.
M idţumim reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pen
tru că, în toată această săptămână, au urmărit cu interes diferitele faze
ale vizitei noastre şi au informat poporul de aici, dar şi mai larg, pe
plan internaţional şi vă repet urarea pe care v-am făcut-o la sediul
Preşedinţiei: «Să aveţi sănătate şi putere pentru împlinirea misiurJi
voastre dificile !».
Dumnezeu să fie cu voi cu toţi cei prezenţi şi cu România întreagă
La rândul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a făcut urmă
toarea declaraţie :
«Sunt m ulţumit de această vizită istorică făcută Bisericii noastre
Ortodoxe Române. Sunt emoţionat pentru că mă despart fiziceşte de
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, frate şi prieten al Bisericii noastre şi al
românilor, şi o personalitate a Ortodoxiei. Sunt apoi plin de bucurie
în. suflet pent?'ti că am petrecut câteva zile împreună cu Sanctitatea Sa
in rugăciune şi în diferite servicii divine în discuţii şi în dialog, vizitund diferite aşezări ale ţării noastre şi luând contact cu episcopii, mi
tropolii, mănăstiri, parohii, credincioşi, intelectuali, lideri politici, fo
ruri guvernamentale şi prezidenţiale, oameni de ştiinţă} tineret şi am
toate categoriile sociale. Lucrul acesta nu poate decât să producă bucaric unei Biserici Ortodoxe Autocefale, unei Biserici naţionale, cum este
Biserica Ortodoxă Română care de-a lungul secolelor a fost şi va fi
mama duhovnicească, mama spirituală a poporului român. Şi ca man&
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duhovnicească, în aceste clipe grele de încercări pentru toată omenirea,
când în jurul nostru se petrec vărsări de sânge, îngrijorări, răsturnări
ce valori şi destulă fragilitate politică, noi, slujitorii Bisericii, a/îati pe
temelia învăţăturii lui Hristos, pe temelia învăţăturii Ortodoxiei, tui
putem fi indiferenţi faţă de aceste stări pline de îngrijorare. Ortodoxia,
ca o mamă, se îngrijeşte de viaţa şi de hrana spirituală a fiilor ei. Este
firesc ca acum la plecare să exprimăm emoţia şi bucuria noastră Sancxităţii Sale, Patriarhul ecumenic Bartolomeu I, dar şi midţumirea că
împreună cu membrii sinoadelor Bisericilor noastre am îndreptat un
*Apel pentru pace», pentru încetarea atrocităţilor şi vărsărilor de sânge
în Bosnia-Herţegovina deoarece şi omenirea şi Biserica sângerează în
inima ei pentru suferinţele omului care, ca făptură a lui Dumnezeu, nu
este sortit morţii ci bucuriei de a trăi. Cu acest prilej de despărţire, în
vltimele clipe pe care le petrec cu Sarxtitatea Sa} doresc să îi exprim
recunoştinţa ierarhilor, a clerului, a mănăstirilor, a parohiilor şi a cre
dincioşilor noştri pentru această vizită bogată în fapte duhovniceşti ca
ţi pentru mărgăritarele de învăţătură teologică pe care Sanctitatea Sa
le-a răspândit peste tot unde ne-am întâlnit cu sutele de m ii de credin
cioşi.
Duceţi, Sanctitatea Voastră, împreună cu dragostea noastră, a ere-,
dincioşilor, a clerului şi a popondui român, încredinţarea că veţi răm â
ne în inimile tuturor, şi suntem încredinţaţi că şi noi vom rămâne în
rugăciunile Sanctităţii Voastre şi ale sfinţiţilor părinţi care v-au în 
conjurat în aceste zile. Hristos să fie şi să rămână cu noi în vecii
vecilor /».
Dintre oficialităţile politice, au fost prezenţi : Dl. Nicolae Văcăroiu,.
primul-ministru al Guvernului României, Dl. Teodor Meleşcanu, minis
trul de externe, Dl. Petre Ninosu, ministrul Justiţiei, Dl. Vaier Dorneanu, ministrul pentru relaţiile cu Parlamentul, Dl. Octav Cosmică,
secretar general-adjunct al Guvernului României, Dl. Victor Opaschi,
consilier prezidenţial.
Erau, de asemenea, prezenţi : Dl. Christos Alexandris, ambasadorul
Greciei la Bucureşti, ca şi un reprezentant al ambasadorului Turciei la
Bucureşti.
Toţi cei prezenţi au condus pe Sanctitatea Sa şi pe ceilalţi însoţi
tori până la scara avionului particular «Poseidon». La ora 17,00 avionul
a decolat spre Istanbul.
Astfel, se încheia istorica vizită a Patriarhului ecumenic pe pămân
tul românesc.
Această vizită a unei numeroase delegaţii a Patriarhiei Ecumenice,
făcută Bisericii Ortodoxe Române, marchează unul dintre cele mai im 
portante momente ale legăturilor dintre cele două Patriarhii. Deşi Sanc
titatea Sa nu se afla pentru prima dată pe pământ românesc, totuşi, în-
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calitate de patriarh ecumenic, era întâia oară. Dată fiind importanţa
acestei vizite, şi anume faptul că se petrecea unul dintre cele mai im 
portante evenimente din viaţa spirituală a poporului român, delegaţia
Patriarhiei Ecumenice a fost primită cu multă ospitalitate, simpatie şi
dragoste frăţească în toate localităţile pe unde a trecut sau a poposit.
Membrii delegaţiei Patriarhatului ecumenic au putut cunoaşte în
deaproape poporul român la el acasă, ca şi credinţa sa străbună, ale
cărei vestigii constituie o mărturie grăitoare la tot pasul. Oaspeţii B i
sericii Ortodoxe Române au fost impresionaţi de ospitalitatea şi căldu
ra poporului român, de credinţa ortodoxă a românilor, ca şi de frum u
seţea şi valoarea locaşurilor sfinte zidite cu multă trudă şi jertfă de-a
lungul timpului, in Muntenia, în Oltenia şi în Transilvania, toate aces
tea dovedind că poporul nostru are credinţă apostolică şi pe care o măr*
turiseşte şi azi cu aceeaşi tărie, chiar dacă România a trecut printr-o
perioadă de ateism de aproape jumătate de secol.
Delegaţia Patriarhiei Ecumenice a apreciat respectul şi ospitali
tatea manifestate de către preşedintele României şi de Guvernul ţării
noastre cu ocazia vizitelor protocolare efectuate. Acest respect a fost
manifestat de toate oficialităţile politice, culturale şi sociale pe unde au
.trecut distinşii oaspeţi.
Totodată, oaspeţii au remarcat bogatele tradiţii strămoşeşti care
s-au păstrat în bogăţia, varietatea şi frumuseţea lor, la sate, unde se
manifestă o credinţă autentică şi o îmbinai'e armonioasă între credinţă
şi aceste tradiţii, iar preotul locului are cinstea cuvcnită şi autoritatea
dată de harul lui Dumnezeu.
Oaspeţii au admirat nu numai numărul mare de credincioşi şi evla
via lor, ci şi numărul mare dc preoţi, monahi şi monahii, pe care i-au
văzut în localităţile, bisericile şi mănăstirile pe unde au trecut sau au
poposit, ceea ce înseamnă că poporul dreptcredincios păstrează şi cul
tivă cu sfinţenie credinţa ortodoxă şi că există vocaţie pentru Taina
Preoţiei ca şi pentru viaţa monahală.
Mai mult decât atât, vocaţia pentru credinţă este dovedită prin con
struirea de noi biserici, aşa cum au fost văzute cele din Bucureşti, sau
mănăstiri, cum este cazul mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de
Sus.
De asemenea, a fost admirat faptul că poporul român dreptcredin
cios cultivă cultul sfinţilor, îndeosebi al sfinţilor martiri care s-au jert
fit pentru libertatea poporului şi a credinţei sale, care s-au văzut, atât
în Bucureşti, la cimitirul eroilor tineri, ca şi la Sâmbăta de Sus, unde
s-a proclamat local canonizarea martirilor Brâncoveni.
Delegaţia Patriarhiei de Constantinopol a admirat spiritualitatea
şi trăirea ortodoxă de pe plaiurile noastre. Mănăstirea Cernica a consti
tuit locul de vieţuire al multor monahi şi oaza de sfinţie care a odrăslit
sfinţi, precum Sfântul Ierarh Calinic. Episcopia Râmnicului, a cărei bi
serică are ca hram sărbătoarea Sfântului Nicolae este încărcată de isto
rie şi de harul rugăciunilor înălţate de ierarhi şi poporul dreptcredin
cios ocrotitorul lor. Mănăstirea Cozia este ctitoria domnitorului Mircea
cel Bătrân, cei care a ştiut să-i oprească pe cotropitorii de altă credinţă
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şi adevărat izvor duhovnicesc pentru monahi, ca şi pentru toţi credin
cioşii.
Schitul Cornetu a constituit locul unde, atât biserica zidită tot in
vremuri istorice, ca şi cadrul natural, te înalţă sufleteşte la meditaţie şi
rugăciune.
La Sibiu, demnă de admirat a fost nu numai evlavia tineretului
sosit în număr impresionant, ci şi biserica mitropolitană, copie a «Sfin
tei Sofia» clin Constantinopol.
La parohia Sâmbăta de Sus au fost admirate tradiţiile bogate, bise
rica satului şi poporul dreptcredincios, adunat, cu mic, cu mare, în ju 
rul păstorului lor sufletesc.
. La mănăstirea Brâncoveanu a fost impresionant num ărul mare de
credincioşi, sosiţi aici, pentru slujba hramului şi pentru slujba de sfin
ţire a acestei ctitorii brâncoveneşti, devenită un simbol veşnic pentru
poporul român, care a avut o istorie atât de zbuciumată, dar care, în
ciuda tuturor vicisitudinilor, şi-a păstrat fiinţa şi credinţa.
La Alba Iulia, oaspeţii au remarcat acelaşi lucru şi anume că, în
ciuda tuturor vitregiilor, credinţa ortodoxă a rămas neatinsă, ca şi fiin 
ţa poporului român, supus la grele încercări materiale sau spirituale.
La mănăstirea Râmeţ a fost admirată atât viaţa monahală deosebi
tă desfăşurată într-un cadru natural deosebit, ca şi stilul arhitectonic
al bisericii unde odihnesc
sfinţitele moaşte ale altui sfânt naţional,
Ghelasie, canonizat de curând, de Biserica Ortodoxă Română.
La Cluj, delegaţia Patriarhiei Ecumenice şi a Patriarhiei Române,
au apreciat primirea deosebită făcută de oficialităţile locale, apoi cre
dincioşii şi ierarhii, ca şi măreaţa catedrală.
Oaspeţii au mai aprecit, şi nu în ultim ul rând, comuniunea Biseri
cii Ortodoxe Române cu societatea, ca şi interesul mare arătat de m ij
loacele de comunicare în masă, care au relatat uneori, cu lux de amă
nunte, momentele acestei vizite, încât poporul român a fost informat
la tot pasul de această vizită istorică a Sanctităţii Sale, Bartolomeu I,
Patriarhul ecumenic ai Constantinopolului şi a delegaţiei ce-1 însoţea.
Postul naţional de radio «România-actualităţi» a transmis, în direct,
momente ale vizitei înalţilor ierarhi în ţara noastră şi a acordat un spa
ţiu amplu întregii vizite, prin ştiri, reportaje, transmisii în direct şi
emisiuni speciale, informând toată ţara la fiecare buletin de ştiri şi ra
diojurnal. La fel de receptiv a fost şi postul naţional de televiziune, ca
de altfel şi unele publicaţii din România.
Au fost apreciate toate iniţiativele Bisericii Ortodoxe Române în
multe din domeniile vieţii sociale, după decembrie 1989, ca şi relaţiile
foarte bune dintre creştini.
Prin această vizită istorică, s-au întărit relaţiile existente Intre cele
două Patriarhii şi s-a adus un aport însemnat la întărirea unităţii pan
ortodoxe, ca şi la deschiderea ecumenică, tot mai largă, atât spre civi
lizaţie şi societate, cât şi spre alte Biserici.
P ro f. L i V I U

S T O IN A

VIZITA ÎN ROMÂNIA
A GRATIEI SALE, DR. GEORGE LEONARD CAREY,
ARHIEPISCOP DE CANTERBURY,
PRIMAT AL ÎN T R E G II AN GLII
ŞI AL COM UNIUNII ANGLICANE
D IN ÎNTREAGA LUME
După ce pământul românesc a fost vizitat de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului, în august 1993, un
alt distins prelat şi anume Graţia Sa Dr. George Leonard Carey, arhi
episcopul anglican de Canterbury, primat al întregii Anglii şi ai Comu
nităţii Anglicane din întreaga lume, a fost oaspetele Patriarhiei Româ
ne, la dorinţa sa expresă şi la invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, al Bisericii Ortodoxe Române.
Vizita s-a desfăşurat în perioada 6— 10 septembrie 1993, în spiri
tul unor vechi
şi tradiţionale legături
între cele două Biserici şi
prins un itinerariu la biserici şi mănăstiri din cuprinsul Arhiepiscopiei
Bucureştilor, Arhiepiscopiei Iaşilor şi Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădău
ţilor.
GRAŢIA SA, DR. GEORGE LEONARD CAREY
Note biografice
Născut la 13 noiembrie 1935, la Bow, în estul Londrei, fiind primul
fiu al familiei Carey, George Leonard Carey a urmat şcoala primară la
Bifrone Secondery Modern School, Barkiny, după care, în anul 1962 a
obţinut Diploma în probleme teologice (BD) la K ing’s College, Londra
şi la College of Divinity, tot din Londra. Apoi a obţinut o altă Diplomă
de Maşter of Theology (MTh) şi apoi Doctoratul în teologie (PhD) la
Colegiul St. John’s Nottingham. După ce a activat în cadrul unor insti
tuţii civile, la 18 ani s-a înrolat în Forţele Aeriene Regale, pentru satis
facerea serviciului militar.
în cadrul activităţii sale pastorale, George Leonard Carey şi-a des
făşurat activitatea ca preot ajutător la St. Mary’s Islington (1962—
1966), apoi capelan Ia Colegiul St. John’s din Nottingham (1970— 197c>
şi ca preot paroh la biserica St. Nicholas din Durham (1975— 1982).
în cadrul activităţii sale academice a funcţionat ca profesor la Co
legiul teologic Oak H ill (1966— 1970) şi ca director al Colegiului «Trinity» din Bristol (1982— 1988).
în cadrul Bisericii Anglicane, George Leonard Carey a fost mem
bru al Sinodului general, membru al Comisiei pentru Misiune şi uni
tate, ulterior devenind preşedintele Grupului consultativ pentru Cre
dinţă şi constituţie al acestei comisii, şi membru al Consiliului consul
tativ pentru Ministerul Bisericii (ACCM).
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în anul 1988, a fost ales episcop de Bath şi Ţara Galilor, iar în
anul 1991 a fost ales, la vârsta de 57 de ani, cel de-al 103-lea Arhiepis
cop de Canterbury.
Activitatea sa publicistică este ilustrată de o serie întreagă de lu 
crări şi cărţi, dintre care menţionăm : «Cred în om» (1975), «Dumnezeu
întrupat» (1976), «întâlnirea apelor» (1980), «Biserica în piaţă» (1984),
«Poarta Slavei» (1985), «Mesajul Bibliei» (1986), «Marea jefuire a lui
Dumnezeu» (1988), «Cred» (1991) etc.
Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey, Arhiepiscop de Canter
bury a contribuit, de asemenea, cu articole în diferite periodice.
Relaţiile dintre Biserica Anglicană
şi Biserica Ortodoxă. Antecedente
Chiar de Ia apariţia ei, în secolul al XVI-lea, ca urmare a Reformei,
într-un context istoric şi cultural deosebit de complex Biserica Angli
cană s-a dovedit o Biserică deschisă spre relaţiile şi legăturile cu alte
Biserici, Biserica Anglicană a avut de-a lungul timpului o largă dispo
nibilitate de legături cu Biserica Romano-Catolică, Biserica Veche Ca
tolică, Bisericile Protestante, Bisericile «Libere» şi cu alte denominaţiuni creştine.
Un loc deosebit l-au avut relaţiile pe care Biserica Anglicană le-a
întreţinut cu Biserica Ortodoxă. în secolul nostru mai ales după primul
război mondial, aceste legături s-au întărit considerabil. Un pas impor
tant în aceste relaţii s-a făcut în anul 1922, când Patriarhia Ecumenică
de Constantinopol, prin Declaraţia de credinţă din 22 iunie, a recu
noscut validitatea hirotoniilor anglicane.
în următorii ani, mai multe Biserici Ortodoxe au recunoscut vali
ditatea hirotoniilor anglicane, după care, în scurt timp, relaţiile dintre
cele două Biserici s-au consolidat prin vizite reciproce, ale întâisiutătorilor lor sau ale unor ierarhi, prin întruniri comune, conferinţe, schim
buri de profesori sau bursieri, stabilirea de comisii teologice de dialog
etc.
Dialogul teologic oficial între cele două Biserici a fost pregătit în
mai multe etape : a IV-a Conferinţă panortodoxă de la Chambesy-Geneva (8— 16 iunie 1968), Comisia teologică interortodoxă pentru dialogul
cu anglicanii de la Chambesy-Geneva (1— 7 octombrie 1970), KelsinkiFinlanda (iulie 1971). După această pregătire a dialogului a avut loc, la
Oxford, între 6— 13 iulie 1973, prima sesiune oficială la care au parti
cipat reprezentanţi ai Comunităţii anglicane şi ai tuturor Bisericilor
Ortodoxe, care a continuat apoi în trei subcomisii.
A doua sesiune plenară a Comisiei pentru dialogul teologic ortodoxo-anglican s-a desfăşurat la Moscova, între 26 iulie— 3 august 1976.
în urma hotărârilor luate la Moscova şi cu ocazia întrunirii subco
misiei ortodoxe ele Ia Tesalonic, care a avut Ioc între 27— 28 aprilie
1977, lucrările Comisiei pentru dialogul teologic ortodoxo-anglican au
continuat la Cambridge, între 25 iulie— 1 august 1977.
Următoarea întrunire a Comisiei mixte pentru dialogul teologic
ortodoxo-anglican a avut loc la mănăstirea Pendeli-Grecia, între 12— 19
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iulie 1978. Documentul final are inclus în textul său şi problema hiro
toniei femeilor. Din analizarea acestui text rezultă clar că partea an
glicană a fost de acord cu non-hirotonirea femeilor, fapt ce a putut
crea premisele continuării respectivului dialog.
între 12— 19 septembrie 1993, a avut loc la Odessa, o nouă întru
nire a Comisiei mixte de dialog teologic dintre Bisericile Ortodoxe şi
Bisericile Comuniunii Anglicane, urmată de o alta la Valamo, Finlanda,,
intre 20— 25 iunie 1989.
Ultima Întrunire de dialog teologic ortodoxo-anglican a avut loc la
Toronto, Canada, intre 10— 17 septembrie 1990.
Din nefericire, însă, cel puţin pentru moment, dialogul teologic
ortodoxo-anglican, a intrat într-un impas semnificativ, din pricina hotă
rârii Sinodului general al Bisericii Angliei, din 11 noiembrie 1992, de
a permite hirotonia femeilor.
Relaţiile dintre Biserica Anglicană
şi Biserica Ortodoxă Română
Primul contact anglicano-ortodox român cunoscut, a fost cel între
Revd Thomas Smith, capelan şi diplomat al Marii Britanii la Constantinopol, cu Nicolae Milescu-Spătaru (secolul XVIII).
Un alt contact a avut loc pe timpul Voievodului-martir Sfântul
Constantin Brâncoveanu (1688— 1714) cu ambasadorul englez la Constantinopol, W illiam Piaget.
Până în secolul nostru, relaţiile dintre Biserica Anglicană şi Bise
rica Ortodoxă Română au avut un caracter sporadic.
în perioada interbelică, relaţiile dintre cele două Biserici s-au in
tensificat, mai ales prin vizita primului patriarh al Biserici Ortodoxe
Române, Miron Cristea (1925— 1939), în Regatul Unit al Marii Britanii,
la invitaţia Arhiepiscopului de Canterbury, C. G. Lang, între 28— 30
iunie 1936. Rezultatele acestei vizite au fost deosebit de fructuoase,
marcând un început roditor al relaţiilor la nivel înalt, cât şi la alte ni
vele dintre cele două Biserici. în cadrul întâlnirilor care au avut loc
între Patriarhul României şi Arhiepiscopul anglican, precum şi cu alţi
episcopi, clerici, profesori de teologie şi reprezentanţi ai Bisericii Angli
cane, au fost reliefate bunele raporturi dintotdeauna între Ortodoxie şi
Anglicanism, între ţările şi popoarele român şi englez, exprimându-se
chiar speranţa unei apropiate uniri a celor două Biserici.
La Londra, a fost înfiinţată o parohie pentru românii expatriaţi,
fiind dăruită o absidă din biserica «Sfântul Danstan-in-the-West», cu
primul preot Vintilă Popescu. De asemenea, la Bucureşti, imediat după
prim ul război mondial, a fost înfiinţată biserica «învierea», aflată sub
jurisdicţia episcopului de Gibraltar ; capelanii au avut un rol de legă
tură între cele două Biserici.
Legat de aspectul relaţiilor dintre Biserica Anglicană şi Biserica
Ortodoxă Română amintim faptul că, între 1— 8 iunie 1935, a avut loc
la Bucureşti, Conferinţa anglicano-ortodoxă pentru recunoaşterea vali
dităţii hirotoniilor anglicane. Au fost prezentate 7 teme de ambele părţi,
anglicană şi ortodoxă română. Printre profesorii ortodocşi s-au numă-
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t : mitropolitul Ioan Mihălcescu, Pr. Prof. Teodor M. Popescu, Pr. prof.
Petre Vintilescu, prof. Vasile Loichiţă, arhim. prof. luliu Scriban, prof.
Vasile Gheorghiu şi prof. G. Ispir. Peste un an, la 20 martie 1936,
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a recunoscut validitatea
hirotoniilor anglicane şi s-a decis, în următorii ani că recunoaşterea
definitivă a hirotoniilor anglicane va depinde de hotărârea întregii Co
muniuni Anglicane, iar din partea Ortodoxiei, de Sinodul Ecumenic.
In timpul păstoriei Patriarhului Justinian
(1948— 1977), relaţiile
dintre cele două Biserici au cunoscut o mare dezvoltare. Biserica Orto
doxă Română a avut un mare rol în promovarea relaţiilor întregii Or
todoxii cu Bisericile Anglicane în Conferinţele panortodoxe de la Rhodos, în urma cărora s-a constituit Comisia teologică interortodoxă pen
tru dialogul teologic ortodoxo-anglican.
Intre 2— 8 iunie 1965, primatul Angliei, A. M. Ramsey, a vizitat
3iserica Ortodoxă Română, iar patriarhul Justinian a vizitat Biserica
Anglicană între 21— 28 iunie 1966.
Aceeaşi dezvoltare au cunoscut relaţiile de dialog între Biserica
Anglicană şi Biserica Ortodoxă Română în timpul patriarhului Iustin
Moisescu (1977— 1986), care, în calitate de mitropolit al Moldovei şi
Sucevei, reprezentase Biserica noastră la
Conferinţa de la Lambeth
(1958).
Astfel, în anul 1982, primatul de atunci al Bisericii Angliei, Dr.
Robert Runcie, a vizitat Biserica Ortodoxă Română, la invitaţia patri
arhului Iustin Moisescu.
Vizita în România a Arhiepiscopului de Canterbury,
Primatul întregii A nglii
şi aî Comuniunii Anglicane din întreaga îumer
George Leonard Carey DD, PhD (6— 10 septembrie 1993)
Luni, 6 septembrie 1993. La ora 15,45 un avion TAROM aducea
pe aeroportul internaţional «Bucureşti-Otopeni», o delegaţie a Bisericii
Anglicane condusă de Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey, Arhiepis
cop de Canterbury, Primat al întregii Anglii şi al Comuniunii Anglicane
din întreaga lume. Delegaţia anglicană care-1 însoţea era formată din :
D-na Eileen Carey, soţia sa, Edward Holland, episcop sufragan de Gibraltar în Europa, Canonicul Stephen Platten, secretarul Arhiepiscopu
lui de Canterbury pentru relaţii ecumenice, Canonicul Hugh Wybrew,
parohul bisericii «St. Magdalene's Church» — Oxford şi
Capelanul
Christopher Newlands, preotul bisericii anglicane «învierea» din Bucu
reşti. Delegaţia Bisericii Anglicane a fost întâmpinată la avion, de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Prea Sfinţiţii Episcopi Nifon Ploieş
teanul şi Teofan Sinaitul, vicari patriarhali, P.S. Episcop Roman Ialomiţeanul, episcop vicar al
Arhiepiscopiei
Bucureştilor, P.C. Arhim.
Teofil Panait, P.C. Pr. Ioan Sauca,
consilier patriarhal, şi P.C. Pr.
Michael Tiţa, inspector patriarhal, protopopi şi preoţi din Capitală.
Din partea Preşedinţiei a participat Dl. Victor Opaschi, consilier al
Preşedintelui României ; de asemenea, întru întâmpinarea distinşilor
oaspeţi s-au aflat : Dl. Ion Goriţă, secretar de stat la Ministerul Aface
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rilor Externe al României, de Dl. Gheorghe Vlăduţescu, Secretar de
Stat pentru Culte.
A fost prezent şi Dl. Andrew Bache, ambasadorul Marii Britanii la
Bucureşti, împreună cu soţia sa, D-na Shaun Bache, care s-au alăturat
celorlalţi oaspeţi anglicani şi i-au însoţit în toate momentele importan
te ale vizitei.
După coborârea din avion, distinşii oaspeţi, însoţiţi de gazde, s-au
îndreptat spre Salonul oficial al aeroportului internaţional «BucureştiOtopeni» unde s-au rostit scurte declaraţii de presă în faţa reprezentan
ţilor mass-media.
Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey, a spus :
«Prea Fericirea Voastră,
Prea Sfinţiile Voastre,
Doamnelor şi Domnilor,
Aceasta este prima mea vizită în România. In Marea Britanie am
privit cu admiraţie curajul de care a dat dovadă poporul român în ulti
mii patru ani. Consolidarea instituţiilor democraţiei şi reînnoirea legă
turilor dintre ţările noastre sunt foarte încurajatoare. Mă aflu aici ca
oaspete al Bisericii Ortodoxe Române şi voi fi bucuros să aflu cât mai
multe despre vechile tradiţii ale acestei Biserici. Sunt recunoscător Prea
Fericirii Sale pentru calda primire de aici.
Nu voi vizita numai Bucureştiul, ci şi mănăstirile din Moldova. In
timpul întrevederilor mele cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
şi colaboratorii săi, sper să găsim modalităţi de întărire a relaţiilor care
există deja între Bisericile noastre.în cursul acestei vizite, voi fi bucuros
să mă întâlnesc cu preşedintele ţării Dvs. şi sper să aflu care sunt spe
ranţele Domniei Sale în ceea ce priveşte viitorul României.
Sunt foarte fericit să mă găsesc în România şi aduc cu mine salu
tul călduros al Bisericii Angliei şi al poporului din Marea Britanie».
Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul României, a declarat ce
lor prezenţi :
«Graţia Voastră,
Sunt deosebit de bucuros pentru această primă vizită pe care o
faceţi în România. Este bine să subliniem faptul că între Bisericile
noastre există de m ult timp legături strânse, atât teologice, culturale9
cât şi sociale. Legăturile teologice între Bisericile noastre au început in
1935 printr-o Conferinţă anglicano-ortodoxă română la Bucureşti la în
demnul şi lucrarea celui dintâi patriarh al Bisericii Ortodoxe Româinew
Miron Cristea.
Graţia Voastră, sunteţi cel de-al treilea arhiepiscop de Canterbury
care vizitează în anii noştri} Biserica Ortodoxă R om ână; de asemeneo,
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irMintaşii mei de pioasă amintire, patriarhii Jnstinian Marina şi Iustin
Moise.seu, au vizitat Marca Britanic şi Biserica Anglicană, vizite înche
iate cu frumoase rezultate. Suntem două Biserici care ne cunoaştem
bine din punct de vedere teologic; ne cunoaştem în acelaşi timp gân
direa şi preocupările.
Mă bucur că sunteţi oaspetele Bisericii noastre venind aici cu o
«fericită nădejde» (Tit 2, 13) — cum spune Sf. Apostol Pavel — pev^tru
a Vă apropia de Biserica Ortodoxă Română, pe care o veţi cunoaşte prin
credincioşii, preoţii, ierarhii, mănăstirile şi, mai ales, prin martirii ei,
prin toţi cei care au apărat credinţa ortodoxă pe pământul românesc,
cici, la porţile Europei, încă din secolul al 11-lea, după propovăduirea
Apostol Andrei în ţinuturile voastre.
Ne bucură faptul că Graţia Voastră reînnodaţi un fir bogat în rela
ţiile noastre. Acum găsiţi un popor zbuciumat după ani de zguduiri po
litice şi, mai ales, după frământările pe care comunismul şi ateismul
le-au lăsat în sufletele oamenilor. Veţi afla, însă, Graţia Voastră, o
Biserică vie, dinamică în sufletele acestor oameni credincioşi, bărbaţi şi
femei, tineri şi vârstnici, care au păstrat în chivotul credinţei lor ceea
ce Biserica lui Hristos are mai s fâ n t: nădejdea vie în Dumnezeu şi iu 
birea puternică faţă de semeni.
Vă salutăm din toată inima cu cele mai frăţeşti şi alese gânduri şi,
totodată, cu speranţa că întâlnirea noastră şi discuţiile ce le vom purta
vor însemna un pas înainte în relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Română
şi Biserica Anglicană şi vor arăta că adevărata credinţă în Hristos şi
valorile Bisericilor Noastre pot să aducă o uşurare omenirii de astăzi.
Bine aţi venit şi Vă îmbrăţişăm cu dragoste pe Graţia Voastră şi
delegaţia care Vă însoţeşte».
Imediat după aceste declaraţii, delegaţiile celor două Biserici, s-au
îndreptat către reşedinţa patriarhală, iar Ia ora 16,30 au intrat în cate
drala patriarhală, îmbrăcată în straie de sărbătoare.
Soborul de preoţi şi diaconi, în frunte cu P.S. Episcop Roman Ialomiţeanul, au întâmpinat, după tradiţia
Bisericii străbune, pe înalţii
oaspeţi cu Sfânta Evanghelie şi cu Sfânta Cruce, în acordurile vocale
ale coralei «Nicolae Lungu» a Patriarhiei Române şi a dangătelor de
clopot.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi Graţia Sa au sărutat
Sfânta Evanghelie, s-au închinat la
moaştele Sfântului Dimitrie cel
Nou, «ocrotitorul Ţării Româneşti» şi al «întregului neam romanesc»,
au binecuvântat poporul dreptcredincios din biserică şi s-au îndreptat
spre sfântul altar unde au îmbrăcat mantiile.
Graţia Sa, împreună cu delegaţia anglicană s-a aşezat în strana
dreaptă, iar Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist în calitate de gazdă,
în strana stângă.
B. O. R. — 9
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S-a oficiat apoi Te-Deumul în prezenţa a numeroşi credincioşi, con
silieri patriarhali, profesori şi studenţi teologi, elevi seminarişti, proto
popi şi preoţi din Capitală. S-au înălţat rugăciuni pentru cei doi întâi stătători, pentru membrii celor două delegaţii, pentru credincioşii celor
două Biserici şi binecuvântarea tuturor celor prezenţi.
Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul României, a rostit urm ă
torul cuvânt de întâmpinare :
«Graţia Voastră, Arhiepiscop de Canterbury şi Primat al întregii
Anglii,
Distinşi şi iubiţi oaspeţi,
Fraţi creştini,
Mulţumim cu recunoştinţă Atotputernicului şi Milostivului D um 
nezeu că ne-a învrednicit să continuăm întâlnirile reciproce începute şi
îndeplinite spre slava Bisericii lui Hristos de înaintaşii noştri în, vre
muri grele, de suferinţe şi de îngrădiri a lucrării bisericeşti. Salutăm şi
îmbrăţişăm frăţeşte din acest sfânt loc pentru a treia oară ca oaspete al
Bisericii şi ţării noastre pe Arhiepiscopul de Canterbury, Primat al în
tregii Anglii şi urmaş al Sfântului Ierarh Augustin. Spre deosebire de
celelalte vizite ale înaintaşilor Graţiei Voastre, Dr, Arthur Michael Ramscy şi Dr. Robert A. K. Runde, de data aceasta Vă întâm pinăm intr-un
climat nou, de libertate şi demnitate creştină şi umană, climat dobân
dit prin jertfa tinerilor martiri mărturisitori din Decembrie 1989. Puriându-le în inim i recunoştinţa şi în aceste clipe rare de bucurie sfântă,
într-un glas cu membrii Sfântului Sinod, cu slujitorii altarelor ortodoxe
de la biserici şi mănăstiri, cu profesorii de teologie şi cu toţi bunii cre
dincioşi din jurul nostru, Vă urăm bun venit şi Vă întâm pinăm cu salu
tul b ib lic : «Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului !»
(Ioan 12, 13).
Vă primim, Graţia Voastră în această catedrală istorică, reazem su
fletesc al credincioşilor români, catedrală care de la mijlocul secolului
al XVII-lea, de când Mitropolia Ţării s-a stabilit aici, şi până astăzi9
este martora unui mare număr de evenimente. Vă primim cu dragoste
ca urmaş smerit al midtor înaintaşi sfinţi şi ca slujitor al Bisericii Or
todoxe Române, care-şi are obârşia în Biserica Apostolică, fiind înteme
iată încă din secolul al II-lea după Hristos, în urma propovăduirii Sfântuhii Apostol Andrei, fratele Apostolului Petru. Vă aflaţi în faţa Sfân
tului Altar de unde zilnic se înalţă rugăciuni, moştenite de la ei şi de
unde se răspândeşte învăţătura Mântuitorului, păstrată şi vestită de
mari ierarhi şi teologi din primele cinci secole, născuţi pe aceste ţin:,
turi ale strămoşilor noştri. Stăpâniţi de adevăratul spirit ecumenic, aceM
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s-au implicat adânc în cristalizarea învăţăturii creştine prin scrieri,
îspândite în răsărit şi apus şi prin participarea lor la unele sinoade
zumenice şi locale. De la ei am moştenit şi tezaurul mântuitor al Bi~
ricii M ântuitorului Hristos, care, prin Duhul Sfânt, ne-a ajutat să-l
"străin fără ştirbire şi să-l apărăm prin evlavia şi jertfa de trăire a
aintaşilor noştri. Istoria ne cunoaşte, Graţia Voastră şi iubiţi fraţi
min Biserica Anglicană, ca popor latin de credinţă ortodoxă. Aceste tră
sături au constituit linele din Hanţele care au legat spiritualitatea răsă
riteană de cea apuseană. între exponenţii acestor valori menţionăm pe
Sfântul Dionisie Exiguul care a pus bazele cronologiei creştine pe care
o folosim până astăzi, precum şi alţi urmaşi şi ucenici ai lor. Sunteţi
oaspete al unei Biserici de martiri şi mărturisitori, o Biserică a Crucii
şi a în v ie rii: Biserica lunii ită, persecutată şi oprimată, dar care în ciu
da tuturor vitregiilor vremelnice a rămas vie şi nealterată, mărturisind
şi trăind credinţa şi practicile apostolice cu preţul slujitorilor şi fiilor
ci. Cu păvaza Ortodoxiei, Biserica noastră cu fiii şi fiicele ei şi-a zidit,
sccol după secol, lăcaşuri dumnezeieşti, mănăstiri şi biserici unice în
lume în exprimarea teologiei lum inii şi a iubirii, a înfruntat invazii si
cotropiri, a rezistat presiunilor marilor imperii, păstrând nealterate cre
dinţa, limba şi conştiinţa de neam şi, din acest colţ al lum ii, ea a fost
scut creştinătăţii Europei.
Graţia Voastră,
Dialogul teologic bilateral dintre Bisericile noastre, început în anul
1935 prin renumita Conferinţă de la Bucureşti, vizitele reciproce ale
întâistătătorilor Bisericilor noastref dialogul teologic ortodox-anglican,
precum şi participarea noastră comună ca membri deplini în organi
zaţiile creştine ecumenice, au avut şi au ca scop o cunoaştere mai de
plină şi o mai mare apropiere între Bisericile noastre, în vederea: vin
decării rănilor şi a cauzelor care ne-au ţinut despărţiţi atâtea secole
şi a realizării unităţii văzute a Bisericii celei una a lui Hristos.
Rezultatul acestor eforturi de peste cinci decenii este, in mare
parte, pozitiv şi generator de speranţe. în multe puncte ale învăţăturii
de credinţă Bisericile noastre şi-au recunoscut identitatea în mărturisire.
Dialogul însă implică întotdeauna, pe lângă bucurii şi speranţe, şi
dureri si dezacorduri. Trebuie să recunoaştem că evoluţiile recente, mai
ales cele legate de intercomuniunea euharistică, hirotonia femeilor şi
relaţia dintre Biserică şi faptele morale, afectează dialogurile ecume
nice, adăugând elemente noi pe agenda problemelor ce urmează a f i
dezbătute şi soluţionate, cu mai mare greutate.
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Insă în ciuda acestor noi greutăţi şi probleme, Biserica noastră
rămâne deschisă şi pledează, la fel ca şi Biserica Anglicană, pentru
continuarea dialogului intre Biserici, convinsă fiind că realizarea uni
tăţii creştine pentru care Mântuitorul S-a rugat: «Ca toţi să fie una*
(îoan 17, 21) nu este doar o opţiune, ci o obligaţie ce trebuie împlinită.
Documentul final al celei de a V-a Adunări generale a comisiei
«Credinţă şi constituţie» din cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor,
care a avut loc recent la Santiago de Compostela-Spania, ne-a dat pri
lej de noi bucurii şi speranţe. Acceptăndu-se ca bază şi punct de refe
rinţă: Sfânta Scriptură şi credinţa apostolică a Bisericii primare în abor
darea anumitor elemente din mărturisirile de credinţă ale diverselor
Biserici creştine, 5-a creat posibilitatea ca reprezentanţi anglicani, pro
testanţi, catolici şi ortodocşi să ajungă la un conscns doctrinar, greu de
imaginat ca fiind posibil la începuturile Mişcării ecumenice.
Ne exprimăm nădejdea că, mergând pe această nouă cale, cu răb
dare şi îngăduinţă, analizându-ne cu smerenie, cu dragoste şi prin ru
găciune propriile elemente de doctrină, care ne deosebesc şi ne ţin încă
despărţiţi, pe baza Sfintei Scripturi şi a credinţei apostolice a Bisericii
celei una şi nedespărţite de la începuturile creştinismuhii, vom ajunge
la unitatea credinţei care este temelia unităţii creştine şi a comuniunii
depline dintre Bisericile noastre.
Graţia Voastră,
Distinşi oaspeţi,
în rugăciunea arhierească rostită înainte de Patima Sa, M ântui
torul nostru Iisus Hristos S-a rugat pentru unitatea tuturor creştinilor„
«pentru ca lumea să creadă» (Ioan 17, 21).
Din experienţa dobândită prin colaborarea dintre Bisericile noastre
am învăţat cu toţii că, In ciuda diferenţelor de credinţă, cose încă ne
separă, pe teren practic, in manifestarea dragostei lui Dumnezeu faîc
de lume pentru care Fiul Săzi S-a jertfit, putem sluji semenilor noştri
ca adevăraţi fraţi şi surori, ca fii şi fiice ale aceluiaşi Părinte şi ca măr
turisitori ol aceluiaşi Hristos, Dumnezeul şi Mântuitorul tuturor. Pro
iectele social-caritative, pe care Biserica Anglicană le-a iniţiat recent
în România şi le susţine în cooperare cu Biserica Ortodoxă Română, sunt
semne vizibile ale unei astfel de conlucrări frăţeşti pentru care, Vă
m ulţumim atât în numele Bisericii noastre, cât şi în numele copiilor
orfani, lipsiţi şi. suferinzi, care se vor bucura de îngrijire corespunză
toare, de afecţiune şi de educaţie în aceste instituţii.
Lumea în care Bisericile noastre trăiesc şi mărturisesc mesajul
mântuitor, înnoitor şi eliberator al Evangheliei lui Hristos, trece, astăzi,
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printr-o mare criză. Confruntări armate soldate cu pierderi de vieţi
omeneşti izbucnesc aproape pretutindeni. Conflicte naţionaliste şi ra
siale, foarte adesea cu tentă şi motivaţie religioasă, se intensifică în tot
mai multe părţi ale g lo bului; atitudinea omului faţă de natura încon
jurătoare, ameninţă însăşi existenţa vieţii pe pământ. In acest context,
iumea întreagă aşteaptă un mesaj de speranţă din partea Bisericilor
şi o atitudine creştină comună în aplanarea conflictelor şi diferendelor
prin instaurarea păcii şi a bunei înţelegeri între oameni, conform cu
Evanghelia iubirii lui Hristos.
Dorim să Vă asigurăm, Graţia Voastră şi distinşi oaspeţi, că Bi
serica noastră este adânc preocupată de toate aceste probleme şi este
deschisă conlucrării cu toate Bisericile şi cu toţi oamenii de bună cre
dinţă care doresc realizarea în lume a semnelor împărăţiei lui D um 
nezeu care este «dreptate, bucurie şi pace în Duhul Sfânt» (Romani
14, 17). întrucât credinţa noastră creştină comună ne învaţă că fiecare
fiinţă omenească poartă în ea, într-o egală măsură, chipul lui Hristos,
Biserica Ortodoxă Română, prin clerul şi credincioşii ei, se străduieşte,
cu modestele ei posibilităţi, să-L slujească pe Hristos care suferă îm 
preună cu orfanii, cu bătrânii şi cu cei părăsiţi; pe Hristos care suferă
h: cei din închisori şi în cei bolnavi şi lipsiţi din societatea noastră.
Nădăjduim că pe viitor relaţiile şi conlucrarea între Bisericile noastre
întru slujirea lumii se vor intensifica şi mai m ult, pentru a ne cunoaşte
mai bine şi a ne înţelege reciproc.
Să rugăm pe Dumnezeu să trimită peste noi toţi darurile Sale cele
mântuitoare şi să binecuvânteze vizita Graţiei Voastre şi a distinşilor
însoţitori pe care o faceţi Bisericii noastre, spre a ne întări reciproc
în mărturisirea noastră comună în Hristos şi a ne îmbogăţi experienţele
în slujirea lum ii, în zbaterea ei după dreptate, adevăr, iubire şi viaţă.
Cine altcineva îi va dărui aceste bunuri sufleteşti sau cine îi va dărui
viaţa dacă nu Cel ce are cuvântul vieţii, Domnul şi Mântuitorul lum ii
şi al nostru al tuturor. Pe Hristos să-L avem călăuză, în Tatăl să nă
dăjduim şi Duhlii Sfânt să fie lumină gândurilor noastre, spre slava
Treimii celei de o fiinţă şi nedespărţită. Amin».
La rândul său, Graţia Sa Dr. George Leonard Carey, m ulţumind
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a rostit următorul cuvânt :
«Prea Fericirea Voastră,
Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cucernici Părinţi,
In numele meu şi al delegaţiei mele mulţumesc călduros pentru
acest frumos serviciu religios.

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

134

Prea Fericirea, Voastră,
Cu mare căldură şi dragoste întru Hristos Vă salut, aici, în cate
drala patriarhală din Bucureşti, la Începutul primei noastre vizite în
România. Este potrivit să ne începem vizita în această frumoasă biserică-catedrală. Doresc să mulţumesc Prea Fericirii Voastre şi coralei
Patriarhiei, pentru frumoasele imne religioase care au precedat această
slujbă. Am auzit mult despre slujbele oficiate în Biserica Ortodoxă
Română şi sper că voi avea ocazia ca, pe timpul scurtei mele vizite in
România să particip la unele din aceste slujbe.
După cum aţi remarcat şi Prea Fericirea Voastră, Bisericile noastre
sunt strâns legate prin vechi şi istorice legături de dragoste creştină,
dialogul nostru teologic, Început de acum aproape 60 de ani, a dus la
acceptarea reciprocă şi apropierea dintre Bisericile noastre. Aţi amintit,
Prea Fericirea Voastră, de anumite probleme care împiedică acest dia
log, dar sperăm că baza puternică pe care o avem acum ne va ajuta
spre folosul comun. în acest context predecesorul meu, Michael Ramsey,
l-a vizitat pe patriarhul Justinian în anul 1966 ; de asemenea, predece
sorul meu direct, Robert Runcie, a participat la sărbătorirea jubiliară
a patriarhului Justinian, in 1973.
Prea Fericirea Voastră, ca arhiepiscop de Canterbury am venit cu
mare entuziasm să vizitez România. Ţara Dvs. are un loc special în
inimile celor din vestul Europei. Cultura, istoria, diversitatea moştenirii
Dvs. şi bogăţia spiritualităţii româneşti sunt binecunoscute acolo. Pentru
prinţul Metternich, decanul de vârstă al diplomaţiei secolului al XlX-lea,
România era «un mare belşug, nu o ţară !», iar în scurta mea vizită în
ţara Dvs. doresc să verific dacă este corectă această afirmaţie.
Ni s-a vorbit mult despre cât de
canii din tradiţia spirituală a Bisericii
timi ani, poporul din Marea Britanic a
curajul de care a dat dovadă poporul
adus înaintea ochilor noştri strădaniile
aceia care au murit pentru libertate.

multe lucruri pot învăţa angli
Ortodoxe Române. în aceşti u l
urmărit cu simpatie şi admiraţie
român. Televiziunea britanică a
şi luptele Dvs. şi îi plângem pe
Ne bucurăm însă pentru cei ce

lucrează pentru o nouă democraţie care să reflecte cât mai bine tra
diţiile româneşti. în Biserica Anglicană privim cu încurajare reînnoirea
care are loc în sânul Bisericii Dvs, şi trebuie să mărturisim că avem
multe de învăţat din experienţa Dvs.
Aducem m ulţumiri lui Dumnezeu pentru conducerea Bisericii Dvs.
şi ne rugăm pentru aceia care au preluat iniţiativa de a întări mărturia
Bisericii în învăţătura şi grija pastorală.
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Trebuie să recunoaştem faptul că Biserica Dvs. a dat mult în
această strădanie pentru unitatea Bisericii. Tradiţia Dvs. teologică poate
oferi mult Bisericii Universale ; de exemplu, numele Părintelui D u
mitru Stăniloae este foarte cunoscut în întreaga lume.
Prea Fericirea Voastră, încă o dată doresc să Vă mulţumesc din
suflet pentru primirea călduroasă pe care Ne-aţi făcut-o şi sperăm ca
în următoarele cinci zile să Vă cunoaştem mai bine şi cum spunem
totdeauna în timpul Sfintei Liturghii, «pacea Domnului să fie cu noi
cu toţi. Amin».
în armoniile cântărilor executate de corală, cei doi întâistătători şi
persoanele oficiale, salutaţi de mulţimea credincioşilor, au ieşit din ca
tedrală şi s-au îndreptat spre palatul patriarhal. De pe treptele acestuia
au fost binecuvântaţi toţi cei prezenţi.
In după amiaza aceleiaşi zile a avut loc o vizită protocolară la
Preşedintele României, Dl. Ion Iliescu. Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist şi Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey, au fost însoţiţi de
Canonicul Stephan Platten, Dl. Ambasador Andrew Bache, Dl. Ch. Ingham, P.S. Episcop Teofan Sinaitul şi P.C. Pr. Ioan Sauca.
Erau de faţă D-nii consilieri prezidenţiali Traian Chebeleu şi Victor
Opaschi şi numeroşi reprezentanţi ai presei.
în cadrul întâlnirii, Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey, a sub
liniat printre altele, îndelunga tradiţie a relaţiilor ecumenice dintre
cele două Biserici cu specific naţional, importanţa pe care o acordă
acestei vizite pe pământ românesc, implicarea comună în probleme de
asistenţă socială, îndeosebi a ajutorării celor în suferinţă şi, în cele din
urmă, arhiepiscopul de Canterbury s-a interesat despre situaţia ac
tuală a României în contextul profundelor schimbări din estul Europei.
DL Preşedinte Ion Iliescu a expus evoluţia evenimentelor din De
cembrie 1989 şi până astăzi, în ţara noastră, a vorbit despre rolul Bi
sericii, îndeosebi al celei Ortodoxe, în societatea contemporană. lib e r 
tatea religioasă se manifestă din ce în ce mai m ult în România, iar
Anglia s-a implicat foarte mult în a ajuta pe cei în suferinţă, dar şi
în afaceri.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Tcoctist a expus importanţa acestei
vizite pe care Graţia Sa, arhiepiscopul de Canterbury o face pentru
prima dată pe pământ românesc, în continuarea relaţiilor tradiţionale
pe care cele două Biserici le-au avut dintru început.
Marti, 7 septembrie 1993 a început vizita Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, a Graţiei Sale, Arhiepiscopul George Carey şi a
înalţilor oaspeţi în ţinuturi fcucovinene. Plecarea din Bucureşti a avut
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loc de pe aeroportul «Otopeni-Militar» la ora 8,40. După aproape o oră
ele zbor, nava a aterizat pe aeroportul «Salcia» de lângă Suceava. La
avion, oaspeţii au fost întâmpinaţi de I.P.S. Daniel, mitropolitul Mol
dovei şi Bucovinei, I.P.S. Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor,
P.S. Calinic Botoşăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei laşilor. Au
fost, de asemenea, prezenţi, prefectul judeţului Suceava, DL Mihai Bancescu, primarul municipiului Suceava dl. Gheorghe Toma, precum şi
preşedintele Consiliului local, dl. Constantin Sofronie. La coborârea din
avion a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a Graţiei Sale,
Dr. George Leonard Carey, un grup de ţărani din Suceava i-au întâm 
pinat cu tradiţionala pâine şi sare în semn de bun venit pe acele plaiuri.
Se mai aflau credincioşi, copii şi vârstnici, îmbrăcaţi în costumele tra
diţionale specifice Bucovinei.
I.P.S. Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a rostit un scurt
cuvânt de bun-venit, dorind înalţilor oaspeţi o vizită cât mai plăcută
pe plaiurile bucovinene. Prea Fericirea Sa a salutat cu bucurie pe toţi
cei prezenţi, după care delegaţia s-a deplasat spre Arhiepiscopia Su
cevei şi Rădăuţilor. Distinşii oaspeţi au fost întâmpinaţi la intrarea în
catedrala «Sf. Ioan cel Nou de la Suceava» de P.S. Gherasim Putneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor înconjurat de
preoţi, dascăli de teologi, tineri seminarişti şi credincioşi. După ce au
fost întâmpinaţi în pridvorul bisericii cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta
Cruce, potrivit tradiţiei ortodoxe, oaspeţii au intrat în acest lăcaş de
spiritualitate străbună înălţat de Bogdan al III-lea. Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist şi Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey, s-au
închinat la moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava şi au asista:
la un Te-Deum săvârşit de slujitorii bisericii, în frunte cu P.S. Arhiereu
Gherasim.
în încheierea slujbei de întâmpinare, I.P.S. Arhiepiscop Pimen gI
Sucevei şi Rădăuţilor, a adresat următorul cuvânt de întâmpinare către
oaspeţi :
«Graţia Voastră,
Prea Fericirea Voastră,
Distinşi oaspeţi,
In istoria acestui colţ de ţară, a acestei Arhiepiscopii, se înscrie
cu deosebită cinste vizita pe care Graţia Voastră o faceţi în Bucovina,
la invitaţia Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul României.
Bucovina primeşte zilnic mii de oaspeţi, dar această vizită a dis
tinşilor oaspeţi este cu totul deosebită. Cunoaştem cât de apropiat su
fleteşte sunteţi de Biserica Ortodoxă şi acum înţelegem cât de mult
iubiţi acest pământ : Bucovina.
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Această biserică, în care ne aflăm acum, a fost vechea catedrală
Mitropoliei Moldovei şi adăposteşte moaştele Sfântului Ioan cel Nou
de la Suceava. Acest sfânt, martirizat în secolul al XlV-lea, adună
credincioşi din toate colţurile ţării şi ei se folosesc în rugăciunile lor
de mijlocirea lui.
Veţi avea ocazia, în această vizită, să vedeţi bisericile pictate în
exterior, obşti monahale şi vizitându-le, veţi vedea că sunt în bună
s:are şi aceasta prin grija Prea Fericitului Părinte Patriarh, pe când
era mitropolit al Moldovei şi Sucevei. Evenimentele din Decembrie 1989
.-.u găsit mănăstirile pline de călugări şi bisericile în bună stare, în
vremuri potrivnice Bisericii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
ştiut, cu înţelepciunea dată de la Dumnezeu şi cea moştenită de la pă
rinţi, să cârmuiască corabia bisericii Moldovei şi să o păstreze curată şi
frumoasă.
Poporul nostru credincios de aici, a fost întotdeauna ataşat de Bi
serică. De aceea, când, pe aeroport V-am recomandat persoanele care
V-au întâmpinat, nu am făcut-o pentru un obicei de protocol, ci pentru
că sunt oameni de credinţă apropiaţi de Biserică. Încă o dată, Graţia
Voastră, Vă adresez salutul nostru tradiţional de «Bine aţi venit!*.

a

La aceste cuvinte, Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey a răspuns :
«înalt Prea Sfinţia Voastră, Părinte Arhiepiscop,
Prea Fericirea Voastră,
Excelenţa Voastrăt Domnule Ambasador,
Conducători ai oraşului Suceava şi
iubiţi fraţi creştini,
Soţia mea şi colegii mei suntem deosebit de fericiţi să fim aici,
cu Dvs., astăzi, în mod deosebit, copleşiţi de dragostea cu care I.P.S.
Voastră şi Dvs. toţi, ne-aţi primit.
Am aşteptat cu multă nerăbdare să fim aici şi să vizităm manăstilile din această parte de nord a ţării. Am puţine cunoştinţe despre
istoria României, dar ştim că unul din marii Dvs. eroi a fost Sfântul
Ştefan cel Mare, un mare luptător şi un mare apărător al credinţei
creştine, încât chiar Papa l-a numit «atletul lui Hristos».
Ţara Dvs. este atât de frumoasă încât unele popoare au dorit să
o cucerească. Imperiul otoman a vrut să o ocupe şi a trebuit să vă
luptaţi pentru pământul ţării Dvs. Mai recent, aţi avut de luptat cu
totalitarismul unui alt fel de imperiu, imperiul comunist şi asta spune
foarte mult despre puterea credinţei Dvs. şi a poporului Dvs. m inu
nat. De aceea, ca întâistâtător al Bisericii Anglicane şi ca Primat spi
ritual al întregii Comuniuni Anglicane, dorim să Vă mărturisim cât
de mult admirăm această credinţă a Dvs.
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Din discuţiile pe carc le-am avut ieri cu Preşedintele României
am putut afla că există un al treilea duşman care ameninţă atât ţara
Dvs. cât şi alte ţări şi acesta este factorul economic. Probabil că mulţi
dintre Dvs. privcsc cu ochii larg deschişi spre Europa de Vest. Pot să
vă spun două realităţi importante : este adevărat faptul că noi avem
câteva lucruri pe care le putea împărtăşi şi altora. Dar, în acelaşi timp,
trebuie să vă mărturisesc că noi, cei din apusul Europei, trecem printr-o
mare criză, aceea a secularizării. De aceea, considerăm că avem foarte
multe de învăţat din tezaurul Dvs. de credinţă şi spiritualitate. în acest
sens, vizita mea şi a colegilor mei in România nu urmăreşte numai
întărirea relaţiilor dintre Bisericile noastre, ci şi să învăţăm ceva din
tezaurul spiritualităţii româneşti.
I.P.S. Voastră, vă mulţumim încă o dată pentru calda primire pe
care ne-aţi făcut-o şi aşteptăm foarte mult să vedem împreună fru
museţile pe care le are această parte de ţară a Dvs. !».
în continuare, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a spus :
«Graţia Voastră,
înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Excelenţa Voastră, Domnule Ambasador,
Onorate autorităţi locale,
htbiţi credincioşi,
Trebuie să vă mărturisesc, şi in aceste clipe, că păşesc întotdeauna
cu emoţie în această străveche şi frumoasă catedrală a Arhiepiscopiei
Sucevei. Aceasta pentru că suntem stăpâniţi de harul D uhului Sfânt
revărsat prin strămoşii noştri, care au ctitorit cele mai frumoase biserici
in Bucovina şi aici, în Suceava, cetatea de scaun a Ţării Moldovei. Pre
tutindeni, găsim urme sfinte de cultură, de civilizaţie şi alte forme de
afirmare a spiritualităţii, dar leagăne de cultură şi spiritualitate ca în
Bucovina nu se află în lumea întreagă. Aşa cum spunea şi Î.P.S. Pimen,
Dumnezeii ne-a ajutat să ostenim împreună spre a purta toate sarcinile
pe care le aveam de îndeplinit. Părinţii consilieri, şi chiar credincioşii,
cunosc cât de greu era atunci să pătrunzi la forurile în drept pentru
a procura materialele necesare reconstrucţiei bisericilor şi mân,ăstirilor.
Dar întotdeauna a biruit puterea Duhului Sfânt şi ne-a ajutat să avem
acum aceste adevărate comori de artă care ii atrag permanent pe prie
tenii noştri, chiar dacă nu sunt ortodocşi, ci de alte credinţe, aşa cum
aţi fost martori de atâtea ori până acum. Ceea ce aş vrea să cunoaşteţi
cu toţii este faptul că de data aceasta venim la dorinţa expresă a Gra-
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iiei Sale, Dr. George Leonard Carey. Personal, am avut o mare m ul
ţumire că osteneala noastră, a tuturor, este acum căutată şi poate fi
dată pildă altor Biserici.
Ceea ce veţi vedea, Graţia Voastră, începând de aici, cu reşedinţa
arhiepiscopală cu ziduri dejur-împrejur, bisericile şi mănăstirile pe
care le vom întâlni (şi regretăm că timpul fiind foarte scurt nu le putem
vedea pe toate celelalte din Bucovina şi din ţinutul Neamţului) exprimă
Ortodoxia noastră în forma ei cea mai frumoasă şi mai autentică. Aceşti
credincioşi care duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, chiar
zi de zi, îngenunchează la sfintele moaşte în sfintele biserici şi încon
joară preoţii şi călugării cu evlavia şi credinţa lor, suntctitorii noştri
aintotdeauna. Dacă Sfântul
Ştefan cel Mare a zidit
47
de biserici şi
mănăstiri, iar ceilalţi domnitori ai Ţării Moldovei au ctitorit atâtea
lăcaşuri sfinte, credincioşii noştri din perioada comunistă şi ateistă au
devenit, la rândul lor, ctitori de biserici, pentru că noi, cu ajutorul lor,
le-am restaurat, iar pe altele le-am zidit din nou. De aceea, cu acest
prilej, doresc să aduc un cuvânt de mare preţuire pentru clerul şi cre
dincioşii Bucovinei, atât de harnici, cu ajutom l cărora noi, împreună cu
I.P.S. Pimen am lucrat, am slujit şi am sfinţit multe biserici şi mănăs
tiri în această parte de ţară a Moldovei.
Aţi fost însufleţit, Graţia Voastră, de un gând măreţ, care este de
la Dumnezeu, când aţi hotărât să veniţi pe aceste plaiuri. Gândul acesta
se va răspândi în rândul credincioşilor ca să fie pentru noi toţi un im 
bold pentru vremurile grele pe care le străbatem. Dar aceste semne de
arătare a lui Dumnezeu şi a voii Sale prin trimişii Săi, prin 'prezenţa
Patriarhului ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu î f în ţara şi Biserica
noastră, iar acum prin prezenţa Graţiei Voastre, conducătorul spiritual
al credincioşilor anglicani din întreaga lume, toate aceste momente tre
buie să constituie pentru noi o mărturie că Dumnezeu este între noi,
sădind în sufletele noastre dragoste pentru Biserică, pentru credinţă,
curaj şi putere de muncă pentru cei ce sunt hi fruntea judeţelor şi a
oraşelor. Aşa au crezut Ştefan cel Mare şi Sfânt şi toţi voievozii; aşa
au crezut Părinţii noştri, care au pus în aceste biserici şi mănăstiri tot
ce au avut ei mai sfânt şi mai frumos ca in legenda de la Putna sau
aici, unde şi-au pus toată viaţa, credinţa şi existenţa lor. Averea cea
mare stă în credinţa strămoşilor noştri, în credinţa ortodoxă. Să o păs
trăm, iubiţi părinţi şi fraţi, nu numai acum când suntem in luptă cu
economia, cu greutăţile vieţii, când anumite curente 'pun la încercare
credinţa credincioşilor şi îndeosebi a tineretului. îndemnaţi-vă mereu
copiii să înveţe religia în şcoli, rugaţi-vă cu ei dimineaţa şi seara, în 
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demnaţi-i să înveţe mai ales virtutea credinţei ortodoxe care trebuie să
constituie bogăţia oricărui om. Aceasta este bogăţia noastră nesfârşită.
Rugăciunea şi gândul către Sfântul Ioan cel Nou, către sfinţii noştri
din Bucovina, Sfântid Ştefan cel Mare şi Sfântul Ierarh Leontie de
la Rădăuţi, Cuviosul Daniil Sihastrul f de asernenea, către cuvioşii m ăr
turisitori care ne veghează şi ne ajută în toate rugăciunile noastre.
Aceşti copii, Graţia Voastră, ai Bisericii lui Ilristos şi ai neanmlui
nostru românesc, au sufletele curate. Ori de câte ori din acest loc am
prezentat patriarhi şi mitropoliţi sau conducători ai altor Biserici creş
tine, ei i-au întâmpinat cu dragostea lor, cu frumuseţea sufletelor lor.
Dumnezeu ne va călăuzi să ne ajutăm şi noi unii pe alţii şi In rugăciune,
şi în mai buna cunoaştere ca să slujim această lume, atât de zbuciu
mată, pe calea credinţei şi a voii lui Dumnezeu.
Să ne ajute Dumnezeu ca pelerinajul Graţiei Voastre să ne aducă
spor în credinţa noastră, în apropierea şi în cunoaşterea dintre Biseri
cile noastre. Amin !».
După un scurt popas la reşedinţa Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţi
lor oaspeţii s-au îndreptat spre mănăstirea Putna, ctitoria drepteredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, aflată la 73 km de municipiul
Suceava. La intrarea in mănăstire, credincioşii din ţinuturile Putnei,
îmbrăcaţi în costume tradiţionale, au întâmpinat cele două delegaţii cu
pâine şi sare. Un cor de copii din parohia Putna a cântat : «Bine aţi
venit la noi la Putna, noi Vă primim cu suflet cald şi flori».
Soborul mănăstirii, având în frunte pe P. C. Arhim. Iachint Unciuleac şi P. C. Arhim. Melchisedec Velnic, a întâmpinat pe oaspeţi cu
Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce sub clopotniţa încărcată de istorie.
La intrarea în biserică, în fruntea soborului s-au aflat patru credincioşi
cu pâine şi sare, apoi preoţi şi diaconi slujitori care au cântat troparul
Sfântului Ştefan cel Mare. l.P.S. Pimen a condus pe cei doi întâistătători la mormântul voievodului sfânt, la care s-au închinat cu multă
evlavie şi respect şi au sărutat lespedea mormântului celui ce a fost
supranumit «apărătorul creştinătăţii». în continuare a fost săvârşit un
Te-Deum, iar cuvântul de ebun-venit» a fost rostit de către P. C. Pr.
Melchisedec Velnic, stareţul mănăstirii Putna :
«Graţia Voastră,
Prea Fcricirea Voastră,
Onoraţi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
Binecredincioşi creştini,
Astăzi, o bucurie nespusă stăpâneşte inimile noastre, când avem
deosebita plăcere de a Vă întâmpina pe Dvs. cu salutul nostru de «Bine
aţi venit la mănăstirea Putna».
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Mănăstirea Putna, leagăn de trăire şi simţire românească, ctitorie
a slăvitului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, a transmis prin veacuri
iubirea de neam şi de credinţă strămoşească.
Hărăzită ca necropolă voievodală, mănăstirea adăposteşte în sânul
ei pe sfântul său ctitor. De aceea, aici la Putna, mulţime de pelerini
de pretutindeni vin şi cer ocrotire voievodală. Măria Sa Ştefan, supra
num it «atlet al creştinătăţii», este icoana cea mai deplină şi curată a
sufletului românesc. Sub ocrotirea Maicii Domnului şi a ctitorului ei
sfânt, vieţuitorii Putnei, în decursul celor cinci veacuri de existenţă
a mănăstirii, au avut o contribuţie deosebită la promovarea culturii,
a unităţii naţionale şi in transmiterea credinţei strămoşeşti. Astăzi însă,
mănăstirea Putna, ca toate mănăstirile din cuprinsul Bisericii Ortodoxe
Române, desfăşoară o bogată activitate pastorală şi misionară sub con
ducerea înţeleaptă a întâistătătorului Bisericii noastre.
Transmiţându-vă încă o dată urarea de «Bine aţi venit», rugăm pe
Stăpânul tuturor să Vă dăruiască sănătate deplină şi să ne trăiţi întru
mulţi ani !».
în continuare, Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey, Arhiepiscop
de Canterbury, a rostit următorul cuvânt :
<(Prea iubiţi fraţi ai mănăstirii Putna,
Prea Fericirea Voastră,
Prea Sfinţiile Voastre,
Fraţi şi surori în Hristos,
Eu şi soţia mea, precum şi ceilalţi membri ai delegaţiei, vă m ul
ţumim foarte mult pentru primirea călduroasă pe care ne-aţi făcut-o.
Aşteptam de multă vreme această vizită, dar trebuie să vă mărturisim
că tot ceea ce am văzut pretutindeni a întrecut aşteptările noastre. Am
fost atât de impresionat de căldura cu care ne-aţi primit şi aduc cu
mine salutul Bisericii Anglicane şi al poporului meu. în timp ce săru
tam mormântul sfânt al lui Ştefan cel Mare, mi-am adus aminte de un
cuvânt din istoria Bisericii primare, pe care sunt sigur că îl cunoaşteţi :
«Sângele martirilor este sămânţa Bisericilor». Sfântul Ştefan cel Mare
a fost un mare soldat al lui Hristos, un luptător împotriva duşmanilor
lui Hristos. Acest lucru uneşte Biserica mea cu Biserica Dvs., pentru
că ori de câte ori intrăm în catedrala din Canterbury ne aducem aminte
de martirii care ne leagă. Iar după cum bine ştiţi, «martir» înseamnă
«mărturisitor». De aceea, Bisericile noastre trebuie să privească cu re
cunoştinţă în trecut, dar trebuie să privim cu speranţă şi în viitor.
Dorim să vă asigurăm, Prea Fericirea Voastră, că vom continua să
ne rugăm pentru Biserica Dvs. şi pentru continua ei mărturisire a lui
Hristos. Şi poate veţi descoperi într-o zi că materialismul şi secularismul
de la noi sunt duşmani aprinşi şi mai puternici decât comunismul. Sun
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tem siguri că aveţi toate bogăţiile în Hristos, care vă vor ajuta să
depăşiţi dificultăţile cu care vă confruntaţi.
Vă mulţumesc pentru primire. Mă simt foarte bine aici.
Dumnezeu să vă binecuvânteze !».
La rândul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit ur
mătorul cuvânt, prilejuit de vizita la mănăstirea Putna :
«Cuvioşi părinţi şi fraţi,
Iubiţi credincioşi,
Iată că acum intrăm în această biserică cu un oaspete însemnat din
lumea creştină. Cred că între marile evenimente pe care le-a înscris
mănăstirea Putna în existenţa ei, vizita Primatului Angliei, Graţia Sat
Dr. George Leonard Carey, constituie o culme pentru că nici un olt
Primat al Angliei n-a vizitat vreodată această mănăstire. Ca lăcaş de
cultură, înţelegând prin, aceasta cultura lui Hristos, lumina lui Hristos,
viaţa în Hristos şi pentru Hristos, această mănăstire a fost gândită,
înălţată şi rânduită de Domnitorul Sfânt Ştefan cel Mare, aşa cum
istoria o prezintă şi cum avem mărturia zilelor noastre, ca leagăn de
viaţă duhovnicească, de lum ină taborică. Căci, viaţa călugărească re
prezintă pentru Biserică un mare dar de la Dumnezeu, în primul rând,
iar pentru Ortodoxie înseamnă un mijloc de rezistenţă împotriva păca
tului şi de predicare a Evangheliei. Monahii sunt în acelaşi timp şi cei
mai aleşi şi plăcuţi rugători ai lui Dumnezeu, dar şi cei mai detaşaţi
de influenţa secularizării şi de ceea ce înseamnă materie «stricătoare
de suflet». Ei trăiesc în trup, în lume, dar n,u sunt din lume, sunt, aşa
cum Sfinţii Părinţi îi numesc «îngeri în trup». Numai această învăţătură,
dacă am lua-o din concepţia teologică a Sfântului Ştefan cel Mare, ne
dăm seama că el a rânduit, potrivit unei descoperiri dumnezeieşti, acest
lăcaş unde au venit şi continuă să vină de sute de ani călugări cre
dincioşi, în cea mai cruntă perioadă de prigoană a credinţei noastre în
România, mănăstirea şi monahii ei au constituit un leagăn de mângâiere
sufletească.
Graţia Voastră,
Aceşti părinţi modeşti îl au în frunte pe Părintele Iachint, adevărat
urmaş al duhovnicului şi părintelui spiritual al lui Ştefan cel Mare,
Sfântul Cuvios Daniil. Acest domnitor nu făcea nici un pas fără rugă
ciune, mi pleca la război fără icoană, fără tripticul lui, la care se ruga,
triptic pe care îl vedem astăzi în muzeul m ănăstirii; Un om care simţea
nevoia rugăciunii, atunci când era covârşit de greutăţile războiului sau
de conducerea unei ţări aşezată în calea tuturor răutăţilor şi a marilor
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imperii, lacome, dimprejur. Câteodată era învins, dar nu biruit. Rămănea îndurerat, nu însă descurajat, jDentru că avea credinţă în D um 
nezeu. Aici, aproape de noi, există peştera unde a vieţuit duhovnicul
său, pustnicul Daniil Sihastru, un veritabil sfânt, al cărui mormânt îl
vom vedea la mănăstirea Voroneţ, tot ctitoria lui Ştefan cel Mare. Iată
de ce, monahismul, atunci ca şi astăzi, a fost o forţă duhovnicească de
nebiruit în slujba lui Dumnezeu. Aici au venit şi vin fraţii noştri ro
mâni din Basarabia şi Bucovina de Nord să se roage în vremuri de
cumpănă. De aici se întorc plini de curaj în păstrarea credinţei şi în
biruinţa dreptăţii sfinte aşteptată de ei. Au venit şi vin, de asemenea,
străini din toată lumea să viziteze mănăstirea ctitorită de Ştefan
cel Mare.
Faptul că Graţia Voastră aţi dorit să vedeţi mănăstirile din
Bucovina, este pentru noi o mare mângâiere, pentru că vedeţi în Bise
rica Ortodoxă un izvor de întoarcere, de regăsire a identităţii noastre
tn viaţa Bisericii întemeiată de Sfinţii Apostoli. De aceea, este o mare
bucurie pentru noi să vedem în Graţia Voastră purtătorul de cuvânt
al lumii şi teologiei anglicane, cunoscută în Biserica din♦ România, în
deosebi în perioada\ aceasta a dialogului din ultim ii şaizeci de ani.
Aceşti fraţi şi călugări din mănăstirea Putna sunt fiii ţăranilor
noştri, iubitori de Biserică. Eu însumi ca fiu de ţăran mă mângâi m ult
cu aceasta şi îi cuprind în rugăciunea mea pe toţi sătenii noştri. Ceata
aceasta de ţărani, cu fiii şi familiile lor, care v-au primit, acum, alături
de părinţii mănăstirii, sunt simbolul statorniciei, al trăiniciei şi al păs
trării credinţei. Ei ne arată calea pe care trebuie să mergem şi în Bise
rică în domeniul credinţei. La fel şi preoţii aceştia, care zi de zi se
străduiesc să zidească şi să restaureze biserici; pentru că dacă aţi avea
timp să vizitaţi satele din jur, aţi vedea biserici zidite şi întreţinute de
ei, cu nimic mai prejos decât această mănăstire.
Iubiţi părinţi şi fraţi,
Iubiţi credincioşi,
Dumnezeu este îndelung-răbdător şi iubitor de oameni. El ne ajută
întotdeauna. Aveţi un arhipăstor al lui Dumnezeu în persoana
I.P.S. Arhiepiscop Pimen. Aveţi această frumoasă mănăstire ca şi cele
lalte din jur. Aveţi preoţi devotaţi pe care i-am cunoscut personal în
vremuri grele, biruind orice obstacol şi înnoind bisericile unde a fost
nevoie, în această Bucovină «aşa de frumoasă şi dulce», cum îi spunem
noi şi toată lumea.
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Aveţi credinţă în Dumnezeii ! Acum, când nimeni nu ne mai poate
Împiedica de la predarea, religiei în şcoli, de la mersul la biserică, de la
educaţia, morală, Dvs., să fiţi învăţătorii tinerei generaţii şi să sprijiniţi
în cov.Mnuare bisericile şi mănăstirile noastre !
Vă binecuvântez din toată inima şi rog pe Maica Domnului şi pe
Sfântul Ştefan cel Mare să vă fie de folos totdeauna, acum şi pururea
şl în vecii vecilor. Am in /».
După rostirea acestui cuvânt, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist s-a îndreptat spre mijlocul bisericii, unde s-a îmbrăţişat fră
ţeşte cu înaltul oaspete anglican, după care au semnat împreună în
Cartea de aur a mănăstirii, pecetluind această vizită istorică la sfântul
lăcaş al mănăstirii Putna. Apoi a fost vizitat muzeul mănăstirii, unde
oaspeţii au intrat în contact cu istoria noastră naţională şi a Bisericii
din acest colţ de ţară şi mai ales a Moldovei din tim pul lui Ştefan
cel Mare.
După un prânz oferit de obştea mănăstirii Putna unde s-a făcut şi
un schimb de daruri, oaspeţii şi însoţitorii s-au îndreptat spre mănăsti
rea Suceviţa, unde au sosit la ora 15,20. Soborul maicilor şi al preoţilorslujitori au întâmpinat oaspeţii la intrarea în mănăstire. Maica stareţă
Adriana Cojocaru, a vorbit despre importanţa istorică, naţională şi cul
turală a acestui sfânt lăcaş şi despre situaţia actuală a mănăstirii. Oas
peţii au fost impresionaţi de pictura exterioară a acestei Biserici, ca
şi de viaţa duhovnicească a obştii mănăstirii, formată din 48 de maici.
După ce au admirat pictura, arhitectura şi mediul natural în care se
găseşte acest lăcaş, oaspeţii au intrat în biserică. Un grup de monahii
au cântat melodii psaltice întru cinstirea Prea Curatei Fecioare Maria,
iar maica stareţă a descris specificul picturii din interiorul bisericii.
în continuare, oaspeţii s-au îndreptat spre mănăstirea Voroneţ.
Maica stareţă Irina Finţescu, soborul de monahii, precum şi credincioşi
îmbrăcaţi în costume naţionale au întâmpinat cu pâine şi sare pe ce:
doi întâistătători. Duhovnicul mănăstirii, părintele Dumitru Paramon.
înconjurat de monahii, i-a întâmpinat pe distinşii oaspeţi cu Sfânta
Evanghelie şi Sfânta Cruce. Despre frumuseţea inegalabilă a picturii
exterioare a bisericii, ctitoria aceluiaşi voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt,
cu iubire de neam, a vorbit maica Elena Simionovici, ghid al acestei
mănăstiri. La ora 17,00, în sala mănăstirii, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh şi Graţia Sa au acordat declaraţii pentru postul de radio «RomâniaActualităţi», transmise în aceeaşi seară. Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a oferit mănăstirii un set complet de sfinte vase : potir, disc,
copie, linguriţă, pentru oficierea Sfintei Liturghii.
Plecând de la Voroneţ, delegaţia oficială s-a îndreptat spre mănăs
tirea Vorona, unde au fost întâmpinaţi de către LP.S. Mitropolit Danie.
al Moldovei şi Bucovinei şi de către P. S. Episcop Calinic Botoşăneanuî.
vicarul Arhiepiscopiei laşilor, Împreună cu întregul sobor de călugăriţe,
în frunte cu maica stareţă Teofana Scânteie.
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înainte do săvârşirea slujbei vecerniei a fost oficiat un Te-Deum
în onoarea oaspeţilor, dupâ care I.P.S. Mitropolit Daniel a rostit urm ă
torul c u v â n t:
«Graţia Voastră,
Prea Fericirea Voastră,
înalt Prea Sfinţia Voastră,
Prea Sfinţiile Voastre,
Sumate Domniile Ambasador,
Iubiţi credincioşi,
Am venit aici, împreună, ca să cinstim pe Maica Domnului nostru
Iisus Hristos, ocrotitoarea acestei sfinte mănăstiri.
Naşterea Maicii Domnului este pentru noi începutul bucuriei. Maica
Domnului a avut pentru Fiul ei dragoste de mamă, aşa cum are pentru
toţi creştinii din lumea întreagă. Noi credem că dragostea ei ne adună
laolaltă în aceste clipe, mai ales că Maica Domnului, ca icoană a Bise
ricii, este izvor de smerenie şi de tărie fără durere.
Când oamenii se întâlnesc în credinţă, înseamnă că Duhul Sfânt
este prezent, pentru că El adună laolaltă ; in timp ce duhul cel rău dez
bină. Iată, acum trăim bucuria de a fi cu toţii laolaltă.
Pentru noi, mănăstirea aceasta a devenit un dublu simbol : este o
mănăstire care a primit foarte multe delegaţii ecumenice din întreaga
lume, apoi este mănăstirea în care Patriarhul României, Prea Fericitul
Părinte Teoctist a început la vârsta de 14 ani viaţa călugărească. în 
noirile care se văd aici se datorează faptului că atunci când Prea Feri
cirea Sa a devenit mitropolit al Moldovei şi Sucevei şi apoi Patriarh
al României şi-a adus aminte — ca fiecare dintre noi — de frumoasele
clipe ale tinereţii şi a reînnoit această mănăstire.
Deci, alegerea, ele către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a
mănăstirii Vorona pentru slujba de mâine, este o alegere de inimă. Con
strucţiile pe care le veţi vedea aici au fost ridicate în anii dictaturii
comuniste, în vremuri foarte grele. Deci, Prea Fericirea Voastră veniţi
ca acasă la mănăstirea Vorona şi cred că aţi dori să subliniaţi acest
lucru ca înaltul oaspete Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey, A rhi
episcopul de Canterbury să se simtă, de asemenea, ca acasă.
Bine aţi venit şi vă rugăm să vă simţiţi ca acasă !».
Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey a răspuns salutului care i-a
fost adresat de către I.P.S. Mitropolit Daniel, prin următoarele cuvinte :
«înalt Prea Sfinţia Voastră,
Prea Fericirea Voastră,
Fraţi creştini,
Eu şi soţia mea, împreună cu colegii mei, suntem deosebit de în
cântaţi pentru că ne aflăm aici.
B. O . R . —
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înalt Prea Sfinţia Voastră aţi precizat bine că unul dintre motive
este acela că în această mănăstire şi-a început viaţa monahală Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist. Un alt motiv este acela că înalt
Prea Sfinţia Voastră aţi fost la întronizarea mea, acum un an şi jum ă
tate, iar acum eu sunt oaspete al acestei mănăstiri din eparhia Voastră.
Din păcate eu nu vorbesc limba Dvs. Dacă aş putea să stau aici
un an sau doi, aş învăţa limba română.
în cele 36 de ore de când sunt în România, am auzit două limbi :
— Am auzit limba ospitalităţii ; în Anglia noi avem un proverb
care spune că faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Şi aţi vorbit
prin faptele Dvs., prin aceea că am primit atâtea daruri, încât, probabil,
vom pleca cu 7— 8 kg mai mult decât cu câte am venit. întrucât vom
rămâne peste noapte în această mănăstire, dorim să mulţumim pentru
ospitalitate.
— A doua limbă pe care am auzit-o de când suntem aici a fost
aceea a rugăciunii. Dorim să mulţumim bunului Dumnezeu pentru că
a păstrat în această ţară o viaţă mănăstirească atât de viguroasă şi
bine organizată.
Aşteptăm ca mâine să participăm la Sfânta
bucurăm împreună la aceasta».

Liturghie

şi să ne

La rândul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit
următoarele :
«Cuvioasă Maică Stareţă Teofana,
Cuvioşi Părinţi,
Cuvioase maici,
Iubiţi credincioşi,
Văd că toată atenţia este îndreptată asupra mea şi din partea înalt
Prea Sfinţitului Daniel şi din partea Graţiei Sale, Arhiepiscopul Bise
ricii Anglicane şi al Comuniunii anglicane din întreaga lume, în cu
vintele rostite aici. Este o bucurie şi emoţie pentru mine pentru că
Dumnezeu a rânduit ca paşii mei să se îndrepte şi să intre chiar pe
această intrare în Sfânta Duminică a Tomii din anul 1928. Străbătând
această pădure seculară o zi întreagă, am ieşit cu colegul meu de şcoală
la acest liman al poienii şi ne-a întâmpinat deodată lumina de primă
vară a soarelui, care mi-a creat o stare deosebit de plăcută, de nădejde
şi odihnă sufletească, atât de necesare la vârsta şi la limpezirea gân
durilor, care m-au adus pe mine aici împreună cu vecinul şi colegul
meu de şcoală Haralambie Poamăneagră din Tocileni la vârsta de
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14 ani. Trebuie să mărturisesc că sunt copleşit de ceea ce Dumnezeu
a pus pe umerii mei de atunci şi până acum în slujirea sfintei noastre
Biserici. Şi în acelaşi timp nu am fost vrednic să mulţumesc lui D um 
nezeu pentru ajutorul său atât de vizibil în viaţa mea, şi să nu mă
minunez în tot ceasul şi în tot locul de prezenţa Lui, de mărturiile iu birii şi iertării Lui. Printre aceste semne ale iubirii Lui este şi întâl
nirea noastră din această seară, în faţa icoanei Maicii Domnului din
această biserică, aşa de frumoasă, închinată Naşterii Maicii Dom nului.
înalt Prea Sfinţitul Daniel m-a mângâiat mult zicânâu-mi că am venit
acasă. Dar cu toţii suntem acasă aici în ((Biserica slavei Sale», cum
spune psalmistid David, când, rugându-ne, în ceruri ni se pare a fi,
Născătoare de Dumnezeu. Suntem acasă ori de câte ori ne rugăm, ori
de câte ori ne încredinţăm nădejdea Maicii Domnului şi ori de câte
ori ne aflăm în biserică, atât ca învăţătură, trăire şi gândire, cât şi
atunci când ne aflăm realmente într-o mănăstire.
Mulţumesc foarte călduros înalt Prea Sfinţitului Daniel pentru pri
mire şi sperăm ca prin rugăciunile noastre să împodobim sărbătoarea
hramului acestei mănăstiri. Să închinăm Maicii Domnului viaţa şi nă
dejdea noastră.
Maica Domnului ne-a adus aici pentru că toate împlinirile cerute de
la Dumnezeu şi tot ceea ce El ne dăruieşte, pentru rugăciunile Maicii
Domnului, dobândim nu la întâmplare ci după voia Sa cea sfântă. Când
asupra noastră se abat necazuriy când suferim şi lăcrimăm, când sun
tem năpăstuiţi şi asupriţi pe nedrept, atunci toate acestea le primim
şi le suportăm mai uşor ştiind că Dumnezeu, pe cel care suferă cu cre
dinţă, îl şi ajută, îl uşurează. Suntem acasă, aşadar, cu toţii, aici sub
ocrotirea Maicii Domnului. La această casă părintească îi chemăm şi
pe cei care se numesc creştini, dar nu cred şi nu se apropie de bise
rică, nu se închină icoanei Maicii Domnului, nu se spovedesc, nu se
împărtăşesc şi se risipesc pe la adunări sectare. Pe ei trebuie să-i iubim
si sa le arătăm adevărul credinţei noastre ortodoxe cu orice fel de pri
lej. Şi această misiune o îndeplinesc maicile din mănăstirea Vorona prin
rugăciunile, nevoinţele şi binefacerile sufleteşti şi trupeşti îndreptate
spre credincioşi şi săracii, care cercetează sfânta mănăstire.
Bine v-am găsit sănătoşi şi Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin».
Miercuri, 8 septembrie 1993. Potrivit tradiţiei şi calendarului bise
ricesc ortodox, in această zi se prăznuieşte Naşterea Maicii Domnului.
Prezenţa Graţiei Sale, Arhiepiscopul George Carey şi a Prea Ferici
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tului Părinte Patriarh Teoctist la mănăstirea Vorona cu prilejul acestei
sărbători, a constituit unul din cele mai importante momente ale întâl
nirii dintre cei doi întâistătători de Biserici.
A fost săvârşită, cu această ocazie, Sfânta Liturghie de către un
sobor format din : Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S. Mitro
polit Daniel, I.P.S. Arhiepiscop Pimen, P.S. Episcop Eftimie al Roma
nului şi Huşilor, P.S. Episcop Teofan Sinaitul, P.S. Episcop Calinic
Ploieşteanul, P.S. Episcop Gherasim Putneanul, preoţi şi diaconi.
înainte de începerea Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist a adresat credincioşilor următorul cuvânt :
«Iubiţi credincioşi,
Cu ajutorul hunului Dumnezeu ne găsim, în această zi, în acest
s fârjlo c aş de rugăciune, de credinţă strămoşească şi de viaţă bine-plă
cută lui Dumnezeu. Ziua de astăzi, închinată Naşterii Maicii Domnului,
ne aminteşte tuturor fiilor Bisericii noastre şi tuturor credincioşilor că
toţi suntem fiii Maicii Domnului prin credinţă, prin Sfintele Taine şi
prin viaţa noastră
creştinească. Sunt deosebit de bucuros că Î.P.S.
Mitropolit Daniel ne-a invitat în această zi să fim la mănăstirea Vo
rona, împreună cu ierarhii din Mitropolia Moldovei. De aceea, din toa
tă inima, vă binecuvântez şi fiecare dintre Dvs. care aţi venit cu dra
goste în această zi la mănăstirea Vorona adăugaţi rugăciunilor noastre,
rugăciunile Dvs.,
care valorează m ult
înaintea lui
Dumnezeu
pentru ca împreună să slăvim pe Maica Domnului şi să ne bucurăm
de pace, sănătate şi de iertarea păcatelor.
Bine v-am găsit sănătoşi !».
Un număr impresionant de credincioşi a umplut curtea mare a
mănăstirii pentru a participa la Liturghia arhierească săvârşită cu acest
prilej, în cadrul căreia s-a făcut şi o hirotonie în preot.Mulţimea cre
dincioşilor a fost binecuvântată de o zi frumoasă, cu mult soare. Pre
dica zilei a fost rostită de Î.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bu
covinei. Momente din această Sfântă Liturghie au fost transmise în
direct pe programul «România-Actualităţi»
în
emisiunea
«Studio
deschis».
La sfârşitul Sfintei Liturghii a vorbit credincioşilor Graţia Sa, Dr.
George Leonard Carey ;
«Prea Fericirea Voastră,
înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Sfinţiile Voastre,
Prea Cuvioasă Maică Stareţă,
Fraţi şi surori în Hristos-Domnulj
Cu mare bucurie şi fericire vă salut astăzi, cu ocazia marelui praznic
al Naşterii Maicii Domnului. Mulţumesc din suflet I.P.S. Mitropolit
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Daniel pentru primirea călduroasă pe care ne-a făcut-o. Este o mare
bucurie să priveşti la feţele credincioşilor în această zi aşa de însorită.
Este cu deosebire o mare bucurie să putem prăznui această sărbătoare
închinată Maicii Domnului aici, la mănăstirea Vorona, care poartă hra
mul Maicii noastre preabinecuvântate. Trebuie să precizez faptul că şi
în tradiţia Bisericii noastre, Maica Domnului ocupă un loc de mare
cinste. în mii de biserici anglicane din lumea întreagă este sărbătorit
cu mare cinste praznicul de astăzi.
în ultimele zile, Prea Fericirea Voastră, ne-am bucurat de o mare
ospitalitate. A fost o mare bucurie să vizităm mănăstirile de la Voroneţ şi Suceviţa, care îţi taie răsuflarea cu frumuseţile lor. Ca şi în ca
zul catedralelor gotice din ţara mea, această frumuseţe vorbeşte despre
spiritualitatea acelora care le-au construit şi care s-au rugat în ele.
De asemenea, este o plăcere să particip la această Sfântă Liturghie,
alături de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi de înalt Prea Sfin
ţitul Mitropolit Daniel, care a participat la întronizarea mea ca arhiepis
cop de Canterbury, acum doi ani. Contribuţia Î.P.S. Sale la eforturile
ce se fac în vederea unităţii Bisericii, este, de altfel, foarte cunoscută.
Vă mulţumesc foarte mult, Î.P.S. Voastră, pentru strădaniile şi contri
buţia Dvs. teologică.
Doresc, de asemenea, să aduc sincere mulţumiri I.P.S. Pimen, arhi
episcopul Sucevei şi Rădăuţilor, care ne-a primit atât de călduros.
în 1966, Arhiepiscopul Michael Ramsey a vizitat România. Acest
arhiepiscop era un mare cunoscător al Ortodoxiei şi un iubitor al
României. Citindu-i însemnările, am văzut câtă admiraţie avea pentru
Dvs. Tot din acele pagini răzbate şi o mare tristeţe în legătură cu su
ferinţele şi privaţiunile pe care trebuia să le înduraţi. Toţi ştim despre
anii grei prin care aţi trecut în tim pul comunismului, dar ne bucu
răm astăzi că putem fi împreună la acest praznic, dictatura fiind înlă
turată. Aşadar, Prea Fericirea Voastră, în această zi doresc să Vă asi
gur de disponibilitatea Bisericii noastre în căutarea unităţii creştine şi
mărturisirea comună a Evangheliei.
După cum am mai spus, Vă rog să nu credeţi că noi, cei din vestul
Europei avem răspuns la toate întrebările. Materialismul nu satis
face, iar noi, în apusul Europei, avem multe probleme cu care ne con
fruntăm.
Permiteţi-mi să Vă aduc în faţa minţii, la sfârşitul cuvântului meu,
un mic gând din Sfânta Scriptură, respectiv din Evanghelia după Sfân
tul Evanghelist Ioan, la capitolul 2, versetul 5, unde se vorbeşte des
pre nunta din Cana Galileii. Fecioara Maria a spus celor ce slujeau la
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mese : «Orice vă va spune El să faceţi». Rolul Fecioarei Maria este de
a îndrepta atenţia spre Fiul ei. Ea ar dori ca toată suflarea să îm brăţi
şeze credinţa creştină. Ea doreşte ca atât noi, cât şi copiii noştri, să-L
iubim pe Dumnezeu. Pentru Dvs. toţi, care sunteţi oameni maturi şi
aveţi familie, Maica Domnului doreşte să vă creşteţi copiii In dragoste
faţă de Hristos. Este voinţa ei ca atât societatea mea, cât şi societatea
Dvs. să fie bazate pe principii creştine. Astăzi o sărbătorim pe Fecioara
Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, care este pentru noi toţi
un exemplu de credinţă.
Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toţi în numele Tatălui, şi al Fiu
lui, şi al Sfântului Duh. Am in !».
A luat apoi cuvântul Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
«Iubiţi credincioşi,
înalţi Prea Sfinţiţi,
Prea Sfinţiţi Părinţi,
Prea Cucernici Părinţi,
Prea Cuvioase maici din mănăstirea Vorona,
Vă mărturisesc că îmi este foarte greu să exprim sentimentele care
mă stăpânesc în aceste clipe în mânăstirea în care am păşit la o vârstă
fragedă, unde am văzut aceeaşi lumină a soarealui ca şi astăzi, atunci
când am străbătut pădurea aceasta venind din satul meu la sfânta m ă
năstire. Sunt greu de uitat părinţii şi fraţii pe care i-am aflat şi i-am
cunoscut în anul 1928, când am venit aiciJ părinţi îm bunătăţiţi, păstră
tori de credinţă şi pilde de vieţuire monahală.
E greu apoi să nu-mi amintesc clipele de început în această m ănă
stire, când nu ştiam ce se va întâm pla cu mine, despărţindu-mă de
fraţi, de surori, de părinţi şi de satul meu, atât de drag până astăzi.
Nu ştiam unde vor ajunge paşii pe care îi începeam în acele clipe şi de
multe ori în această mănăstire am avut momente de încercări, dar şi
momente de adâncă trăire, de înduhovnicire de la părinţii care lum inau atunci ca nişte luceferi ai credinţei.
De asemenea, nu pot uita anii de arhipăstorire de la laşi, când
Dumnezeu mi-a ajutat să slujesc şi să restaurez mânăstirea aceasta, ca
şi celelalte din Moldova şi să-mi îndeplinesc astfel o îndatorire de
suflet.
Un moment precum cel de astăzi, când Maica Domnului mi-a pur
tat paşii din n,ou în acest loc sfânt în care Dumnezeu şi-a arătat voia
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Sa, de multe ori, în care Sfdnta Fecioară Maria cu omoforul ei prea
sfânt a ocrotit sufletele credincioşilor şi însăşi această mănăstire, nu
pot să nu mărturisesc marea minune pe care Bunul Dumnezeu o săvâr
şeşte totdeauna cu noi, cu toţi.
Aici am poposit acum din grija şi ocrotirea Maicii Domnului pe
care o slăvim, nu numai prin. cântările noastre, prin corul acesta atât
de frumos, prin evlavia Dvs. atât de impresionantă, dar şi prin gla
surile altor credincioşi şi slujitori ai Bisericii lui Hristos.
în Sfânta Evanghelie de astăzi am ascultat cum Maica Dom nului,
întâlnindu-Se cu Sfânta Elisabeta, a rostit acea cântare frumoasă : «Mă
reşte, suflete al meu, pe Domnul / Şi se va bucura duhul meu de D um 
nezeu Mântuitorul Meu / Că iată de acum mă vor ferici toate neamu
rile...». lată, în faţa noastră se află reprezentanţi ai altor neamuri, Gra
ţia Sa, Arhiepiscopul George Leonard Carey şi însoţitorii săi, care slă
vesc astăzi pe Maica Domnului împreună cu noi. Este o zi de mare
însemnătate a Ortodoxiei, a tuturor femeilor care au sfânta misiune de
a da naştere vieţii, de a continua viaţa dăruită de Dumnezeu. Să vă
amintiţi de îndatorirea care o aveţi nu numai de a creşte şi educa co
piii în credinţa cea sfântă a lui Hristos, ci în primul rând de a-i naşte.
Păziţi-vă de păcatele grele care au invadat şi ţara noastră, ca acela atât
de înfricoşător al uciderii de prunci, sau a întrerupe naşterea lor. Mare
p ăcat! Dumnezeu a rânduit ca cea mai sfântă vocaţie a femeii să fie
mamă.
Păziţi-vă tineri şi tinere, de păcatele tinereţii. Nu trebuie să vă
lăsaţi copleşiţi de înşelăciunile păcatului destrăbălării trupeşti sau su
fleteşti. Să aveţi curajul, tinere, de a înfrânge cursele ispitelor. Să
aveţi credinţă în Dumnezeu, în Sfintele femei martire, care au suferit
pentru Hristos şi au păstrat curăţenia trupească neîntinată. Avem atâ
tea modele şi în mănăstirile noastre, dar şi în istoria Bisericii şi neamu
lui nostru. Maica Domnului vă va fi tuturor de ajutor. Să-I cântăm şi
astăzi şi mereu axioane şi alte cântări închinate ei şi să-I m ulţumim
pentru toată grija ce o poartă neamului nostru românesc, Bisericii noas
tre şi, mai ales, mamelor şi pruncilor noştri. Dumnezeu să ne binecu
vânteze pe toţi».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a mai spus în continuare :
«Am trăit şi astăzi, iubiţii 7iiei, clipe dintre cele mai adânci ale
credinţei strămoşeşti. Cei care nu cunosc aceste trăiri din jurul m ănă
stirilor, al bisericilor, atmosfera de tămâie şi rugăciune a Sfintei Litur
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g h ii; cei ce nu cunosc însemnătatea prezenţei sfinţilor, a strămoşilor
noştri în viaţa noastră; cei ce nu simt nevoia să pomenească pe pă
rinţii, pe fraţii, pe bunicii lor şi, în general, pe cei care cm trecut din
colo de această viaţă, aceştia, din nefericire, nu cunosc adevărata lu 
mină a lui Hristos şi frumuseţile credinţei ortodoxe ; aceştia nu cunosc
darurile ei mântuitoare. Şi de aceea se risipesc pe căi greşite îndepărtându-se de Biserică sau mergând la fel de fel de adunări sectare.
Pentru a ne da seama de frumuseţile credinţei părinţilor noştri ca
şi a Bisericii strămoşeşti, este de ajuns să fim împreună intr-o zi ca
aceasta în care se adună creştini, conducători de Biserici, călugări, că
lugăriţe. Astăzi, în toată lumea creştină care cinsteşte pe Maica Dom
nului, preoţii şi credincioşii se roagă cum ne-am rugat şi noi în, sfânta
mănăstire Vorona. E o minune dumnezeiască ! Astăzi aţi participat la
o zi mare din viaţa Bisericii noastre ; prilejul cinstirii Maicii Dom nu
lui, a hramului acestei mănăstiri şi, iată, cu ocazia întâlnirii noastre cu
conducătorul Bisericii Anglicane ! Fără îndoială, acesta este un moment
unic în ordinea harică,
dumnezeiască pentru că rugăciunile pe care
le-am înălţat, ca şi prezenţa Dvs. aici, înseamnă un câştig sufletesc în
această atmosferă de lum ină şi libertate duhovnicească. Acelaşi mare
folos înseamnă şi pentru nm participarea la hramul mănăstirii Vorona.
Împreună cu mănăstirea şi preoţii am trăit aici momente drama
tice în timpul dictaturii, când nu puteam să organizăm asemenea ma
nifestări, când lucrurile pe care le vedeţi, ca şi de la celelalte mănăstiri,
se făceau cu mare greutate, din pricina feluritelor îngrădiri.
De asemene a, ştiţi cu câtă greutate se obţinea aprobarea primirii
tinerilor în mănăstiri, fraţi sau surori. în tot acest timp, Maica Dom
nului a făcut adevărate minuni. Peste tot în România clerul a lucrat
atât de frumos şi a făcut lucruri istorice, de împlinire a aspiraţiilor cre
dincioşilor şi a testamentului înaintaşilor noştri.
în istoria secidară a acestei mănăstiri sărbătoarea de astăzi rămâne
unică. Vă imaginaţi că o Biserică, având peste 70 de milioane de cre
dincioşi — anglicanii, este prezentă aici prin întâistătătorul ei, Graţia
Sa, Dr. George Leonard Carey, care a avut numai cuvinte de admira
ţie faţă de mănăstire şi de evlavia dumneavoastră.
Am trăit clipele liturgice ca pe o vatră de credinţă, de lum ină a
lui Hristos, de arătare a frumuseţilor dumnezeieşti. însuşi marele nos
tru istoric Nicolae Iorga a avut numai cuvinte de admiraţie pentru
această mănăstire şi pentru rolul ei cultural în viaţa ţării nostre. Aici
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au funcţionat şcoală, bibliotecă şi s-au format mari pictori de biserici
ale căror mărturii le aflăm în colecţia de artă bisericească organizată
aici în anii noştri de păstorire.
De exemplu, schitul de la Sihăstria este pictat de unul din călugării
de talent format la şcoala Voronei, la patru kilometri de aici. Nu se
putea ca acest colţ de ţară atât de binecuvântat să nu dea Bisericii
ojrandă nemuritoare de credinţă, de viaţă duhovnicească, cum au fost
călugării din aceste părţi şi mulţi credincioşi.
în accastă călătorie am vizitat împreună cu I.P.S. Pimen mănăsti
rile din Bucovina. Trecând prin sate, am văzut multe biserici ce se con
struiesc în această cruntă criză economică.
Cea mai sfântă proprietate este cea pe care noi o oferim lui D um 
nezeu, pe care o încredinţăm Bisericii. Această proprietate şi acest bun
rămâne nemuritor. Mănăstirea aceasta a ocrotit totdeauna pe credin
cioşi şi credincioase prin rugăciune şi dragoste. Biserica din stânga mea
este închinată hramidui Naşterii Maicii Domnului, iar cea din dreapta
mea închinată Adormirii Maicii Domnului construită în secolul al XVIIta când se face referire, în primele documente, despre existenţa aces
tui schit. Acolo unde este crucea lângă fântână a fost altarul vechii
biserici de lemn, care a constituit ocrotirea înaintaşilor noştri ! M ănă
stirile, schiturile, viaţa duhovnicească au fost puterea duhovnicească a
neamidui nostru românesc !
Acest neam şi această ţară, pentru a-şi păstra credinţa şi fiinţa
naţională, au înfruntat vitregiile năvălirilor barbare şi lăcomia celor trei
mari imperii care ne-au înconjurat: Imperiul ţarist la răsărit, Imperiul
otoman, la sud şi Imperiul austro-ungar la apus. Fiecare căuta să pă
trundă în frumuseţile noastre, în chivoţele neamului românesc care simt
Bucovina, Moldova, Transilvania, Muntenia, Dobrogea. Bucuria de as
tăzi e bucuria sfântă a jertfei înaintaşilor dar şi a celor ce slujesc şi
ajută Biserica. N-am scăpai din vedere pomenirea la Sfânta Liturghie
a fraţilor din Basarabia şi Bucovina, mai ales a celor cinci români în
chişi la Tiraspol, aproape de noi, doar pentru vina că sunt rom ânit A
te num i moldovean, sau ardelean, sau muntean, nu înseamnă că ai re
nunţat la actul de botez de a fi român.
A m fost şi suntem români, urmaşii dacilor şi romanilor, cu limba
noastră frumoasă pe care traducătorii noştri nu o pot reda în frum u
seţea ei, limba pe care au vorbit-o strămoşii noştri şi pe care o vorbiţi
Dvs.s limba lui Eminescu, a lui Creangă şi a celorlalţi făuritori de limbă

154

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

ai neamului nostru; acest neam care n-a fost cruţat nici de cei ce au
dorit «pământ şi apă» cum spune Eminescu, dar nici de cei ce au ţintit
şi ţintesc la prihănirea frumuseţilor sufletului şi credinţei ortodoxe !
Ortodoxia, aşa cum o înţelegeţi şi o trăiţi după pilda de evlavie a
strămoşilor, cum au cristalizat-o ctitorii şi voievozii în aceste mănăstiri,
aceste frumuseţi care constituie moştenirea iioastră veşnică nu se gă
sesc în alte părţi de lume. Dacă am trage o linie de aici de la Vorona,
la icoana cu cetele Sfinţilor de la mănăstirea Vorona, vedem cu ochii
m inţii aceeaşi scenă frumoasă din frescele de la Voroneţ aici, la Vo
rona, privindu-Vă feţele
dumneavoastră
luminoase. Fiecare purtaţi
scânteia din lumina divină, care v-a călăuzit să veniţi astăzi aici şi să
mărturisiţi credinţa trăită in sărăcia noastră ca pe o bogăţie cerească şi
neîmpuţinată. Aţi arătat la Sfânta Liturghie imaginea unui popor care,
în ciuda lipsurilor zilnice, a multor nepotriviri de idei din societatea
noastră, unit în credinţă şi dragoste, care se roagă la Maica Domntdui
într-un cuget, într-un gând, poate chiar cu mai multă căldură decât
ne-am rugat noi, atenţi câteodată şi la protocolul liturgic, Aţi venit dc
la mari depărtări, să participaţi la aceste clipe de comuniune sfântă,
unice în viaţă, când două Biserici din lume, Biserica Anglicană şi Bise
rica Ortodoxă Română, prezente pe vatra acestei mănăstirit se roagă
împreună pentru pacea lumii şi unirea creştinătăţii.
Românul se simte totdeauna acasă în biserică şi ca loc de închinare
şi învăţătură de credinţă, în viaţa duhovnicească. Dar iată că şi oaspeţii
noştri ne-au mărturisit că s-au simţit acasă, aici, în mijlocul nostru.
Această atmosferă se datoreşte mânăsirii, credincioşilor, care aţi venit
in număr mare şi aţi arătat ce înseamnă credinţa noastră ortodoxă şi
legătura cu sfânta Biserică.
Când I.P.S. Mitropolit Daniel a mers la întronizarea Arhiepiscopului
de Canterbury sau alţi reprezentanţi ai noştri participă la diferite con
ferinţe internaţionale, să ştiţi că ei vă reprezintă pe Dvs. şi învăţătura
de credinţă ortodoxă. In acest fel i-am spus şi Sanctităţii Sale, Patri
arhului ecumenic Bartolomeu I, al Constantinopolului, la mănăstirea
Sâmbăta de Sus, arătând ce mare rol au mănăstirile în viaţa credincio
şilor şi cum acestea sunt chezăşia Bisericii şi neamului nostru. în zadar
umblăm după schimbări materiale dacă ne lipseşte credinţa, dacă nu
avem religia în şcoală, dacă nu avem simţul moral în familie şi în viaţa
lineretîdui nostru. Acestea au constituit de-a lungul secolelor bogăţia
neamidui românesc.
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Am participat la multe conferinţe internaţionale religioase şi întot
deauna m-am gândit cu respect ca atunci când iau cuvântul să vorbesc
ceea ce gândesc preoţii şi credincioşii noştri. îl vedeam oriunde mă aflam
şi parcă ei îmi şopteau ceea ce trebuia să spun.
Astăzi aţi arătat valoarea credinţei ortodoxe, mărturisită şi de cei
aproape 100.000 de credincioşi la mănăstirea Sâmbăta de Sus, dând pri
lej delegaţiei Patriarhiei Ecumenice de a cunoaşte felul în care românii
trăiesc Ortodoxia.
Fraţi credincioşis cu Biserica Angliei avem legături strânse. Suntem
două Biserici care ne asemănăm prin tezaurul de credinţă al Bisericii
lui Hristos, prin Sfintele Taine pe care le păstrăm şi le chivernisim
spre mântuirea credincioşilor.
Biserica noastră a fost prima care a recunoscut valabilitatea hiro
toniilor anglicane cu succesiunea apostolică. Avem nevoie să colaborăm,
si să ne împrumutăm valorile ca lumea să-şi regăsească lumina şi făga
şul credinţei.
Felicit, şi cu acest prilej, pe preoţii şi credincioşii noştri pentru
această prezenţă impresionantă. Se ştie că cei ce frecventează mănăsti
rile, vin şi la bisericile din satele lor. Cei ce ajută mănăstirile ajută şi
parohiile lor. De aceea, sunt vrednici de preţuire preoţii de la parohiile
din care faceţi parte.
Să nu uităm să-i ajutăm pe cei bolnavi, pe bătrâni, pe orfani sau
copii abandonaţi, o plagă a zilelor noastre. De la o vreme încoace, pe
străzile Bucureştiului umblă copii de 6— 10 ani din părţile Botoşanilor,
de la Paşcani sau din alte ţinuturi, fugiţi de acasă sau alungaţi de pă
rinţi. Este o mare rană pentru noi aceşti «copii ai străzii». Cum poate
un copil să devină al străzii, fără mamă, fără tată, fără cineva care să-l
întrebe ce nevoie are ! Câţiva preoţi şi credincioşi din Bucureşti merg
şi-i caută pe sub poduri, pe la gări, pe la metrou şi încearcă să-i ajute.
Aveţi grijă, iubiţilor, de educaţia şi creşterea copiilor. Nu-i lăsaţi fără
supraveghere, fără iubirea părintească.
Mamelor, părinţilor, bunicilor, păziţi-vă şi ocrotiţi-vă copilaşii. Nu-i
lipsiţi mai ales de afecţiunea şi iubirea părintească. învăţaţi-i să se
roage prin rugăciunile Dvs. Nu daţi frâu liber patimilor omeneşti şi nu
prihăniţi sufletul pruncului cu vorbele şi certurile dintre soţi. Să nu vă
faceţi piatră de poticnire morală copiilor şi tinerilor.
Mulţumindu-vă şi felicitdndu-vă, iubiţi credincioşi, pentru ziua de
astăzi, adresez maicii stareţe, Teofana3 ca şi măicuţelor care ţin, candelă
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aprinsă, aici, felicitări şi binecuvântări ca Bunul Dumnezeu să le întă
rească în misiunea pe care o au de îndeplinit la această sfântă m ănă
stire.
Mă întorc la Bucureşti cu o putere sporită. Nu sunt obosit atunci
când văd cum ierarhii, credincioşii şi preoţii Bisericii noastre realizând
lucrări atât de frumoase pentru slava lui Dumnezeu, care ne va ajuta
să mergem mai departe pe drumul acesta, pentru că unde este credinţă,
acolo este şi Dumnezeu.
Am răspuns invitaţiei I.P.S. Mitropolit Daniel cu toată bucuria şi
de această dată, ca să am o mărturie despre vrednicia Dvs,} a preoţilor
şi ierarhilor noştri».
După încheierea cuvântării, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teocust
a oferit Graţiei Sale, Arhiepiscopului George Leonard Carey, în semn
de preţuire, un frumos engolpion cu icoana Maicii Domnului spunând :
«Aş dori, în încheiere, în numele Dvs., al tuturory ca Graţia Sa,
Arhiepiscop de Canterbury, să poarte cu sine de la noi, ca un mic sim
bol de dragoste, un engolpion arhieresc, cu icoana Domnului nostru
Iisus Hristos, care să-i aducă aminte de Dvs., de mănăstirile noastre,
de frumuseţea zilei de astăzi, de lumina

praznicului Naşterii Maicii

Domnului, aşa cum îl sărbătorim în Moldova».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a oferit, de asemenea,
mănăstirii Vorona, un rând complet de sfinte vase şi o cădelniţă.
Mulţumind pentru frumosul dar primit,
Gratia Sa, Dr. George
Leonard Carey, a oferit «Crucea Bisericii Anglicane» Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist şi I.P.S. Mitropolit Daniel. Apoi a rostit urm ă
torul c u v ân t:
«Prea Fericirea Voastră,
Înalt Prea Sfinţiţi Mitropoliţi,
Prea Sfinţiţi Episcopi.
Iubiţi credincioşi,
Aş dori să mulţumcsc Prea Fericirii Sale pentru acest engolpion,
despre care îl asigur că îl voi purta totdeauna cu mine.
Prea Fericirea Voastră, doresc să Vă mulţumesc din suflet şi pen
tru această slujbă inspirată de astăzi. Nu voi uita niciodată imaginea a
mii de oameni care stau> în aer liber şi participă la Sfânta Liturghie. Ne
vom aduce aminte şi de tânărul care a fost hirotonit preot şi-l voin
pomeni şi în rugăciunile noastre de acum înainte.
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Prea Fericirea Voastră, Bisericile noastre an atâtea lucruri în co
mun. Cu foarte m ultă vreme în urm ă, în apus, ţara mea, iar în răsărit,
ţara Dvs. erau sub stăpânire romană.
Vreau să vă spun o mică istorioară. Acum câteva săptămâni s-a
găsit o mare comoară în Anglia, undeva pe câmp. Un om a avut un
detector şi a descoperit această comoară romană, a valorificat-o şi va
primi un milion şi jumătate de dolari pentru ea. lată că un om simplu
a devenit, peste noapte, milionar. Am folosit, Prea Fericirea Voastră,
această istorioară, pentru a spune ca noi avem astăzi, az.ci, o comoara
şi mai preţioasă. Comorile acestei lumi vor pieri, dar ceea ce avem în
inimile noastre nu va pieri niciodată.
Astăzi sărbătorim Naşterea Maicii Domnului. Să ne întrebăm : oare,
când Maica Domnului îl avea pe micuţul Iisus în braţele ei, ştia ea că
Acesta va deveni Mântuitorul lumii ? Tot aşa, m ulţi dintre noi nu ştim
ce se va întâmpla cu copiii noştri.
Prea Fericirea Voastră, credeţi că părinţii Dvs. s-ar fi gândit cu
mulţi ani înainte că veţi ajunge Patriarhul acestei frumoase Biserici Or
todoxe Române ? Desigur că nu ! Nici părinţii mei nu au ştiut că într-o
zi voi ajunge Arhiepiscop de Canterbury, eu, un tânăr născut într-o
modestă casă londoneză.
Trebuie să ne încredem în Dumnezeu, în ceea ce priveşte pe copiii
noştri. Orice părinte doreşte tot ce este mai bun pentru copiii săi. Cel
mai bun lucru pe care îl putem da copiilor noştri este credinţa în Dom
nul nostru Iisus Hristos. Aş dori să mă adresez Dvs., ca niciodată să
nu vă uitaţi copiii, ci totdeauna să vă amintiţi de ei şi să-i pomeniţi în
rugăciunile Dvs.
Vreau să vă spun şi vouă, tinerilor, ca cea mai mare comoară pe
care o putem avea este credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos, cre
dinţă ce trebuie să sălăşluiască permanent în inimile noastre.
Vreau să Vă mulţumesc încă o dată, Prea Fericirea Voastră, pentru
posibilitatea oferită de a asista la Sfânta Liturghie oficiată în această
mănăstire».
Impresionat de numărul mare de credincioşi şi mai ales de tineri
şi copii, care au fost prezenţi, Arhiepiscopul de Canterbury, voind să
vadă conştientizarea actului liturgic în rândul tineretului, a chemat un
copil din mulţime întrebându-1 dacă ştie vreo poezie. Copilul a rostit
Simbolul de credinţă fluent, şi fără nici un fel de greşală. A fost un
moment deosebit de important, dovedind faptul că perpetuarea credin
ţei şi a tradiţiei ortodoxe începe la români din fragedă copilărie.
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în încheierea slujbei de la mănăstirea Vorona, I.P.S. Mitropolit
Daniel a mulţumit înalţilor oaspeţi şi a dăruit Graţiei Sale o icoană a
Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Cu acest prilej, I.P.S. M i
tropolit Daniel a spus ;
«Acum, la sfârşitul acestei slujbe atât de frumoase, ne revine dato
ria de a mulţumi celor care au binevoit să ne onoreze cu prezenţa, cu
rugăciunile şi cuvântările lor, la această sărbătoare a hramului mănăsti
rii Vorona.
în primul rând, mulţumim Prea
Fericitului
Părinte
Patriarh
Teoctist pentru dragostea arătată faţă de Moldova, în general, şi de
mănăstirea Vorona, în special. Astăzi ne-am simţit acasă împreună cu
Prea Fericirea Voastră, care aţi venit acasă Împreună cu Graţia Sa. Vă
suntem recunoscători pentru că Prea Fericirea Voastră, cu dragostea
părintească pe care o aveţi, adunaţi cele risipite şi încălziţi atmosfera
sufletului.
Pentru că Prea Fericirea Voastră aţi oferit un dar aşa de frumos,
chipul lui Hristos-Arhiereul, Graţiei Sale, dorim şi noi să-i oferim o
icoană, şi anume icoana Cuvioasei Parascheva de la Iaşi, ocrotitoarea
Moldovei. Dacă priviţi această icoană, veţi observa că Sfânta Parascheva
este înconjurată de Sfânta Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş,
de Sfânta Teofana din Basarab, de Sfânta Mavra de pe Muntele Cea
hlău şi de Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla.
Deasupra, se află Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi Maica Dom
nului, icoana Bisericii. Atât Mântuitorul Iisus Hristos, cât şi Maica Dom
nului, cheamă pe toţi oamenii la sfinţenie, pentru că dintre toate ran
gurile care pot exista în această lume, cel mai mare este rangul de
sfânt, şi cine a ajuns la sfinţenie, a ajuns în împărăţia lui Dumnezeu
şi continuă să ocrotească Biserica şi lumea cu rugăciunile sfinte pe care
le adresează Mântuitorului şi Maicii Domnului».
După terminarea Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a făcut, la solicitarea unui ziarist din Basarabia, următoarea
declaraţie pentru postul de radio Chişinău :
«Am săvârşit Sfânta Liturghie aici, la mănăstirea Vorona, unde
am avat ca oaspeţi o delegaţie a Bisericii Anglicane. Rugându-ne îm 
preună cu oaspeţii noştri, în frunte cu Graţia Sa, Dr. George Leonard
Carey, Arhiepiscop de Canterbury, Primat al întregii Anglii şi al Co
m uniunii Anglicane de pretutindeni, am avut prilejul să reactualizăm
legăturile dintre cele două Biserici: Anglicană şi Ortodoxă. Nu am pu
tut şi nu vom putea niciodată să uităm pe românii de pretutindeni, ori
unde s-ar afla, dar mai ales pe cei din Basarabia, care, de asemenea,
Ţ/'ăznuiesc astăzi pe Maica Domnului.
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Cum am spus şi în predica mea, purtăm durerea aceasta a sfâşierii
păm ântului, a trupului ţării noastre, datorită pactului Ribbentrop-Molotovy pe care Dumnezeu, cu puterea Sa, aşa cum a făcut să se prăbu
şească comunasmul şi stalinismul, tot aşa îl va prăbuşi şi pe acesta !
In Biserică, însă, toate necazurile sunt trecătoare, pentru că nădejdea
şi tăria vin de la Dumnezeu, care, la momentul potrivit, odrăsleşte in
sufletid fiecăruia idei salvatoare. Ideile nu sunt oprite, nici de graniţe,
nici de porunci pământeşti sau politice ; legătura, comuniunea noastră
de fraţi nu poate fi distrusă, pentru că nu va exista niciodată cineva în
stare să dărâme ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru existenţa şi dăinui
rea unui neam în istorie.
în, Sfânta Scriptură citim că toate neamurile sunt chemate să lande
pe Domnid ; Maica Domnului a ro stit: «Iată, de acum mă vor ferici
toate neamurile» (Luca 1, 48). Deci, toate neamurile sunt chemate să o
fericească, să o laude pe Maica Domnidui, în limba lor, prin arta lor,
prin cultura lor. Aşa că a fost normal să-i pomenim pe fraţii noştri
români de pretutindeni. Când suntem în dureres mai ales, trebuie să~i
pomenim. Atunci când ne găndim cu durere la fraţii noştri, la cei închişi
şi chinuiţi la Tiraspol, trebuie să ne rugăm pentru ei. Forţa rugăciunii
este mai puternică decât orice intervenţie lumească şi pământească.
De aceea, vă mulţumesc foarte m ult că aţi venit din Basarabia şi
vă rog să transmiteţi pe această cale tuturor preoţilor şi credincioşilor
de peste Prut dragostea noastră nesfârşită, a ierarhilor şi a mea, de
fiu al Botoşanilor, şi a unuia care am cunoscut în viaţa mea personali
tăţi marcante din Basarabia. Nu am fost în Basarabia până acum, dar do
resc să sărut acest pământ pentru toate suferinţele, pentru toate sacrifidile pe care le-a îndurat, pentru jertfele dăruite lumii întru apărarea
numelui de român şi pentru a apăra Ortodoxia.
Transmiteţi tuturor binecuvântări din partea noastră şi credinţă,
ncidejde şi dragoste să aibă în Bunul Dumnezeu».
După amiază oaspeţii s-au Îndreptat spre biserica din localitatea
Victoria, judeţul Botoşani, comuna natală a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist. Distinşii oaspeţi au fost întâmpinaţi de mulţimea cre
dincioşilor acestei parohii cu tradiţionala pâine şi sare. Un grup de
copii au oferit flori. Protoiereul locului şi preotul paroh Poduţ Liviu,
împreună cu alţi preoţi din parohiile învecinate, i-au întâmpinat pe cei
doi întâistătători cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce. A fost vizitată
biserica zidită în timpul dictaturii comuniste şi pictată în stil bizantin,
prin osteneala Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. Oaspeţii au
fost plăcut impresionaţi de frumuseţea stitlului în care a fost zidită şi
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pictată această biserică. Totodată oaspeţii au apreciat faptul că acest
sfânt locaş a fost construit pe timpul unei dictaturi ostile credinţei şi
Bisericii, prin strădania şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, în vremea în care era mitropolitul Moldovei.
După ce a fost servit un ceai In casa parohială, delegaţia s-a în
dreptat spre aeroportul «Salcia»-Suceava, de unde s-a revenit, pe calea
aerului, în Bucureşti. în cursul serii, delegaţia anglicană a participat la
un dineu cu membrii consiliului bisericii
anglicane
«învierea» din
Capitală.
Joi, 9 septembrie 1993, a avut loc o întâlnire a delegaţiei anglicane
cu membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. întâlnirea
s-a desfăşurat în sala sinodală a palatului patriarhal. Au fost prezenţi :
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, l.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei, l.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, l.P.S.
Mitropolit Nestor n1 Olteniei, l.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului,
l.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei, PP. SS. Episcopi Calinic ai
Argeşului, Epifanie al Buzăului, Nifon Ploieşteanul şi Teofan Sinaitul,
vicari patriarhali, precum şi consilieri pati'iarhali şi profesori de la
Facultatea de teologie din Bucureşti.
Din partea Bisericii Anglicane au fost prezenţi : Graţia Sa Dr.
George Leonard Carey, Arhiepiscop de Canterbury, Canonicul Stephen
Platten, secretarul Graţiei Sale, Canonicul Hugh Wybrew, capelanul
Christopher Newlands.
Deschizând luările de cuvânt, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a salutat prezenţa înaltului oaspete şi importanţa reluării le
găturilor dintre cele două Biserici. A urmat un schimb de opinii în
diferite probleme teologice, îndeosebi în ce priveşte dialogul ortodoxoanglican cu referire la problema hirotoniei femeilor şi s-au punctat
câteva probleme de viitor în relaţiile dintre cele două Biserici.
In cadrul acestui schimb de opinii au luat cuvântul mai mulţi
membri ai Sfântului Sinod care au făcut unele aprecieri şi au adresat
întrebări oaspetelui anglican.
Astfel, l.P.S. Mitropolit Antonie a adresat următoarea întrebare :
Cum vede Biserica Anglicană activitatea Consiliului Ecumenic al Bi
sericilor si a Conferinţei Bisericilor Europene ? Sunt aceste organisme
speranţe reale, în vederea realizării unităţii Bisericilor ? Care este
opinia Graţiei Sale asupra problemelor noi pe care Biserica Anglicană
le supune atenţiei, nu întotdeauna în acord cu învăţătura Sfintei
Scripturi ?
l.P.S. Mitropolit D a n ie l: «Considerăm că există posibilităţi de
cooperare între Biserica Anglicană şi Biserica Ortodoxă Română în trei
domenii diferite :
— schimb de studenţi şi profesori ;
— schimb de experienţă în ceea ce priveşte viaţa monahală ;
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—
formarea unor persoane din Biserica noastră — în ceea ce pri
veşte transmiterea mesajului Evangheliei prin mass-media, domeniu
în care Biserica Anglicană are deja o bogată experienţă».
I.P.S. Mitropolit Nestor : «Am dori să alfăm poziţia Bisericii A n
glicane faţă de rolul scrierilor Sfinţilor Părinţi în dialogul dintre Bise
rica Ortodoxă şi Biserica Anglicană».
I.P.S. Mitropolit Nicolae : «Care sunt perspectivele dialogului dintre
Biserica Ortodoxă şi Biserica Anglicană ? Una dintre dificultăţile con
tinuării acestui dialog, subliniată şi de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, este hotărârea Bisericii Anglicane privind hirotonia femeilor,
în ciuda acestui handicap, noi credem că dialogul trebuie continuat.
Cum ar vedea Graţia Sa posibilitatea de a continua dialogul, mai ales
că la ultima întâlnire a comisiilor, ortodoxă şi anglicană, s-a prevăzut
o nouă întâlnire, fixându-se şi temele pentru continuarea dialogului ?
Noi sperăm că dialogul poate continua în ciuda dificultăţilor apărute».
în continuare, Graţia Sa Dr. George Leonard Carey, a spus :
«Fără îndoială, timpul scurt pe care îl avem la dispoziţie nu ne
permite să abordăm cum se cuvine toate întrebările care mi-au fost
puse. Dacă-mi permiteţi, Prea Fericirea Voastră, n-aş dori ca problema
hirotoniei femeilor să ocupe întreg timpul acordat discuţiilor noastre
ca să putem aborda şi celelalte probleme puse în discuţie».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist: «Nu ne-am gândit să
epuizăm acum toată lista problemelor pe care ar trebui să le discutăm,
ci am dori să vă referiţi foarte pe scurt la fiecare, pentru că oricum
ele vor fi dezbătute de comisiile teologice speciale».
George Leonard Carey : «Punctul meu de vedere osupra hirotoniei
femeilor este următorul : problema este a Comuniunii Anglicane. Sunt
provincii ale Comuniunii anglicane care sunt pe punctul de a hirotoni
femei, dar în Marea Britanie încă n-am făcut acest pas. Aici intervin
câteva probleme de ordin cultural. Fiecare Biserică trebuie să pună
în practică Evanghelia în contextul în care ea îşi desfăşoară activitatea.
De aceea, trebuie să fim conştienţi de faptul că există anumite pro
bleme care au un impact destul de mare în cadrul dialogului teologic,
aşa cum este şi hirotonia femeilor. Există şi o dimensiune teologică pe
care Bisericile noastre, însă, nu au privit-o fiecare în parte. Problema
este următoarea : este hirotonia femeilor o dogmă care atinge în esenţa
ei învăţătura Bisericii creştine ? Personal, consider că nu este o pro
blemă cu o importanţă prea mare.
B. o .

R.
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Fără îndoială, nu este timp pentru a prezenta argumentele teologice
şi aş dori ca atunci când timpul ne va permite, să discutăm pe larg
această problemă.
Deoarece majoritatea preoţilor Bisericii noastre consideră că nu
este o problemă fundamentală care să atingă doctrina Bisericii, am ac
ceptat şi noi hirotonia femeilor. Personal consider că problema esen
ţială a Bisericii este comunicarea mesajului evanghelic tinerei generaţii,
care devine secularizată cu paşi repezi. Aşadar, nu aş dori ca hirotonia
femeilor să împiedice dialogul nostru, ci mai degrabă să ajute la con
tinuarea acestuia».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist: «Mulţumim pentru
scurtele consideraţii. Problema va fi studiată de comisii teologice spe
ciale la vremea potrivită».
Graţia Sa, George Leonard Carey : «La întrebarea I.P.S. Mitropolit
Antonie, referitoare la activitatea Consiliului Ecumenic al Bisericilor
şi a Conferinţei Bisericilor Europene, noi răspundem că activitatea celor
două organisme este foarte importantă, dar privim cu ochi critici atunci
când în activitatea acestora intervin teme de ordin cultural şi nu teo
logic.
Fără îndoială, cred că Bisericile Ortodoxe şi Biserica Anglicană
trebuie să-şi unească eforturile şi să amintească celor două organisme
importanţa credinţei în Sfânta Treime, aşa cum a fost ea exprimată
de-a lungul istoriei. La Melbourne, Biserica Angliei a fost foarte critică
faţă de Consiliul Ecumenic al Bisericilor.
Dacă îmi permiteţi, aş aborda şi problema rolului scrierilor clasice
creştine în acest dialog. Personal, pot să adaug că mi-am făcut studiile
de doctorat în teologia patristică. Consider că scrierile patristice re
prezintă marea noastră bogăţie. Aş putea adăuga faptul că noi, în
cadrul Bisericii Anglicane, punem un accent deosebit pe operele Sfin
ţilor Părinţi. înainte de a veni în România, am fost la Veneaţia, unde
a avut loc întâlnirea dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica A n
glicană, iar tema pe care acest dialog vrea s-o abordeze în viitor este
«Sfânta Scriptură, Tradiţie şi Amintire». De asemenea, consider că
schimburile de profesori, studenţi şi monahi sunt folositoare, dar aş
mai adăuga şi schimburile de laici între parohiile noastre».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist: «Mulţumim pentru ama
bilitatea de a răspunde întrebărilor noastre şi aş dori să adaug la ceea
ce aţi spus Graţia Voastră că Bisericile noastre pot colabora şi pe tărâm
pastoral. De exemplu, o serie de fundaţii de binefacere din Marea Bri
tanie au venit în România şi pot veni în continuare, sprijinind activi
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tatea şi misiunea Bisericii noastre, care se află într-o situaţie care nu-i
permite organizarea de orfelinate, spitale sau azile de bătrâni. Dacă
astfel de fundaţii de binefacere vor continua să desfăşoare o activitate
caritativă şi de asistenţă socială în ţara noastră, Biserica noastră este
gata să acorde tot sprijinul posibil.
Ne îngrijorează soarta copiilor abandonaţi, a copiilor străzii. Dar
pentru rezolvarea acestei grave probleme a societăţii noastre, avem
nevoie de sprijin material. De asemenea, considerăm ca fiind de mare
importanţă schimburile de studenţi şi laici».
Graţia Sa, George Leonard Carey : «In legătură cu problema ridi
cată de Prea Fericirea Voastră trebuie să precizez că avem o Societate
misionară a Bisericii Anglicane, una dintre cele mai mari şi active —■
care, sperăm să se implice cât mai mult în relaţiile cu România.
Fără îndoială, adunând toate aceste resurse noi putem avea relaţii
bune de colaborare între Bisericile noastre».
I.P.S. Mitropolit Antonie : «Cunoaştem bine preocupările patristice
din Biserica Anglicană. A fost o surpriză pentru noi, ortodocşii, să
descoperim interese pentru Sfinţii Părinţi în Biserica Dvs., cu atât mai
mult, cu cât Graţia Voastră aveţi o teză de doctorat in patristică. Cred
că ar trebui să intensificăm contactele noastre în ceea ce priveşte mo
dul cum Bisericile noastre folosesc izvoarele patristice. De aceea, schim
burile de studenţi vor contribui la aceasta. Ce interesant ar fi dacă
am cunoaşte mai bine teologia lui Morus, ca să mă opresc numai la
avest exemplu. Poate că ar fi trebuit să spunem mai mult despre im 
pactul pe care l-a avut asupra teologilor anglicani teologia Părintelui
Dumitru Stăniloae. Deci, ar trebui un schimb şi în această direcţie,
care ar ajuta foarte mult la punerea unor baze solide a ceea ce va
trebui să fie dialogul propriu-zis în cunoştinţă de cauză.
Ar trebui să mai cunoaştem reciproc — de asemenea, o surpriză
pentru noi — elementele comune din spiritualitatea anglicană şi cea
ortodoxă. Există în Anglicanism elemente ale teologiei desăvârşirii care
leagă foarte bine spiritualitatea anglicană apuseană cu spiritualitatea
răsăriteană. Nu mă refer numai la spiritualitatea din Ţara Galilor, unde
sunt multe asemănări cu spiritualitatea ortodoxă, chiar isihastă.
Consider că prin abordarea acestor teme am ajunge la un real
dialog teologic. Sperăm că Biserica Anglicană să fie interesată în
descoperirea teologiei răsăritene».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist: «Ne preocupă şi ne în
grijorează problema ridicată de I.P.S. Mitropolit Antonie şi anume,
uşurinţa cu care în organisme ecumenice se votează anumite practici
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din viaţa oamenilor care încalcă limitele morale evanghelice. Ar fi de
dorit să păstrăm limitele stabilite de Biserică.
Trebuie să spun că am fost plăcut impresionat când Graţia Sa mi-a
spus că l-a citit pe Sfântul Ioan Casian, în traducere engleză, ceea ce
constituie o întoarcere la Sfinţii Părinţi.
Pentru o mai bună cunoaştere, vom ruga profesorii să trimită
studii care pot fi publicate în revistele Bisericii Anglicane şi dorim,
de asemenea, să publicăm şi noi studii teologice anglicane în revistele
noastre».
In încheierea întâlnirii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
luând cuvântul, a mulţumit Graţiei Sale, Arhiepiscopul Carey pentru
amabilitatea de a răspunde întrebărilor care i-au fost adresate.
După încheierea întâlnirii, membrii delegaţiei anglicane, însoţiţi
de I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului şi de P.C. Pr. Michael Tiţa,
inspector patriarhal, s-au deplasat la Facultatea de teologie ortodoxă
din Bucureşti. Aici au fost primiţi de către profesori, lectori şi asistenţi
ai Facultăţii, în cancelaria profesorală.
P.C. Pr. prof. dr. Dumitru Popescu, decanid Facultăţii, a rostit nn
cuvânt adresat Graţiei Sale, Dr. George Leonard Carey, Arhiepiscop
de Canterbury şi delegaţiei anglicane. Părintele decan a prezentat
corpul profesoral şi a rugat pe I.P.S. Mitropolit Antonie să fie «mo
deratorul» conferinţei Graţiei Sale şi a discuţiilor ce vor avea loc.
Graţia Sa, Arhiepiscopul de Canterbury a ţinut conferinţa cu titlul :
«Ce fel de unitate ?». Conferinţa s-a bucurat de un larg interes şi a sus
citat vii discuţii între cei prezenţi. Graţia Sa a răspuns numeroaselor
întrebări puse de cei prezenţi în cancelaria Facultăţii de teologie.
Redăm textul conferinţei ţinute de Graţia Sa, Dr. George Leonard
Carey :
«începând din perioada celui de-al doilea război mondial, faptul că
scopul principal în lumea ecumenismului trebuie să fie unitatea organică
s-a considerat a fi o axiomă. Acesta a fost unul din primele ţeluri ale
Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi al discuţiilor teologice dintre Bi
sericile predominante. Unitatea organică. De unde provine această ex
presie ? Presupunem că este axiomatic pentru orice imagine legată de
unitatea Bisericii. Care dintre cei cu mintea sănătoasă ar putea să nu
dorească unitatea ei organică ? Această frază a fost atât de mult timp
un fel de piesă din mobilierul gospodăriei ecumenice, încât nu ne mai
gândim in ce măsură avem justificarea de a o folosi. Poate am con
siderat prea mult de Ia sine înţeles conceptul că «unitatea organică»
exprimă în mod adecvat voinţa Domnului pentru Biserica Sa. Am tra
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tat acest concept ca sfânt şi sacrosanct, dar poate că trebuie să ne
punem întrebarea «de ce ?». Desigur, credem că Biserica este una,
sfântă, sobornicească şi apostolică. Dar de ce trebuie să presupunem
că această expresie «unitate organică» conţine esenţa acelor însemne
ale Bisericii ?
Ceea ce putem face este să testăm această expresie într-un context
paralel. Căsătoria este o imagine potrivită a Bisericii in Noul Testa
ment. Cum funcţionează expresia noastră în acest context ? Ca scop
primar pentru o familie, «unitatea organică» ar fi ceva straniu şi puţin
înspăimântător. Unde ar mai avea ioc individualitatea umană, însuşirile
personale şi acel «altceva», precum şi misterul care este veşnic prezent
în experienţa ce o trăim în relaţia cu altă persoană, oricât de apropiată
ne-ar fi ? In cazul fiecărui cuplu, există diversitate radicală, precum şi
unitate.
Sau să ne gândim la un oraş, o altă imagine biblică a Bisericii. Ce
am simţi faţă de un stat care ar avea ca scop unitatea organică ? Dum 
neavoastră, aici în România, aveţi amintiri dureroase legate de ceva
foarte asemănător experienţei pe care aţi avut-o de la război încoace.
Unitatea organică a unui stat poate fi ceva teribil şi nimicitor dacă este
acceptată în sensul de a fi uniformitate în unitate.
Testul eşuează şi atunci când se apropie expresia de esenţa Mis
terului creştin, de însăşi Sfânta Treime. Aici nu este pur şi simplu o
unitate organică, ci comuniunea a trei care sunt unul. Indivizibil,
co-etern, dar distinct ca persoane. Este unitate şi trinitate, un singur
Cap dumnezeiesc, dar trei Persoane. Aici nu este pur şi simplu uni
tate, ci unitate în diversitate, diversitate în unitate. Şi, cu siguranţă,
din cauza aceasta, este comuniune.
Adevărul constă în faptul că nu există unitate reală fără diversi
tate. Comunitatea şi individualitatea sunt inseparabile şi depind una de
alta. Unitatea şi diversitatea sunt două feţe ale unei singure monezi.
Unitatea organică trebuie să rămână in prim planul străduinţelor
noastre, dar cum am putea începe o re-evaluare şi aprofundare a
acestui concept pentru a-1 înţelege ?
în acest punct, este normal să ne referim la imaginea trupului în
accepţiunea Sfântului Apostol Pavel. Trupul este cu certitudine organic :
este compus din organe care se îmbină într-o minunată unitate şi si
nergie. Ele s-au dezvoltat şi au crescut împreună, fiecare din ele este
parte a celuilalt şi ele îşi aparţin unul altuia. Dar organele sunt foarte
diferite, tocmai pentru că sunt organe. într-un anume sens, nici ma
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există organe mai diferite ca mâna, piciorul, inima, ochiul. Şi totuşi,
ele constituie o unitate totală, deoarece ele există în relaţia cu un «tot»,
ale cărui părţi organice le reprezintă.
Dacă ar fi să stabilim un scop principal al mişcării ecumenice, re
flecţiile noastre sugerează că un astfel de scop ar trebui să exprime
ambele aspecte ale trupului, unitatea in diversitate. Cuvântul «organic»
deja presupune unitate, iar cele două cuvinte se condiţionează reci
proc, astfel încât numai acea diversitate este admisibilă, care este parte
a sinergiei, a trupului organic unitar, şi numai acea viaţă organică este
acceptabilă, care recunoaşte această diversitate.
Să spunem că, pentru un moment, noi înşine suntem scopul «di
versităţii organice». înseamnă aceasta oare că putem continua fericiţi
să lucrăm pentru a atinge acest scop aşa cum am făcut înainte ?
Se naşte aici o altă întrebare. In ce măsură suntem liberi să de
terminăm care sunt proiectele eterne ale lui Dumnezeu ? Cum putem
cuprinde într-o expresie din două cuvinte voinţa Domnului pentru Bi
serica Sa divizată ? A stabili scopuri sau obiective este un lucru foarte
primejdios. Dacă cineva ar întreba o pianistă «ce scop ţi-ai propus în
interpretarea acestui concert de pian de Mozart ?», el n-ar trebui să
fie surprins dacă pianista trage concluzia că nu este muzician. Cum
poate un artist să-şi propună obiective ? Cum poate Biserica să-şi sta
bilească obiective ? în confruntarea cu pianista, se pot vedea două men
talităţi diferite. Una este pragmatică, utilitaristă. Conform acestei men
talităţi, omul poate să-şi stabilească obiective şi să le realizeze prin
propriile sale eforturi şi planuri. Cealaltă mentalitate recunoaşte că
suntem în mâna unor forţe mai mari decât noi înşine, mai mari decât
capacitatea noastră de a face planuri şi de a reuşi.
în ceea ce priveşte Biserica, se poate spune că există două puncte
de vedere similare. Primul priveşte Biserica în înţelesul de instituţie
condusă de toţi creştinii la un loc. Caracterul şi împlinirea ei sunt de
terminate de eforturile noastre şi de angajarea noastră.
Celălalt punct de vedere priveşte Biserica asemenea unei taine
adânci a unui mister. La acesta se face aluzie în Epistola către Efeseni
prin cuvântul «căsătorie», care este «o mare taină şi prin care eu în
ţeleg Hristos şi Biserica» (Efeseni 3, 52). Acesta este unul din aspectele
în care Bisericile Ortodoxe din estul Europei sunt mărturie vitală pe
arena ecumenică. Ortodoxismul atestă adevărul că în Biserică nu avem
de-a face doar cu o organizaţie umană, ci cu taina împărăţiei. Iconomia
lui Dumnezeu este deasupra tuturor planificărilor noastre. Toate efor

V IA Ţ A BISERICEASCA

167

turile noastre, oricât de înverşunate ar fi, sunt deşarte dacă nu sunt
făcute în cooperare cu El.
Totuşi, aceste puncte de vedere nu sunt diametral opuse în ceea
ce priveşte misiunea Bisericii. Desigur că Biserica este o organizaţie şi
trebuie să fie eficientă, practică şi bine organizată ca să-L poată sluji pe
Dumnezeu şi poporul Său aşa cum se cuvine. Mă întorc la exemplul
meu cu pianista şi afirm că ea are intr-adevăr nişte obiective. în pri
mul rând, vizează excelenţa, perfecţiunea in interpretarea pianistică.
Orice pianist tinde 1a a fi cel mai bun. în al doilea rând, ea intenţio
nează să dea rezonanţa geniului compozitorului cât mai mult cu pu
tinţă. Cu toate că nu are în nici un caz intenţia de a adăuga o nouă
notă muzicală partiturii originale a lui Mozart, ea va dori să interpre
teze concertul într-un mod cât mai creator şi plin de imaginaţie. Tot
astfel trebuie să fie şi sarcina de a crea a Bisericii. în mod similar, Bi
serica, fiecare preot şi creştin, cleric sau laic din sânul ei, au ca scop
să-L slujească pe Domnul nostru cât de bine posibil, ştiind că perfec
ţiunea este ceva spre care năzuim dar care, din cauza păcatului nostru,
n-o putem atinge niciodată.
în ceea ce priveşte misiunea Bisericii în lume, Biserica în calitate
de instituţie va încerca întotdeauna să tragă învăţăminte din noile si
tuaţii dificile şi să reacţioneze în faţa unor noi ocazii favorabile, Biserica
dumneavoastră, ca şi a mea, in permanenţă trebuie să se adapteze şi
să se pună de acord cu cerinţele umane. Sunt conştient că dumnea
voastră trebuie să vă adaptaţi prezenţei altor grupări creştine in ţară,
şi câteodată prezenţei unor alte ştiinţe eclesiastice care ar putea ame
ninţa obiectivele dumneavoastră. Nu este de competenţa mea să fac
comentarii asupra politicii pe care trebuie să o adoptaţi. Tot ce poL
spune este că putem cu certitudine învăţa din succesele şi eşecurile
altor organizaţii creştine, şi de asemenea, să ne amintim ca, în ceea ce
priveşte alte Biserici ale Sfintei Treimi, dorinţa noastră certă să fie
de a căuta acea unitate care este voinţa Domnului nostru.
Dar vor apărea aceia care vor contrazice aceste cuvinte cu răspun
sul : «Dar noi căutăm voinţa Domnului nostru de mulţi ani şi rezul
tatele palpabile sunt depresiv de decepţionante». Recunosc aceasta. Dintr-un punct de vedere, relaţiile ecumenice au progresat extraordinar în
perioada de după război, iar cooperarea dintre Bisericile dominante este
excelentă. Din alt punct de vedere, se face tot mai mult simţit faptul
că procesul acesta încetineşte, că s-a ajuns la apatie şi chiar la apariţia
unor noi obstacole in calea progresului. De fapt, unii oameni au un
sentiment din ce în ce mai acut de dezamăgire.
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Imaginea Bisericii ca mister, ca taină, ne poate ajuta în interpre
tarea actelor care atestă prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Dacă
ne gândim mai profund la natura Bisericii ca mister, ajungem imediat
la două răspunsuri în această situaţie. In primul rând, că nu este treaba
noastră să fim nerăbdători cu Dumnezeu. Noi îl adorăm cu răbdare şi
recunoştinţă. Ne căim pentru divergenţele datorate păcatului, dar, de
asemenea, aducem întotdeauna mulţumiri : «Domnul a dat, Domnul a
luat — numele Domnului fie lăudat !».
In al doilea rând, în ultimele decenii, ecumenismul a fost motivat
prea mult de un spirit activist şi o teologie imanentă care susţine că
scopuri identificate pot fi atinse prin efor£ uman. în spatele acestui
crez se află imaginea unei Biserici puternic conştientă de natura sa
ca instituţie umană, dar insuficient conştientă că scopul nostru nu
poate Ii pur şi simplu o instituţie pământească unificată — el trebuie
să fie o aspiraţie spre acel Mister al Bisericii pe pământ şi în cer care
depăşeşte puterea noastră de a-1 înţelege sau determina.
In această situaţie, ce se întâmplă cu noul scop pe care ni l-am
propus, şi anume «diversitatea organică ?» Trebuie oare să abandonăm
toate obiectivele de acest fel ? In cazul acesta, mişcarea ecumenică ar
fi lipsită de simţul adecvat coerent al unui scop şi de un simţ suficient
de clar al direcţiei. Poate că scopurile trebuiesc ţinute la locul lor, dar
ele sunt esenţiale pentru o astfel de încercare ca ecumenismul. Cu
siguranţă că lipsa unor scopuri identificabile ar sublima tot acel efort
uman şi întreprindere pragmatică, care este o parte specifică a coope
rării noastre cu Dumnezeu.
S-ar putea ca problemele noastre să rezulte nu atât din faptul că
ne propunem obiective înguste, cât din modul specific în care le folo
sim. Cu alte cuvinte, greşeala noastră este că le vedem ca ţintă finală
a călătoriei, şi nu ca mijloc. Pe vremea când marinarii se ghidau după
stele, stelele erau considerate o cale demnă de încredere pentru a
ajunge la destinaţie, dar ele însele nu erau destinaţia. După ce serveau
scopului, ele dispăreau, fiind absorbite de splendoarea mult mai mare
a lum inii zilei. Dacă am considera noţiunea de «diversitate organică»
drept ghid —- şi poate că aşa ar trebui — ar fi asemenea unei stele ca
ajutorul căreia să fim mânaţi de suflul lui Dumnezeu spre o destinaţie
mai Înaltă care se află dincolo de orizonturile prezente. Nu un scop
care să fie identificat şi «realizat», ci un reper — un punct spre care
să conveargă privirea noastră.
Poate ne ajută aici şi exemplul unui alt călător, Bunul Samarinean.
Biserica este precum omul care s-a nimerit printre tâlhari. Este grav
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rănit şi trebuie vindecat. Samarineanul ii oferă acestui om primul aju
tor, inclusiv posibilitatea de a rămâne Intr-un han şi de a fi îngrijit în
continuare de cineva. în mod evident, unele lucruri trebuie făcute şi
pot fi făcute. Curgerea sângelui poate fi stăvilită, rănile pot fi spălate
şi legate, ş.a.m.d. După toate acestea, însă ,omul, tot nu este vindecat.
Acum trebuie să se întâmple nişte lucruri care sunt mai presus de pu
terea noastră de influenţă. Numai trupul se poate vindeca pe sine —■
Samarineanul singur nu o poate face. Este deci vorba despre acest pro
ces profund organic şi pe care noi nu-1 putem vedea şi nici atinge.
Tot ce putem face este să căutăm să cooperăm cu el, iar în Biserică
aceasta înseamnă «sinergie» în cel mai profund sens al cuvântului, după
cum este el utilizat de Părinţii greci când se referă la lucrul săvârşit
de Duhul Sfânt prin noi.
Poate că aşa trebuie să stea lucrurile în cazul unităţii Bisericii. Pe
noi nu ne preocupă doar o instituţie umană, ci şi Trupul lui Hristos
în sine, in care El însuşi este viaţa, un fel de viaţă pe care nu avem
puterea să o producem. Noi udăm, dar numai Dumnezeu poate da
rodul.
Ce înseamnă toate acestea în termeni practici ? în primul rând ne
aminteşte de două polarităţi în cadrul Bisericii de azi : cei care ur
mează calea «lumii» şi o fac în termeni fundamental-lumeşti, şi cei care
ţin seama de Misterul Bisericii şi o fac în termeni foarte spirituali.
Căutarea în vederea unităţii creştine are nevoie de ambii poli, nu se
parat, ci ca parte a unei unităţi mai mari. Noi, în vest, avem nevoie în
mod special de a fi mai profund «sensibilizaţi» de caracterul sfânt al
Bisericii, să luăm mai în serios providenţa lui Dumnezeu şi lucrarea
ascunsă a iconomiei divine. Pe de altă parte, mă încumet să spun că,
în timp ce Ortodoxia poate ajuta vestul în această căutare, ea, la rândul
ei, trebuie să-şi îndrepte atenţia către căile în care voinţa lui Dumnezeu
trebuie desluşită în Înţelepciunea lumii ; şi împreună cu aceasta să apre
cieze că Dumnezeu ne cere să cooperăm cu El, să contribuim prin cele
mai bune eforturi umane la împlinirea voinţei iui Dumnezeu pentru
lumea Sa, cu El şi în El şi prin El.
A doua consecinţă practică este că trebuie să avem mai mult dis
cernământ când facem distincţia între repere şi semne indicatoare, pe
de o parte, şi ţeluri şi
luptăm pentru strategii
lor misterul împărăţiei,
mare decât capacitatea

destinaţii, pe de altă parte. Nu trebuie doar să
umane, ci şi să avem întotdeauna în faţa ochi
ceva care va fi mereu mai mare ca noi, şi mai
noastră de a-1 înţelege vreodată.
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In al treilea rând, «diversitatea in unitate» sugerează că scopul uni
tăţii nu va însemna o uniformitate anostă care dezbracă toate tradiţiile
de unicitate şi individualitate. Este cu siguranţă ceva important, preţios
şi distinctiv în tradiţiile Evanghelice, Catolice, Ortodoxe şi Protestante
care nu pot fi suprimate de ecumenism. In timp ce, desigur, ecumenismul In curs de dezvoltare poate rafina aceste tradiţii, fâcându-le
deschise şi accesibile una faţă de alta, nu trebuie să renunţăm prea
repede la ideea că ele sunt urmarea lucrului înfăptuit ele Dumnezeu
şi au o valoare permanentă pentru împărăţia Sa. Diversitatea în unitate
ne va conduce la o apreciere mai nuanţată şi mai profundă a acelor
elemente ale Comuniunii, care au constituit reazemul gândirii ecumenice
In trecut. Nu putem abandona angajarea în sensul unităţii pe care am
avut-o în vedere în trecut, dar evaluăm conceptul cu o înţelegere mai
profundă.
în al patrulea rând, aceasta sugerează că nu vom găsi unitatea pri
vind pur şi simplu diviziunile noastre, ci mult mai mult îndreptându-ne
privirea către ceea ce se află dincolo de diviziunile noastre, teoria despre
şi în cadrul Sfintei Treimi în unitate, imaginea lui Dumnezeu. în felul
acesta nu stăm să ne privim reciproc, ci suplimentar, şi poate chiar mai
important, privim împreună, unii lângă ceilalţi, chiar către Dumnezeu.
Poate aceasta sugerează că după atât de multă încredere acordată ne
gocierii, a venit timpul acum să dedicăm mai mult timp pentru a ne
închina împreună.
Toate acestea pot crea impresia unui scop minimalizat al unităţii
Bisericii. Nu sunt de acord. Diversitatea în unitate înseamnă a recu
noaşte bogăţia tradiţiilor noastre care, pe măsură ce convergem îm 
preună întru Hristos, va îmbogăţi fiecare din Bisericile noastre cu ex
perienţa unor înţelegeri profunde, trăite separat una de cealaltă. Dar
«diversitatea-în-unitate» înseamnă, de asemenea, continuarea căutării
teologice pentru a găsi unitatea de a înţelege lucrurile, care va duce la
acceptarea reciprocă a ministerelor şi, într-o bună zi, a deplinei partici
pări euharisticc.
Semnul de întrebare care pluteşte deasupra mişcării ecumenice as
tăzi (cel puţin aşa percepe multă lume în vest) poate fi privit cu frus
trare, cu durere sau deziluzie. Sau, pe de altă parte, poate fi considerat
un semn de la Dumnezeu, prin care el însuşi prooroceşte împotriva ve
derilor noastre prea limitate şi a orizonturilor noastre artificiale şi prea
ordonate.
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Biserica este plină de contradicţie şi paradox. Dar poate că
există în asta un element al inevitabilului, ca să nu spunem un ele
ment al înţelepciunii divine».
După încheierea conferinţei şi a discuţiilor suscitate de aceasta,
oaspeţii anglicani şi însoţitorii lor, au revenit la palatul patriarhal, unde
a avut loc recepţia oficială oferită de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist în cinstea distinsului oaspete şi a delegaţiei ce-1 însoţeşte. La
recepţie au participat membri ai guvernului, numeroase personalităţi
ale vieţii politice, membri ai corpului diplomatic, oameni de cultură
din ţara noastră, reprezentanţi ai cultelor, preoţi.
In deschiderea recepţiei, Prea Fericitul
a rostit următorul cuvânt :

Părinte Patriarh

Teoctist,

«Graţia Voastră,
Doamnelor şi Domnilor,
în această reşedinţă a Bisericii noastre strămoşeşti, vă rog să-mi
permiteţi să vă prezint pe Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey, A rhi
episcop de Canterbury, conducătorul Bisericii Anglicane din întreaga
lume, care, împreună cu o delegaţie anglicană, se află în ţara noastră
de câteva zile. Această întâlnire continuă legăturile bisericeşti stabilite
— de-a lungul timpului — cu Biserica Anglicană şi îndeosebi în ulti
mele şase decenii.
Se cunoaşte în lumea noastră teologică dialogul pe care Biserica
Ortodoxă Română îl are cu Bisericile Ortodoxe, în general, dar şi cu
cele creştine, precum şi cu diferite alte religii din lume.
Se cunosc apoi şi rezultatele benefice ale dialogului şi ale acestor
legături de-a lungul timpului şi, îndeosebi, între Biserica Ortodoxă Ro
mână şi Biserica Anglicană. Nu trebuie să mai stăruim asupra faptului
că între Bisericile noastre există mai multe trăsături care ne apropie,
decât cele care ne deosebesc. Atât Biserica Ortodoxă Română, cât şi
Biserica Anglicană, sunt Biserici Naţionale legate de existenţa naţiuni
lor noastre. Biserica Anglicană este strâns legată de forma statală a
Marii Britanii prin însăşi structura ei eclesiologică, situaţie care la noi
s-a concretizat, după modelul Imperiului
bizantin, în binecunoscuta
i<simfonie bizantină».
Avem, de asemenea, un fond comun de învăţătură, care cuprinde
perioada sinoadelor ecumenice şi tradiţia apostolică a Bisericii până în
vremea noastră.

172

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

Avem preocupări comune în ceea ce priveşte disciplina clerului şi
organizarea Bisericii. Atât Biserica Ortodoxă Română, cât şi Biserica
Anglicană dispun de un cler pregătit, corespunzător, pentru parohii şi
pentru mănăstiri. De asemenea, cele două Biserici dispun de un învă
ţământ bine organizat şi un bogat fond teologic. Toate acestea au con
stituit o bază de apropiere între Bisericile noastre care s-a concretizat
îndeosebi pe timpul celui dintâi patriarh al României, Miron Cristea,
când au şi avut loc primele conferinţe de dialog în urma cărora Bise
rica noastră a recunoscut validitatea hirotoniilor anglicane şi, deci, suc
cesiune apostolică. A fost acesta un moment important in istoria rela
ţiilor noastre şi cu recunoştinţă ne gândim şi în aceste clipe la înţelep
ciunea Patriarhului Miron Cristea şi a marilor teologi ai Bisericii noast?e de atunci, care cu multe dificultăţi au ajuns la această concluzie
preluată apoi şi de celelalte Biserici Ortodoxe din lume. Nu este ceva
nou să afirmăm că timpul aduce noi cerinţe, noi transformări atât în
Biserica Ortodoxă, cât şi în Biserica Anglicană şi în celelalte Biserici,
cerinţe fireşti legate de aspiraţiile umanităţii, care arată că unele Bise
rici au metode pastorale adecvate, în timp ce altele intră în contradic
ţie cu canoanele Bisericii primare. Acestea nu ne împiedică însă să con
tinuăm dialogul început. în acest scop subliniez importanţa deosebită a
întâlnirii noastre de astăzi, a vizitei conducătorului Bisericii Angliei in
ţara noastră. în itinerar iul urmat, Graţia Sa nu s-a limitat numai la un
dialog cu membrii Sfântului Sinod, ci a avut şi contacte directe, sincere,
cu preoţii, vieţuitorii mânăstirilor şi chiar cu credincioşii de la parohii.
Un moment emoţionant în această privinţă l-a constituit participa
rea delegaţiei anglicane la slujba hramului mănăstirii Vorona, 8 septem
brie, unde în prezenţa a mii de credincioşi, un copil de 7 ani i-a atras
atenţia în mod deosebit Graţiei Sale. Privirile copilului l-au fascinat în
tot timpul predicii, după care l-a chemat şi l-a cuprins m mantia Sa
cu dragoste părintească. A fost o scenă emoţionantă. în acel moment
mă gândeam la acei copii necăjiţi, ai străzii, care aşteaptă o asemenea
ocrotire. Cu multă afecţiune, Graţia Sa l-a întrebat dacă ştie o rugă
ciune. Pentru moment am avut inima strânsă, gândindu-mă la rezidtatele acestui examen* şi la roadele religiei în şcoală. Spre marea noas*
iră bucurie, copilul a rostit în întregime, foarte exact, Crezul. Vă puteţi
imagina câtă bucurie au trăit credincioşii noştri în acele clipe.
Graţia Voastră, noi, românii, suntem câteodată furaţi de gânduri, de
nostalgii, mai ales de întâmplările plăcute ca cea relatată acum Onora
tei asistenţe. Am prezentat, stimaţilor şi m ult preţuiţilor noştri invitaţi,
aceste crâmpeie din dialogul nostru bisericesc. Toţi au fost dornici să
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vă cunoască şi să participe la viaţa Bisericii noastre. Cu bucurie vă pu
tem spune că ne este preţios sprijinul lor în problemele noastre. Fie
care dintre cei prezenţi, ca personalităţi de stat sau de cultură, a parti
cipat la viaţa Bisericii noastre. Mă bucur să le împărtăşesc tuturor pre
ţuirea mea şi a membrilor Sfântului Sinod şi să le mulţumesc pentru
că au acceptat invitaţia noastră.
în numele tuturor, vă salutăm şi vă încredinţăm dragostea v.&astră
faţă de Graţia Voastră, faţă de Biserica Anglicană şi faţă de poporul
englez. Pe toate le îm plinim
spre slava lui
Dumnezeu şi a liniştii
lumii».
La rândul său, Graţia Sa, Arhiepiscopul George Leonard Carey, a
spus :
«Prea Fericirea Voastră,
Înalt Prea Sfinţiile Voastre,
Doamnelor şi Domnilor,
Este, o deosebită plăccre pentru mine de a răspunde călduroaselor
cuvinte pe care Prea Fericirea Sa mi Ie-a adresat.
Prea Fericirea Voastră, mă simt copleşit de amabilitatea, de căldura
şi curtuoazia Prea Fericirii Voastre. Vă mulţumesc foarte mult că mi-aţi
oferit prilejul de a adresa câteva cuvinte.
înainte de toate, permiteţi-mi să-i prezint pe colegii mei. în primul
rând soţia mea, Doamna Eileene Carey ; Episcopul Edward Holland,
care a activat ca episcop pentru Europa. După cum ştiţi, Comunitatea
Anglicană este răspândită peste tot în Europa. Şi noi avem capelani în
toate ţările de pe continent. în dreapta mea este Stephen Platten, care
se ocupă de probleme ecumenice ; Canon Hugh Wybrew, care este vor
bitor curent de limbă română ; Pr. Christopher Newlands, preotul bise
ricii anglicane din Bucureşti.
Prea Fericirea Voastră,
Aţi recapitulat câteva din impresiile pe care le-am avut în timpul
călătoriei noastre în Bucureşti şi în România. Fără îndoială am fost
stimulaţi enorm de mult de vizitele pe care le-am făcut la mănăstiri,
precum şi de frumuseţea cultului Dvs. Este adevărat, Prea Fericirea
Voastră, că ritualul Bisericii Dvs. tinde să fie mai lung. Dar am ob
servat totodată bucuria unui nonconformism, şi anume că oamenii sunt
liberi să intre sau să iasă din biserică. Nu este cazul cu cultul Bisericii
Anglicane ; odată ce ai intrat acolo, trebuie să rămâi acolo.
Poate aveţi dreptate atunci când spuneţi că Bisericile noastre sunt
asemănătoare, prin faptul că sunt Biserici naţionale ; însă, printr-un ac
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cident istoric, fără Îndoială, formele noastre constituţionale se deosebesc
intre ele.
Vreau să spun membrilor Guvernului, care sunt reprezentaţi sau
prezenţi aici, cât de mult vă avem mereu in rugăciunile noastre pentru
dificila Dvs. misiune, de a crea o societate pe fundamente creştine.
De asemenea, doresc să asigur pe Prea Fericirea Voastră, de pre
ocuparea Bisericii noastre de a coopera cu Dvs. la diferite nivele. Deci,
primul nivel ar fi acela al discuţiilor teologice. Aţi menţionat că una
dintre primele greutăţi ar fi aceea a hirotoniei femeii, a accesului aces
teia la Taina preoţiei. Trebuie să admitem că aceasta este într-adevăr
o problemă. Dar, sper să nu fie o problemă care să ne împiedice în a
promova bune relaţii spre unitatea noastră. Am sărbătorit împreună
marea sărbătoare a Maicii Domnului. Iar Fecioara Maria este un simbol
al faptului că Dumnezeu are m grija Sa şi pe femei. Bisericile noastre
ştiu cât de m ult datorăm noi femeilor, creativităţii lor. Mai există şi
alte aspecte şi nivele ale activităţii în societate, în general.
încă o dată vă mulţumim pentru ospitalitate. Ne simţim foarte
bine aici».
în după-amiaza aceleiaşi zile, a avut loc un serviciu divin la biseî'ica anglicană «învierea» din Bucureşti aflată in apropierea parcului
Grădina Icoanei. Acesta a fost oficiat de membrii delegaţiei condusă de
Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey. A participat Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist împreună cu membrii Sinodului Permanent al
Bisericii Ortodoxe Române şi cu cei doi episcopi-vicari patriarhali, re
prezentanţi ai unor culte din Bucureşti, credincioşi şi diferite confesiuni
creştine. Răspunsurile liturgice au fost date de un cor ortodox «Christos
anesti» al bisericii «Sf. Mina» dirijat de Serian Mircea. La orgă s-a
aflat maestrul Florin Chiriacescu.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost invitat să rostească
o binecuvântare în cadrul acestei Liturghii anglicane.
Slujba de la biserica anglicană ^învierea» din Bucureşti a fost trans
misă la radio pe programul «România-Actualităţi», în emisiunea «Azi
în ţară şi în lume».
După slujbă cele două delegaţii şi însoţitorii lor s-au deplasat la
biserica Icoanei, unde au fost invitaţi de cei doi preoţi slujitori :
P. C. Pr. prof. dr. Nicolae Necula de la Facultatea de teologie ortodoxă
din Bucureşti şi P. C. Pr. Ion Popescu, parohul bisericii. Distinşii pre
laţi au intrat în biserică, unde se aflau numeroşi credincioşi din parohie.
A urmat o recepţie după care s-a făcut deplasarea spre reşedinţa
ambasadorului Marii Britanii la Bucureşti, unde a avut loc un dineu
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organizat de dl. ambasador Andrew Bache şi soţia sa, D-na Shaun
Bache, în cinstea Graţiei Sale, Dr. George Carey, şi a Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist.
Vineri, 10 septembrie 1993, cei doi întâistătători şi însoţitorii lor
s-au deplasat la Cimitirul Eroilor Revoluţiei, unde au depus flori întru
pomenirea tinerilor care şi-au jertfit viaţa pentru libertatea şi credinţa
neamului. După ce au săvârşit un parastas de pomenire în faţa troiţei
din centrul cimitirului, atât Prea Fericirea Sa, cât şi Arhiepiscopul
anglican, au rostit scurte rugăciuni. Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a explicat Graţiei Sale rostul şi locul acestui lăcaş de veşnică
odihnă în viaţa poporului român de după decembrie 1989. A fost vizi
tată biserica ce se înalţă acum din temelii în cinstea eroilor căzuţi în
Revoluţia din Decembrie 1989.
Delegaţia Bisericii Anglicane însoţită de Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist, s-a deplasat apoi la spitalul «Christiana», unde distinşii
oaspeţi au fost întâmpinaţi de Dl. dr. Pavel Chirilă, directorul acestui
aşezământ creştin-umanitar şi preşedintele Asociaţiei «Christiana», de
medici, de maica stareţă Benedicta Chirobocea, înconjurată de monahiile
mănăstirii, de P, C. Pr. Constantin Mihoc, preot slujitor la acest aşe
zământ, de alţi preoţi care slujesc în spitalele bucureştene.
A fost vizitată biserica spitalului cu hramul «Sf. Pantelimon». Aici
Dl. dr. Pavel Chirilă a rostit următorul cuvânt de întâmpinare :
«Graţia Voastră,
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Onoraţi oaspeţi,
Bine aţi venit în aşezământul «Christiana» !
Am început această lucrare acum trei ani, cu convingerea că per
secuţiile religioase distrug o anumită parte din valorile spirituale ale
unui popor, iar pe cea mai mare parte le tezaurizează. Avem în minte
şi convingerea că valorile spirituale nu se suprapun întotdeauna cu
valorile ştiinţifice sau tehnice ale unei culturi. Aceasta ne-a dat foarte
mult curaj şi ne-a ajutat să scăpăm de complexul obligaţiei timp de
cincizeci de ani.
Pentru început, asociaţia «Christiana» s-a născut, ca o asociaţie
medical-creştină, cu scopul de a acorda asistenţă medicală, socială şi
spirituală bolnavilor săraci. Ulterior, la propunerea acestei asociaţii, s-a
născut spitalul «Christiana», apoi şcoala pentru călugăriţe, iar după
încă un an, s-a născut mănăstirea Christiana, o mănăstire cu slujire
medicală. Am început acest aşezământ ca o asociaţie care are mănăstire
şi sperăm ca, în câţiva ani, el să devină o mănăstire care are un spital.
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Acest spital este mic, are 60 de paturi şi câteva cabinete de ambulanţă.
Dar am început un spital mare şi o biserică mare în centru, aşa cum
trebuie să fie un spital creştin. Anul acesta, peste o săptămână mai
exact, vom avea unul dintre cele mai importante evenimente ale aso
ciaţiei noastre. Vom înmâna diplomele primei generaţii de asistente me
dicale călugăriţe. Acest eveniment s-a întâmplat de puţine ori în ultim ul
mileniu şi jumătate, de când Sfântul Vasile cel Mare a întemeiat primul
spital creştin.
Ca să închei, vreau să spun că acest spital are la bază cuvintele
Sfântului Vasile cel Mare : «oamenii trebuie să fie egali cel puţin din
punctul de vedere al sănătăţii» î
Vă m ulţumim că aţi venit la noi şi ne simţim onoraţi !»
A răspuns Graţia Sa, Arhiepiscopul anglican, spunând :
«Prea Fericirea Voastră,
Domniile Director Doctor,
Onorată asistenţă,
Doamnelor şi Domnilor,
Iubite Măicuţe,
Eu, personal, soţia mea, episcopul şi toată suita ce mă înconjoară,
suntem deosebit de încântaţi să fim cu Dvs. astăzi. Sunt recunoscător
Domnului Director că mi-a prezentat modul în care Dvs. îmbinaţi, aici,
credinţa creştină cu grija faţă de oameni.
In ţara mea există o strânsă legătură între Biserică şi medicină,
între Biserică şi spital. De fapt, eu personal sunt căsătorit cu o soră
de spital, iar fiul nostru cel mai tânăr a terminat recent şcoala sanitară
«Sf. Bartolomeu». Aşa că, văzând tinerele surori care lucrează aici, mă
simt ca acasă.
Domnule Director, nu doresc să vorbesc mai multe, şi dacă îmi
permiteţi, vreau să-mi exprim bucuria de a fi Împreună cu Dvs. şi tot
odată să-mi permiteţi să vă prezint acest mic cadou care este o bucată
mică de sticlă colorată de • la Canterbury, sperând că într-o bună zi
careva dintre Dvs. va face o vizită, un pelerinaj la Canterbury.
Noi vă vom
noastre !»

păstra

în

permanenţă

Prea Fericitul Părinte Patriarh
cuvinte de preţuire şi îmbărbătare :

în

amintirea şi rugăciunile

Teoctist a adresat

următoarele

«împreună cu II.PP.SS. Mitropoliţi binecuvântăm această lucrare
a Sfintei noastre Biserici şi apreciem râvna Domnului Director Pavel
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Chirilă, a părintelui Constantin Mihoc, a părintelui profesor Constantin
Galeriu şi a părintelui Constantin Voicescu, care ajută în munca acestei
instituţii. Nădăjduim că Dumnezeu va ajuta mai departe ca această
lucrare să sporească, şi adresez îndemnul şi sfatul părintesc surorilor
de aici, precum şi colaboratorilor Domnului Director, de a-I sluji M ântuitorului Hristos cu râvnă şi dăruire în această instituţie. Totdeauna,
surorilor, să aveţi în minte că în fiecare bolnav, în fiecare suferind,
aflaţi pe Mântuitorul Hristos şi El vă binecuvântează şi vă răsplăteşte
munca şi strădaniile Dvs.
Să vă ajute Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului J».
Au fost vizitate apoi saloane cu bolnavi, iar cci doi Intâistătători
au adresat cuvinte de îmbărbătare celor din spital.
După vizitarea aşezământului «Christiana» cei doi Intâistătători şi
însoţitorii lor s-au aflat pe Calea Dudeşti 157, unde se va construi
«Centrul pentru copii cu nevoi speciale», precum şi o biserică. Oaspeţii
au fost întâmpinaţi de preotul anglican John Wimsley care se ocupă de
acest proiect, de arhitecţi şi constructori. Pe locul viran a fost ridicată
o cruce, iar alături se afla un panou cu schiţa tuturor clădirilor ce se
vor înălţa în curând prin lucrarea comună a celor două Biserici. Cei doi
întâistătători s-au întreţinut cu preotul misionar, cu arhitecţii şi con
structorii, după care au săvârşit împreună o slujbă de sfinţire a locului.
La sfârşit, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus : «Pentru că
ne aflăm aici împreună cu Graţia Sa, Arhiepiscopul de Canterbury, cu
ocazia sfinţirii locului pe care vor fi construite Spitalul pentru copii
cu nevoi speciale, precum şi o biserică, îmi îngădui să adresez Graţiei
Sale şi celorlalţi iniţiatori ai acestui proiect recunoştinţa noastră, re
cunoştinţa acelora care vor fi îngrijiţi aici, copiii suferinzi care îşi vor
reface, odată cu sănătatea, şi chipul lui Dumnezeu cel nevăzut. Să bine
cuvânteze Dumnezeu gândurile şi osteneala tuturor».
La rândul său, Graţia Sa, Arhiepiscopul de Canterbury, a spus :
«Permiteţi-mi să adaug că acest proiect este un semn al cooperării
practice dintre Bisericile noastre. Este o deosebită bucurie pentru mine
ca la sfârşitul şederii mele în România să particip la slujba de bine
cuvântare, unde vor fi construite un spital şi un lăcaş de rugăciune.
Aş dori să-l amintesc în mod special pe Pr. dr. John Wimsley, pentru
activitatea sa ; dânsul are o capacitate extraordinară de a aduna fonduri
în Marea Britanic pentru o astfel de lucrare. Dorim ca Dumnezeu să
vă binecuvânteze şi să aveţi mult succes în tot ceea ce veţi întreprinde.
Aş dori să-i ofer părintelui John acest vitraliu pe care sper să-l aşeze
într-un loc din biserica sa».
B, O. R. — 12
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Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist, împreună cu însoţitorii lor au mers apoi, la ctitoria
Sfântului mitropolit Antim Ivireanul,mânăstirea Antim, nu departe de
palatul patriarhal, pentru o conferinţă de presă. Mai întâi, oaspeţii an
glicani au intrat în biserica mănăstirii Antim, pentru a se închina. Con
ferinţa de presă a avut loc în sala sinodală de la mânăstirea Antim. Aa
fost prezenţi numeroşi ziarişti ai presei vorbite şi scrise. Conferinţa
de presă s-a desfăşurat în limba engleză şi a durat aproximativ o oră.
După ce a prezentat reprezentanţilor mass-media româneşti pe
membrii delegaţiei anglicane, Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey,
a spus :
«Am venit în România la invitaţia Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Unul din scopurile vizitei noastre
este acela de a întări relaţiile cu Biserica Ortodoxă Română pentru
care am un deosebit respect. Vă mărturisesc faptul că cele cinci zile
ale vizitei noastre in România au fost impresionante. Astfel, am avut
posibilitatea să cunoaştem câte ceva din viaţa de rugăciune a Bisericii
Ortodoxe Române, am putut întâlni câteva din personalităţile vieţii dvs.
politice, dar am vorbit şi cu români obişnuiţi despre gândurile şi spe
ranţele lor de viitor. Peste câteva ore vom pleca spre Anglia cu multe
speranţe în continuarea şi consolidarea dialogului nostru teologic.
Vreau să mulţumesc în chip deosebit Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist pentru ospitalitatea sa cu adevărat copleşitoare. Vom
pleca acasă cu impresii foarte p'ăcmte şi cu speranţa că vom mai reveni
în frumoasa Dvs. ţară».
în continuare, au fost adresate Graţiei Sale, Dr. George Leonard
Carey, o serie de întrebări din partea ziariştilor prezenţi la conferinţa
de presă.
Răzvan Novacovschi — Radio Bucureşti: «Graţia Voastră, după
vizita la Preşedintele României, aţi afirmat că vă aflaţi aici spre a
învăţa ceva despre România şi Biserica Ortodoxă Română. După ce
aţi vizitat Bucovina şi nordul Moldovei, v-aş ruga să ne împărtăşiţi
câteva din impresiile Graţiei Voastre».
Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey : «De la început vreau să pre
cizez că acest proces de cunoaştere va continua. în timpul scurtei mele
vizite în nordul Moldovei şi Bucovinei am remarcat ataşamentul oame
nilor faţă de credinţa lor in ciuda dictaturii ateo-comuniste pe care aţi
parcurs-o cu toţii. Am spus de nenumărate ori faptul că nu poţi vorbi
despre România, fără a face legătura cu credinţa creştină a locuitorilor
acestor meleaguri, esenţa istoriei, culturii şi spiritualităţii româneşti.
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Credinţa este inima unui popor, iar religia este sufletul culturii ; iar
aceasta pare să fie adevărat în România.
Am fost impresionat de felul în care conducerea Bisericii Ortodoxe
Române conştientizează problemele care îi stau în faţă şi ea are acum
perspective deosebite de a sluji poporul aşa cum nu a putut face în
timpul regimului care a luat sfârşit. în timpul discuţiei cu Preşedintele
României, Domnia Sa a subliniat rolul Bisericii în renaşterea vieţii
moral-sociale şi cred că Biserica Ortodoxă Română va răspunde cu
entuziasm acestei datorii».
Doina Caramzulescu — Meridian : «Care sunt relaţiile Bisericii A n
glicane cu celelalte Biserici şi confesiuni din Marea Britanie ?»
Graţia Sa, Dr. George Leonard C arey: «Relaţiile Bisericii Angli
cane cu celelalte Biserici şi confesiuni din Marea Britanie sunt foarte
strânse.
Avem relaţii extrem de cordiale cu Biserica Romano-Catolică şi
alte Biserici creştine. Avem un organism numit «Bisericile Angliei îm 
preună», iar eu sunt unul dintre cei patru preşedinţi. în cadrul acestui
organism avem posibilitatea să dialogăm despre problemele teologice
care ne despart. Aş putea spune că în ultim ii 30 de ani, după Conciliul
Vatican II, relaţiile noastre s-au îmbunătăţit considerabil».
Boris Buzilă — România liberă : «Care sunt perspectivele dialogu
lui ortodoxo-anglican ?»
Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey : «Atunci când vorbim despre
lipsa de unitate accentuăm întotdeauna diferenţele. Personal, consider
că nu trebuie să luăm în considerare ceea ce ne separă, ci ceea ce avem
în comun. Astfel, Bisericile noastre sunt trinitare, apoi ambele sunt
sacramentale, de asemenea, atât Biserica Ortodoxă Română, cât şi Bi
serica Anglicană sunt Biserici naţionale. Unde ne deosebim ? Cred că
este vorba mai mult de un accident al istoriei, decât de o alegere liberă.
Timp de 1000 de ani răsăritul şi apusul au fost divizate. Acum, cred
că putem vorbi despre o apropiere în relaţiile noastre. Ştiţi, desigur,
că una dintre problemele cele mai discutate este aceea a accesului fe
meilor la preoţie. Ştim că această problemă a nemulţumit atât Biserica
Ortodoxă, cât şi Biserica Romano-Catolică. Ceea ce am apreciat a fost
faptul că Biserica Ortodoxă, in ciuda acestei probleme, nu a întrerupt
dialogul cu noi.
Ceea ce vreau să subliniez este faptul că în tradiţia Bisericii noastre,
prezenţa femeilor la slujire este un fapt binefăcător pentru noi şi sun
tem plini de speranţă că într-o zi hirotonia femeilor va fi acceptată
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şi de alte Biserici. Dacă aceasta se va întâmpla sau nu, nu are foarte
mare importanţă, pentru că fiecare Biserică trebuie să lucreze în inte
riorul propriei sale culturi şi să-şi găsească propriul drum înainte».
Aurel Nae — «Vestitorul ortodoxiei româneşti» : «Graţia Voastră,
care sunt relaţiile dintre Stat şi Biserică în Marea Britanie şi care
socotiţi că este roiul Bisericii în societate ?»
Graţia Sa, Dr. George Leonard Carey : «Există multe asemănări
între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Angliei, privind relaţia cu
Statul. Diferenţa constă în făptui că Biserica Angliei este o Biserică
de stat prin Constituţie şi de aceea eu şi un anumit număr de episcopi
avem câte un loc în Camera Lorzilor. Aceasta înseamnă că avem posi
bilitatea să luăm parte activ la dezbaterile politice şi sociale. In Marea
Britanie, Biserica Anglicană este majoritară (aproximativ 22 milioane
de persoane botezate) ; dar există şi alte denominaţiuni creştine puter
nice : Biserica Romano-Catolică, Biserica Baptistă, Biserica Metodistă etc., iar noi colaborăm foarte bine cu acestea. In ceea ce priveşte
rolul Bisericii in societate, primul nostru scop este de a-i îndrepta pe
oameni spre Dumnezeu şi a-i uni cu Tainele Bisericii, fără a neglija
în asistenţa socială. In acest context, în cursul dimineţii am vizitat spi
talul «Christiana», unde Biserica Ortodoxă Română este angajată în
slujirea celor aflaţi în nevoie. Rolul Bisericii în societate este mare, dar
ea nu va putea fi niciodată total de partea guvernării. Ea trebuie să
fie totdeauna într-o opoziţie creatoare faţă de organismul conducător
şi să-şi facă cunoscută poziţia ori de câte ori Evanghelia îi cere».
Răzvan Novacovschi — Radio Bucureşti : «Graţia Voastră, cum ve
deţi evoluând relaţiile dintre Biserica Anglicană şi Biserica Ortodoxă
Română în viitor ?»
Graţia Sa, Dr. George Leonard C arey: «Cred că vom putea face
paşi importanţi foarte repede şi veţi vedea din informaţiile care vă vor
fi oferite, că deja am căzut de acord asupra unui calendar comun. Vom
avea un schimb de studenţi, de profesori şi intenţionăm să sprijinim
unele din proiectele social-caritative din România. Trebuie să vă m ăr
turisim că la sosirea noastră în ţara dvs. nu aveam nici cea mai mică
idee despre ceea ce avea să ne aştepte aici. După cinci zile, cunoştinţele
noastre referitoare la România s-au îmbogăţit considerabil. Este remar
cabil. Vom pleca cu o cunoaştere mai profundă a oamenilor şi a locu
rilor pe care le-am vizitat şi va fi, desigur, una dintre dorinţele noastre,
să revenim în România, bineînţeles dacă timpul ne va permite».
După încheierea întâlnirii cu lucrătorii de presă, a avut loc un alt
moment important al desfăşurării vizitei Primatului Bisericii Anglicane
în ţara noastră :
La ora 13, în sala sinodală a palatului patriarhal, s-a desfăşurat
ceremonia semnării, în condica evenimentelor din Patriarhia Română,
a unei «însemnări», dedicată vizitei în România a înalţilor oaspeţi an
glicani, precum şi a unui Apel comun.

«ÎNSEMNARE»

La iniţiativa Prea Fericitului Părinte T eo ct i s t ,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, între 6— 10
septembrie 1993, Graţia Sa, Dr. G e o r g e L e o n a r d
Car ey, Arhiepiscop de Canterbury, Primat al în
tregii Anglii şi al Comuniunii Anglicane de pretutin
deni, în fruntea unei delegaţii, a vizitat Biserica Orto
doxă Română.
Pe parcursul celor cinci zile ale vizitei, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist, a oferit Graţiei Sale
şi însoţitorilor săi posibilitatea de a cunoaşte mai
bine Biserica Ortodoxă Română cu aspectele ei spe
cifice de doctrină şi spiritualitate, de cult şi cultură,
de viaţă şi organizare, precum şi posibilitatea de a se
întâlni cu preoţi, monahi şi credincioşi care, în ciuda
tuturor ameninţărilor, persecuţiilor şi chinurilor, su
ferite de-a lungul unei istorii zbuciumate, au păstrat
şi au transmis urmaşilor lor credinţa creştină vie şi
nealterată. Astfel, au fost vizitate Arhiepiscopia Su
cevei şi Rădăuţilor şi unele din cele mai reprezenta
tive mănăstiri din Moldova şi nordul Bucovinei, perle
ale creativităţii şi spiritualităţii ortodoxe româneşti

.

Cu acest prilej, Graţia Sa, Arhiepiscopul de Canter
bury şi delegaţia Bisericii Anglicane, împreună cu
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, au fost în
tâmpinaţi de I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, şi de I.P.S. Pimen, Arhiepiscopul Sucevei
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şi Rădăuţilor. La 8 septembrie, Graţia Sa a asistat la
Sfânta Liturghie săvârşită la mănăstirea Vorona cu
prilejul sărbătoririi Naşterii Maicii Domnului, hra
mul acestei mănăstiri şi a vorbit miilor de credin
cioşi prezenţi. în după-amiaza aceleiaşi zile, a fost
vizitat satul Victoria din parohia Tocileni, locul de
naştere al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
unde a avut loc o întâlnire cu credincioşii şi a fost
vizitată şi biserica nouă ctitorită şi construită în anii
grei ai dictaturii comuniste, la iniţiativa şi cu străda
nia şi ajutorul Prea Fericirii Sale.
Programul şederii în România a delegaţiei angli
cane a mai inclus o întâlnire a Graţiei Sale cu pro
fesori ai Facultăţii de teologie, o vizită la Insti
tutul ecumenic din Bucureşti, primire la Preşedinţia
României, precum şi vizitarea spitalului «Christiana»
şi a unor proiecte social-caritative realizate prin co
operarea dintre Biserica Anglicană şi Biserica Orto
doxă Română.
Vizita în România i-a dat posibilitatea Graţiei
Sale, Arhiepiscopul de Canterbury, de a se întâlni şi
cu comunitatea anglicană, la biserica «învierea din
Bucureşti şi de a săvârşi o slujbă religioasă, la care
au participat, alături de Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii

»

Ortodoxe Române, conducători ai altor Biserici, pre
cum şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice acre
ditaţi în România.
Unul din momentele importante ale vizitei l-a
constituit convorbirea dintre Graţia Sa, Arhiepiscopul
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de Canterbury şi delegaţia anglicană cu Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist şi cu membri ai Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest prilej,
s-au reafirmat, cu bucurie, progresele făcute în de
cursul anilor de dialog teologic, pentru apropierea
dintre cele două Biserici şi s-au abordat, cu regret,
elementele care încă le mai despart. Cu acelaşi prilej,
s-a exprimat opinia comună privind necesitatea solu
ţionării şi depăşirii acestor piedici spre unitate, prin
continuarea dialogului teologic şi s-a arătat disponi
bilitatea ambelor Biserici de a-şi întări cooperarea şi
sprijinirea reciprocă în slujirea lumii şi în rezolvarea
problemelor cu care aceasta se confruntă în zilele
noastre.
La sfârşitul vizitei, a fost organizată o conferinţă
de presă susţinută de Graţia Sa, Arhiepiscopul de
Canterbury.
Pe tot parcursul ei, vizita delegaţiei Bisericii An
glicane s-a desfăşurat într-un spirit fratern şi de dra
goste creştină, reflectând lunga istorie a relaţiilor
cordiale dintre cele două Biserici.
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Iată şi textul apelului, consemnat şi el în aceeaşi condică.

«APEL

C O M U N»

al Prea Fericitului Părinte T e o c t i s t , Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, şi al Graţiei Sale, Dr.
G e o r g e L e o n a r d C a r e y , Arhiepiscopul de
Canterbury, Primatul întregii Anglii şi al Comuniunii
Anglicane de pretutindeni, făcut cu ocazia vizitei
Graţiei Şale în România, 6— 10 septembrie 1993
«In spiritul bunelor relaţii tradiţionale dintre Bi
sericile noastre şi din dorinţa de o mai mare apro
piere între ele, ne-am întâlnit în România între 6— 10
septembrie 1993.
Ca rezultat al discuţiilor noastre, am ajuns la
anumite concluzii, având convingeri pe care le-am îm
părtăşit reciproc. De aceea, facem un apel către cle
rul şi credincioşii Bisericilor noastre şi către toate
Bisericile creştine din întreaga lume:
1. Să se continue dialogul teologic şi cooperarea
practică în vederea depăşirii tuturor obstacolelor
care încă ne mai despart, pentru a ajunge la unitatea,
de credinţă care este baza şi condiţia realizării comu
niunii depline şi a unităţii văzute a Bisericii celei una
a lui Hristos;
2. în faţa tendinţelor de dezbinare şi prozelitism
ale unor grupuri religioase, să păstrăm şi să mărturi
sim împreună tezaurul credinţei noastre comune în
iubirea lui Hristos, Cel răstignit şi înviat;
3. Pentru a diminua şi depăşi violenţa crescândă
din lumea de azi, să lucrăm prin rugăciune, cuvânt
şi faptă la reconcilierea între oameni şi popoare, ast
fel încât lumea să se poată bucura de pacea care vine
de la Dumnezeu;

V IA Ţ A BISERICEASCA

18o

4. Pentru a alina suferinţa din jurul nostru, să
ajutăm pe cei care suferă de boală, de foame şi de
singurătate din lumea întreagă;
5. în faţa crizei spirituale a lumii de azi, să lu
crăm pentru reînnoirea trăirii valorilor spirituale în
societatea noastră, ca temelie pentru speranţa tineri
lor, pentru unitatea familiei şi pentru promovarea
demnităţii omului creat după chipul lui Dumnezeu şi
chemat la viaţă şi iubire veşnică;
6. Să afirmăm, împreună cu alte religii, iubirea
lui Dumnezeu faţă de om şi faţă de întreaga creaţie,
pentru a da lumii speranţă şi a da vieţii sens.
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După semnarea celor două documente, Graţia Sa, Dr. George Leo
nard Carey a spus : «Sunt sigur că vom lua o serie de iniţiative comune
şi vom continua lucrarea noastră împreună».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rostit următorul cuvânt :
«Aşa să ne ajute Dumnezeu !
Din partea noastră exprimăm toată dragostea noastră, a tuturor,
Bisericii Anglicane şi, personal, Graţiei Sale Dr. George Leonard Carey,
pentru această vizită. Şi miile de credincioşi care ne-au întâmpinat în
aceste zile, preoţi şi credincioşi, au rămas adânc impresionaţi de în tâl
nirile, slujbele, cuvintele şi rugăciunile noastre. întâlnirea dintre cele
două Biserici a constituit pentru clerul şi credincioşii Bisericii noastre
un moment de încurajare pentru viitor. Pentru că noi, în această parte
a lumii, trecem încă prin transformări foarte grele. Şi credinţa ortodoxă
este un făgaş foarte sigur pentru viaţa religioasă, culturală, a acestui
popor român, greu încercat de istorie şi de perioada lungă dominată de
stăpânirea comunistă. Noi nu suntem vrednici să m ulţum im lui Dum 
nezeu că ne-a ajutat să o străbatem şi să ieşim la limanul de libertate
cu o lucrare închinată lui Dumnezeu şi lumii.
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Vizita Graţiei Sale în Biserica noastră a avut darul să aducă încă
un moment de lumină şi de nădejde atât pentru

viitorul

jpoporului

român, cât şi Bisericii sale. Credem că Dumnezeu ne va ajuta ca şi noi
să ajutăm mai departe la izbăvirea lum ii de rele, să aducem darul izbă
virii lum ii prin propriile noastre mijloace, cele evanghelice.
Rugăm, în mod deosebit pe Graţia Sa, să primească şi să transmită
rugăciunile şi gândurile noastre frăţeşti,

întregii

Biserici

Anglicane.

Putem de pe acum să spunem Graţiei Sale, ca de altfel tuturor mem
brilor delegaţiei anglicane, că preoţii, monahii şi credincioşii noştri, au
rămas adânc impresionaţi de cuvintele şi gândurile exprimate de Graţia
Sa. Rămânem legaţi prin rugăciuni, prin dragoste şi priji strădaniile
noastre de a lucra pentru Biserică şi pentru fiii ei, pentru comuniu
nea lor.
Şi i-am ruga frăţeşte, atât pe Graţia Sa cât şi pe ceilalţi membri
ai delegaţiei, să transmită clerului, credincioşilor şi tuturor slujitorilor
Bisericii Angliei, toată dragostea noastră, a membrilor Sfântului Sinod,
a credincioşilor şi preoţilor care ne-au întâmpinat cu foarte multă dra
goste creştină.
Iar locul pe care l-am sfinţit astăzi şi unde se va construi un aşe
zământ social, ne va uni şi mai mult, pentru a aduce rod întru alinarea
suferinţelor celor în nevoie».
Graţia Sa, a mai adăugat :
«Este începutul diverselor activităţi de viitor, şi intr-adevăr suntem
foarte recunoscători, atât Prea Fericirii Voastre, cât şi celorlalţi membri
ai Sfântului Sinod, pentru generozitatea arătată şi vom merge şi mai
adânc în problemele arătate. Acesta a fost doar un început».
în aceeaşi zi, după amiaza, oaspeţii anglicani au fost conduşi la
aeroport de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, de alţi membri
ai Sfântului Sinod şi de consilieri ai Administraţiei Patriarhale. Au
fost prezenţi, de asemenea, Dl. Teodor Meleşcanu, ministrul de Externe
al României, Dl. Gheorghe Vlăduţescu, secretar de Stat pentru Culte,
Dl. Victor Opaschi, consilier prezidenţial, precum şi Dl. Ambasador al
Marii Britanii la Bucureşti, Andrew Bache.
înaintea plecării, postul naţional de radio a luat scurte declaraţii
Graţiei Sale, Arhiepiscopul de Canterbury, domnului Ambasador Andrew
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Bache şi Prea Fericirii Sale, Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Romane.
Redăm aceste declaraţii transmise vineri, 10 septembrie 1993, la
ora 22,45 în emisiunea <<24 de ore» pe programul «România-Actualităţi» :
Reporter : Graţia Voastră, Vă aflaţi în pragul plecării de pe pă
mântul românesc, unde aţi fost oaspetele Bisericii Ortodoxe Române.
Peste tot aţi fost Întâmpinat cu căldură de credincioşii noştri, de ofi
cialităţile noastre, de aceea v-am ruga să transmiteţi un gând şi o bine
cuvântare pentru dreptcredinciosul popor român».
Graţia Sa, D r. George Leonard Carey : «Da, am avut o vizită de
cinci zile care m-a impresionat în mod deosebit, fiind primit cu deo
sebită căldură de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi de către
credincioşii Bisericii Ortodoxe Române.
Plec de aici cu amintiri deosebit de plăcute despre o Biserică
viguroasă care face o mulţime de lucruri minunate în această ţară.
Veţi fi şi pe viitor prezenţi în gândurile şi rugăciunile noastre, căutând
să cooperăm cu Biserica Ortodoxă Română în probleme teologice şi la
nivelul schimbului de experienţă şi al slujirii în domeniul social şi a
ajutorului reciproc.
Doresc să vă asigur de respectul şi afecţiunea mea faţă de cre
dincioşii Bisericii Ortodoxe Române.
Dumnezeu să vă binecuvinteze !»
Adresându-se, apoi, Prea Fericitului Părinte Teoctist, reporterul l-a
rugat să transmită prin postul de radio «România-Actualităţi» un gând
şi o binecuvântare pentru poporul nostru.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist : «Sunt deosebit de bucuros
să mărturisesc, şi cu acest prilej, satisfacţia pe care am avut-o împreună
cu credincioşii şi preoţii din Bucovina şi ţinutul Botoşanilor, ca şi la
Bucureşti, cu prilejul întâlnirilor

avute la biserici

şi

mănăstiri

cu

Graţia Sa, George Leonard Carey, Arhiepiscopul de Canterbury şi Pri
matul întregii Anglii şi al Comuniunii anglicane de pretutindeni.
Momentul acesta constituie o culme importantă din legăturile noas
tre contemporane. Se ştie că Biserica noastră strămoşească are legături
îndelungate cu Biserica Anglicană prin vizitele reciproce şi înţelegerile
pe care le-a avut de-a lungul ultimelor cinci decenii. De data aceasta,
Graţia Sa, George Leonard Carey, Arhiepiscopul de Canterbury şi al
întregii Comuniuni anglicane, a văzut mânăstirile din Bucovina şi din
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ţinuturile Botoşanilor şi ne-a mărturisit ele mai multe ori preţuirea pe
care o are pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru credincioşii şi
preoţii ei.
Am avut clipe de împreună-vorbire despre rolul Bisericilor noastre
pentru aşezarea înţelegerii şi a unor raporturi apropiate între popoarele
lum ii şi între Bisericile noastre. în vârtejiţi suferinţelor care se petrec
pe aproape tot globul pământesc, aceste clipe ne-au adus în inim i o nă
dejde pentru viitor ; ne-au adus nădejdea că aceste două Biserici: Bise
rica noastră strămoşească cu atâtea frumuseţi

de

artă,

de practică

bisericească şi de cultură şi Biserica Anglicană din întreaga lume, au
puncte comune foarte importante, iar în fruntea tuturor stă omul, cre
dincioşii şi Biserica Mântuitorului Hristos; stă datoria noastră, a slu
jitorilor Bisericilor de a face câte un pas, oricât de modest, dar cu
credinţă, pe calea înţelegerii omului zilelor noastre, dornic de dreptate,
dornic de lumina sufletului său şi de păstrarea credinţei pe care a moştenit-o. Nădăjduim că această întâlnire şi această împreună-rugăciune
a noastră, în multe din bisericile şi mănăstirile noastre, vor ajuta ca
noi să ne apropiem şi mai m ult şi vor constitui temelii trainice în con
solidarea legăturilor noastre, care să jie închinate apropierii dintre oa
meni, apropierii în prim ul rând dintre Biserici şi îndeplinirii misiunii
noastre. M-am bucurat că vizita Graţiei Sale ne-a oferit prilejul de a
pune temelii noi pentru lucrarea noastră social-caritativă: un aşeză
mânt pentru întreţinerea bolnavilor, a copiilor,

în Bucureşti, şi ne-a

impresionat foarte m ult că am vizitat împreună spitalul «Christiana»,
aşezământul nostru ortodox, unde monahiile servesc bolnavii zi de zi
şi unde Graţia Sa, Arhiepiscopul de Canterbury a fost foarte impre
sionat de slujirea aceasta socială şi creştină. Noi ne rugăm bunului
Dumnezeu să binecuvânteze aceste întâlniri, să binecuvânteze ţara şi
poporul nostru, Bisericile noastre, ca să putem să ajutăm la uşurarea
poverii grijilor şi preocupărilor din Europa şi din lume».
La ora 17,00, avionul cu membrii delegaţiei anglicane a decolat
spre Londra.
Vizita în România a Graţiei Sale, Dr. George Leonard Carey, Arhi
episcop de Canterbury, Primat al întregii Anglii şi al Comuniunii A n
glicane de pretutindeni, însoţit de o delegaţie formată din clerici şi
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mireni, constituie un pas important în relaţiile tradiţionale dintre cele
două Biserici, Anglicană şi Ortodoxă Română.
Primatul Bisericii Anglicane a dorit să cunoască la faţa locului un
popor şi o Biserică, o cultură şi o spiritualitate, despre care vorbiseră
înaintaşii săi în scaunul de arhiepiscop de Canterbury. S-a contribuit
astfel la o bună cunoaştere de către noul arhiepiscop anglican a reali
tăţilor de la noi, în primul rând a tezaurului de spiritualitate ortodoxă
pe care-1 posedă Biserica noastră şi credincioşii ei. Oaspeţii anglicani
au fost, pe toată durata vizitei, impresionaţi de bogăţia spirituală a
poporului român. Ceea ce a impresionat foarte m ult pe oaspeţii Bisericii
Ortodoxe Române a fost, in primul rând, num ărul mare de biserici şi
mănăstiri pe care le-au întâlnit la tot pasul în ţara noastră, lăcaşuri
sfinte care grăiesc de la sine despre bogăţia spirituală a poporului, indi
ferent de vicisitudinile vremurilor trecute şi prezente.
In al doilea rând, distinşii oaspeţi au fost impresionaţi de frum u
seţea şi valoarea multiplă a acestor lăcaşuri sfinte şi anume, valoarea
duhovnicească, artistică, socială şi culturală, care vorbesc

de

geniul

creator, — atins de aripa harului şi a credinţei — , al credincioşilor orto
docşi români.
Apoi, oaspeţii au admirat cultul bogat al Bisericii Ortodoxe, săr
bătorile şi numărul mare de credincioşi pe care i-au văzut peste tot,
în biserici şi mănăstiri. în aceeaşi măsură, num ărul mare de preoţi, de
monahi şi de monahii.
Oaspeţii au admirat la credincioşii şi preoţii noştri păstrarea cu
sfinţenie a tradiţiilor creştine. Totodată, a fost remarcat faptul că Bise
rica Ortodoxă Română are în calendarul său numeroşi sfinţi locali, ceea
ce arată că pământul românesc a fost mereu binecuvântat de Dumnezeu
cu aceste mlădiţe odrăslite în sfinţenie.
în ceea ce priveşte învăţământul teologic, Facultatea de teologie
din Bucureşti a fost dovada concludentă pentru oaspeţii noştri că se
lucrează pentru cultivarea vocaţiei misionare şi sacerdotale, cu m ulti
plele lor aspecte.
Delegaţia anglicană a putut respira, pentru câteva zile, atmosfera
spiritualităţii ortodoxe româneşti, mai ales în dimensiunea sa monastică.
Mănăstirea Putna a putut prezenta oaspeţilor anglicani o oază duhov
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nicească de credinţă curată, loc unde astăzi există o obşte numeroasă
de monahi, majoritatea fiind tineri, ceea ce dovedeşte că şi în aceste
vremuri există vocaţie pentru slujirea Mântuitorului Hristos. Aceeaşi
remarcă, a existenţei vocaţiei pentru viaţa monahală, a fost făcută şi
la mănăstirea Suceviţa, ca şi la mănăstirea Voroneţ, locuri unde oaspeţii
au admirat picturile exterioare care vorbesc de geniul creator al meş
terilor populari sau al monahilor care îmbinau rugăciunea cu munca.
La mănăstirea Vorona a fost admirat stilul construcţiei celor două
biserici, unic la noi, cu cele trei turle, viaţa monahală vie şi numărul
mare de credincioşi şi pelerini la sărbătoarea hramului.
La mănăstirea Antim a fost apreciat şi stilul arhitectonic, ca şi
viaţa duhovnicească liturgică la care participau nu numai monahi, ci
şi un mare număr de credincioşi.
Graţia Sa, Arhiepiscopul anglican, a remarcat, de mai multe ori
în această vizită, asemănările Bisericii noastre cu Biserica Anglicană,
din mai multe puncte de vedere. Ambele sunt Biserici naţionale, cu lu
crare misionară, socială şi caritativă.
în ceea ce priveşte opera socială, caritativă, delegaţia anglicană a
admirat faptul că Biserica Ortodoxă Română este activă, în ciuda fap
tului că până în 1989, in perioada de totalitarism, Biserica a fost exclusă
oficial de la această lucrare. Vizitarea spitalului «Christiana», a întărit
impresiile delegaţiei anglicane în acest sens.
Oaspeţii au apreciat relaţiile armonioase ale Bisericii cu societatea
şi au apreciat interesul presei scrise şi vorbite faţă de Biserică, de viaţa
religioasă, faţă de prezenţa delegaţiei anglicane în România.
Prin această vizită a delegaţiei Bisericii Anglicane în România s-au
adus contribuţii noi la legăturile tradiţionale dintre Biserica Ortodoxă
Română şi Comuniunea Anglicană, precum şi la promovarea mişcării
ecumenice în căutarea mijloacelor celor mai potrivite pentru realizarea
unităţii creştine spre slava lui Dumnezeu şi a Bisericii Sale.
P ro f. L I V I U S T O I N A

CRONICĂ

Vineri, 2 iulie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Dl. Ion Broşteanu, preşedintele de onoare al Comunităţii româ
nilor din Elveţia.
Marţi, 6 miercuri 7 şi joi 8 iulie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a prezidat lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române.
Luni, 12 iulie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe DL profesor

Simeon

Soltarides,

jurnalist

la marele cotidian

«Elefterothypia», din Atena-Grecia.
Marţi, 13 iulie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe Em. Sa John E. Mc. Carthy, episcopul romano-catolic al diocezei de Austin, din

Texas, S.U.A.,

insoţit de Michael

Graden,

vicar al aceleiaşi dioceze.
La primire au fost de faţă PP.SS. Episcopi Nifon Ploieşteanul şi
Teofan Sinaitul, vicari patriarhali.
Sâmbătă, 31 iulie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
participat, la Academia militară, la solemnitatea înălţării în grad
a absolvenţilor Academiei tehnice militare

şi ai

Institutului de

medicină militară, promoţia «Marea Unire — 75», denumită astfel
în cinstea Împlinirii a 75 de ani de la Marea

Unire

de la Alba

Iulia.
Tot în această zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a ofi
ciat, în catedrala patriarhală, parastasul de şapte ani de la decesul
Patriarhului Iustin Moisescu. Au participat PP.SS. Episeopi-vicari,
Nifon Ploieşteanul, Teofan Sinaitul şi Roman Ialomiţeanul, preoţi
slujitori ai catedralei, membri ai familiei, numeroşi credincioşi.
Miercuri, 4 august 1993 —- Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe DL Leonti
la Bucureşti.

Sănduleac, ambasadorul Republicii Ucraina
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Joi, 12 august —- miercuri 17 august 1993 — Prea Fericitul

Părinte

Patriarh Teoctist a însoţit pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, patriarhul
ecumenic, aflat în vizită în ţara noastră.
Joi, 26 august 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pc Dl. Constantin Gârbea, ambasadorul României la Moscova.
Luni, 30 august 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit

pe

Dl.

Constantin

Despotopoulos,

preşedintele

Academiei

Republicii Elene.
Marţi, 31 august 1993 — Prea Fericitul
primit pe P. Cuv. Arhim.

Părinte

Ambrosios

Patriarh

Giakalis

din

Teoctist a
partea Prea

Fericitului Serafim, arhiepiscopul Atenei şi al întregii Grecii.
Vineri, 3 septembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Dl. Ion Gheorghiu, ambasadorul României la Vatican.
Luni, 6 septembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit, la aeroportul internaţional Otopeni, pe Graţia Sa, George
Leonard Carey, arhiepiscop de Canterbury, primatul Angliei şi al
Comuniunii anglicane din întreaga lume, însoţit de : D-na Carey,
de episcopul Edward

Holland,

de

canonicii

Hugh

Wybrew, şi

Stephen Platten, de capelanul Cristopher Newlands, parohul bise
ricii anglicane din

Bucureşti.

Prea

Fericitul

Teoctist a însoţit pe înaltul oaspete în
Luni, 13 septembrie 1993 — Prea Fericitul

Părinte

Patriarh

vizita

efectuată în ţară.

Părinte

Patriarh Teoctist

a primit pe pastorul Wolfram Reiss, secretarul executiv al Cole
giului de studii pentru bursierii ortodocşi

de la Erlangen, Ger

mania, din partea Bisericii Evanghelice din Germania.
Joi, 16 septembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe DL George Vasiliou, fost preşedinte al Republicii Cipru
Vineri, 17 — luni 20 septembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a efectuat o vizită în

Bulgaria,

la

invitaţia

Sfântului

Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, cu prilejul festivităţilor ce
au avut loc Ia împlinirea a 1100 de ani de la primul Sinod naţio
nal bisericesc bulgar, ce s-a ţinut în anul 893, în oraşul Preslav.
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Sâmbătă, 2d septembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat, la Facultatea de teologie din Bucureşti, la deschide
rea celui de al Vll-lea Congres al teologilor biblişti ortodocşi.
Duminică, 26 septembrie

1993 —

Prea

Fericitul

Părinte

Patriarh

Teoctist Însoţit de ÎI.PP.SS. Mitropoliţi Atanasie de îllioupolis şi
Nicodim de Ierissos — aflaţi in vizită în
Gherasim al Râmnicului, de PP.SS.
naitul şi

Damaschin

Severineanul,

ţara noastră şi de P.S.

Episcopi-vicari,
a târnosit

Teofan Si-

biserica

parohiei

Ceptura de Jos, judeţul Prahova cu hramul «Sf. Ioan Evanghe
listul» şi «Intrarea în biserică a Maicii Domnului».
Luni, 27 septembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte

Patriarh Teoctist

a primit pe P. Cuv. Ierom. Veniamin Coşeriu, stareţul mănăstirii
«Ştefan cel Mare şi Sfânt», din Veveriţa, Basarabia.
— în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe Dl. Victor Crăciun, preşedintele Ligii culturale pentru unitatea
românilor de pretutindeni, în legătură cu «Congresul spiritualităţii
româneşti din Balcani şi zonele învecinate»
— Tot în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh

Teoctist a

primit delegaţia Bisericii Ortodoxe Albaneze din S.U.A., condusă
de P.C. Pr. Soter Michael Edward, Dl. Sejdi Protopapa şi doi stri
denţi teologi ce studiază în România.
Pr. R E N E B R O S C Â R E A N U ,
S c cre ta ru l

C a b in e t u lu i

P a t r ia r h a l

♦paRTea ofici
LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL B IS E R IC II ORTODOXE ROMÂNE
Sumarul şedinţei de lucru din 6— 8 iulie 1903
Marţi, 6 iulie 1993, la ora 9,00, în catedrala patriarhala, în pre
zenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a membrilor Sfân
tului Sinod s-a oficiat slujba Te-Deum-ului de către P.S. Episcop-vicar
Serafim Făgărăşanul, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.
La ora 9,30, după ce se face apelul, constatându-se că prezenţa este
statutară, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist declară deschisă
şedinţa şi dispune să se dea citire propunerilor privind componenţa
comisiilor sinodale pentru sesiunea anului 1993.
In cadrul discuţiilor ce au avut loc în legătură acest subiect, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a subliniat faptul că aceste comisii
se stabilesc pentru o sesiune anuală, membrii Sfântului Sinod putând
opta pentru oricare dintre comisii. Este necesar, însă, ca aceste co
misii să fie echilibrate ca număr de persoane. Este de asemenea de
dorit, ca fiecare membru al Sfântului Sinod să facă parte din comisia
în care poate să aibă o contribuţie mai eficientă prin cunoaşterea şi
familiaritatea cu problemele specifice comisiei din care face parte.
In urma discuţiilor, plenul Sfântului Sinod aprobă componenţa
comisiilor, care se prezintă astfel :
I. Comisia pentru doctrină, viaţă religioasă şi
pentru mănăstiri
1. LP.S. Mitropolit Antonie al Ardealului
2. P.S. Episcop Petru de Bălţi
Locţiitor de mitroploit al Basarabiei

preşedinte
membru
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Î.P.S. Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor
P.S. Episcop Eftimie al Romanului şi Huşilor
P.S. Episcop Andrei al Alba luliei
P.S. Episcop-vicar Roman Ialomiţeanul
P.S. Episcop-vicar Gherasim Putneanul
P.S. Arhiereu-vicar Ioachim Vasluianul

195
membru
membru
raportor
membru
membru
membru

II. Comisia canonică-juridică şi pentru disciplină
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Î.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei
Î.P.S. Arhiepiscop Lucian la Tomisului
P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului
P.S. Episcop Epifanie al Buzăului
P.S. Episcop Calinic al Argeşului
P.S. Episcop Justinian al Maramureşului şi
Sătmarului
7. P.S. Episcop-vicar Calinic Botoşăneanul
8. P.S. Arhiereu-vicar Emilian Arădeanul

preşedinte
membru
membru
membru
raportor
membru
membru
membru

III. Comisia învăţăm ântului pentru pregătirea
personalului bisericesc
1. Î.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei
2. Î.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei
3. Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului
4. P.S. Episcop loan al Oradiei
5. P.S. Episcop-vicar Damaschin Severineanul
6. P.S. Episcop-vicar Irineu Bistriţeanul
7. P.S. Arhiereu-vicar Casian Gălăţeanul

preşedinte
membru
membru
membru
membru
membru
raportor

IV. Comisia afacerilor externe bisericeşti
1.
2.
3.
4.

Î.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului
Î.P.S. Arhiepiscop Antim al Dunării de Jos
P.S. Episcop Timotei al Aradului
P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul,
vicar patriarhal

5. P.S. Episcop Teofon Sinaitul,
vicar patriarhal
6. P.S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul
7. P.S. Arhiereu-vicar Irineu Slătineanul

preşedinte
membru
membru
raportor
membru
membru
membru
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în continuare, Prea Fericitul Părinte Preşedinte, propune să se
treacă la adoptarea ordinei de zi, care, după ce a fost îmbogăţită în
urma propunerilor făcute, a fost aprobată.
Apoi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist dispune să fie repar
tizate, pe comisii, dosarele privind problemele incluse în ordinea de zi,
în vederea examinării lor şi a întocmirii referatelor. După repartizarea
lucrărilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh suspendă şedinţa pentru exa
minarea de către comisii a problemelor şi pentru întocmirea referatelor,
anunţându-se reluarea lucrărilor în plen după ce comisiile vor încheia
activitatea de studiere.
La ora 17,00 Sfântul Sinod îşi reia lucrările în plen, sub preşe
dinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, care invită pe P.S.
Episcop Andrei al Alba Iuliei, raportorul Comisiei pentru doctrină, viaţă
religioasă şi pentru mănăstiri, să prezinte referatele asupra problemelor
analizate de comisie :
Temei nr. 4233/1993 — Adresa Guvernului României nr. 5/2309/
23 iunie 1993, în legătură cu :
a. Proiectul de lege privind reorganizarea sistemului de asigurări
sociale şi pensii pentru personalul Bisericii Ortodoxe Române, înaintat
Parlamentului cu Hotărârea Guvernului de adoptare nr. 48/18 februa
rie 1993.
b. Proiectul de lege privind salarizarea clerului şi a altor cate
gorii de personal al Cultelor, examinat în şedinţa de guvern din 23 iu
nie 1993, şi înaintat, pentru aprobare, Parlamentului României.
în urma examinării celor două proiecte de lege de către Comisia
pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, precum şi a dis
cuţiilor care au avut loc, Sfântul Sinod hotărăşte :
a. Ia act de Lege privind reorganizarea sistemului de asi
gurări sociale şi pensii pentru personalul Bisericii Ortodoxe
Române.
Patriarhia Română şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
vor întocmi şi transmite, către centrele eparhiale şi protoierii,
precizări şi instrucţiuni, pentru a se cunoaşte modul de întocmire
a dosarelor de depunere a acestora la organele competente şi
plata contribuţiilor de asigurări sociale.
Se va întocmi un raport informativ către Consiliul naţional
bisericesc şi Adunarea Naţională Bisericească referitor la patri
moniul Casei de pensii.
b. Ia act de Proiectul de lege privind salarizarea clerului şi
a altor categorii de personal al Cultelor, prin care, începând cu
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data de 1 iulie 1993, se acordă tuturor salariaţilor Bisericii o
contribuţie la nivelul salariului minim pe economie (art. 2, para
graful 3), inclusiv cota de asigurări sociale şi fondul de şomaj.
— întrucât până acum personalul
clerical din judeţele
Covasna şi Harghita s-a bucurat deja de o contribuţie la nive
lul salariului minim pe economie, pentru salariaţii parohiilor din
aceste judeţe, sa se ceară o contribuţie egală cu salariul integral
cuvenit.
— Patrivit art. 1 din Lege se va solicita să se acorde această
contribuţie egală cu salariul minim brut pe ţară pentru toţi sala
riaţii bisericeşti, indiferent în ce sector lucrează.
— Să se adreseze Guvernului şi forurilor legitime solicitarea
Patriarhiei Române ca, prin acordarea acestei contribuţii la ni
velul salariului minim brut pe ţară, salariaţii Bisericii să aibă
statut de funcţionari publici, cu îndatorirea car în viitor, Statul
să acorde salarizare integrală întregului personal bisericesc. în
acest sens, se vor repeta cererile de salarizare integrală, cereri
care vin din partea preoţilor.
— Aprobă ca pentru salarizarea personalului bisericesc (cle
rical şi TESA), să rămână în vigoare hotărârea Consiliului naţio
nal bisericesc şi a Sfântului Sinod nr. 1759/1990.
Temei nr. 4062/1993 — Scrisoarea nr. 2934/1993 a Sinodului m i
tropolitan al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, în legătură cu situaţia
patrimoniului bisericesc din cuprinsul eparhiilor acestei mitropolii.
Discuţiile purtate în plenul Sfântului Sinod şi la care au luat parte
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Î.P.S. Mitropolit
Antonie al Ardealului, Î.P.S. Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor,
Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, precum şi alţi ierarhi care
au în cadrul eparhiilor monumente bisericeşti şi de artă religioasă, care
formează patrimoniul cultural-naţional, au scos în evidenţă faptul că
monumentele istorice bisericeşti şi, în special, mănăstirile, devin din ce
în ce mai mult o gravă problemă a culturii şi spritualităţii româneşti,
datorită stării avansate de deteriorare şi a lipsei de mijloace materiale
pentru restaurarea lor.
Sesizări şi propuneri se primesc din partea diferitelor organe ale
Administraţiei locale, ale clerului, ale Centrelor eparhiale, alarmate că
nu se iau măsuri de către organele financiare responsabile menite să
rezolve problemele care ameninţă distrugerea probelor şi dovezilor per
manenţei şi continuităţii româneşti.
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In urma acestor discuţii au fost reţinute următoarele propuneri :
— Instituirea unei comisii speciale de ierarhi, care să conlucreze
cu Ministerul Culturii şi Direcţia Patrimoniului Cultural-naţional în
problemele care privesc monumentele istorice bisericeşti.
— Bisericile şi mănăstirile să fie considerate patrimoniu sacru, de
interes naţional şi de utilitate publică.
— Să se precizeze în Proiectul Legii patrimoniului, monumentelor
şi siturilor istorice că acestea au scop liturgic prioritar şi nu numai
turistic.
— Să se intervină din nou la forurile competente pentru introdu
cerea acestor precizări, amendamente şi propuneri în proiectul Legii
patrimoniului, monumentelor şi siturilor istorice.
— Să se ceară retrocedarea bunurilor imobile şi a terenurilor apar
ţinând Bisericii, care au fost trecute abuziv în patrimoniul statului,
pentru a se crea astfel baza materială pentru întreţinerea monumen
telor istorice şi de artă bisericească.
în legătură cu problema aceasta, Sfântul Sinod, luând în conside
rare propunerile comisiei, hotărăşte :
— îşi exprimă acordul cu propunerile de mai sus, urmând ca
acestea să fie transmise Ministerului Culturii şi Onoratului Guvern,
după caz, spre a fi avut în vedere la definitivarea proiectului Legii
patrimoniului-naţional, ansamblurilor şi siturilor istorice, precum
şi pentru asigurarea fondurilor necesare şi a bazei materiale pen
tru restaurarea şi întreţinerea acestora.
—■Aprobă instituirea unei Comisii sinodale de ierarhi care se
va îngriji de situaţia patrimoniului sacru şi care va fi în perma
nente relaţii de colaborare cu Comisia naţională a monumentelor,
ansamblurilor şi siturilor istorice şi cu Ministerul Culturii, pentru
discutarea şi soluţionarea problemelor care privesc patrimoniul
cultural-naţional bisericesc.
— Comisia va fi formată din Î.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei, Î.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului,
Î.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei, I.P.S. Arhiepiscop Pimen
al Sucevei şi Rădăuţilor, Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului,
P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului, P.S. Episcop Timotei al
Aradului şi P.S. Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmaruloi.
— Totodată, fiecare ierarh eparhiot, precum şi episcopii şi
arhiereii-vicari se vor implica personal pe plan local în relaţiile
cu organele judeţene de patrimoniu în soluţionarea problemelor
monumentelor istorice şi de artă bisericească.
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Temei nr. 3172/1993 — Referatul informativ al Cancelariei Sf.
Sinod privind sfinţirea Marelui Mir la Patriarhia Română în ziua de
15 aprilie 1993.
Referatul subliniază importanţa acestui eveniment din viaţa Bise
ricii Ortodoxe Române pentru desfăşurarea lucrării saie sfintitoare
pentru folosul şi creşterea duhovnicească a credincioşilor ei de pe
toate meleagurile.
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pen
tru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Exprimă Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist alese
mulţumiri pentru purtarea de grijă deosebită privind buna desfă
şurare a tuturor acţiunilor legare de sfinţirea, pentru a şaptesprezecea oară în Biserica noastră a Marelui Mir.
— Adresează mulţumiri I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatu
lui, Î.P.S. Arhiepiscop Lucian al Tomisului şi P.S. Episcop Nifon
Ploieşteanul, vicar patriarhal, pentru contribuţia adusă în procura
rea unora din ingredientele necesare preparării Sfântului şi Mare
lui Mir.
— Aduce mulţumiri II.PP.SS. membri ai Sfântului Sinod pen
tru participarea la acest istoric act din viaţa Bisericii Ortodoxe
Române.
Temei nr. 3623 1993 — Adresa Ministerului Justiţiei — Direcţia
generală a penitenciarelor, privind răspunsul la intervenţiile Patriarhiei
Române în legătură cu preoţii care acordă asistenţă religioasă în peni
tenciare. Propunerea de numire a câte unui preot-educator la fiecare
penitenciar.
în urma discuţiilor care au avut loc în plenul Sfântului Sinod, a
examinării documentaţiei trimisă Patriarhiei Române de către Ministe
rul Justiţei cu adresa nr. 1390 din 16 iunie 1993, referitoare la numirea,
încadrarea la salarizare şi condiţiile de recrutare a preoţilor care vor
activa in penitenciare, precum şi a precizărilor care s-au adus, Sfântul
Sinod hotărăşte :
— Ia act şi Îşi exprimă acordul cu adresa Ministerului Justi
ţiei nr. 1390/16 iunie 1993, prin care se reglementează recoman
darea de către Patriarhia Română, numirea şi încadrarea de preoţi
care să acorde asistenţă religioasă în penitenciare fiind salarizaţi
din fondurile de stat şi înscrişi în schemele de funcţii ale acestora,
ca personal civil.
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— îşi exprimă acordul cu dorinţa formulată de Direcţia gene
rală a penitenciarelor privind Încheierea unui protocol cu Patriar
hia Română, referitor la condiţiile de încadrare pe post, desfăşu
rarea activităţii şi alte aspecte care să precizeze statutul preoţilor
ce vor funcţiona la penitenciare.
— îşi expimă dorinţa ca, după aprobarea Legii clerului m ili
tar preoţii care vor activa în penitenciare să fie integraţi în rân
durile clerului militar, bucurându-se de aceleaşi drepturi.
— Eparhiile din Patriarhia Română vor înainta, în cel mai
scurt timp Cancelariei Sf. Sinod, dosarele preoţilor recomandaţi şi
numiţi de chiriarh, şi care întrunesc condiţiile transmise cu adresa
nr. 3623/16 iunie 1993, pentru a activa în penitenciarele din raza
eparhiei respective.
Temei nr. 3820/1993 — Referat privind situaţia asociaţiei «Oastea
Domnului».
Examinând referatul respectiv, Comisia pentru doctrină, viaţă re
ligioasă şi pentru mănăstiri, semnalează că la Cancelaria Sf. Sinod s-a
primit scrisoarea P.S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul din 9 şi 30
iunie 1993 şi scrisoarea I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, din
23 iunie 1993, în care se fac relatări despre situaţia actuală din sânul
asociaţiei «Oastea Domnului».
După discuţiile purtate şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de situaţia actuală din sânul Asociaţiei «Oastea
Domnului» prezentată în scrisorile P.S. Episcop-vicar Serafim
Făgărăşanul, I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului, precum şi în
luările de cuvânt ale celorlalţi membri ai Sfântului Sinod.
— îndatorează pe P.S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul ca,
prin conlucrare cu ierarhii locali şi cu Sfatul frăţesc pe ţară, să
analizeze în profunzime şi sub toate aspectele, situaţia actuală din
sânul Asociaţiei Oastea Domnului, pe care s-o prezinte Sfântului
Sinod, într-o dare de seamă cu propuneri, în vederea examinării,
la proxima şedinţă sinodală.
— Aprobă să se adreseze Sfatului frăţesc pe ţară şi mem
brilor Asociaţiei Oastea Domnului un cuvânt părintesc.
Temei nr. 3907/1993 — Referatul Sectorului II economic al A dm i
nistraţiei Patriarhale, privind situaţia, la 30 iunie 1993, a colectei pen
tru Fondul central misionar din Duminica Ortodoxiei, a anului 1993.
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Din referatul prezentat rezultă că veniturile realizate la această
colectă, însumează 44.000.000 lei, cu o depăşire de 17.000.000 lei peste
prevederile bugetare.
Cheltuielile efectuate în perioada 1 ianuarie — 30 iunie 1993 însu
mează 7.765.000 lei.
Urmare discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de situaţia, la 30 iunie 1993, a colectei pentru Fondul
central misionar din Duminica Ortodoxiei a anului 1993.
— Ia act de necesitatea reexaminării şi redistribuirii subven
ţiilor de la Fondul central misionar pentru completarea salariilor
personalului clerical din parohiile cu posibilităţi materiale reduse,
care în momentul de faţă sunt insuficiente scopului pentru care
au fost aprobate iniţial de Sfântul Sinod.
— Pentru a se putea lua o hotărâre în legătură cu cele de mai
sus, centrele eparhiale beneficiare de subvenţii la salarizare sunt
îndatorate a trimite documentaţia necesară cu personalul clerical
pe care socoteşte sâ-1 propună pentru acordarea de subvenţii de la
Fondul central misionar la salarizare.
— După primirea documentaţiilor de la centrele eparhiale şi
solicitarea contribuţiei de la stat la salarizarea personalului bise
ricesc, egală cu salariul minim pe economie, se vor reexamina şi
redistribui subvenţiile existente, ţinându-se seamă ca sumele dis
ponibile să fie virate în contul eparhiilor, proporţional cu nevoile
exprimate, ţinându-se seama, pe cât posibil, şi de cererea A rhi
episcopiei Sibiului pentru târnosirea mănăstirii Sâmbăta şi de cea
a Episcopiei Alba Iulia pentru construirea catedralei ortodoxe din
Blaj.
— Sectorul II al Administraţiei Patriarhale se va îngriji ca
şi cele 16 protopopiate restante, să vireze rezultatul colectei F.C.M.
în contul Administraţiei Patriarhale.
Temei nr. 3757/1993 — Referat privind participarea reprezentan
ţilor Bisericii Ortodoxe Române la «Conferinţa ecumenică pentru
armonizarea relaţiilor interconfesionale şi interetnice», din România
Cluj-Napoca, 1— 2 aprilie 1993
In urma discuţiilor purtate, la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, Sfântul Sinod hotărăşte :

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

—
Ia act dc participarea P.S. Episcop Andrei al Alba Iuliei,
a P.S. Episcop-vicar Irineu Bistriţeanul şi a P.C. pr. dr. Ioan
Sauca, consilier patriarhal, la lucrările «Conferinţei ecumenice
pentru armonizarea relaţiilor interconfesionale şi interetnice din
România», desfăşurată la Cluj-Napoca in zilele de 1— 2 aprilie
1993 şi le exprimă mulţumiri pentru participare.
In continuare au fost prezentate referate asupra următoarelor
probleme :
Temei nr. 4170/1993 — Adresa Arhiepiscopiei Sibiului nr. 1498/
1993, cu propunerea de reînfiinţare a mănăstirii de călugăriţe cu hra
mul «Naşterea Maicii Domnului» de la Boholţ-Făget, protopopiatul
Făgăraş, judeţul Braşov.
Temei nr. 2891/1993 — Adresa Arhiepiscopiei Sucevei şi R ă
dăuţilor nr. 744/1993 cu propunerea de înfiinţare a mănăstirii de călu
g ă r iţ e «Sfinţii Voievozi» din Slătioara, protopopiatul Fălticeni, judeţul
Suceava.
Temei nr. 1651/1993 — Adresa Arhiepiscopiei C lujului nr. 297/1993,
cu propunerea de transformare a schitului Dobric, jud. Bistriţa-Năsăud,
în mănăstirea de călugăriţe.
Temei nr. 380/1993 — Adresa Episcopiei Romanului şi Huşilor
nr. 389/1993, cu propunerea de transformare a schitului Mălineşti, lo
calitatea Gărceni, jud. Vaslui, în mănăstire de călugări.
Temei nr. 4235/1993 — Adresa Episcopei Romanului şi Huşilor
nr. 1812/1993, prin care solicită înfiinţarea mănăstirii cu hramul «Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt» din localitatea
Codăeşti, judeţul Vaslui.
Temei nr. 4135/1993 Adresa Episcopiei Oradiei nr. 1046/1993, cu
propunerea de înfiinţare a mănăstirii de călugări Strâmba, cu hramul
«Adormirea Maicii Domnului», jud. Sălaj.
în urma discuţiilor purtate pe marginea fiecărui referat, având în
vedere prevederile statutare, motivele invocate şi ţinând seama de lăm u
ririle şi propunerile chiriarhilor respectivi, şi la propunerile Comisiei
pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri.
Sfântul Sinod a aprobat toate propunerile menţionate, comunităţile
respective urmând să se organizeze şi să-şi desfăşoare viaţa în confor
mitate cu legislaţia bisericească în vigoare :
Temei nr. 4276/1993 — Procesul verbal al Permanenţei Consiliului
naţional bisericesc din 1 iulie 1993, privind stabilirea preţului unitar
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de desfacere la produsele Institutului Biblic şi de Misiune, pe tot
cuprinsul Patriarhiei Române şi preţul abonamentelor la revistele
centrale bisericeşti, la publicaţiile apărute în colecţia «Părinţi şi scriitori
bisericeşti», şi la «Vestitorul Ortodoxiei Româneşti», începând cu
1 ianuarie 1993.
Sfântul Sinod, luând în discuţie propunerile Permanenţei Consi
liului naţional bisericesc, la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă
religioasă şi pentru mănăstiri, hotărăşte următoarele :
— Aprobă ca la stabilirea preţurilor de livrare să se includă şi
rabatul cuvenit centrului eparhial şi revânzătorilor, în aşa fel ca pre
ţurile de vânzare să fie unice pe ţară.
— Aprobă propunerile referitoare la
mentelor la publicaţiile centrale.

cuantumul

preţului

abona

Temei nr. 4325 1993 — Sesizarea I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al
Clujului, privind necesitatea luării de măsuri privind pe falşii călugări
şi călugării cerşetori.
în urma studierii acestei probleme de către Comisia pentru doctrină,
viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, ca şi a propunerilor de măsuri
întocmite de către Comisie, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Legat de fenomenul de cerşetorie, care ia amploare în
numele Bisericii sau aşezămintelor bisericeşti, se interzice colec
tarea de bani, materiale de construcţii şi alimente, de către călu
gării vagabonzi sau de către alte persoane. Nu se vor putea face
colecte fără aprobarea chiriarhului locului.
Cei ce adună ofrande vor fi legitimaţi de către preot, protopop
sau alte organe oficiale, şi dacă nu vor putea face dovada că au
aprobarea Centrului eparhial se vor lua măsurile în consecinţă.
Această măsură se va comunica preoţilor, din protoierii şi prin
presă.
— In

legătură

tot

cu

vagabondajul,

Comisia

propune

ca

monahii ce umblă prin ţară să nu fie primiţi fără acte în regulă.
Cu atât mai mult se va aplica acest tratament preoţilor.
— Sfântul Sinod consideră că este oportun şi hotărăşte sa
se introducă legitimaţii pentru preoţi şi călugări. Pentru perso
nalul monahal vor fi obligatorii biletele de voie uniformizate.
— în ce priveşte ascultările mănăstireşti (econom, eclesiarh),
la numirea şi menţinerea lor in schemă să opereze întâi regula
mentul vieţii monahale, decizia ierarhului şi apoi legislaţia comună.
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— Centrele eparhiale vor studia şi vor face propuneri pentru
a se lua în examinare problema salariilor şi pensiilor călugărilor
şi dacă acestea intră sau nu în casa mănăstirii.
Miercuri, 7 iulie, ora 9,00 — La reluarea lucrărilor Sfântului Sinod,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe P.S. Episcop Calinic
al Argeşului, raportorul Comisiei canonică-jurdică şi pentru disciplină
să prezinte referatele asupra problemelor repartizate comisiei :
Temei nr. 3863/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod privind
necesitatea continuării lucrărilor Comisiei sinodale pentru canonizarea
sfinţilor români.
Ţinând seama că nu s-au finalizat o seamă de lucrări privitoare la
sfinţii canonizaţi în anul 1992 ;
In urma amplelor discuţii care s-au purtat în cadrul plenului
Sf. Sinod şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru dis
ciplină, Sfântul Sinod a adoptat următoarele hotărâri :
— Se aprobă continuarea lucrărilor Comisiei sinodale pentru
canonizarea unor sfinţi români. Această comisie îşi va concentra
preocupările In special asupra următoarelor probleme :
— Studierea propunerilor, primite
Sinod, privind noi cazuri de sfinţi.

la

— Stabilirea rânduielilor tipiconale, a

Cancelaria
modului

de

Sfântului
înscriere,

în calendar şi sinaxar, a sfinţilor canonizaţi în 1992, în raport cu
ceilalţi sfinţi ai Ortodoxiei universale, înscrişi în calendare sau
sinaxare în ziua respectivă (să se precizeze dacă este sfânt cu pri
veghere, cu polileleu, cu slavoslovie etc., etc.).
— Să se ia în studiu

definitivarea

slujbelor

religioase ale

acestora (aflate la Cancelaria Sf. Sinod), în vederea introducerii lor
în minee.
—
Privitor ia Sfinţii care s-au săvârşit în spaţiul carpatodanubiano-pontic, canonizaţi şi cinstiţi de alte Biserici, comisia să
indice cărora dintre ei li se va întocmi slujbă religioasă integrală
sau numai sinaxar, tropar şi condac, care să fie înscrise în mineele respective. Să se stabilească ordinea înscrierii în calendar a
sfinţilor respectivi, în relaţie cu ceilalţi sfinţi ai zilei.
— Comisia să studieze şi să propună în ce carte de cult să fie
cuprinsă slujba sfinţilor români (la finele Pcnticostarului, după
Duminica Tuturor Sfinţilor sau la începutul Octoihului).
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Temei nr. 2594/1993 —■Referat privind Documentul de lucru din
27 aprilie 1993 al Comisiei speciale, stabilită de Sfântul Sinod pentru
cercetarea cazului Glodeni-Pucioasa.
în urma analizării referatului privind manifestările de la PucioasaGlodeni, a discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte următoarele :
—
întrucât manifestările în cauză, străine Ortodoxiei, au avut loc
în cuprinsul Arhiepiscopiei Târgoviştei, urmează ca această problemă
să fie In atenta supraveghere a chiriarhului locului, care va lua măsu
rile cele mai potrivite cu putinţă, pentru integrarea pe făgaşul învăţă
turii creştin-ortodoxe, tradiţionale, a celor în cauză.
Temei nr. 4176/1993 — Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor nr.
2743/1993, în legătură cu hotărârea Consiliului eparhial al acelei epar
hii, privind înfiinţarea unei episcopii cu jurisdicţie peste judeţele Ialo
miţa şi Călăraşi.
Luând în considerare motivaţia prezentată în dosar şi la propu
nerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea unei noi episcopii, «a Sloboziei şi Călă
raşilor», cu jurisdicţie asupra judeţelor Ialomiţa şi Călăraşi, urmând
ca sediul să fie stabilit după cunoaşterea exactă a condiţiilor.
— Noua episcopie se va încadra
Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei.

în

jurisdicţia

canonică

a

— Hotărârea va fi prezentată Adunării Naţionale Bisericeşti,
pentru aprobare.
Temei nr. 4277/1993 — Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor nr.
3776/1993, în legătură cu prelungirea valabilităţii rezultatelor con
cursurilor pentru ocuparea posturilor de preot în capitală şi în oraşele
mari.
Urmare discuţiilor care au avut loc şi precizărilor făcute de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, cu privire la situaţia specială din
Capitală, Sfântul Sinod hotărăşte :
— în acord cu propunerea Arhiepiscopiei Bucureştilor, aprobă
ca examenul-concurs pentru numirea de preoţi în capitală şi ora
şele mari din Arhiepiscopia Bucureştilor, să aibă valabilitate timp
de un an de zile ,indiferent de parohia din oraşul respectiv, pen
tru care preotul a candidat.
— Această hotărâre poate fi aplicată şi în alte oraşe din alte
eporhii, dacă chiriarhul locului o consideră mai eficientă pe plan
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local, decât prevederile hotărârilor Sfântului Sinod adoptate ante
rior (3227/1991 şi 511/1992).
Temei nr. 4272 1993 — Propunerea l.P.S. Mitropolit Antonie al
Ardealului, de a i se acorda P. Cuv. Arhim. Veniamin Tohăneanu, ran
gul de stareţ onorific pe viaţă, la mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de
Sus, Jud, Braşov.
Având în vedere propunerea l.P.S. Mitropolit Antonie al Ardea
lului, făcută pe baza prevederilor art. 22, alin. 4 din Statutul pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române :
Ţinând seama că o propunere similară a fost soluţionată favorabil
de către Sfântul Sinod, în legătură cu P. Cuv. Arhim. Iachint Unciuleac
de la mănăstirea Putna :
La propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină,
Sfântul Sinod hotărăşte :
—
Acordă P. Cuv. Arhim. Vaniamin Tohăneanu titlul onorific de
stareţ pe viaţă al mănăstirii Brâncoveanu, urmând ca, potrivit rânduie
lilor bisericeşti, să fie pomenit primul la slujbe, ocupând în biserică
strana stăreţească.
Prea Sfinţitul Calinic Argatu, prezintă, apoi, referatul în legătură
cu propunerile venite de la unele eparhii pentru promovarea în treapta
de arhimandrit a unor slujitori cu merite deosebite.
Temei nr. 1218/1993 — Adresa Arhiepiscopiei Craiovei nr. 3403/
1992, cu propunerea de a se acorda P. Cuv. Protos Grigore Vlădâşel
slujitor la mănăstirea Gura Motrului, Jud. Mehedinţi, rangul de arhi
mandrit ;
Temei nr. 2596/1993 — Propunerea P.S. Episcop Justinian al M ara
mureşului şi Sătmarului nr. 994/1993, de a se acorda P. Cuv. Protos.
Justin Hodea, stareţul mănăstirii «Sfânta Ana» Rohia, jud. Maramureş,
rangul de arhim andrit;
Temei nr. 4273/1993 — Adresa Arhiepiscopiei Sibiului nr. 1516/
1993, cu propunerea de a se acorda P. Cuv. Protos. Irineu Duvlea,
slujitor la mănăstirea Brâncoveanu-Sâmbăta de Sus, jud. Braşov, ran
gul de arhimandrit ;
Temei nr. 2186/1993 — Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor nr.
1094/1993, cu propunerea de a se acorda P. Cuv. Protosinghel Arsenie
Papacioc de la schitul «Sfânta Maria» — Techirghiol, rangul de arhi
mandrit.
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în toate aceste cazuri, ţinând seama de recomandarea chiriarhilor,
ca şi de avizul favorabil al Comisiei pentru doctrină, Sfântul Sinod a
aprobat acordarea rangului de arhimandrit slujitorilor menţionaţi.
Temei nr. 48822/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod privind
Decizia P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului, cu atribuţiile P.S. A rhi
ereu-vicar Irineu SlătineanuL
La propunerea Comisiei
canonică-juridică şi pentru disciplină,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă Decizia din 1 iulie 1993 a P.S. Episcop Gherasim
al Râmnicului, cuprinzând atribuţiile P.S. Arhiereu Irineu Slătineanul, vicarul Episcopiei Râmnicului.
Temei nr. 3695/1993 — Constituirea unui protopopiat, francez,
care solicită oblăduirea canonică a Patriarhiei Române.
Hotărârea Sfântului Sinodal Bisericii
Ortodoxe Române din 3
martie 1993, prin care s-a decis retragerea oblăduirii canonice Diocezei
catolice-ortodoxe din Franţa şi episcopului Germain a dat naştere la
diverse reacţii din partea preoţilor acelei eparhii. Un grup de preoţi şi
diaconi, care au aparţinut Episcopiei catolice-ortodoxe din Franţa s-au
constituit într-un protopopiat şi au cerut să fie integraţi în Arhiepisco
pia Ortodoxă Română pentru
Europa centrală şi occidentală, dacă
aceasta va avea un nou ierarh, sau dacă nu, să treacă direct sub
oblăduirea canonică a Patriarhiei Române.
Au avut loc ample discuţii, la sfârşitul cărora,
Prea
Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist, sintetizând, a arătat că, acceptarea acestui
protopopiat sub jurisdicţia Bisericii
Ortodoxe Române n-ar însemna
dezicerea faţă de hotărârea luată de către Biserica noastră în luna mar
tie 1993.
Prea Fericirea Sa arată, de asemenea, faptul că ritul galican a fost
acceptat de Biserica noastră în trecut şi nu pot fi găsite motive pentru
care el să poată fi respins acum.
In urma supunerii la vot a acestui temei şi la recomandarea Comi
siei canonică-juridică şi pentru disciplină, membrii Sfântului Sinod cu
26 voturi pentru, 3 voturi contra şi o abţinere, au hotărât :
— Aprobă cererea de primire a Protopopiatului ortodox fran
cez sub jurisdicţia Patriarhiei Române, ca parte integrantă a Ar
hiepiscopiei ortodoxe române de la Paris.
— La săvârşirea slujbelor care alcătuiesc cultul divin, sluji
torii bisericeşti ai protopopiatului vor oficia cu regularitate alter
nativ, în duminici, sărbători şi zile de rând, ritul galican şi ritul
bizantin integral, potrivit condiţiilor iniţiale puse la primirea
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în Ortodoxie, spre a se putea
comuniunea.

realiza

slujba

comună şi inter-

După epuizarea referatelor întocmite de Comisia canonică-juridică
şi pentru disciplină, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe
P.S. Arhiereu-vicar Casian Gălăţeanul, raportorul Comisiei învăţământu
lui pentru pregătirea personalului bisericesc, să prezinte referatele asu
pra problemelor date în studiu acestei comisii :
Temei nr. !672f 4106/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod în
legătură cu Protocolul încheiat între
Ministerul învăţământului (nr.
9481/1993) şi Secretariatul de Stat pentru Culte (nr. 18591/1993), pri
vind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar şi in
cluderea acestuia în reţeaua instituţiilor de învăţământ de stat, înce
pând cu data de 1 ianuarie 1993 şi scrisoarea Ministerului învăţăm ântu
lui (nr. 9489/1993), privind metodologia finanţării de la bugetul de stat
a instituţiilor şcolare teologice preuniversitare, care se integrează în
reţeaua învăţăm ântului de stat.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţăm ântu
lui, pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod a hotărât :
— Ia act de cele două documente supuse examinării Sfân
tului Sinod, cu următoarea recomandare : clasele seminariale, in
tegrate deja în învăţământul de stat, să se organizeze specific
unui Seminar teologic cu identitate proprie, mai ales că Semina
rul funcţionează pe o perioadă de 5 ani.
în vederea preluării la salarizare a posturilor de spiritual,
acestea se transformă în posturi de profesori de practică liturgică
şi formare duhovnicească, cu menţinerea atribuţiilor de spiritual,
prevăzute în Regulamentul învăţământului teologic.
Temei nr. 221 şi 2810/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod cu
privire la :
1. Metodologia perfecţionării pregătirii cadrelor didactice din învă
ţământul teologic preuniversitar şi
2. Metodologia şi tematica examenului de atestare a cunoştinţelor
religioase în vederea abilitării absolvenţilor din şcolile normale, de a
preda educaţia moral-religioasă în învăţământul de stat, la clasele I— IV.
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei învăţă
mântului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod ho
tărăşte :
— Ia act de stadiul în care se află demersurile Patriarhiei Ro
mâne pentru avizarea de către Ministerul învăţăm ântului a meto
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dologiei perfecţionării pregătirii cadrelor didactice din învăţămân
tul preuniversitar, în vederea obţinerii gradelor didactice, urmând
să fie puse în aplicare îndată după obţinerea avizului respectiv.
— Ia act de metodologia şi tematica examenului pentru ates
tarea cunoştinţelor religioase a absolvenţilor şcolilor normale care
vor preda educaţia moral-religioasă în şcolile de stat la clasele I— IV,
transmisă deja pentru punere în aplicare tuturor centrelor eparhi
ale, cu recomandarea de a contacta inspectoratele şcolare teritoria
le şi direcţiunile şcolilor normale din cuprinsul eparhiilor respec
tive, pentru organizarea examenului (adresa Cancelariei Sf. Sinod
nr. 2810/5.07.1993).
Temei nr. 1981/1993 — Referatul
Cancelariei Sf. Sinod pentru
aprobarea planurilor de Învăţământ la facultăţile de teologie pentru anul
universitar 1993— 1994.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Învăţământului
pentru pregătirea personalului bisericcsc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă structura planului de învăţământ pe 4 ani la pro
filul Teologie pastorală, de la facultăţile de teologie în forma avi
zată de Comisia specială a Învăţământului teologic şi perfectată
de comun acord cu Ministerul Învăţământului, care include obli
gatoriu şi Seminarul pedagogic, începând cu anul universitar 1993
— 1994.
— Aprobă structura unitară a planului de învăţământ (trun
chiul comun al disciplinelor de specialitate teologică), la profilu
rile Teologie-litere, Teologie-asistenţă socială, Teologie-patrimoniu
cultural, valabil începând cu anul universitar 1993— 1994, cu pre
cizarea că Seminarul pedagogic este obligatoriu numai pentru can
didaţii care dorcsc să activeze în învăţământ.
— Aprobă reformularea denumirii catedrelor, conferinţelor şi
lectoratelor, aşa cum au fost menţionate în planurile de învăţă
mânt, valabile începând cu anul universitar 1993— 1994.
— Programele analitice la disciplinele de specialitate teolo
gică se vor revizui în conformitate cu noile planuri de învăţământ,
valabile începând cu anul universitar 1993— 1994.
— Programele analitice la disciplinele de specialitate teologi
căse vor revizui în conformitate cu noile
planuri de învăţământ
şi noile denumiri ale disciplinelor de studiu.
— Aprobă structura planului de învăţământ elaborat pentru
anul V de aprofundare la profilul Teologie-pastorală, urmând ca
acesta să fie pus în aplicare odată cu avizarea lui de către Minis
terul învăţământului.
B O. R. — 14
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— Se vor întocmi planurile de învăţământ pentru cei ce stu
diază la fără frecvenţă (5 ani), precum şi programele analitice
adecvate acestei durate de către cadrele didactice, prin decanate
(colective de cadre didactice, pe secţii, de la Facultăţile de teologie).
Temei nr. 3786/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu adresa Facultăţii de teologie din
Bucureşti nr. 567/1993, privind
menţinerea examenului de licenţă în forma actuală, la facultăţile de
Teologie pastorală.
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei învă
ţământului pentru pregătirea
personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— In anul universitar 1992— 1993 examenul de licenţă se va
desfăşura în conformitate cu prevederile art. 164— 166 din Regu
lamentul învăţământului teologic şi ale hotărârilor Sfântului Si
nod nr. 11.841/1988.
— Pentru viitor, facultăţile de teologie care au secţie Teologie-pastorală vor face propuneri privind modalitatea susţinerii exa
menului de licenţă, ţinânclu-se cont atât de experienţa de până
acum (aspectul de recapitulare a materiei), precum şi de necesi
tatea unei examinări mai profunde pe marginea proiectului de
teză de licenţă pentru a dezvolta personalitatea candidatului şi a
încuraja întocmirea de teze publicabile. Propunerile se vor co
munica la Cancelaria Sf. Sinod.
Temei nr. 4071/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu adresa Facultăţii de teologie din Bucureşti nr. 695/1993 privind mo
dul de organizare şi desfăşurare a cursurilor de doctorat în teologie.
Având în vedere că amendamentele propuse provin de la o singură
facultate, necunoscându-se, în acest sens şi opiniile celorlalte facultăţi
de teologie din cuprinsul Patriarhiei Române ;
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei învă
ţământului pentru pregătirea personalului
bisericesc,
Sfântul Sinod
hotărăşte :
-— Adresa Facultăţii de teologie din Bucureşti nr. 695/1993,
cu propunerile privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului în
teologie, va fi trimisă Comisiei speciale pentru învăţământul teo
logic, formată din ierarhi şi profesori de teologie, care, în consul
tare cu facultăţile de teologie, va face propuneri corespunzătoare
Sfântului Sinod.
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Temei nr. 2720/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod, în legătură
cu problema elaborării manualelor pentru seminariile teologice liceale
şi a cursurilor universitare, a revizuirii şi îmbunătăţirii acestora şi a
posibilităţilor pentru introducerea la tipar.
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea perso
nalului bisericesc şi în urma amplelor discuţii care s-au purtat în plen,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Pentru seminarii manualele vor fi întocmite pe baza pro
gramelor analitice unitare, aprobate de Sfântul Sinod.
— Manualele vor fi redactate fie pe grupe de cadre didactice,
fie de către un singur autor, profesor, dar validate de Sfântul Si
nod la propunerea Comisiei sinodale.
— în prima fază de îmbunătăţire a programelor analitice, pro
fesorii pentru seminarii vor avea o consultaţie cu profesori de spe
cialitate de la facultăţile de teologie pentru a se asigura continui
tatea şi creşterea teologică formativă de la şcoala seminarială la
facultate.
— La întocmirea programelor analitice comisiile de profesori
vor ţine cont de planul de învăţământ global (disciplinele teologice
cât şi cele laice), înainte de a întocmi manualele care vor avea, pe
cât posibil, caracterul de sinteză (compendiu).
— In prima fază, o comisie specială va întocmi o programă
analitică corespunzătoare pentru şcolile teologice postliceale de cân
tăreţi bisericeşti-învăţâtori, pentru şcolile postliceale teologice-sanitare şi pentru şcoli normale, indicându-se materialul din manua
lele deja existente, potrivit programelor analitice specifice ca, apoi,
într-o altă fază să se întocmească manualele specifice.
— Toate manualele vor fi pătrunse de duhul de afirmare a
spiritualităţii ortodoxe, de evidenţiere a legăturii dintre credinţă şi
viaţă, cât şi de preocuparea misionară a Bisericii (prezentă în mod
efectiv, pastoral-misionar, în viaţa poporului).
— La baza revizuirii programelor analitice şi a manualelor de
seminar, vor sta următoarele principii :
a. Continuitatea (tradiţie bisericească
mântului) ;

românească

a

învăţă

b. înnoirea (principiu misionar ţinând seama de contextul so
cial şi cultural în care Biserica este prezentă şi lucrătoare : edm-
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caţia tineretului, filantropia, cultura de credinţă creştină, morala
familiei, problema unităţii Bisericii).
— Aceleaşi principii se vor aplica, prin analogie, şi la cursuri
le universitare.
— Comsiile se vor întruni, în componenţa existentă deja, la
Cancelaria Sf. Sinod, după examenele de admitere la facultăţile
de teologie din luna septembrie 1993.
Temei nr. 3016/1993 — Adresa Arhiepiscopiei Tomisului nr. 911/
1993, cu propunerea de înfiinţare, începând cu anul de învăţământ 1993
— 1994, în municipiul Constanţa, a şcolii postliceale teologico-sanitare,
destinată pregătirii personalului mediu sanitar pentru unităţile spitali
ceşti cu 30 locuri pentru anul I.
Luând act că înfiinţarea acestei şcoli teologice postliceale, împreună
cu şcoala din Piatra Neamţ, confirmă preocuparea Bisericii noastre pen
tru o angajare corespunzătoare în activitatea filantropică şi de asistenţă
socială ;
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea persona
lului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă solicitarea Arhiepiscopiei Tomisului de înfiinţare
a Şcolii postliceale teologice-sanitare din mun. Constanţa, cu un
număr de 30 de locuri pentru anul I, începând cu anul de învă
ţământ 1993— 1994.
Temei nr. 3085/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu adresa Ministerului învăţământului nr. 28.983/1993, cu propunerea
Universităţii din Bucureşti, pentru ca admiterea candidaţilor la facultă
ţile de teologie din Bucureşti, să se facă în ordinea mediilor şi nu pe
eparhii, începând cu anul universitar 1993— 1994.
în urma amplelor discuţii care au avut loc în plen şi la propunerea
Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfân
tul Sinod hotărăşte :
— începând cu anul universitar 1993— 1994 admiterea candida
ţilor în facultăţile de teologie se va face pe baza principiului compe
tiţiei valabil în Universitate, în ordinea descrescândă a mediilor,
fără a se mai ţine seamă de eparhii, chiriarhii acordând candidaţi
lor binecuvâtare de înscriere pentru facultatea din raza eparhiei
respective. Ulterior, între eparhiile vecine se va admite transferul
de licenţiaţi.
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Prezenta hotărâre a Sfântului Sinod va fi comunicată urgent
Ministerului învăţământului, eparhiilor şi facultăţilor de teologie,
urmând ca Ministerul să atribuie numărul de locuri pe facultăţi şi
nu pe eparhii.
Temei nr. 4612/.I993 — Propunerile I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu
al Clujului in legătură cu statutul Educaţiei moral-religioasă ca disci
plină de studiu în şcoli.
Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului prezintă o seamă de pro
puneri referitoare la statutul educaţiei moral-religioase care se predă
în şcolile de stat la clasele I— V III, propuneri care au rezultat din dis
cuţiile cu preoţii care predau educaţia moral-religioasă precum şi cu mnii
factori responsabili de învăţământ pe plan local şi anume :
1. Denumirea educaţiei moral-religioase care se predă în şcoli la
clasele I— V III să fie aceea de «Religie».
2. Religia să aibă statut de disciplină obligatorie de stadiu ca orice
disciplină de învăţământ.
3. Să fie trecută în catalog ca materie.
4. Răspunsurile elevilor să fie apreciate prin note şi nu prin califi
cative, mediile şi notările adunându-se la media generală ca orice dis
ciplină.
5. Absenţele elevilor să fie trecute în catalog.
6. Profesorii de religie (preoţi sau mireni) să participe, obligatoriu,
la şedinţele consiliului profesoral.
7. Predarea religiei să se extindă şi
cuprinzând ciclul primar, gimnazial şi liceal.

la

clasele IX — X II (XIII),

8. Predarea religiei să fie remunerată chiar şi acolo unde există
mai puţin de zece elevi într-o clasă.
9. Prin înţelegere cu inspectoratele şcolare şi cu Ministerul învă
ţământului, să se procedeze la numirea unui inspector pentru religie,
iar centrele eparhiale, la designarea unui consilier coordonator al acti
vităţii de predare a religiei.
Discuţiile purtate au arătat că dezideratele menţionate, au fost adu
se deja la cunoştinţa Ministerului învăţământului, din partea căruia s-a
apreciat că vor putea fi luate în considerare, după o şedinţă comună de
evaluare a activităţii de predare a educacaţiei moral-religioase în ca
drul fiecărui inspectorat, judeţ sau eparhie.
în urma discuţiilor purtate şi a lămuririlor care s-au dat, Sfântul
Sinod hotărăşte :
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— îşi însuşeşte propunerile Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al
Clujului, urmând a se interveni la Ministerul învăţământului pentra
acceptarea şi punerea lor în aplicare, începând cu anul 1993— 1994.
— îndatorează centrele eparhiale să iniţieze o întâlnire comu
nă a organelor eparhiale responsabile cu problemele de învăţământ
religios cu reprezentanţii pe plan judeţean privind învăţământul
religios în şcoală, în vederea unei evaluări a activităţii de predare
a religiei în şcoală şi a întocmirii de propuneri către Cancelaria Sf.
Sinod — pentru noul an şcolar 1993— 1994, în spiritul celor care
s-au aprobat de Sfântul Sinod, spre a se interveni la Ministerul
învăţământului.
Temei nr. 4611/1993 — Sesizarea I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al
Clujului, în legătură cu existenţa unor şcoli şi universităţi religioase,
fără aprobarea Bisericii.
După discuţiile şi opiniile exprimate in plen, Sfântul Sinod hotă
răşte :
— Teologia ortodoxă nu este o problemă particulară, ci ea
este funcţie şi slujire a învăţăturii şi vieţii Bisericii. Ca atare, ab
solvenţii şcolilor teologice care se pretind ortodoxe, dar care nu
funcţionează cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, nu vor fi recunoscuţi şi angajaţi de către Biserica Orto
doxă Română.
— Profesorii de teologie ortodoxă, care predau în şcolile de
teologie aprobate de Sfântul Sinod nu pot preda la alte şcoli de
teologie decât cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române.
De asemenea Sfântul Sinod mai hotărăşte :
— Nici un ierarh al Bisericii Ortodoxe Române nu poate face
parte din vreo grupare sau organizaţie religioasă, ecumenică, interreligioasă, politică sau
internaţională, fără aprobarea Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
în continuarea lucrărilor Sfântului Sinod (joi, 8 iulie), Prea Ferici
tul Părinte Patriarh Teoctist, invită pe P.S. Episcop Nifon Ploieşteanul,
raportorul Comisiei afacerilor externe bisericeşti, să prezinte referatele
la problemele date spre studiere şi refacerea acestei comisii :
Temei nr. 692/1993 : Vizita la Constantinopol a lî.PP.SS. Mitropoliţi
Antonie al Ardealului şi Nicolae al Banatului.
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In perioada 13— 17 martie 1993, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit
Antonie al Ardealului şi înalt Prea Sfinţitul Nicolae al Banatului, au
efectuat o vizită la Patriarhia Ecumenică.
Discuţiile cu comisia sinodală ecumenică, prezidată de Sanctitatea
Sa Patriarhul ecumenic Bartolomeu I, s-au axat, îndeosebi, asupra a
trei probleme :
1. Situaţia Mitropoliei Basarabiei ;
2. înfiinţarea unei Mitropolii ortodoxe române
ortodocşi din Europa centrală, cu sediul la Berlin ;

pentru

românii

3. Situaţia Episcopiei catolice-ortodoxe din Franţa.
în contextul discuţiilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
aduce la cunoştinţă Sfântului Sinod textul scrisorii Sanctităţii Sale
Bartolomeu I, patriarhul ecumenic, prin care este invitată o delegaţie
a: Patriarhiei Române să se întâlnească la Constantinopol cu o delegaţie
similară a Patriarhului Moscovei spre a discuta asupra situaţiei Bisericii
Ortodoxe din Republica Moldova. La scrisoare se ataşează şi o notă
cuprinzând trei puncte pe care Patriarhia Moscovei le consideră ne
cesare pentru conţinutul dialogului dintre Biserica Ortodoxă Română şi
Biserica Ortodoxă Rusă. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, arată
membrilor Sfântului Sinod că in scrisoarea de răspuns trimisă la Con
stantinopol şi-a dat, in principiu, acordul pentru un viitor dialog, dar
un dialog fără condiţii.
în urma discuţiilor avute şi în urma propunerilor Comisiei aface
rilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de discuţiile avute la Constantinopol în cursul cărora
Patriarhia Ecumenică a manifestat receptivitate faţă de cele expuse
de delegaţia Bisericii Ortodoxe Române în privinţa situaţiei Bisericii
Ortodoxe din Republica Moldova.
— Ia act, de asemenea, de corespondenţa purtată, în acelaşi sens,
intre Patriarhia Ecumenică şi Patriarhia Română.
— întrucât Patriarhia Moscovei a fixat trei puncte de discuţii pen
tru viitorul dialog în privinţa Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova,
urmează ca Patriarhia Română să-şi facă cunoscută poziţia în legătură
cu tematica Patriarhiei Moscovei şi să fixeze propria sa agendă de lucru
pentru discuţiile respective.
Temei nr. 3693/1993 — Darea de seamă a înalt Prea Sfinţitului
Mitropolit Nicolae al Banatului privind participarea înalt Prea Sfinţiei
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Sale la «Adunarea eparhială extraordinară» a Mitropoliei ortodoxe
române pentru Germania şi Europa centrală.
în baza hotărârii Sfântului Sinod din 22 ianuarie 1993, ca înalt
Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului să poarte de grijă de nou
înfiinţata Mitropolie ortodoxă română pentru Germania şi Europa cen
trală, cu sediul la Berlin, şi la invitaţia Comitetului mitropolitan de
coordonare al acelei Mitropolii, Înalt Prea Sfinţia Sa a făcut o vizită
în Germania, în perioada 30 aprilie — 14 mai 1993.
în urma amplelor discuţii care au avut loc în plenul şedinţei şi la
propunerea Comisiei afacerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Se ia cunoştinţă de stadiul la care a ajuns organizarea
Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală,
cu sediul la Berlin ;
— Să se asigure acestei eparhii, cât mai curând posibil, o
conducere canonică prin alegerea unui ierarh, întrucât se constată
că actuala conducere provizorie nu poate asigura organizarea şi
activitatea normală a acestei eparhii.
Temei nr. 3240/1993 — Cererea parohiei
ortodoxe române din
Lausanne — Elveţia, cu hramul «Sfinţii români», prin care se solicită
primirea sub jurisdicţia Patriarhiei Române.
în urma supunerii la vot a cererii parohiei ortodoxe române de la
Lausanne, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act, cu binecuvântare, de cererea parohiei ortodoxe
române de la Lausanne cu hramul «Sfinţii români» de a intra sub
jurisdicţia Patriarhiei Române.
Temei nr. 4204/1993 — Darea de seamă a înalt Prea Sfinţitului
Mitropolit Antonie al Ardealului, privind vizita în Republica Mol
dova, în perioada 19— 21 mai 1993.
în perioada 19— 21 mai 1993, la invitaţia Academiei de Ştiinţe din
Chişinău, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie al Ardealului a vizitat
Republica Moldova, unde în ziua de 20 mai a avut loc, simpozionul
«Onisifor Ghibu». înalt Prea Sfinţia Sa a ţinut o cumunicare intitulată
«Onisifor Ghibu» şi realităţile interconfesionale din Transilvania vre
mii sale.
Cu prilejul vizitei la Chişinău I.P.S. Mitropolit Antonie a fost
primit de dl. Mircea Snegur, preşedintele Republicii Moldova, cu dl.
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Petre Lucinschi, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, cu alte
personalităţi ale acestei Republici.
în urma discuţiilor avute în plen asupra darii de seamă şi la pro
punerea Comisiei afacerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de discuţiile avute de
Mitropolit Antonie la Chişinău ;

către

înalt

Prea Sfinţitul

— Să se acorde, în continuare, sprijin deosebit Mitropoliei
Basarabiei şi Prea Sfinţitului Episcop Petru de Bălţi, locţiitor de
mitropolit, în activitatea pe care o desfăşoară ;
— Să se editeze o broşură intitulată : «Adevărul despre M i
tropolia Basarabiei». înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi Antonie al
Ardealului şi Nestor al Olteniei sunt rugaţi să se îngrijească de
conţinutul acestei broşuri.
Temei nr. 1141/1993 — Vizita delegaţiei Bisericii Ortodoxe Sârbe
la Patriarhia Română, 22— 24 aprilie 1993.
Temei nr. 2850/1993 — Participarea P.S. Episcop Gasian Gălăţeanul la festivităţile organizate de Biserica Ortodoxă Bulgară, cu ocazia
celei de-a 40-a aniversări a restabilirii Patriarhiei Bulgare, Sofia,
10— 12 mai 1993.
În urma discuţiilor purtate asupra acestor două probleme şi la
propunerea Comisiei afacerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Se ia act de cele expuse de delegaţia Bisericii Sârbe, exprimându-se atât compasiunea faţă de tragedia locuitorilor teri
toriului fostei Iugoslavii, cât şi regretul că întregul conflict se
încearcă a fi transpus în plan religios ;
— Se ia act de cele expuse de către Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist delegaţiei Bisericii Ortodoxe Sârbe, în legătură
cu românii de pe Valea Timocului, recomandându-se iniţierea de
demersuri pe lângă Patriarhia Sârbă, în vederea obţinerii de drep
turi religioase pentru comunitatea românească din această regiune ;
— Se ia act de participarea P. S. Arhiereu Casian Gălăţeanul
la serbările prilejuite de cea de a 40-a aniversare a restabilirii
Patriarhiei Bulgare ;
— Totodată, se exprimă nădejdea că se vor crea condiţiile
pentru grabnica restabilire a unităţii canonice a Bisericii Ortodoxe
Bulgare surori.
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Temei nr. 3394/1993 — I.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei la sim
pozionul «Zilele interconfesionale de teologie şi pastorală ecumenică»
Madrid, 13— 14 aprilie 1993.
Temei nr. 5896/1993 — Participarea P. C. Pr. Traian Valdman la
forul european «Două mii de ani de cultură creştină», Roma, 12— 15
mai 1993.
In urma discuţiilor purtate, asupra fiecăruia dintre referate şi la
propunerea Comisiei afacerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod
hotărăşte :
—
Informarea opiniei publice prin presa bisericească şi cea
laică, după caz, despre participarea reprezentanţilor Bisericii Orto
doxe Române la aceste întruniri, precum şi publicarea mesajelor
transmise de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist cu aceste
ocazii :
II.PP.SS. Mitropoliţi PP.SS.
Episcopi, P. C. Consilieri
şi
ceilalţi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, participanţi la
diferitele întruniri peste hotare sunt rugaţi să întocmească mate
riale asupra întrunirilor la care au participat şi să le publice în
presa bisericească împreună cu textele mesajelor sau ale comuni
cărilor personale pe care le-au prezentat la acele întruniri.
La încheierea şedinţei, prin epuizarea problemelor înscrise la
ordinea de zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, mulţumeşte
membrilor Sfântului Sinod pentru participarea la şedinţă şi pen
tru contribuţia dusă la soluţionarea problemelor dezbătute, adresându-le rugămintea de a urmări îndeaproape aducerea la înde
plinire a hotărârilor luate.
La încheiere, Prea Fericirea Sa declară prorogată sesiunea sinodală
pe anul 1993.
Se rosteşte rugăciunea «Cuveni-se cu adevărat».

Preşedintele Sfântului Sinod
f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII O R T O D O XE R O M Â N E
SECRETARUL

SFÂNTULUI

S IN O D

f EPISCOP N IF O N PLOIEŞTEANUL
V IC A K P A T R IA R H A L

«Tradiţii răsăritene şi influenţe occidentale în Ţara Românească», de
Prof. Dr. Pavel Chihaia, Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucu
reştilor, Bucureşti, 1993, 262 p.
în ziua de 2 august 1993, a avut loc lansarea unei importante lucrări de istorie
medievală românească, la librăria «Dacia» din Capitală. Este vorba de lucrarea
Domnului Profesor Dr. Pavel Chihaia, intitulată : «Tradiţii răsăritene şi influenţe
occidentale in Ţara Rom ânească», tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, în editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. Autorul,
Domnul
Prof. Pavel Chihaia, un erudit cercetător al istoriei noastre, un scriitor foarte cu
noscut şi apreciat, şi un om de aleasă vocaţie, care şi-a închinat viata studierii
culturii şi artei medievale româneşti, este o persoană foarte apreciată în rândul
cercetătorilor şi profesorilor de teologie, pentru multiplele sale colaborări la re
vistele bisericeşti, pe parcursul a peste 20 de ani. Acesta a fost şi m otivul prin
cipal pentru care editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor s-a implicat
în tip ă
rirea acestei cărţi, iar cei doi consilieri (P. C. Pr. dr. Sabin Verzan, consilier pa
triarhal şi P. C. Pr. M ihai Hau, consilier cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor)
au participat — oficial — la lansarea acestei lucrări valoroase pentru cultura n a 
ţională şi bisericească, deopotrivă.
Iată ce spunea, cu acest prilej, P. C. Pr. dr. Sabin Verzan, consilier patriarhal :
«Cartea dom nului Pavel Chihaia este, înainte de toate, o restituire, realizată,
prin reeditarea şi înm ănuncherea în volum, a unor remarcabile micromonografii
istorice, de aleasă ţinută academică, tipărite de-a lungul a peste trei decenii, în
tară şi în străinătate. Editura Arhiepiscopiei Bucureştilor, condusă de un tânăr şi
inspirat consilier cultural — l-am num it pe pr. M ihai Hau —■ a preluat, aş zice,
cu îndrăzneală în această epocă a literaturii de consum — reeditarea în volum
a unei părţi a operei dom nului Pavel Chihaia, îm prăştiată în diferite publicaţii
periodice, foarte mare parte reviste bisericeşti. Acesta era singurul m ijloc posibil
de a pune la dispoziţia cercetătorilor şi cititorilor îm pătim iţi de literatură istorică
de calitate, o parte a operei unui important exeget al unor fapte şi evenimente din
evul mediu românesc, un ev care e departe de a-şi fi dezvăluit şi oferit toate
tainele şi componentele din care e alcătuit.
Scrise, în cea mai mare parte, într-o epocă în care adevărul istoric nu era
de la sine înţeles, studiile cuprinse în culcgerea de faţă cuceresc şi se impun prin
încrederea pe care editorul o dobândeşte în contact cu lucrarea, prin adevărul
expus documentat şi corect. De aici sim tăm ântul tonic şi optimist că istoria a

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

222

putut să fie o ştiinţa a adevărului şi într-o epocă a instituţionalizării minciunii.
Cu atât mai m ult este mai demn de recunoştinţă şi preţuire istoricul pe care îl
cinstim astăzi pentru unele din ostenelile sale cărturăreşti.
Constat cu nedisim ulată bucurie, ca dl. Pavel Chihaia a abordat în remarcabila
sa opera unele capitole ale istoriei Bisericii Ortodoxe Române. Domnia Sa dove
deşte, prin aceasta, nu atât o înclinaţie specială către acest domeniu al trecutului
nostru istoric, cât o înţelegere subtilă a adevărului fundamental că istoria poporu
lui român se împleteşte, uneori confundându-se, cu aceea a Bisericii sale naţionale.
Dacă statistica mea bibliografică este exactă, un număr de peste 25 de titluri
de studii dintre cele mai extinse datorate dom nului profesor Chihaia, însum ând
sute de pagini, au fost publicate, de-a lungul anilor, în periodice bisericeşti ca :
B.O.R., Glasul Bisericii, M itropolia Olteniei etc. Aceste gesturi publicistice săvârşite
în trecutul atât de apropiat nouă, un trecut în care se căuta ca periodicele biseri
ceşti să fie izolate de restul publicaţiilor româneşti, ca şi Biserica însăşi de socie
tatea noastră, onorează, deopotrivă, pe autor şi redacţia revistelor bisericeşti-gazdă.
Istoricul Pavel Chihaia a slujit în mod statornic, cu pasiune, dar fără patimă,
adevărul istoric românesc. El caută chipul neamului său în faptele şi evenimentele
cărora acest neam le-a dat naştere şi le-a trăit, căutând esenţele, ontologia feno
menelor dincolo de înfăţişarea în care acestea ni se prezintă. A utorul distinge
între aparente şi realitatea concepută ca o constantă a istoriei noastre, în cadrul
căreia, manifestarea unor atitudini-surpriză condamnabile la prima vedere, para
doxul însuşi, slujesc acel înscris definitoriu al chipului nostru ca fiinţe istorice.
Cât de fundamental ni se dezvăluie demersul autorului sărbătorit astăzi, prin
care se demonstrează apartenenţa la confesiunea ortodoxă a primilor domnitori
(voievozi) ai Ţării Româneşti (Basarab şi Nicolae-Alexandru), îm potriva unei opinii
care susţinea confesiunea catolică a acestora.
Autorul dovedeşte o deosebită arta a evocării, a aducerii în actualitatea şi
interesul cititorului de azi a unor fapte şi evenimente dar, mai ales, figuri de
voievozi, ierarhi sau dregători, reînviind frământări, gânduri şi preocupări ale
acestor personaje istorice, care, iată, peste veacuri ne apar ca fiind şi ale noastre
şi ale înaintaşilor noştri dintr-un trecut nu atât de îndepărtat. Pentru că aceste
preocupări ale înaintaşilor din evul mediu românesc sunt şi ale noastre, pentru
că responsabilitatea faţă de tară şi de neam se transmite neîntrerupt din generaţie
în generaţie, până la noi şi urmaşii noştri.
Cartea dom nului Pavel Chihaia ne reaminteşte geniul politic şi militar al unor
domnitori ai Ţării Româneşti ca Basarab I, Mircea cel Bătrân, Vlad Dracul, Neagoe
Basarab, Radu de la Afumaţi, Matei Basarab etc., care au plasat această mică tara
românească printre cele mai eficiente obstacole în calea înaintării otomane, în
funcţia de ultim obstacol, pentru secole de-a rândul, în fata acestui mare şi per
manent pericol pentru lumea creştină. Ea a devenit, cum spune autorul, parte a
aşa-numitelor «cruciade târzii». A utorul vădeşte, indiscutabil, inteligenţa de a în 
ţelege din desfăşurarea evenimentelor pe care le prezintă, rolul important pe care
Biserica naţională l-a avut în determinarea

soluţiilor viabile

pe care aceste fapte

istorice le-au primit.
Cartea profesorului Chihaia, care se citeşte cu interes pentru că autorul v ă 
deşte

şi

operă —

incontestabile

însuşiri

ne face dovada

literare

—

că, într-adevăr,

din inima, domnule profesor !

este,

doar,

istoria

este

un

scriitor

«magistra

consacrat,

vitae».

cu

Felicitări
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Adaug la aceste gânduri, felicitările Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, care, cunoscând valoarea operei Dvs. istorice, a pro
movat ideea tipăririi ei într-o cunoscută editură bisericească, aceea a Arhiepiscopiei
Bucureştilor. Felicitări celor ce s-au ostenit cu pregătirea pentru tipar a cărţii,
cu tehnoredactarea şi corectura şi, nu în ultim ul rând, calde felicitări tipografilor
de la Institutul de teorie socială al Academ iei Române, care au executat lucrarea».
Lucrarea pe c are o recenzăm, cuprinde 14 studii de artă bisericească medievală,
încadrate într-o tematică ce oglindeşte desfăşurarea culturii româneştii medievale,
cu influenţe fireşti, continue, dinspre Occident, dar şi înspre Occident. Autorul îşi
concentrează atenţia asupra a două epoci şi anume, una ce acoperă deceniul de
trecere între domnia lui Neagoe Basarab şi Radu de la Afumaţi, iar a doua, ultim ii
ani ai domniei lui Matei Basarab, epocă vădit receptivă la stilurile ce s-au succe
dat — în Europa Occidentală — timp de jum ătate de mileniu. V olum ul de fată
reproduce — de fapt — varianta publicată de editorul Ion Dumitru din Munchen,
în 1983, la care autorul a adăugat trei importante studii şi anume : la poziţia 2. —
studiul, intitulat, «Despre biserica domnească din Curtea de Argeş şi confesiunea
primilor voievozi ai Ţării Româneşti» ; la poziţia 6. — studiul, «Despre pronaosul
bisericii voievodului Neagoe Basarab din Curtea de Argeş» \ iar la poziţia 9. —
studiul, «Negru Vodă, creaţie cărturărească a epocii lui Radu de la Afumaţi».
După cum mărturiseşte autorul, în «Cuvânt înainte», volum ul acesta face parte
dintr-o suită de patru lucrări fundamentale ale istoriei şi culturii medievale a
Ţării Româneşti. Iată care sunt celelalte trei volume, prezentate şi de regretatul
literat, poet, istoric, traducător şi animator al vieţii culturale din diaspora si din
tară, George Ciorănescu, într-o emisiune mai veche a postului de radio «Europa
liberă» (Text publicat apoi de «Jurnalul literar», în ianuarie, la rubrica «Dialoguri
esenţiale», precum şi în ziarul «Rom ânul liber», nr. 4 şi 5, aprilie şi mai 1993) :
— Primul volum, având titlul : «Din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti»
a apărut în editura «Meridiane», în anul 1974. Acesta cuprinde o analiză a m onu
mentelor vechilor reşedinţe de scaun din Curtea de Argeş, Câmpulung-Muscel şi
Târgovişte, în contextul mai larg al istoriei şi civilizaţiei româneşti.
— A l doilea volum, intitulat : «De la Negru V odă la Neagoe Basarab. Inter
ferenţe literar-artistice în cultura românească a evului de mijloc», apărut în 1976,
la editura Academiei Române, în care se ocupă de apariţia, la începutul secolului
ai XVII-lea, a legendei descălecării Ţării Româneşti, de către personajul mitic al
iui Negru Vodă. A utorul se ocupă aici şi de o lucrare fundam entală pentru cultura
medievală românească, «învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie»,
descifrând semnificaţiile ei pentru epoca în care a apărut şi — de asemenea —•
pentru posteritate.
— Al treilea volum poartă titlul : «Sfârşit şi început de ev. Reprezentări de
cavaleri la începuturile Renaşterii». A părută în 1977, la editura «Eminescu», cartea
aceasta este de fapt teza de doctorat de la Sorbona a Dom nului Prof. Pavel Chihaia.
în această carte, autorul

depăşeşte problemele

strict româneşti,

spre a se ocupa

de reprezentările de cavaleri de la începutul Renaşterii, scoţând în evidenţă ten
siunea care exista, în epoca de trecere de la evul mediu spre renaştere, între Bise
rica Catolică şi ordinele călugăreşti. în anul
la Fundaţia

culturală

românească

din

1988, Domnul Pavel Chihaia publică,

Madrid,

lucrarea

intitulată

dtcomposition dans l'art du M oyen Age», o versiune mai amplă
de doctorat.

«Imm ortalite

et

a aceleiaşi teze
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Aşadar, intr-un astfel de cadru de preocupări trebuie sa socotim că se inte
grează lucrarea de fata, ca ultim volum al acestei tetralogii.
Studiind cu deosebire anumite fenomene artistice şi monumente tipice medivale româneşti, fie pentru apartenenţa lor la lumea postbizantină, fie pentru m ăr
turia relaţiilor medievale româneşti cu Occidentul, autorul pune în evidenţă anumite
legături cu Occidentul, colorând, într-o manieră personală, tradiţia orientală a artei
si culturii medievale româneşti, propunându-şi să desprindă, cu premeditare, tră
săturile care se leagă de o lume sau alta, atent desigur şi la străvechiul temei
al tradiţiilor locale.
De asemenea, în câteva studii, ca de exemplu în studiul «Vlad Dracul —
voievod al Ţării Româneşti şi cavaler al O rd inului «Dragonului», — autorul îşi
propune să arate nu numai ceea ce au prim it rom ânii de la cultura postbizantină
şi occidentală, ci şi ceea ce au dăruit ei acestor lumi. A utorul insistă asupra fap
tului că voievozii noştri mărturiseau, în scrieri şi în simboluri artistice, că luptau
im plicit şi pentru Europa : o Europă neinformată în ceea ce priveşte realităţile
estice sau indiferentă la ceea ce se petrece în jur. Ideea de apărare a Europei, de
cruciadă europeană, reprezintă o constantă a spiritualităţii româneşti medievale,
care poate sta alături de cealaltă constantă, ideea de romanitate. Autorul însuşi
preciza, într-o discuţie cu George Ciorănescu, că «a ilustrat ideea de cruciadă târzie
în studiul «Cetăţile lui Mircca cel Bătrân», distingând două categorii de fortificaţii :
unele de apărare faţă de atacurile vecinilor imediaţi, altele servind de baze pentru
ofensive antiotomane».
Este important, de asemenea, să precizăm că autorul pune în evidenţă unele
trăsături specifice permanente ale spiritualităţii româneşti, Astfel, el prezintă atât
năzuinţa de a apăra valorile proprii, care erau valori europene, cât şi o înclinaţie
către contemplaţie, către interiorizare, ca o trăsătură a spiritualităţii româneşti,
întreaga literatură care circula şi care interesează, în timpul lui Neagoe Basarab,
este cea biblică : Psalmii, Cartea R e g ilo r; apoi literatura Bizanţului, de pildă lite
ratura parenetică, cea care i-a inspirat lui Neagoe Basarab «învăţăturile către fiul
său Teodosie».
în sfârşit, trebuie evidenţiat faptul că autorul accentuează epoca lui Matei
Basarab, în special ultim ul deceniu al domniei acestuia, când se constată o reală
deschidere către valorile europene.
Această lucrare care a fost tipărită într-un timp record —■doar câteva luni —■
este de fapt o istorie exhaustivă, am putea spune, a primei capitale a Ţării Româneşti
de la Curtea de Argeş. în ea se găsesc date preţioase, necesare înţelegerii şi
însuşirii cunoştinţelor de istorie a artei creştine, de liturgică şi mai ales de Istoria
Bisericii Ortodoxe Române. Pe deasupra, prin lim bajul ei, impregnat de duhul trăirii
ortodoxe tradiţionale, cartea oferă bucuria lecturii unor pagini de aleasă ţinută
duhovnicească. Iată, deci, suficiente motive pentru care o recomandăm, cu toată
căldura, — în primul rând — teologilor ortodocşi români.
Pr. prof. CO N STA N TIN DRĂGU ŞIN
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IUBITULUI NOSTRU CLER, CINULUI M O N A H A L
ŞI DREPTCRED1NCIOSILOR CREŞTINI.
HAR ŞI PACE DE LA DUMNEZEU-TATĂL,
IA R DE LA N O I PĂRINTEASCĂ BINECUVÂNTARE
«Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru, M ân 
tuitorul nostru...
O, clacă ai rupe cerurile şi Te-ai co
bori...»
(Isaia 63, 16, 19)

Iubiţi Părinţi, slujitori ai Sfântului Altar,
Dreptmăritori creştini,
Acum, când omenirea, mai mult decât altădată, se află «în latura şi
în umbra morţii» (Isaia 9, 1), cum zugrăvea lumea Profetul Isiaia, cu
aproape opt sute de ani înainte de Naşterea Domnului, dangătul clopo
telor si glăsuirile colindătorilor ne vestesc împlinirea făgăduinţei că la
«plinirea vremii» (Gal. 4, 4), Dumnezeu va trimite un Mântuitor. Şi, de
asemenea, niciodată — oa în zilele noastre — nu au fost aşteptate cu
mai mult dor, cu mai multă nădejde, cuvintele îngerului rostite păsto
rilor : «Nu vă temeţi ! Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care
va fi pentru tot poporul. Că vi S-a născut azi Mântuitor, care este
Hristos, Domnul nostru» (Luca 2, 10— 11). Şi de aceea, această venire şi
această încredinţare îngerească dobândeşte dimensiuni mântuitoare în
sufletul tuturor creaturilor. Purtând această vestire sfântă, cu zelul ma
gilor, al înţelepţilor de la răsărit, şi cu smerenia păstorilor, mă apropii
şi eu de Betieemuî sufletelor fiilor şi fiicelor Bisericii noastre, învăluit
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de lumina Pruncului Iisus, ca împreună să îngenunchem şi să-L rugăm
să ne învrednicească şi pe noi să-I pregătim loc de găzduire în inima
noastră.
Iubiţii mei,
Naşterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai
grăitoare expresie a dragostei lui Dumnezeu pentru oameni şi pentru
lumea pe care a creat-o. Această creaţie nici n-ar fi existat dacă ar fi
lipsit iubirea lui Dumnezeu. Creaţia, aşadar, a fost hărăzită ca loc de
întâlnire a omului cu Dumnezeu. Unul dintre sfinţii învăţători si trăitori
ai adevărurilor creştine, Sfântul Maxim Mărturisitorul, tălmăcind acest
adevăr, numeşte lumea : «templu cosmic al cărui preot este omul, care
oferă lui Dumnezeu lumea, în inima sa, şi pe altarul său».
Departe de la faţa Creatorului, în întunericul necunoştinţei si sub
robia păcatului, lumea nu s-a învrednicit să-şi păstreze puritatea de a
fi «un templu cosmic» iar omenirea, incapabilă de a mai deosebi binele
de rău, firescul de nefiresc şi păcatul de virtute, nu mai era în stare să
se salveze prin propriile ei puteri.
Scrierile proorocilor şi chiar ale unor gânditori păgâni ne arată că
setea după venirea unui Mântuitor, care să izbăvească lumea, era foarte
vie. Despre aceasta mărturiseşte o rugăciune a profetului Isaia, un ade
vărat suspin îndreptat spre Dumnezeu : «Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru,
Mântuitorul nostru... O, dacă ai rupe cerurile şi Te-ai coborî...» (Isaia 63,
16, 19).
-în aceste cuvinte este exprimată setea arzătoare după dragostea şi
purtarea de grijă !a lui Dumnezeu, fără de care omul nu putea să depă
şească izolarea şi înstrăinarea pricinuite de păcat. Foarte limpede
exprimă acest adevăr Sfântul Simeon Noul Teolog, când scrie : «Nicio
dată, Tu, Doamne, n-ai dispreţuit pe nimeni ; noi suntem cei ce ne
ascundem, nevrând să mergem către Tine». Aceeaşi idee se găseşte şi
în invocarea aceluiaşi părinte către Duhul Sfânt : «Vino, căci purtăm cu
dor numele Tău pururea cu noi, în inimi şi pe buze, deşi nu ştim cine
eşti sau care îţi este natura» *. Şi tot atât de frumos tălmăceşte Sfântul
Maxim Mărturisitorul, pe de o parte, iubirea lui Dumnezeu faţă de cea
mai aleasă dintre făpturile Sale, omul, iar pe de altă parte setea sau
dorul acestuia după Dumnezeu : «Dumnezeu a sădit în inima omului
scrie acest grăitor de Dumnezeu — dorul de El» **. Această întâlnire,
dintre iubirea divină^ şi setea omului de lumina cea neînserată, a fost
înfăptuită prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Şi astfel, «poporul care
9

9

9

* Episcop Kallistos Ware, Ortodoxia, calea dreptei credinţe, Editura M i
tropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993, p. 111.
P. G. 91, 1312 A — B, la Paul Evdochimov, Vârstele vieţii spirituale, trad.
Pr. prof. Ioian Buga, «Christiana», Bucureşti, 1993, p. 135.
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stătea în întuneric a văzut lumină mare şi oelor care şedeau în umbra
morţii lumină le-a răsărit», după cum iarăşi găsim scris în Sfânta Scrip
tură (Isaia 9, 1 ; Matei 4, 16).
Iubiţi creştini si creştine.
9

*

fi

i

"

Biserica noastră preamăreşte de veacuri pe Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu întrupat, numindu-L «Soarele dreptăţii» şi «Răsăritul cel de
sus», care a adus în lume «lumina cunoştinţei» : «Naşterea Ta, Hristoase,
Dumnezeul nostru, — intonează troparul slăvitei sărbători — răsărit-a
hunii lumina cunoştinţei. Că întru dânsa, cei ce slujeau stelelor, de la stea
s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe
Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, mărire Ţie».
întruparea Fiului lui Dumnezeu şi asumarea condiţiei umane, ca
«Prunc tânăr al Preacuratei Fecioare Maria şi Dumnezeu, cel mai
înainte de veci», aduc lumină şi răspuns desăvârşit căutărilor de mile
nii ale omenirii. Faptul întrupării ne arată că Dumnezeu este singurul
Domn şi Stăpân al întregului univers şi singurul izvor al vieţii şi al
luminii. El a creat lumea din dragoste şi a aşezat în ea pe om, coroana
creaţiei, făcut după chipul şi asemănarea Sa, ca, prin om, lumea să-I
fie adusă reînnoită şi transfigurată, ca prinos de recunoştinţă, mulţumire
şi jertfă. La rândul său, fiecare fiinţă umană alcătuită din trup şi suflet
este unică şi nerepetabilă, creată pentru viaţă, înviere şi comuniune
cu Dumnezeu, Creatorul său.
Descoperirea şi aflarea lui Hrisos, ca Prunc tânăr, «Soarele dreptă
ţii», de către magii cei învăţaţi, prin cercetarea universului şi a
mersului stelelor, ne arată, de asemenea, că lumea văzută este o carte
deschisă, care ne vorbeşte despre Creatorul ei şi ne îndreaptă, prin
căutare şi cercetare autentică, spre descoperirea şi cunoaşterea voii lui
Dumnezeu. Adevărata cercetare şi ştiinţă naşte credinţa, iar credinţa,
la rândul ei, izvorăşte puteri nebănuite şi aruncă raze de lumină dum
nezeiască în căutările oamenilor de ştiinţă.
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,
Crăciunul nostru sfânt şi drag a sosit şi în acest an ca să reverse
lumina Betleemului cu o strălucire şi putere aparte peste plaiurile
noastre străbune. Fiecare sfânt lăcaş, fiecare familie, fiecare sat sau
localitate, dar mai cu seamă, fiecare inima credincioasă dobândeşte, în
aceste zile, valoare de «scară către cer şi loc al descoperirilor celor
mai presus de fire ; loc smerit, dar vrednic ca aici Dumnezeu «să rupă
cerurile şi să coboare», cum se ruga, proorocind Isaia, pentru ca apoi
de aici, omul să se înalţe către El.
Lumina cunoştinţei lui Dumnezeu, care ne-a luminat calea vieţii
şi ne-a umplut sufletele de bucurie pe tot parcursul existenţei noastre
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bimilenare ca popor, în istorie, este aşteptată, astăzi, cu o şi mai arză
toare dorinţă, oa singura rază de întărire sufletească şi de nădejde care
să ne călăuzească paşii şi să ne statornicească în valorile spirituale şi
morale creştine şi tradiţionale ale strămoşilor şi părinţilor noştri. In
contextul actual al societăţii româneşti, de profundă criză morală şi
spirituală, de neiubire a semenilor, de dezbinare şi violenţă, de legife
rare a suprimării în pântece a vieţii umane şi de acceptare a nefirescului
şi anormalului degradant ca mod de vieţuire firească şi legală, mesajul
Crăciunului şi «lumina cunoştinţei lui Hristos» sunt mai necesare ca
oricând. Numai în această Lumină se poate pune frâu multor păcate
grele care pândesc viaţa omului şi mai cu seamă sufletul curat al
tinerilor. Sfântul Apostol Pavel atrage luarea-aminte asupra sporului
virtuţii stăruind a învăţa credincioşii din Tesalonic : «Să ştie fiecare
dintre voi să-şi stăpânească vasul său, adică trupul, în sfinţenie şi
cinste, nu în patima poftelor cum fac cei ce nu cunosc pe Dumnezeu»
(I Tes. 4, 4— 5).
Din adâncul vremurilor, glasurile străbunilor, unite cu ale înge
rilor, ne transmit prin cântările Crăciunului şi prin vechile colinde
imnul îngeresc din noaptea sfântă care spune : «Mărire întru cei de
sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace între oamenii bunăvoire»
(Luca 2, 14). De dincolo de mormânt, din împărăţia cerurilor, sfinţii
noştri români : ierarhi, martiri, domnitori, cuvioşi şi mărturisitori ai
lui Hristos mijlocesc în faţa Preasfintei Treimi, să lepădăm patimile
lumeşti, subiective şi trecătOiare, şi să ne regăsim, ca fraţi şi surori de
acelaşi sânge, în unitatea credinţei şi a vieţii în Hristos, a dragostei
faţă de neam şi glia străbună.
în «lumina cunoştinţei» lui Hristos, sărbătoarea Crăciunului cheamă
stăruitor pe toţi cei înzestraţi cu darul scrisului, al slujirii ştiinţei,
artei sau al formării pentru viaţă a vlăstarelor neamului, să le sădească
în suflet valorile veşnice, necesare formării personalităţii lor. Tuturor,
această slăvită sărbătoare le pune la inimă îndatorirea sfântă să re
descopere în fiinţa lor izvorul nesecat al credinţei şi frumuseţilor Bise
ricii noastre strămoşeşti care a stat de-a lungul secolelor la temelia
culturii româneşti, la dăinuirea şi afirmarea ei unitară, cu roade
îmbelşugate în toate ţinuturile româneşit. Căci fără «lumina cunoşinţei», dată de către Creatorul a toate cele ce sunt — ştiinţa, cultura şi
progresul nu pot aduce, după cum bine ştim, decât alienare, împuţinare
spirituală şi morală, transformându-se chiar în forţe de distrugere a
comunităţii umane şi a naturii înconjurătoare.
Dreptămritori creştini,
în aceste zile sfinte, Biserica ne cheamă să fim uniţi în aceeaşi
credinţă şi nădejde, să cântăm prin colinde şi să simţim duhovniceşte
că Dumnezeu este cu noi, că în lume nu mai suntem singuri fiindcă îl
avem pe El, «Lumina cunoştinţei», care ne arată «Calea, Adevărul şi
Viaţa» (Ioan 14, 6). Să ne străduim a urma această cale. Să ne pregătim,
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prin credinţă şi fapte de ajutorare a săracilor şi a tuturor celor sufe
rinzi, ca Iisus să sălăşluiască în sufletele noastre. Dumnezeu ne este
singurul reazem în viaţă şi izvor în credinţă, de răbdare în suferinţe
şi în lipsuri. In El să ne ancorăm nădejdea de mai bine şi de îndreptare,
de urcuş duhovnicesc şi de împărtăşire a luminii cunoştinţei.
Cu această vestire de sfântă sărbătoare, iubiţilor, să îngenunchem,
cu smerenie, asemenea magilor, în faţa Pruncului Iisus Hristos, Fiul
lui Dumnezeu-întrupat, şi să-L rugăm să ne dăruiască «lumina cunoştin
ţei» Sale şi să reverse pe pământ pace şi între oameni bunăvoire.
îmbrăţişându-vă cu dragoste părintească, vă doresc tuturor să
sărbătoriţi Naşterea Domnului, Anul Nou şi Bobotează cu sănătate,
bucurie şi spor duhovnicesc.
LA MULŢI ANI !
t

Al vostru, către Dumnezeu, statornic rugător şi doritor de tot binele

t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE RO M A N E

75 DE ANI DE LA MAREA UNIRE
DE LA 1 DECEMBRIE 1918 :
PARTICIPAREA PREA FERICITULUI
PĂRINTE PATRIARH T E O C T I S T
LA FESTIVITĂŢILE DE LA ALBA IULIA
înţelesuri.
Dintotdeauna strămoşii noştri, ca şi noi cei de astăzi, şi-au cultivat
simţămintele nobile şi şi-au împlinit aspiraţiile în mod deosebit. Aşa
înţelegem şi interpretăm solemnitatea care a avut loc la Alba Iulia la
sfârşitul ultimei săptămâni a lunii lui Brumar şi începutul primei
săptămâni a lunii lui Andrea (Undrea). In zodia aceasta de Capricorn,.
când «colindele se cântă», în vechiul, dar permanentul, cult strălucitor
închinat lui Zalmoxe au avut loc atâtea faceri şi prefaceri ale timpului
şi ale «supusului» şău, omul acestor meleaguri.
Am zis prefaceri pentru că în această lună (luni) «a noua — a
zecea» în calendarul roman, în calenda ultimă a grecilor, înainte sau
după solstiţiul de iarnă în crugul cerului, în cornul Caprei sau în vasul
de cinste al noului an, al zodiei Vărsătorului sau Gerarul dacic s-au
petrecut atâtea fapte de taină şi de durere, de fericire sau de jeluire în
viaţa înaintaşilor.
N-am înţelege rostul şi continuitatea ei, dacă n-am îngenunchea
în faţa ochiului Providenţei, înscris în centrul zodiacal şi clipind asupra
fiecărui ceas, fiecărei luni, săptămâni, zi sau noapte. Oare nu în această
zi, cu meşteşugită îndemânare şi adâncă înţelepciune, îşi aduceau închi
nătorii traco-daci ofranda Crăciunului celui străbun — Zalmoxe —
Moşul care leagă anii-lumină de pământ şi suflet — , trecându-se de
la noaptea cea mai lungă la ziua cea mai scurtă şi astfel, în durerile
facerii se naşte un nou an. Aşa a înţeles Burebista, unificatorul tri
burilor trace şi regele «Daciei Felix», folosirea calendarului după cal
culele cititorilor în stele ai marelui preot Deceneu. Nu acum, oare, în
această perioadă s-a reformat calendarul dacic şi cel iulian ? ! Nu în
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acest timp (102— 103, 105— 106) — iarna — s-a confruntat regele dac
Decebal cu împăratul roman Traian ? Şi în această perioadă, creştinii
au găsit nimerit şi binecuvântat să despartă Epifania (Arătarea, Boboteaza = Botezul Domnului şi slobozirea apelor — Vărsătorul) de Naşte
rea după trup a Domnului, după solsrtiţiul de iarnă (19—22 decem
brie), fixându-se sărbătoarea Crăciunului în ziua de 25 Decembrie a
fiecărui an (începând cu secolul al V-lea). Prin aceasta nu s-a imitat
zeitatea persană a Soarelui şi nu s-a însuşit idolul războiului, Marte,
ci «s-a plinit vremea», cum scria Sf. Ap. Pavel (Gal. IV, 4). Aşa a
cugetat şi Părintele daco-roman Dionisie cel Mic (Exiguul) la fixarea
erei creştine sau anul «naşterii» — şi după trup — a Fiului lui Dum
nezeu, Mesia cel mult aşteptat, Iisus Hristos.
împlinirile de dinainte de «Anul milei Domnului», ca şi actul final
de la 1 Decembrie 1918, au avut mutaţiile, seismele şi finalităţile lor.
Stabilitatea şi căutarea, consolidarea şi unitatea au avut o axă dum
nezeiască : Evanghelia Mântuitorului Hristos. Această Vesite bună şi-a
revărsat harul ei. Mai întâi, a desăvârşit credinţa naturală a dacilor
transformând-o in credinţă împlinită, salvatoare, mântuitoare pentru
eternitate. în al doilea rând, s-a menţinut unitatea etnică, având acelaşi
Tată-ceresc şi aceeaşi mamă spirituală — Biserica. In al treilea rând
s-a exclus discriminarea şi şovinismul vremii, în Hristos toţi sunt fraţi.
Pe temelia dragostei creştine, şi-a zidit sieşi casă ospitalitatea daco
română, cu cele şapte turnuri de veghe : mila, bunătatea, iubirea, credincioşia, nădejdea, încrederea, iubirea de moşie. De aceea am rămas
neclintiţi în Canaanul Daciei străbune, în Paradisul românesc înconjurat
de ape sfinte : Dunărea, Tisa, Nistru şi toate acestea sorbite de Marea
cea M^are şi întunecată (Pontus Euxinus) sub privirlie Pomului cunoştin
ţei binelui şi răului : Arcul carpatic sau Curcubeul strămoşesc.
1.
Evanghelia lui Hristos,
baza unităţii şi cununa unirii noastre
Unitatea dacoromânilor a rămas nealterată în credinţa lui Hristos
după retragerea administraţiei romane (270— 275). Mai mult, migratorii
distrugând vatra străbună, a fost nevoie de refacerea sanctuarelor şi
reaprinderea focului sfânt prin una şi aceeaşi credinţă la toţi locuitorii
din ţinuturile pontice, carpatice şi danubiene de către călugării şi preoţii
lui Hristos. Aşa înţelegem istoria veche şi aşa citim radiografia dăinuirii
credinţei în Evanghelie din ruinele locaşurilor de cult creştin descope
rite astăzi. De neconceput ar fi izvoarele unirii, dacă nu ne-am opri
asupra unor denumiri de unitate în credinţă şi unire a credincioşilor
romani.
Edificiul statului naţional unitar român s-a ridicat din cărămizi
solide organizatorice pentru orice societate civilizată şi prosperă. Ce
este de fapt filia decât o unitate în aceeaşi credinţă a lui Hristos şi în
aceeaşi dragoste familială, de cătun, de sat de uliţă, de familii înrudite
prin cuscrie, cumetrie sau rudenie de sânge. Filia a fost şi este ocrotită
de un slujitor mirean sau, în vechime, un călugăr de la un tainic
A
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schit. Mărindu-se comunitatea şi unindu-se filiile s-a organizat parohia
(parikia), adică închegarea familiilor în jurul Casei Domnului (ikia),
bisericii. Aşa s-a ridicat aşezământ trainic, după exemplul Cortului
mărturiei, templelor biblice, sinagogilor de educaţie. în fruntea acestei
comunităţi a venit un om pregătit, cu chemare şi destoinic să înveţe pe
alţii, făcând parte din comunitate sau fiind trimis la rugămintea cre
dincioşilor. Preotul sau parohul, la rându-i având familie, s-a legat de
credincioşi, de enoriaşi (enorie) desăvârşindu-şi vocaţia de învăţătoreducator, de sfinţitor-moralizator, de conducător-administrator, fruntaş,
primar. Iată cum a luat naştere comuna (mai multe filii) şi conducerea
ei. Unitatea respectivă, având în compoziţie oameni talentaţi, înţelepţi,
pricepuţi, meşteri, s-a extins prin schimb de lucru şi valori, calea fiind
liberă datorită unităţii de credinţă prin limbă şi sânge. Preotul a înte
meiat şcoala în tinda bisericii, apoi a ridicat edificu adecvat, unde,
timid la început, s-a învăţat buchea, apoi cântul, vorbirea, artele, mese
riile, cugetarea (filosofia), limbile etc. Filiile, ca şi parohia, aveau legă
turile lor cu treptele ierarhice din centrele puternice creştine, mai
ales cu cele bizantine. Fii ai parohiilor sau fraţi, şi călugări au început
pelerinajele în alte locuri ajungând în centre ecleziastice puternice,
la Locurile sfinte. Au învăţat scris-cititul popoarelor, au încercat copieri
şi traduceri după cărţile sfinte şi de ritual, îmbogăţindu-se limbajul şi
extinzându-se cultura. Şi toate acestea adaptate la evlavia şi sensi
bilitatea românească. Aşa s-au organizat, la noi, faze interesante şi s-au
urcat trepte administrative : protoiereul sau sfătuitorul preoţilor parohi,
ou unitatea sa bisericească, dar şi laică apărând astfel sectorul, provin
cia, regiunea, partea (sudică, nordică etc.). Peste protoierei, ca şi peste
mănăstiri, exista şi există exarhul sau trimisul, cel cu responsabilitatea
centrului în vederea apărării dreptei credinţe şi pentru bună chiverni
seală. Mai multe exarhate aveau un observator, supraveghetor, episcopul
de astăzi, organizându-se eparhia. La rându-le, ţinându-se seama de
necesităţi etnice, unirea lor prin grai, obiceiuri, datini sub sceptrul
unităţii de credină s-a constituit, s-a ales şi s-a localizat mitropolia şi
la noi, ca şi în imperiile creştine de răsărit şi apus, ambele ortodoxe şi
bizantine, până la schisma din 1054. Arhiepiscopia şi Mitroplia au fost
de fapt dovada unităţii de credinţă şi supravegherea aceloraşi cre
dincioşi români. Aşa s-au organizat şi voievodatele şi apoi provinciile
cunoscute : Valahia, Moldovalahia, Transilv-valahia, Valahia Mică (Olte
nia), Dacia Pontică (Dobrogea) fiecare având, în sinodul Patriarhiei
Ecumenice din Constantinopol, reprezentantul spiritual. Numai aşa
putem înţelege trecutul unităţii etnice a poporului nostru şi unitatea
de credinţă — coloana infinită a existenţei noastre creştine bimilenare.
2. Prin negură şi furtuni
Se ştie că, odată încheiată perioada istorică a antichităţii (450), s-a
desăvârşit şi etnia românească prin credinţa ortodoxă. Cu toată influenţa
civilizaţiei bizantine, românii n-au fost nici elenizaţi, nici grecizaţi, cu
toate că titulaturile eparhiilor şi mitropoliilor valahe purtau amprenta
Constantinopolului. Datorită mutaţiilor fireşti din viaţa popoarelor şi
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la români se reorganizează viaţa statală şi implicit cea spiritual-duhovnicească. Concret, mitropolitul Iachint de la Vicina este transferat la
Argeş (1359), capitala Ţării Româneşti ; în 1372 se organizează Mitro
polia Severinului pentru românii din Oltenia, Banat, Macedonia, sudul
Dunării ; în jurul anului 1400 Alexandru cel Bun, Domnul Moldovei
împacă Mitropolia cu Patriarhia de Constantinopol, transferând pe
Iosif Muşat de la Cetatea Albă (Isimail) ca mitropolit la Suceava,
transferând, totodată, moaştele Sf. Ioan cel Nou din Cetatea Albă în
biserica Sf. Ioan din Suceava. La fel s-a procedat şi cu Biserica Orto
doxă din Transilvania (Episcopiile Bihor, Peci, Bălgrad, Partoş etc.).
Obiceiurile, datinile, tradiţiile, evident în culori locale, au menţinut
celula etnică sănătoasă şi puternic marcată de credinla comună orto
doxă. Aşa s-a rezistat influenţelor etnice slave şi maghiare în şi din
vremea migraţiei până la stabilizarea lor în diferite confesiuni : cato
lică şi apoi în fracţiuni protestante. S-au petrecut şi sporadice conver
tiri, mai ales în familiile din căsătorii mixte, dar care nu au avut pon
dere nici atunci, cum nu au nici astăzi. S-au tipărit cărţi în limba
română cu vădit caracter prozelitist : Catehismul luteran, 1544 ; Cate
hismul calvinesc, 1640 etc.
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3. O glorie efemeră într-o lume potrivnică
Alt pericol ce s-a abătut asupra provinciilor româneşti a fost cel
musulman. Şi nu puterea Porţii musulmane, ci, mai ales luptele ce au
avut loc pe pământul nostru între imperiile vremii : habsburgii, ruşii,
musulmanii şi chiar cavalerii unor ordine papale. Când a fost vorba de
apărarea gliei străbune, românii n-au primit ajutoarele promise şi au
rămas descoperiţi în faţa iureşului semilunei. Dar voievozii noştri s-au
apărat cu îndârjire, ajungând şi la încheierea unor tratate ocrotitoare,
dar, vai, şi sacrificiile supreme pentru credinţă şi ţară au fost imense.
Aşa au cugetat Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Iancu de
Hunedoara, Vlad Ţepeş şi mulţi alţii. Aşa s-a pregătit marele act de la
1600, la Bălgrad (Alba Iulia).
Nu putea Mihai Viteazul (1593— 1601) să ridice toată suflarea româ
nească împotriva dominaţiei musulmane dacă nu avea cele două pâr
ghii : credinţa şi etnia sprijinite, aici, pe trunchiul de stejar al gliei
străbune. în acelaşi timp, Domnul Mihai, prin ierarhii şi clerul ortodox
român ca şi prin ceilalţi slujitori ai popoarelor de sub dominaţia turcă
pregătea dezrobirea. Pentru aceasta, Voievodul român, la Călugărem şi
Giurgiu, a înfrânt pe turci ceea ce a făcut să renască speranţa la toate
popoarele, iar românii erau în stare de orice sacrificiu, atât cei din
Ţara Românească şi din sudul Dunării ca şi cei din Ţara Moldovei, dar
mai ales cei din Transilvania şi Banat.
Cu toată opoziţia papistaşă, habsburgică şi maghiară, Mihai Vi
teazul n-a impus unirea, ci aceasta era încununarea firească a tuturor
.românilor în hotarele Daciei vechi, în Dacia Felix, în firescul Canaanului românesc. Şi unirea s-a făcut aci, în cetatea Apulum sub privirea
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stâncilor Craivei şi în isonul Râmeţilor şi a toţi Munţii Apuseni. Unirea
s-a proclamat mai întâi în Cetatea Sucevei şi apoi s-a oficializat la
Bălgrad, împlinindu-se dorinţa de veacuri a românilor şi chiar vocaţia
Domnului Mihai care a rostit : «iată pohta cea am pohtit : Unirea Ţării
Româneşti, Ardealului şi a toată Ţara Moldovei».
Dar, când s-a înfăptuit Unirea, ce a durat doar un an zodiakal
(şapte luni) foştii aliaţi ai lui Mihai împotriva turcilor au devenit nu
numai duşmani ai unităţii neamului românesc, ci şi aliaţi ai opresorilor,
ura împotriva Voievodului Unirii prinzând contur. Paga, care numise
pe Mihai «cavaler al crucii», întoarce binecuvântarea în blestem, înfie
rând pe Voievod cu rostiri de sudalmă : «...valah vanitos, iscoadă
musulmană şi schismatic periculos...». Atât le-a trebuit cardinalilor de
la Viena şi Budapesta, de la Praga şi Cracovia. Aceştia, cu ştiuta ură
şi viclenie iezuită au declanşat o revoltă generală a fanaticilor catolici şi
maghiari împotriva Domnului Unirii. Episcopul catolic ungur de la
Bălgrad care primise pe Mihai în cetate a fost destituit. Revolta şi
strigăte isterice ale ungurilor că vor pieri au determinat alte lupte
împotriva oştilor Unirii. Mihai încă o dată, înfrânge duşmanii, intri
ganţii şi revoltaţii, dar reprezentanţii fiarei papistaşe, cardinalii citaţi
mai sus, trimit, pe generalul romano-oatolic Basta. Acesta ucide calul
lui Mihai, apoi intră în cortul Voievodului şi după ce-i străpunge
inima cu o suliţă, se repede cu sabia şi taie şi capul slăvitului Domn
al Unirii. Vestea a cutremurat întrega lume, numai satanicii slujitori
papistaşi dănţuiau. S^a început prigoana căpitanilor Unirii. A fost
jupuit de viu şi apoi spânzurat de maghiari Baba Novac, în Cluj.
Aceeaşi soartă au avut-o şi alţii. Sfetnicul şi prietenul Voievodului,
Turturea, a ridicat cinstitul cap al lui Mihai, l-a dus la Făgăraş, apoi la
Cozia, după care a fost depus în biserica mănăstirii Dealu, ctitoria lui
Pătraşcu-voievod, tatăl lui Mihai. Alt căpitan şi paj foarte tânăr,
Matei, a istorisit drama Voievodului de pe Câmpia Turzii. De fapt
acesta ajunge Domn al Ţării Româneşti : Matei-Voievod Basarab
(1632— 1654). Ieremia Movilă revine în Moldova, iar Transilvania este
preluată de prinţi-calvini unguri.
S-a destrămat unirea, dar s-a întărit unitatea de neam şi de cre
dinţă şi s-au văzut adevăraţii duşmani de atunci şi de astăzi : cei străini
de neam şi de credinţă. S-a continuat unitatea prin Biserica Ortodoxă,
prin predică, slujbe şi tipărituri în limba română. Astfel, în Moldova,
unde s-a declarat unirea tuturor românilor, un martor al acesteia
Varlaam, atunci novice şi ascultător, stareţ şi apoi mitropolit al Moldo
vei şi candidat la Scaunul Patriarhiei Ecumenice, lucra şi acum tipă
reşte Cartea românească... la praznicele împărăteşti şi la sfinţi mari.
Cunoscuta Cazanie, 1643 ! Aceasta continuă unitatea eternă în neam,
limbă, simţire şi credinţă a poporului român. Cea mai mare răspân
dire a lucrării a fost în părţile Transilvaniei’ cu precădere în Mara
mureş. Tot cărturarul-mitropolit scoate de sub teascurile tiparului
întâia pavăză a ortodoxiei ardelene şi scut al neamului : Răspuns la
Catehismul cel calvinesc, 1645— 46. Lucrarea eretică, apăruse la Sibiu,
1640, cu scopul dezunirii românilor prin încercarea străinilor de a-i
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trece la alte credinţe lumeşti. Lucrul era început de evanghelici, care
tipăriseră tot în acest scop prozelitist, Catehismul luteranh 1544, Sibiu,
fără sorţi de izbândă la românii creştini din vremea apostolilor şi
neabătuţi de timpuri reformatoare. Reforma şi protestul au apărut ]
tru abaterea de la dreapta credinţă şi confundarea puterii lui Hristos
cu papa. în 'afara tipăriturilor din Moldova şi Ţara Românească, la
Orăştie şi Braşov s-a pregătit M'arele act de la Bălgrad prin apostoli ca
Diaconul Coresi, Filip Moldovan şi mulţi alţii. O eternă cunună a unirii
românilor şi a unităţii lor de neam şi de limbă o constituie tipărirea
Noului Testament de la Bălgrad, 1648, cu prefaţa altui martor al Unirii
lui Mihai, atunci tânăr novice, acum mitropolit : Simion Ştefan. Scopul
misionar al acestei apariţii se vede clar din prefaţa ierarhului locului.
Tot în acest secol se întreţine şi se cultivă, fără întrerupere, unita
tea de credinţă şi de neam şi prin durare de locaşuri sfinte ridicate ca
semn al împăcării şi iubirii de fraţi. Dovadă : ridicarea în Târgovişte a
bisericii mănăstirii Stelea de către domnul-prinţ al culturii — Vasile
Lupu al Moldovei şi răspunsul de frate al lui Matei Basarab, fost căpi
tan al lui Mihai Viteazul — , prin ctitoria sa mănăstirea Soveja (Vrancea). La puţin timp, spre sfârşitul secolului al XVII-lea ConstantinVoievod Brâncoveanul, Domnul-martir, tipăreşte un abecedar în limba
română, chiar la Bălgrad (Bukoavna), continuă şi desăvâreşte lucrul cel
bun început de Şerban Cantacuzino dând neamului românesc de pretu
tindeni întreaga descoperire a lui Dumnezeu aşezată în scris : Biblia sau
Sfânta Scriptură în limba română (1688) cu o Introducere de autonomie
scrisă de un patriarh apostolic, «Părintele Părinţilor», Dositei al Ierusa
limului, într-o vreme în care la Curtea lui Brâncoveanu, se aflau aproape
în permanenţă patriarhii Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei şi
chiar reprezentanţi ai Romei. «Biblia lui Şerban», frumos şi smerit
titlu, dat chiar de Brâncoveanu este încă o treaptă de aur în eternitatea
unităţii de limbă şi de credinţă a neamului românesc. Tot Domnul-mar
tir ridică pentru Transilvania multe locaşuri de închinare şi sanctifică
altarul natural al formării poporului român, Munţii Carpaţi, cu ridicarea
la mantia Făgăraşului a mănăstirii liniştei şi odihnei în Domnul,
Sâmbăta, cu hramul Sf. Mărie Mare. Ridicarea acestui sfânt aşezământ
s-a făcut si în cinstea ierarhilor ardeleni Iorest si Sava exterminati de
propaganda calvină maghiară.
’

t

t

4. «Uniaţia», un vierme în trupul neamului
După trei secole de frământări şi încercări de a fi abătuţi de la
legea străbună prin husiţi, fraţii boemi, luterani, calvini, românilor
din Transilvania li s-a ridicat şi etnia, ei nu erau recunoscuţi în ţara
lor : numele lor stâlcit de unguri, credinţa ortodoxă persecutată, iar
cei care se lepădau de neam şi credinţă, erau înnobilaţi şi trimişi la
studii şi în străinătate. De această stare de încleştare şi confuzie au
profitat papistaşii. Pe de o parte Imperiul habsburgic catolic domina
Transilvania, pe de altă parte, Roma oferea românilor, prin Viena şi
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Budapesta, posibilitatea recunoaşterii lor ca etnie cu o condiţie, să fa'
unirea cu Roma, părăsind pe patriarhul grec de Constantinopol (sic !)
şi pomenind pe papă, restul va rămâne exact ceremonialul bizantin.
Desigur, istoria se cunoaşte, uniaţia a fost şi rămâne o încercare de
dezlipire a Ardealului din trupul României şi abaterea (deschilinirea)
credincioşilor ortodocşi spre frumuseţi străine. S-a trezit, totuşi, conşti
inţa latinităţii comună tuturor românilor şi popoarelor neolatine, dar s-a
umbrit spiritualitatea strămoşilor daci superioară religiilor grecilor şi
romanilor şi aproape s-a înlăturat — cu bună ştiinţă şi înaltă vicle
nie — originea dacă şi moştenirea aici, la Carpaţi, Dunăre şi Mare, a
românilor, cu adevărat urmaşi ai dacilor şi romanilor împreună şi
nicidecum împărţiţi şi despărţiţi. Altă interpretare nu face decât să
pângărească etnogeneza poporului român.
Uniaţia de la 1700 a căutat să şteargă urmele unirii românilor de
pretutindeni prin ortodoxie, la Alba Iulia în 1600, şi să abată gându
rile locuitorilor transilvani de la credinţa strămoşească spre o falsă
glorie a Romei. Culmea era atunci, ca şi astăzi, că uniţii vorbeau româ
neşte — o parte nepervertită complet, studiau în latină şi germană şi
predicau în maghiară — uniaţia fiind lauda Budapestei în faţa jilţului
papal şi Coroanei habsburgice. Şi ca să dovedească, într-adevăr, că
uniaţia a fost «puternică», sub privirile îngăduitoare ale urmaşilor lui
Atanasie Anghel («Satanasie»), a doua sabie diavolească a martirizat
pe românii rămaşi ortodocşi. Cuvioşii Visarion şi Sofronie, Oprea-Nicolae din Săliştea Sibiului, Pr. Ioan din Galeş, Pr. Moise din Sibiel şi
mulţi alţii, culminând cu tragerea pe roată şi uciderea lui Horia, Cloşca
şi Crişan, tot la Alba Iulia (1784). Şi dacă Basta a tăiat capul lui Mihai,
Domnul Unirii de la 1600, tot un general imperial, binecuvântat de
papă şi hrănit cu ostia la Viena şi Budapesta, Bucoiv, #procurând listele
cu mănăstirile şi bisericile ortodoxe şi cu indicaţiile preţioase ale grecouniţilor au trecut la consolidarea «unirii» (e adevărat, mulţi călugări
greci pripăşiţi în ţările române, cunoscuţi gâlcevitori şi intriganţi între
Atena şi Athos, între Constantinopol şi Locurile Sfinte, au trecut la
uniaţie nu numai la noi, ci şi în Liban, Egipt, Siria etc.). S -a dat foc
centrului mitropolitan Bălgrad şi a fost «risipită» catedrala Sf. Treime
ridicată de Mihai Vitezaul, lângă masiva biserică catolică maghiară, pe
care românii ortodocşi au respectat-o şi înfrumuseţat-o şi apoi au re
făcut-o, de opt secole, până acum, când se află în schele. Cu tunurile,
subordonaţii lui Bucow au dărâmat ctitoria lui Brâncoveanu de la
Sâmbăta şi au prefăcut în ruine toată incinta. Acelaşi plan a fost con
cretizat şi la Râmeţ, Geoagiu, Negreşti-Oaş, Bihor etc. : 150 de mănăstiri
şi schituri au fost prefăcute în praf şi cenuşă şi peste 300 biserici de
enorie au fost arse sau dărâmate şi mulţime de călugări înlăturaţi şi
preoţi izgoniţi din casa sau parohia lor pentru faptul că nu treceau la
uniaţie. Aşa s-au petrecut lucrurile atunci şi urmările se văd şi astăzi.
Iată ce au adus nişte interese străine neamului nostru, unităţii sale
etnice şi religioase, uniaţia de la 1700, «un hibrid al neamului românesc»,
cum numea Nicolae Iorga actul mincinos petrecut la o sută de ani după
cutezanţa lui Mihai Viteazul. Nu în zadar profesorul N. Iorga arăta

VIAŢA BISERICEASCĂ

15

tuturor istoricilor lumii că la noi, românii, şi în special prin Biserica
Ortodoxă Română s-a transferat, concretizat şi durează Bizanţul după
Bizanţ. Afirmaţia nu este o metaforă, ci o realitate trainică. Datorită
unităţii de neam şi de credinţă a românilor, înftreg evul mediu şi apoi
în perioada jugului otoman, Bisericile răsăritene au fost dominante ca
centru de influenţă de Ortodoxia românească şi ajutate permanent. De
aici plecau spre Orient şi Occident reprezentanţi ai dreptei credinţa
pentru întărirea nădejdii în mai bine, în linişte şi dezrobire.
Un reprezentant şi iniţiator al înlăturării jugului otoman în Balcani
şi a revenirii la adevăr a fost Domnul Tudor Vladimirescu. Revoluţia
sa urmărea să scape ţara de hoţi şi să redea demnitatea şi libertatea
românilor. în acest sens, se aliază cu Eteria şi după ce este asigurat
de Moldova şi Transilvania, cu pandurii, preoţii, stareţii de mănăstiri
şi ierarhii luminaţi, Tudor Vladimirescu blagoslovit de mitropolitul
Veniamin Costache al Moldovei, susţinut de duhovnicul său Ilarion al
Argeşului şi de cărturarii aleşi Diaconul Gheorghe Lazăr din Ardeal
şi Petrache Poenaru din Oltenia, porneşte Revoluţia. Sunt înlăturaţi
domnii fanarioţi şi revin în principate principi români, mănăstirile
închinate sunt revizuite. Deşi martirizat în mai 1821, prin chinuri şi
tăierea capului, Tudor Vladimirescu rămâne eroul românilor, sârbilor
şi bulgarilor şi mărturisitor al credinţei străbune şi unităţii de neam şi
limbă. De la Revoluţia română din 1821, care a dat martiri şi mărturi
sitori, s-a reintrodus în limbajul creştin ecumenisimul (ecumenicitate),,
noţiune-cheie în încercarea de unire a creştinilor de atunci din Balcani
şi de azi din întreaga lume. Revoluţia din 1821 a fost început — bun al
revenirii la unitate a românilor, deşi domniile fanariote n-au împie
dicat relaţiile frăţeşti din Moldova şi Ţara Românească. Mai mult,,
familii domnitoare fanariote au fost instalate şi la Iaşi şi la Bucureşti
(Ghiculeştii).
5. Redeşteptarea la unire : 1848
încununarea celor de mai sus şi folosul eforturilor înaintaşilor spreunire politică şi unitate de credinţă au fost evidente în Revoluţia din
1848. în Declaraţiile de la Iaşi şi Blaj, în Proclamaţia de la Islaz (Dolj)
şi de la Bucureşti (Libertăţii) stau în frunte dorinţele : Vrem să ne
unim cu ţara şi să fim sub ocrotirea Bisericii străbune-ortodoxe într-o
Patrie-comună şi sub acelaşi falnic Tricolor. Revoluţia din 1848 a avut
şi efecte politice de apropiere a românilor, dar cel mai mare succes a
constat în unitatea de credinţă şi strângerea rândurilor intelectualilor
de pretutindeni în mărturisirea aceleiaşi credinţe şi în supunerea faţă
de aceleaşi legi româneşti, ale obiceiului pământului1.
6. Actul de înţelepciune : Unirea Principatelor, 1859
O
treaptă superioară şi ca efect imediat al
Unirea Principatelor în 1859, cu un singur domn
soana lui Ion Alexandru Cuza. S-a împlinit astfel
şi Lumina lui Hristos, a credinţei celei adevărate,

celor de mai sus a fost
pământean în per
dorinţa de veacuri
luminează tuturor,
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Duhul lui Mihai Viteazul dă târcoale peste Dacia lui Burebista şi cheamă,
iarăşi, pe toţi românii la unire, la pohtă sfântă. Creşte şi puterea arde
lenilor, prin autoritatea mitropolitului Andrei Şaguna. Se ridică perso
nalităţi ştiinţifice şi diplomatice, scriitori şi poeţi care copleşesc lumea.
Dar nici vrăjmaşul nu doarme. Este înlăturat Cuza şi exilat din cauza
intrigilor. Este adus iarăşi domn străin, în persoana prinţului Carol
(1866). Ca şi în vremea lui Tudor Vladimirescu, popoarele din Balcani
se revoltă, se declanşează războiul ruso-turc. Românii fac minuni de
vitejie pentru libertate, la început alături de ruşi, apoi singuri, înfrâng ostile musulmane, ceea ce făcuseră şi în 1394, la Rovine. Princi
patele Române se declară independente (1877) şi apoi îşi iau numirea
din secolele IV—VI (Romanii), de România, stat liber şi independent.
Independenţa de stat a României câştigată prin armele fiilor ei, şi
recunoscută de toate statele, a deschis calea fără întoarcere spre început
de unire a vechilor provincii româneşti şi a unităţii politice a tuturor
românilor. Prin independenţa de stat a României, cei de acelaşi neam
de pe toate continentele au început să ia legătura, organizat, cu Patria-mamă, ceea ce a dat naştere la o politică mondială spre unitate
.a românilor din toate ţările.
7. Independenţa de stat a României, izbânda tuturor
Mişcările popoarelor din Balcani, ca şi dorinţa nesăbuită a unor
'imperii, ce ne înconjurau, să împartă lumea sau să o supună prin in
vazii şi război, a provocat izbucnirea primei conflagraţii mondiale. Toate
continentele erau în fierbere, dar cazanul era Europa. România fiind
atacată prin sud şi prin nord, imperiul austro-ungar încerca trecerea
Carpaţilor şi forţarea românilor ardeleni să lupte împotriva fraţilor
de peste munţi. Statul nostru a fost nevoit să intre în război pentru
apărarea ţării care abia îşi căpătase independenţa. Când România era
la capătul disperării, cu populaţia deportată în Moldova, s-a declanşat
revoluţia bolşevică. Armatele rusesti s-au retras, oastea noastră a rămas
singură în faţa duşmanilor. Dumnezeu ne-a ajutat dând semne şi făcând
minuni pe câmpurile de bătaie ale Mărăşeştilor, la Oituz, Mărăşti etc.
S-a început sistematic înlăturarea de către oştirea română a năvălitorilor-dusmani. Basarabia si Bucovina, totdeauna unite cu toti românii
prin credinţă, limbă şi neam, se declară independente faţă de Rusia.
Amintim că Bucovina fusese anexată de habsburgi în 1775, iar Basarabia
fusese răpită de Rusia în 1812.
Frontul român de descătuşare a românilor a fost extins în tot Ar
dealul până peste Tisa, la Budapesta. Astfel, în primăvara anului 1918,
toate provinciile româneşti desprinse din trupul Patriei sau izolate de
«Soarele care de la Bucureşti răsare pentru toţi românii» (I. Slavici),
acum erau sub sfânta năzuinţă a libertăţii.
Aşa se face că cele trei surori oprimate de străini : Bucovina, Ba
sarabia şi Transilvania se întorc firesc la sânul Patriei-mame, Ia 1 De
cembrie 1918, sub ocrotirea cortului sfânt al neamului : Tricolorul
românesc.
i
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8. «Unirea cea Mare, românii au făcut-o»
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Unirea cea mare a tuturor românilor a fost rezultatul jertfelor aduse
de ostaşii noştri pe câmpurile de bătaie, a unităţii de neam şi credinţă.
De aceea, oamenii politici ai vremii s-au unit în dorinţa comună a
unirii. Stranele Bisericii străbune s-au apropiat. Bisericile minorităţilor
naţionale au fost de acord cu dorinţa firească a moştenitorilor acestui
pământ. Cultele religioase au înţeles roata istoriei. Iuliu Hossu, episcop
greco-unit, dar român destoinic, a uitat de supuşenie faţă de Vatican,
şi-a înţeles credincioşii de aici şi n-a mai pomenit colegii de ierarhie
catolică de la Budapesta, Estergom sau Viena. El, ca şi ceilalţi ierarhi
greco-uniţi au venit la Alba lulia cu credincioşii lor. Aici, ca şi în toată
ţara, românii credincioşi intraseră într-un extaz naţional, nemaiavând
timp pentru deosebirile confesionale şi ele racile ale dezunirii şi izolării,
supunerii străine şi spurcăciune pentru neam. Aşa se explică de ce ie
rarhii greco-uniţi, în frunte cu Iuliu Hossu şi cei ortodocşi, protia
având-o Miron Cristea, episcop de Caransebeş-Timişoara, au alcătuit şi
semnat Unirea Transilvaniei cu Patria Mamă. Tot la această dată, epis
copul Nicolae Bălan — mai apoi mitropolit al Ardealului, a propus şi
unirea Bisericilor (greco-unită şi româno-ortodoxă), dar unele interese
politicianiste au zădărnicit împlinirea acestei dorinţe a credincioşilor
deschiliniti.
La 1 Decembrie 19.18 s-a săvârşit un Tedeum de către ambele Bi
serici ; cu aceeaşi rugăciune de mulţumire şi împlinire pentru toţi ro
mânii. S-a citit Proclamaţia de către Iuliu Hossu tocmai ca să se arate
că Biserica unită este cu ţara, iar influenţele străine trebuie să rămână
la hotare. Vasile Goldiş a rostit Declaraţia Unirii Transilvaniei pentru
vecie cu România. Românii înşişi şi-au hotărât soarta. Toţi au înge
nuncheat, au rostit «Acum slobozeşte...», s-a cântat : Mântuieşte, Doamne,
poporul Tău... Au fost stropiţi cu aghiazmă, s-a binecuvântat mulţimea,
s-au dezlegat ofrandele aduse de către credincioşi şi merindele pentru
îndestulare. Tricolorul flutura pretutindeni.
Soarele strălucea cu putere, iar fulgii de nea rătăciţi în văzduh,
molcom cădeau pe căciulile împodobite cu tricolor ale urmaşilor din daci
şi romani. O boare, spre seară, când lumea nu se mişca, se vedea de pe
Vârful Craivei, făcând lucrul firii pentru bucuria oamenilor. Au în
ceput cuviincioase spectacole, sub făclii aprinse, din toate capitalele fos
telor provincii sau principate române şi din numeroase judeţe ale
României Mari. Episcopul Miron Cristea a plecat spre Iaşi, unde se
găsea atunci sediul Guvernului României şi apoi la Bucureşti, unde s-a
consacrat Unirea tuturor românilor şi s-a parafat actul cu pecetea le
gală a Suveranului, regele Ferdinand al României.
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Aşa a fost ziua întâi, ziua Luminii, ziua României Mari.
Serbările au continuat, cu adâncă evlavie, adăugându-li-se şi căile,
pârghiile care au menţinut unitatea românilor : colindele, obiceiurile,
datinile în cinstea «bătrânului Crăciun» şi naşterii după trup a Fiului
lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii.
B. O. r . — 2
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După sărbătorile Naşterii Domnului, la 31 Decembrie, episcopul care
a redactat cu sufletul său de ierarh-român ortodox şi a semnat întâiul
Unirea cea Mare, Miron Cristea, a fost ales Mitropolit Primat al Româ
niei. La 1 ianarie 1919 s-a săvârşit cu adevărat Sf. Liturghie solemnă şi
întâiul Tedeum pentru toţi românii strânşi la sânul Patriei-mame,
România Mare.
9 . Niciodată n-a fost uitată ziua Luminii şi Slobozeniei
Au continuat adeziunile la Unire ale românilor din SUA şi Canada,
din Europa şi Asia (Locurile Sfinte) pentru România Mare. S-au re
organizat eparhiile ţării şi s-au înfiinţat altele noi ţinând cont de con
figuraţia geografică şi etnică a României Mari.
Un efect imediat, dar cu veche chibzuinţă, a fost şi Constituţia din
1923. în aceasta este subliniat rolul credinţei creştine pentru menţinerea
unităţii de neam, limbă şi credinţă şi recunoaşterea ca Biserică naţională
a Bisericii Ortodoxe Române. Şi odată împlinit visul unităţii naţionale
şi desăvârşirea statului naţional român, ortodoxia românească şi-a repus
în drepturi şi apostolicitatea prin ridicarea la treapta de patriarh a mitropolitului-primat Miron Cristea (1925).
Patriarhul Miron Cristea a rămas în istoria Unirii ca mare făptui
tor, oferindu-i-se, cu prilejul a 10 ani de la Marea Unire, 1928, medaliile
şi însemnele meritate.
S-a încercat şi aniversarea a 20 de ani (1938), dar lumea era de
rutată, asupra Europei plutea pasărea neagră a celui de-al doilea război
mondial. Patriarhul Miron Cristea după ce consolidase unirea şi aceasta
fusese recunoscută şi garantată de toate statele Europei ; după ce în
deplinise funcţii încredinţate de Patrie ca prim-ministru, regent etc.,
obosit şi bolnav trece către Domnul departe de ţară, la Cannes, 1939,
când deja norii negri ai celui de-al doilea flagel mondial se îndreptau
spre centrul răsăritului Europei.
I-a urmat pe tronul patriarhal Nicodim Munteanu (1939— 1948).
10. Iarăşi încercări şi dureri : 1 Decembrie-negru 1940
Nu trecuseră nici douăzeci şi cinci de ani şi iarăşi s-au ridicat stri
goii din morminte şi vampirii împotriva neamului românesc. Stalin
înghite Basarabia şi Bucovina, cedate chiar de Hitler prin vicleanul
tratat Ribbentrop-Molotov, iar Ungaria îşi întinde ghiarele asupra Tran
silvaniei de nord prin odiosul diktat de la Viena (august, 1940).
Mareşalul Antonescu îşi dă seama că românii, numai prin arme şi
sânge, au rezistat şi şi-au căpătat drepturile sacre. Aşa se face că insti
tuie şi el dictatura şi România, fără voie, intră într-un. război sfânt
împotriva ateismului-bolşevic şi apoi împotriva fascismului devastator.
Cunoaştem rezultatul !
Toţi prietenii şi vecinii ne-au părăsit şi, deşi ne aflam printre în
vingători, am fost înglodaţi în datorii de sclavi ai sovietelor. S-a pierdut
Cadrilaterul ; au fost răpite iarăşi Basarabia şi Bucovina şi s-a încercat
mutilarea Transilvaniei1.
9

VIAŢA BISERICEASCĂ

19

însuşi Ion Antonescu s-a gândit la România Mare la împlinirea ce
lor 25 de ani (1943), dar chiar în iarna respectivă sute de mii de ro
mâni rămâneau martirizaţi în stepele Rusiei şi în Caucaz, ucişi, îngheţaţi
sau prizonieri.
După război, duşmanii gliei noastre străbune au lichidat pe bărbaţii
de stat în frunte cu Ion Antonescu, iar supravieţuitorii Unirii celei
Mari de la 1 Decembrie 1918, oameni politici, ierarhi, clerici, cântăreţi,
au fost arestaţi de ruşi şi slugile lor, judecaţi, închişi în temniţele co
muniste, unde, majoritatea şi-au găsit moartea. Alţii mai norocoşi au
reuşit să plece din ţară, pierzându-li-se urma. Ce dramă !
A urmat plata datoriilor de război. Nimeni nu şi-a mai adus aminte
de 1 Decembrie.
11. Stingheriţi şi urmăriţi, dar au cinstit Ziua...
Odată ales întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române în iunie 1948,
Patriarhul Justinian a început refacerea unităţii de credinţă sub crunta
prigoană materialist-atee dictată de Stalin. Patriarhul Justinian readuce
în sânul Bisericii-mame pe fraţii greco-uniţi. Străinii de neam, clerici
si ierarhi, n-au înţeles că prin unitatea de credinţă se poate înfăptui
unirea tuturor ; credincioşii au fost aceia, care au revenit în masă la
ceea ce au fost dintru-început; şi-au păstrat şi şi-au împodobit locaşu
rile de cult. Unii clerici şi episcopi, pentru «frumuseţe străină» şi în
iluzoria slujbă papistaşă au părăsit slujirea lui Hristos, intrând în rândul
profanilor.
A.cum, la Alba Iulia, la 21 octombrie 1948, la proclamarea solemnă
a dezunirii s-a amintit şi de neuitatul act din 1 Decembrie 1918.
După moartea lui Stalin, s-a săvârşit de către Biserica Ortodoxă
întâia canonizare a Sfinţilor români (1953— 1956), încă o dovadă a
eternei uniri a românilor, aici şi dincolo. Şi cu ultimii clerici şi episcopi
reveniţi la ortodoxia românească 'în 1958, s-a omagiat după cuviinţă şi
s-au pomenit martirii şi mărturisitorii Unirii celei Mari. Mulţi dintre
foştii uniţi au primit demnităţi în Biserica Ortodoxă Română. Unii dintre
ei au ajuns chiar membri ai Sfântului Sinod (Teofil Herineanu, mai întâi
episcop la Roman, apoi episcop şi arhiepiscop al Clujului, f 1992 ; Visarion Aştileanu episcop-vicar patriarhal, apoi episcop vicar la Sibiu
şi în cele din urmă episcop al Ardealului, f 1984). înşişi înfăptuitorii
şi martorii Unirii din 1918 : Iuliu Hossu, Bălan etc. chiar dacă nu s-au
lepădat de unirea din 1700, au trăit ultimii ani sub ocrotirea Patriarhului
Justinian, la mănăstirile Argeş, Cernica, la Căldăruşani etc., dându-li-se
toate onorurile şi fiind feriţi de condamnări comuniste. Faptul acesta
nu prea s-a scos în evidenţă până acum.
Văzând stăpânirea vremii că Biserica îşi omagiază fiii, îşi canoni
zează sfinţii şi preamăreşte trecutul şi pe marii români şi că străinii şi
duşmanii interni au aceleaşi viclene îndeletniciri, mai ales după ce
participanţii fostului tratat de la Varşovia au năvălit asupra Ceho
slovaciei, (înăbuşind ceea ce s-a numit «Primăvara de la Praga», august,
1968) după ce se făcuse acelaşi lucra cu nemţii (1953), cu ungurii (1956),
a hotărât sărbătorirea Semicentenarului Unirii, la 1 Decembrie 1968.
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Abia acum generaţia de după războiul al doilea mondial a aflat
adevărul, ştiut fiind că si cărţile şi articolele din reviste erau înlăturate.
Din acest moment, în manualele şcolare şi liceale, în facultăţi s-a in
trodus capitolul Unirea cea Mare şi desăvârşirea Statului Naţional
Român la 1 Decembrie 1918 ; s-a ridicat blestemul de pe grupul lumi
naţilor bărbaţi ai Unirii : Iuliu Maniu, Vasile Goldiş etc. şi s-au scos
de la index personalităţi istorice : N. Iorga, N. Titulescu, Tache Ionescu,
Vasile Pârvan, Xenopol, Simion Mehedinţi, Rădulescu-Motru, Blaga,
Eliade şi mulţi alţii. S-a evidenţiat, de asemenea, rolul patriarhului
Miron şi fapta de cutezanţă a revenirii Bisericii-unite, «strana a doua»,
la Altarul străbun. S-au făcut, după aceea, toate demersurile pentru
ca la Alba Iulia să fie reorganizată eparhia şi conducerea ei, printr-un
chiriarh destoinic, în persoana P. S. Episcop Emilian Birdaş, cel care
a rectitorit Catedrala Reîntregirii.
în 1978, cu toate că trecuse către cele veşnice, patriarhul Justinian,
părintele reunificării, s-a aniversat strălucitul an 1918. La congresul
mondial de istorie din 1980, s-au apreciat faptele şi s-au subliniat ur
mările Unirii din 1918.
în 1988, evenimentul 1 Decembrie s-a sărbătorit intern, numai de
către Biserica Ortodoxă Română, cu invocări ale zilei şi pomenirii
înfăptuitorilor şi cu reapariţia, pentru menţinerea unităţii, a Noului
Testament de la Bălgrad, 1648— 1988, şi a Bibliei lui Şerban, 1688—
1988. Retipăriri premiate de Academia Română, 1990.
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12. ...Anul Domnului 1989
Venind, în Decembrie 1989, mult aşteptata Revoluţie, s-au rupt
legăturie vrăjmaşilor şi iarăşi s-a remarcat menţinerea unirii românilor
prin unitatea de credinţă, limbă şi neam. S-a încercat refacerea vechilor
instituţii, dar au apărut violente contestaţii ale unor ierarhi uniaţi,
care, la influenţa malefică papistaşă şi străină de neam au cerut, cul
mea, lăcaşurile de cult dinainte de 1948 ; au condamnat ierarhia ortodoxă ; au acuzat slujitorii ortodocşi de colaboraţionism, de şovinism
etc., etc., neţinând 'cont de dorinţa credincioşilor enoriaşi.
Au fost şi cozi de topor printre preoţii ortodocşi, mulţi dintre ei
certaţi cu disciplina clericală, instabili în credinţă sau cu familii mixte
(ungureşti şi catolice), au părăsit Biserica străbună şi n-au făcut rău,
Biserica noastră având nevoie de slujitori cu vocaţie, alături de cre
dincioşi. Mulţi dintre aceştia şi-au dat seama la timp de ispita vremii
şi au revenit la Ortodoxie, iar alţii au împărţit şi despărţit credincioşii,
producând zâzanie.
N-a lipsit nici elementul politic în asemenea tulburare nedorită.
^
Cu puterea harică a slujitorilor ortodocşi şi cu înţelegerea autori
tăţilor de stat şi militare s-a restabilit oficial cultul pentru cei răposaţi
în diverse moduri- pentru apărarea gliei străbune, reînnodându-se firul
evlaviei strămoşeşti pentru pomenirea ostaşilor căzuţi «pentru apărarea
Patriei, întregirea neamului românesc şi slava sfintei noastre Biserici
strămoşeşti» prin prăznuirea Zilei Eroului Necunoscut, acel paj pă
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mântesc, cu atribute cereşti, care apără dreapta credinţă şi eroismul
străbun. Sub această puternică impresie şi descătuşare s-au desfăşurat
serbările Aniversării lui 1 Decembrie 1918, la Alba lulia, în 1990.
Pentru ziua respectivă s-au făcut, pentru prima dată, pregătirile
necesare în noua orientare.
Duminică 30 noiembrie s-a săvârşit Sf. Liturghie solemnă pentru
prăznuirea apostolului unităţii de credinţă de două milenii : Sf. Apostol
Andrei, dar şi pentru onomastica episcopului locului Andrei de Alba
lulia.
Despre importanţa zilei a predicat Diacon P. I. David — profesor
la Facultatea de teologie din Bucureşti.
Seara, membrii Sfântului Sinod, Preşedintele României Ion Iliescu,
Petre Roman — Prim-ministru, au avut o întrevedere la Sf. mănăstire
Râmeţ, unde s-a cinat cu hrană de post şi au fost cazaţi tot aici înalţii
oaspeţi.
S-au făcut danii pentru finisarea complexului.
A doua zi, 1 Decembrie, la ora 10, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, înconjurat de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, împreună cu Preşedintele României, Domnul Ton Iliescu, şi
membrii Guvernului, cu membrii Parlamentului României au depus co
roane de flori la monumentul Voievodului primei uniri politice a ro
mânilor : Mihai Viteazul. După o scurtă introducere în sala de audienţe
a Episcopiei Alba lulia, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
Dl. Ion Iliescu — Preşedintele României, membrii Guvernului şi ai Par
lamentului au mers la tribuna oficială, unde s-a săvârşit slujba de mul
ţumire şi împlinire : Tedeum-ul.
Episcopul greco-unit Todea a refuzat să participe, neavând bine
cuvântarea papei şi dezlegarea Budapestei.
S-au rostit cuvântările omagiale rânduite, s-a intonat Imnul Ţării,
cântece patriotice şi colinde.
A urmat o recepţie oferită de autorităţile municipiului Alba lulia
şi de către Episcopia ortodoxă română a localităţii, în trapeza Episcopiei.
S-a făcut rugăciunea şi după datina străbună Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a binecuvântat bucatele.
A fost o atmosferă frăţească emotionantă si de simţire românească
liberă şi demnă. Dl. Preşedinte Ion Iliescu a mulţumit tuturor partici
panţilor, a apreciat strădania organizatorilor şi a felicitat pe reprezen
tanţii Bisericii Ortodoxe Române care, peste veacuri, apărând dreapta
credinţă, au menţinut flacăra vie a unităţii neamului nostru. A răspuns
P. S. Episcop Andrei, dând slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a
făcut şi asigurând pe cei de faţă că altădată va fi şi mai bine.
S-au cântat colinde şi s-a intonat «Mulţi ani trăiască !».
Recepţia s-a încheiat cu rugăciunea de mulţumire şi fiecare parti
cipant a purces la locul său.
Duminică, 2 decembrie 1990, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, înconjurat de membrii Sfântului Sinod participanţi la serbările
Unirii au săvârşit Sf. Liturghie în catedrala Unirii din Alba lulia.
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La vremea potrivită a vorbit I. P. S. Mitropolit Antonie despre rolul
ortodoxiei în menţinerea unităţii de neam şi de credinţă a poporului
român. Unirea din 1918 a fost o împlinire şi naţional-politică a tuturor
românilor.
După otpustul Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a ţinut să asigure pe credincioşii de faţă că în curând se vor
face noi canonizări de sfinţi români apărători ai credinţei şi neamului
nostru. A avut loc o agapă frăţească, unde s-au ţinut cuvântări şi s-au
intonat colinde de către mari artişti din Eparhie.
La 1 Decembrie 1991, ca şi la 1 Decembrie 1992, serbările Unirii
s-au desfăşurat într-un cadru intim, local-transilvan, cu slujbe de po
menire a cutezătorilor Unirii celei Mari, cu depuneri de coroane la
monumentul lui1Mihai Viteazul si la monumentul Horia, Cloşca si Crisan,
precum şi săvârşirea Sf. Liturghii şi a parastasului în ziua sfântă, la
catedrala episcopală ortodoxă din Alba lulia.
t

7

I

I

♦

'

13. 75 de ani, 1918— 1993, Festivităţile Unirii celei Mari
Aniversarea a 75 de ani de la Marea Unire a fost pregătită cu grijă
şi responsabilitate de către autorităţile centrale şi locale. Şi dacă în
1990 au fost şi timizi reprezentanţi ai Basarabiei şi Bucovinei, în pre
gătirea şi desfăşurarea serbărilor din 1993 au avut o deosebită importanţă
fraţii noştri români de pretutindeni, în ţara lor şi la Alba lulia. Or
ganizatorii, pe linie parlamentară şi mai ales locală, au reluat chemările
pionierilor Unirii dinainte de 1918 :
«Veniţi la Alba lulia... Fraţi rom âni!...
Veniţi cu toţii la Marea Adunare N aţională, care se va ţine în 1 Decembrie...
în Bălgradul lui M ihai Viteazul.
Veniţi cu miile, cu zecile de m ii !
Lăsaţi pe o zi grijile voastre acasă, căci în această zi
vom pune temelia unui viitor bun şi fericit pentru întreg neamul românesc...
Blaj, la 24 Noiembrie 1918.
Consiliul Naţional Român».

La acest îndemn, de acum 75 de ani, responsabilii de la Alba lulia :
P. S. Episcop Andrei, Prefectul Ioan Rus, Primarul Ioan Timiş, Preşedinţele Petru Fleşer au lansat chemarea :
«Alba lulia vă cheamă, Alba lulia aşteaptă demnă şi înfrigurată
întoarcerea tuturor fiilor adevăraţi pentru o îmbrăţişare curată de reci
procitate la cei 75 de ani ai săi, de la neuitata zi de 1 Decembrie 1918,
devenită după 1990 Ziua Naţională a României. Doar aşa, EA, Zeiţa
Unirii, va redeveni, pentru o clipă, cât eternitatea, fântâna graiului ro
mânesc, pragul casei părinteşti, însăşi respiraţia Ţării. Alegeţi, dar,
pentru măreaţa ZI a Unirii căldura îmbrăţişării Alba Iuliei, ca poartă
de intrare în Patria sfântă !».
Avându-se în vedere această Chemare, s-a întocmit, pentru acest
an, un program adecvat.
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Astfel, la 20 noiembrie, dimineaţa, în Catedrala Reîntregirii Nea
mului a avut loc un Tedeum specific Bisericii Ortodoxe pentru deschi
derea Serbărilor Unirii, după Sf. Liturghie închinată Cuviosului Grigore
Decapolitul, ale cărui moaşte se află în mănăstirea Bistriţa-Vâlcea. Pe
lângă P. S. Sa Andrei, episcopul locului şi slujitorii catedralei, au fost
de faţă autorităţile locale. In aceeaşi dimineaţă au mai avut loc două
evenimente importante : în frumoasa casă de cultură a sindicatelor s-a
dat semnalul : start în Crosul Unirii, iar în Parcul eroilor, după o slujbă
religioasă, a avut loc dezvelirea statuii «Lupa Capitolina».
In ziua de 23 njoiembrie, s-a prezentat un «Triptic al Unirii». Zborul
mântuirii noastre (Bacău—Blaj—Alba lulia), iar la Catedrala Reîntregirii
s-a săvârşit Sf. Liturghie, fiind pomenit, după canonizarea de anul
trecut, Cuviosul Antonie de la Iezeru-Vâlcii.
Pe 24 noiembrie, la iniţiativa inimosului Ioan Rus, prefectul de
Alba, a avut loc, chiar în sediul Prefecturii, aniversarea semicentenaru
lui Bibliotecii judeţene «Lucian Blaga» cu reuşitul simpozion : Carte,
cultură, umanism. După masă, Biblioteca judeţeană Alba a organizat
vernisajul expoziţiei de carte şi documente de bibliotecă, prioritatea
avându-o cartea veche românească, recte cartea de cult, cazanii, predici,
abecedare etc.
Joi, 25 noiembrie, Biserica Ortodoxă prăznuieşte pe cea între sfinţi
fecioară, între înţelepţi medic şi astronom, între dascăli învăţătoare,
între studenţi pildă şi neînfricată credincioasă şi purtătoare de Hristos :
Sf. Muceniţă Ecaterina. Cum era firesc, după săvârşirea Sfintei Liturghii
la Catedrala Reîntregirii Neamului, slujitorii şi credincioşii au purces
la biblioteca judeţeană Alba, participând la lansarea documentarului :
«Oameni de artă, cultură, ştiinţă din judeţul Alba». Specialiştii au pre
gătit biografii, clipuri şi documente de familie, bibliografie şi scrisori
ale vremii referitoare la stâlpii culturii Cetăţii strălucirii (Alba). A
urmat la Episcopia ortodoxă română din Alba, mama spirituală a oa
menilor de cultură ai locului : «Lansarea de carte religioasă — Lumină
din lumina vieţii şi întâlnire cu scriitorii. N-a lipsit Lumina vieţii :
Noul Testament de Ia Bălgrad (1648), reeditat în 1988, o traducere do
cument al Unirii din 1600 şi pagini ale eternei uniri a românilor în
credinţa Evangheliei Mântuitorului Hristos. S-a prezentat, de asemenea,
Bucoavna (Abecedarul) tipărit pentru pruncii Ardealului şi neamului
românesc de către Domnitorul ocrotitor al Transilvaniei şi între sfinţi
martir, el şi famila sa, Constantin Voievod Brâncoveanu. Iată rădăcinile
eterne şi seva de fiecare zi a unităţii neamului nostru.
După amiază, la dorinţa credincioşilor şi la invitaţia insistentă a
cadrelor didactice de la Universitatea Alba lulia, a oamenilor de cultură
şi artă din cetatea Apulum, în sala mare a Casei de cultură a sindi
catelor s-a prezentat cunoscutul scriitor, ierarh şi teolog, înalt Prea
Sfinţitul Bartolomeu Anania al Vadului, Feleacului şi Clujului, care a
susţinut, cu dezinvoltura-i proprie, conferinţa : Naţional şi universal
în religie şi cultură. Cu o amplă paletă de valori eterno-creştine, a
spulberat orice îndoială asupra veşnicei uniri a românilor şi a unităţii
lor de credinţă. Şi unirea de neam, de limbă şi cultură, precum şi ere-
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dinţa curată, ortodoxă au temeluit eternitatea, în toate ipostazele, po
porului român de pretutindeni.
Conferinţa, de fapt mărturisire de credinţă şi naţională, a fost
deseori punctată de aplauze şi urări, participanţii ridicându-se în
picioare.
Seara, în aceeaşi sală, şi-a deschis petalele floarea fermecată ce
sfidează anotimpurile : Colinda străbună. Spectacolul a fost susţinut de
cei ce sunt în corul de aur spre Europa ai României, colindătorii ocrotiţi
de Sf. Ierarh Ioan din Partoş, ale cărui 'moaşte se găsesc în catedrala
mitropolitană din Timişoara. Frumos şi strămoşesc este şi numele for
maţiei timişorene : Sursum corda (Izvorul, sursa, simţirea, revărsarea
afecţiunii inimii). Spectacolul, ca orice mesaj românesc-străbun, s-a
bucurat de succes şi de căldura celor de faţă.
Vineri, 26 noiembrie, de dimineaţă, s-a săvârşit Sfânta Liturghie,
iar după amiază, Casa de cultură a sindicatelor a găzduit deschiderea
«Salonului de iarnă 1 Decembrie» — expoziţie de pictură a artiştilor
plastici amatori. Tot după amiază la ora 18,00 la Galeriile de artă, au
fost prezentate şi apoi vizitate machetele pentru Monumentul unităţii
naţionale.
Sâmbătă, 27 noiembrie, de dimineaţă, organizatorii au invitat oas
peţii şi locuitorii Cetăţii Alba, în Casa Armatei la «sesiunea de comuni
cări ştiinţifice, dedicată aniversării a 75 de ani de la Marea Unire, or
ganizată de Ministerul Culturii şi Muzeul Naţional al Unirii. Comuni
cările s-au remarcat prin inedit, prin profundă cercetare şi actualitatea
documentelor.
După amiază, comunicările dimineţii au fost concretizate în sala
Muzeului Naţional al Unirii prin vernisajul expoziţiei omagiale, «75 de
ani de la Marea Unire», organizată de Muzeul Naţional de istorie, Mu
zeul Militar Naţional şi Direcţia Naţională a Arhivelor Statului. Con
siderăm că expoziţia a fost una din cele mai1 interesante, emoţionante
prezentări a Unirii şi eternităţii ei, cele trei instituţii (Muzeul Naţional,
Armata şi Arhivele) întrecându-se în a scoate la lumină adevărul Unirii
de atunci şi folosul acesteia pentru noi cei de acum.
Sesiunea de comunicări af continuat la Casa Armatei şi în ziua de
28 noiembrie, ziua revenirii Bucovinei la Patria-Mamă. Fiind duminică,
s-a săvârşit Sf. Liturghie în catedrala Unirii şi, pe lângă cele duhovni
ceşti, s-a făcut pomenirea înfăptuitorilor Unirii de acum 75 de ani, au
fost omagiaţi neînfricaţii patrioţi români bucovineni aflaţi acum încă
sub stăpânire străină.
Luni, 29 noiembrie, continuându-se pregătirile marii sărbători, au
avut loc două momente semnificative : unul, vernisajul expoziţiei fila
telice «75 de ani de la Marea Unire», în Muzeul Naţional al Unirii.
De o rară frumuseţe, cu un colorit divers, în dimensiuni variate, timbre,
cărţi poştale, plicuri imprimate cu figuri de legendă şi istorie, cu chi
puri de oameni din diferite epoci, eu exemplare rare ale naturii ocrotite
de lege din fauna şi flora României. Expoziţia a fost un omagiu distins
adus evenimentului 1918. La acelaşi nivel artistic s-a situat al doilea
moment, spectacolul muzieal-coregrafie: «Noi suntem români», sus-
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ţinut de cunoscutele ansambluri «Ciocârlia» şi «Doina Armatei» în sala
mare a Casei de cultură a sindicatelor. Programul a fost bine întocmit,
cu dansuri şi jocuri din toate regiunile Patriei, precum şi imne pa
triotice şi cântece de sărbătoare executate cu măiestria cunoscutelor
formaţii.
Marţi, 30 noiembrie, ultima zi a lui Brumar şi început de Andrea,
a încheiat de fapt privigherea marii sărbători. La ora 8 s-a săvârşit
Sf. Liturghie în cinstea Sf. Apostol Andrei. La timpul potrivit s-a rostit
panegiricul zilei, arătându-se că, de fapt, nu întâmplător Alba Iulia
a fost aleasă ca cetate a Unirii, fiindcă aici au trăit apulonii (apărătorii
, un trib dacic foarte viteaz. Şi fiindcă numele lor începe cu A,
tot cu A (ndrei) a fost cel întâi chemat de Hristos şi primul trimis să
propovăduiască Evanghelia la strămoşii noştri. Deci atunci s-a aşezat
cea mai importantă temelie a unităţii de credinţă : creştinismul apostolic.
Apoi, a avut loc asupra dacilor cucerirea romană şi din cele două civili
zaţii, dacă şi romană, s-a născut poporul român şi creştin în aceiaşi
timp. De asemenea, Diac. Petru David a subliniat în predica sa, şi faptul
că tot în această zi s-a împlinit visul de veacuri «ca fraţii să fie îm
preună» tot la ziua Sf. Andrei... S-a invocat şi existenţa înaintaşilor
ierarhi cu numele apostolului Andrei — Antira-Ivireanul, mitropolitulmartir, Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei, episcopul Andrei
Magieru şi, după rânduiala Celui de Sus, episcopul actual Andrei Andreicut de Alba Iulia.
După otpust, s-a săvârşit un polihroniu şi pentru onomastica chiriarhului locului.
La ora 10, P. S. Episcop Andrei, înconjurat de un sobor de preoţi
slujitori au săvârşit o panihidă la Cimitirul eroilor, unde s-au depus şi
coroane şi jerbe de flori.
Revenind în Cetate, P. S. Episcop Andrei a participat la dezvelirea
busturilor marilor corifei ai Unirii din 1918, doisprezece la număr,
printre care la loc de cinste episcopul Miron, Cristea al Caransebeşului
(întâiul patriarh al României) şi episcopul greco-unit Iuliu Hossu (al
2-lea cardinal numit de papă). Primul cardinal a fost mitropolitul apostaziat Atanasie («Satanasie» Anghel, 1700). In armonia Imnului eroilor,
s-au dezvelit statuile, s-au depus coroane de flori pentru fiecare bust,
s-a cântat : Mântuieşte, Doamne, poporul Tău !... şi s-a stropit cu
aghiazmă chipul respectiv. Şi în interiorul Muzeului Unirii s-au re
înnoit, stropindu-se cu aghiazmă, chipurile suveranilor care au confirmat
Actul de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 şi înfăptuirea României
Mari.
La ceremonia dezvelirii busturilor personalităţilor care au contri
buit la înfăptuirea Marii Uniri au luat cuvântul Ioan Timiş, primarul
municipiului, exprimând satisfacţia de a da la lumină figurile patriotice
române*din Transilvania de acum 75 de ani, reprezentantul Muzeului
Unirii a descris personalitatea şi rolul fiecărui reprezentant în pregă
tirea şi pentru încununarea zilei de 1 Decembrie 1918 ; iar rolul ostaşi
lor de atunci şi jertfa lor pentru libertate şi unire au fost evocate de
9
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conducerea Unităţii militare din Cetate şi de către Dl. general Paul
Cheler.
Despre rolul şi contribuţia Bisericii Ortodoxe Române, câteva cu
vinte, dar pline de sens şi rostite cu emoţie sfântă, au fost adresate
mulţimii de către P. S. Episcop Andrei. In ritmul Imnului eroilor, in
terpretat de fanfara militară, s-a încheiat ceremonia, la care au parti
cipat nenumăraţi credincioşi, unii martori de acum 75 de ani, alţii rude
ale omagiaţilor şi toţi români şi creştini ortodocşi...
In aceeaşi zi, la ora 12, P. S. Episcop Andrei însoţit de acelaşi
sobor format din consilieri, protopopi şi slujitori ai catedralei, precum
şi oficialităţile oraşului şi cei ai altor judeţe, din ţară, au mers în
parcul catedralei, unde s-a binecuvântat locul şi s-a stropit cu aghiazmă
placa unde va fi amplasat Monumentul Unităţii Naţionale din Alba
Iulia. La îndemnul P. S. Episcop Andrei, P. C. Diac. prof. David a
vorbit despre importanţa istorică şi spirituală a gliei străbune şi a
piciorului de rai : Cetatea bucuriei şi scaun regesc (Craiva), Cetatea
învierii şi luminii (Bălgrad), Cetatea strălucirii imperiale (Apullum —
Alba Iulia).
După amiază, Prefectura, Consiliul judeţean Alba, Consiliul local
al municipiului Alba Iulia şi Episcopia ortodoxă română au fost pre
ocupate de primirea tradiţională şi românească a oaspeţilor şi invitaţi
lor din toate regiunile României şi din străinătate : cazare, rânduirea
lor ca să se simtă cât mai bine. Comitetul de organizare a avut grijă
ca toţi participanţii veniţi la Alba să aibă asigurate hrană şi cazare, in
afara celor din oraş şi rudelor şi prietenilor acestora care i-au găzduit,
cei asiguraţi de Municipalitate au depăşit numărul de 70.000 persoane.
La aceştia s-au adăugat armata, poliţia, jandarmeria. Cei care au asi
gurat transmisiile Radio şi TV, corespondenţii străini au avut un regim
aparte oferindu-li-se toate mijloacele şi înlesnirile. Totul a fost bine
gândit, frumos rânduit, iar participanţii cu adevărat copleşiţi.
Şi când totul era bine şi frumos, soare şi temperatură acceptată la
Alba Iulia, în restul ţării şi mai ales în Câmpia Bărăganului, se dezlănţuiau forţele zodiei Capricorn şi se simţeau plumbii Săgetătorului prin
viscole şi furtună, prin troiene şi blocări de drumuri. Era ziua şi noap
tea Sf. Andrei, aşa cum s-a petrecut în vremea martirajului apostolu
lui de acum 1900 de ani şi ne-a rămas nouă, românilor, fiilor duhovni
ceşti ai săi, luna lui Andrei (Undrea sau Andrea) până la sfârşitul
lumii. Intr-adevăr, anul acesta, s-a confirmat, ca de altfel permanent,
noaptea de groază a Sf. Andrei, cum frumos a descris poetul, istoric şi
diplomat, bardul de la Mirceşti — Vasile Alecsandri.
în ciuda greutăţilor cauzate de vreme au sosit şi alţi membri ai
Sfântului Sinod, cum era firesc să fie lângă popor, şi să pecetluiască
încă o pagină a timpului cu semnătura şi cu slujba, cu binecuvântare^
şi prezenţa lor apostolică.
La sosirea în Alba Iulia, de la Sibiu, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a fost primit în catedrala Unirii, după rânduiala bisericească.
După un cuvânt de bun-venit rostit de P. S. Episcop Andrei, întâistă
tătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că nu putea lipsi, în ciuda
timpului nefavorabil, de la marele praznic naţional pentru că preoţii,

iÂNĂ

VIAŢA BISERICEASCĂ

Paul

ierarhii şi credincioşii%Bisericii străbune au menţinut, prin credinţă,
datini şi obiceiuri, atât Legea străbună, cât şi limba şi unitatea naţio
nală. La 1 Decembrie 1918 este un eveniment, o dată, un act istoric
dorit şi bine pregătit de slujitorii altarelor străbune. Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh s-a arătat mulţumit de evlavia credincioşilor români şi
de colaborarea organelor Puterii de Stat de la Alba cu Eparhia, în or
ganizarea unor asemenea manifestări creştine şi naţionale. De fapt, şi
îndeosebi după Revoluţia din 1989, tot din decembrie, în fiecare an am
fost, a subliniat întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, cu rosturi
înalte în mijlocul Dvs. : la 1 Decembrie 1990, în vara lui 1991, în iunie
1992, aici şi la Râmeţ, la Tg.-Mureş şi la Topliţa şi acum chiar de ziua
ierarhului eparhiot şi Zilei Naţionale a românilor de pretutindeni : 1 De
cembrie 1993, sunt aici cu prilejul a 75 de ani de la Marea Unire, a
încheiat întâistătătorul Bisericii strămoşeşti. Credincioşii au cântat Im 
nul arhieresc.
P. S. Episcop Andrei a prezentat înalţilor oaspeţi stadiul lucrărilor
consolidării catedralei, şi restaurării picturii. Ierarhul locului a mulţumit
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru ajutorul aprobat din
Fondul Central Misionar si a mentionat că si Preşedinţia României a
alocat suma de 100 milioane lei.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost însoţit de către
II.PP.SS. Mitropoliţi Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Antonie al Ar
dealului, de PP.SS. Episcopi Timotei al Aradului şi Ioan al Oradiei,
consilieri, protopopi, preoţi şi diaconi.
Seara, la ora 18, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist însoţit
de membri ai Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la invitaţia or
ganizatorilor şi la rugămintea P. S. Andrei — Episcopul de Alba Iulia,
au participat la un spectacol omagial în cinstea lui 1 Decembrie 1918
în sala mare a Casei de cultură a sindicatelor din Alba Iulia. Programul
bine gândit a cuprins trei părţi : Colinde, şi datini specifice Ardealului,
parte susţinută de corul Seminarului teologic şi Liceul militar «Mihai
Viteazul» din Alba Iulia. A doua parte : Muzică populară şi cu iz pa
triotic interpretată de cunoscuţi solişti vocali (Veta Biriş, Ion Bocşa,
Gh. Turda etc.) şi de către grupuri de instrumentişti din localitate, de
x a Căpâlna şi alte regiuni.
Cu o înaltă ţinută artistică s-a prezentat Ansamblul «Nistrelul» din
Soroca-Basarabia, cu o precizie în mişcări şi armonie perfectă în exe
cuţie, încât sala, în picioare, a ovaţionat îndelung. Au fost interpretate
cântece, doine şi colinde, precum şi dansuri din toate provinciile româ
neşti. în partea a treia, ca o simfonie sub faldurile ondulate ale Tri
colorului, s-au reunit corurile şi grupurile cântând colinde, imne na
ţionale, Deşteaptă-te, române ; Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă ;
C-aşa-i românul când se veseleşte...
Artiştilor, pe lângă ropote de aplauze, li s-au oferit flori şi li s-au
adresat felicitări.
Cu prilejul cinei din trapeza Centrului eparhial, Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist a multumit P. S. Sale Andrei pentru invitatia la
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un asemenea preludiu şi uvertură cu prilejul marii sărbători. In acelaşi
timp s-au fixat cele necesare bunei desfăşurări pentru a doua zi.

1
Decembrie 1993 (Miercuri). Cum era firesc şi duhovnicesc, la ora 8
s-a săvârşit Sf. Liturghie solemnă, protia avându-o mitropolitul Tran
silvaniei; I.P.S. Antonie. Din sobor au făcut parte : P. S. Andrei, epis-^
copul locului, P. S. Timotei, episcopul Aradului şi P. S. Ioan, episcopul
Oradiei. Au slujit consilierii de la Centrul eparhial Alba, protoiereii
Episcopiei, slujitorii catedralei Unirii, preoţi şi diaconi. Răspunsurile
la Utrenie au fost date de elevii seminarişti, iar răspunsurile la
Sf. Liturghie au fost executate cu măiestrie şi evlavie de corul cate
dralei.
înainte de citirea textului Sfintei Evanghelii au sosit în cate
drală : Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de I.P.S. Mi
tropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi de către I.P.S. Arhiepiscop
Bartolomeu al Clujului. Intre timp, au sosit şi membrii Guvernului şi
invitaţii oficiali, biserica devenind neîncăpătoare. Au sosit, de ase
menea, şi au asistat la săvârşirea Sfintei Liturghii Preşedintele Româ
niei, Dl. Ion Iliescu, Prof. Oliviu Gherman, preşedintele Senatului şi
dl. Adrian Năstase, preşedintele Camerei Deputaţilor, Prof. Vasile
Gionea, preşedintele Curţii Constituţionale, parlamentari, şefi de culte,
invitaţi străini etc.
La vremea potrivită, după un scurt concert al corului, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist, adresându-se întregii asistenţe a rostit
cuvântul ocazional, spunând :
«Cit profundă emoţie şi bucurie sfântă, în unitate de cuget şi sim
ţire cu toată suflarea românească de pretutindeni, ne adunăm astăzi la
Alba Iulia, în cetatea sanctuar din inima gliei străbune, pentru a pomeni
cu evlavie si recunoştinţă înaintaşii si a-I mulţumi lui Dumnezeu pentru
împlinirea miraculoasă, acum 75 de ani, a visului îor de veacuri — uni
tatea naţională. Înălţăm mai întâi slavă lui Dumnezeu pentru că însăşi
naşterea noastră ca popor creştin dintru începuturi, dar mm ales supra
vieţuirea şi continuitatea lui neîntreruptă pe plaiurile străbune, sunt
fapte istorice încărcate de miracol dumnezeiesc.
*

*

}

*

*
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în această sfântă zi nu poate fi inima de român, de aproape sau de
departe, care să nu vibreze de iubire şi recunoştinţă faţă de ceea ce
înaintaşii noştri sfinţi şi martiri au desăvârşit la Alba Iulia la 1 De
cembrie 1918, «după secole de suferinţe, creştineşte îndurate», cu cre
dinţă şi nădejde în puterea şi lucrarea lui Dumnezeu în viaţa popoarelor.
Temeluindu-şi întreaga existenţă pe valorile veşnice ale Sfintei Evan
ghelii, exprimate prin ortodoxie, izvorâtoare, păstrătoare şi continua-
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elasi

toare a unei culturi unitare, poporul român şi-a agonisit, de-a lungul
vremii, comoara nepieritoare a credinţei, a limbii şi a tradiţiei pe care
«moliile şi rugina» istoriei nu le-au atins şi nici infernul nedreptăţilor,
al opresiunilor şi al despărţirilor seculare între fraţi, nu le-au biruit.
Credinţa vie în Hristos si mărturisirea ei martirică i-au unit indestructibil la sânul aceleiaşi Biserici-mame, pavăză şi scut în desele primejdii,
rămânând singura instituţie din istoria neamului cu continuitate neîn
treruptă, iar altarele străbune ridicate, secol după secol, pe tot cuprinsul
Daciei strămoşeşti, au mărturisit şi vor mărturisi, pentru vecie, naşterea
şi dăinuirea lui pe vatra părintească.
De aceea, unirea de scurtă durată înfăptuită de Domnitorul-martir,
Mihai Viteazul, în cetatea Alba Iuliei, şi apoi desăvârşirea ei, la 1 De
cembrie 1918, tot în această sfântă cetate, a intrat în conştiinţa neamu
lui nostru ca un \act de reparaţie istorică şi de dreptate dumnezeiască.
Treimea românească
Moldova lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, Transilvania martirilor si Tara Romanească — s-a regăsit în unitatea ei firească
după chipul şi spre slava lui Dumnezeu, Cel unul în fiinţă şi întreit în
persoane : Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
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Cu durere trebuie să amintim, însă, că bucuria noastră nu poate
fi deplină atâta timp cât părţi din trupul sfânt al ţării, reîntregit în
dreptele lui hotare la 1 Decembrie 1918, se află astăzi înstrăinate, iar
fraţi de-ai noştri îndură, încă, suferinţe martirice în temniţele de la
iraspol şi din alte părţi, pentru vina că sunt din aceeaşi tulpină a nea
mului românesc şi afirmă reîntregirea lui şi a ţinuturilor înstrăinate prin
lăcomie şi forţă. Trecutul nostru istoric şi jertfele pentru credinţă ale
înaintaşilor, ca şi ale martir Hor-eroi din Decembrie 1989, se cuvine să
constituie, pentru noi, surse de putere şi speranţă pentru viitor. Ele
ne arată că Dumnezeu este singurul Domn al universului şi Stăpân al
istoriei, care transformă crucea şi suferinţele în bucurie şi înviere, re
stabilind adevărul şi sfânta dreptate, pentru toate naţiunile care-şi pun
nădejdea în El şi vieţuiesc după voia Lui.
m

i

Totodată, popasul aniversar de astăzi rămâne farul luminos care ne
călăuzeşte po,şii pe căile bătătorite de sfinţii noştri luminători prin se
cole, de chipurile celor adunaţi la Alba Iulia, acum 75 de ani, între care,
cel ce avea să fie primul patriarh al României, Miron, Cristea, alături
de venerabilul episcop Iul iu Hossu care, într-un glas, ne cheamă să
redescoperim identitatea autentică a fiinţei noastre naţionale şi umane
cu valorile ei creştine, tradiţionale şi europene : iubirea de Dumnezeu
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şi de semeni, respectul faţă de identitatea culturală, lingvistică şi re- .
ligioasă a tuturor fraţilor şi surorilor plămădiţi şi crescuţi pe acelaşi
pământ românesc, unitatea în înfruntarea dezbinării degradante, reafirmarea legăturii ontologice dintre credinţă, cult şi cultură, promo
varea principiilor de viaţă morală şi creştină în societatea românească
actuală.
In numele acestor valori, al jertfelor românilor de pretutindeni şi
ale celor de alte naţionalităţi, care stau la temelia Unirii de acum 75
de ani ca şi numele martirilor eroi din Decembrie 1989, îndreptăm, de
pe acest Tabor al împlinirilor sfinte, un apel de inimă către factorii
rânduiţi să chivernisească rosturile ţării şi către toată suflarea acestei
ţări, să prisosească în bunăvoinţă, în înţelegerea reciprocă şi împreunăr
să zidească aceste valori.
Rog pe bunul Dumnezeu să binecuvânteze toată suflarea româ
nească de pretutindeni şi să ne trimită Harul Său, care pe cele cu
lipsă le plineşte şi pe cele neputincioase le vindecă, pentru a ne înmuia
inimile tuturor cu dragostea faţă de fraţi, faţă de glia străbună şi pentru
a ne aduna laolaltă întru unitatea de credinţă, cuget şi simţire prin le
gătura păcii Sale sfinte !».
După terminarea Sfintei Liturghii a urmat partea a doua a cere
moniei religioase, care s-a desfăşurat pe treptele catedralei episcopale.
După înveşmântarea slujitorilor prezenţi, în armonia colindelor in 
terpretate de elevii seminarişti, s-a purces în faţa bisericii. Aici s-au
integrat în sobor la dorinţa lor, grupul slujitorilor catolici în frunte cu.
P. S. George Guţiu, episcop de la Gherla şi Cluj. Tedeum-ul s-a săvârşit,
în comun după rânduiala tradiţională şi aproape ca acum 75 de ani,
alternativ, de către ortodocşi şi catolici de rit bizantin, răspunsurile fiind
date alternativ. S-a săvârşit, de fapt, după ,o vreme îndelungată, întâia
slujbă comună, arătând că este posibil, atunci când există bună intenţie
şi simţire românească.
Curioasă a fost, totuşi, aci la Alba Iulia, «propaganda fide», cu
lozinci şi cu pângărirea Tricolorului românesc pe care scria, culmea :
«Unirea de la 1600 !» Oare, atunci, românii erau greco-uniţi ? Se ştie
că generalul catolic Basta, cu ştirea papei şi binecuvântarea iezuitului
de la Cracovia şi semnătura Arhiepiscopului-papistaş de la Estergom,
a tăiat Capul Marelui Domn al Unirii : Mihai Vodă-Viteazul... ; «Unirea
dc la 1700 !». C a re unire,fraţilor, supunerea
Transilvaniei ortodoxe
Budapestei şi Vienei, distrugerea Mitropoliei Ardealului lui Mihai Vi
teazul şi arderea bisericii Sf. Treime din Cetatea Albă ? Apoi alt general
catolic Buchow chemat de greco-uniţi pentru a «întări» uniaţia şi a
destrăma unitatea de credinţă si de limbă a românilor. El, «credinciosul
papistaş» a distrus (1762—64) Sâmbăta lui Brâncoveanu şi a tuturorromânilor de peste munţi, Râmeţii şi încă 150 schituri şi mănăstiri şl
peste 300 biserici incendiate sau distruse cu tunurile.
I
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Da, putea fi scris pe Tricolor, 1918, pentru că atunci Iuliu H o s s u
român adevărat se izolase de Budapesta şi Viena pentru că românii din
Ardeal fuseseră obligaţi să ucidă pe fraţii lor de peste Carpaţi ; arde
lenii erau sfătuiţi să treacă prin sabie valahii din regat care sunt eretici,,
cu legea «Răsăritului» şi nu ţin de «mama» Roma ! E adevărat, Muica.
Romă este mama de două mii de ani pentru noi, românii şi, nu de la
1054 sau 1700. Noi am vorbit totdeauna româneşte, latina ca şi enig
matica dacă au fost doar componente ale limbii române : Şcoala Arde
leană a constituit o redeşteptare la origini, nicidecum la credinţa catolică
şi uniată. Cronicarul spusese, «de la Râm ne tragem», înainte de uniaţie,
iar Arhiepiscopul de Estergom Nicolae Olahul (sec. XVI), regentul
Ungariei şi Ţărilor de Jos, întemeietorul Contrareformei şi întâiul uma
nist român, prieten cu Erasm de Rotterdam, scria : «...locuitorii Transil
vaniei, ca şi cei ai Valahiei şi Moldovlahiei, au aceeaşi limbă, latină şi
aceeaşi origine, precum şi aceeaşi credinţă a Răsăritului... de aceea ei
nu se gâlcevesc, ci se caută şi se adună în familie, ca fraţii...». Am pre
cizat aceste lucruri pentru a dumiri pe cei ce au iniţiat «mitingiada»
greco-unită din faţa catedralei Unirii, cum bine s-a zis î
După rostirea rugăciunii de mulţumire, a avut loc un polihroniu
şi apoi atpustul. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a îmbrăţişat
cu Episcopul George Guţiu.
P. S. Episcop Andrei a mulţumit participanţilor şi a rugat pe Bunul
Dumnezeu să trimită pace în lume, linişte în sufletele oamenilor şi
frăţească dragoste la românii de aici şi de pretutindeni.
Slujitorii şi întreaga asistenţă au cântat colindul : O
minunată... î

ce

veste

La ora 11, Dl. Ion Iliescu, Preşedintele României, reprezentanţii
Guvernului şi Parlamentului au depus coroane şi jerbe de flori la sta
tuia lui Mihai Viteazul, la monumentul «Horia, Cloşca şi Crişan» şi la
busturile marilor Bărbaţi ai Unirii din 1918. S-au rostit scurte cuvântări, evidenţiindu-se importanţa evenimentului, în timp ce fanfara
militară şi mulţimea cântau Imnul eroilor : Presăraţi pe-a lor mor
minte.... Au răsunat permanent clopotele catedralei.
După încheierea ceremoniei, înalţii oaspeţi au fost întâmpinaţi de
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist în salonul oficial al Episcopiei
Alba Iulia. După datină s-au servit covrigi, nuci şi sucuri naturale. S-a
apreciat reuşita aniversării şi s-a consemnat în «Cartea de Aur».
Respeetându-se programul, la ora 12, oficialităţile au urcat la
tribuna special amenajată în faţa clopotniţei catedralei. Dl. Ioan Timiş,
primarul oraşului a deschis şirul cuvântărilor arătând importanţa is
torică a zilei şi aniversarea a 75 de ani de la Marea Unire. Luând cu
vântul Preşedintele României, Dl. Ion Iliescu, a subliniat importanţa
actului istoric de la 1 Decembrie 1918 şi antecedentele sale. Românii
au fost uniţi totdeauna în religie, în datini şi obiceiuri, în limba co
mună. Vitregiile istorice i-au izolat. Bărbaţi luminaţi, preoţi şi dascăli
f
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au întreţinut permanent flacăra unităţii şi au acţionat când vremea a
fost prielnică. 1 Decembrie 1918 a fost anul încununării, ziua Unirii
celei Mari şi clipa desăvârşirii politice a Statului Naţional Unitar
Român. Nădăjduim că iarăşi fraţii vor fi împreună, a încheiat vorbi
torul. Pe larg, la obiect şi sigur, despre dreptul românilor la unitate şi
desăvârşire politică, despre lupta şi jertfa reprezentanţilor neamului
românesc dinainte de 1918 şi din acest an a vorbit Prof. dr. Vasile
Gionea, preşedintele Curţii constituţionale a României.
De asemena, au luat cuvântul şi reprezentanţii Bucovinei şi Basara
biei prezenţi la aniversare. Şirul cuvântărilor a fost încheiat de către
tânărul şi inimosul Ioan Rus, prefectul judeţului Alba. Domnia Sa a
deschis şirul manifestărilor artistice ce s-au desfăşurat pe scenele spe
cial amenajate în aer liber pe Platoul romanilor.
Coborând de la tribună, Dl. Ion Iliescu şi însoţitorii au mers în
sala «Unirii» a Muzeului Unirii din Alba Iulia. Aici, Dl. Anghel, direc
torul prestigioasei instituţii de cultură şi colaboratorii Domniei sale
au prezentat înaltelor oficialităţi române «Credenţionalele Unirii» (Actele
originale şi decretele regale), precum şi «dosarele originale ale pre
gătirii, desăvârşirii şi recunoaşterii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Dl. Ion Iliescu a felicitat pe ostenitori şi a apreciat efortul depus pentru
amenajarea Muzeului şi pentru coordonarea exponatelor în epocă şi după
importanţă. După încheierea ceremoniei s-a intonat Imnul de Stat,
Deşteaptă-te, române î...
Intr-un colorit de basm, cu falduri tricolore si costumatii alese, au
sosit ştafetele sportive ale provinciilor româneşti. După o scurtă trecere
în revistă, au fost din nou felicitati cu totii si li s-au adresat alese
mulţumiri.
Oficialităţile locale şi Comitetul de organizare al serbărilor au oferit
invitaţilor un dejun la Primăria oraşului.
P. S. Episcop Andrei a oferit o agapă specială cu hrană de post la
Centrul eparhial. Au participat : Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
şi membrii Sfântului Sinod, consilierii eparhiali, protopopii Eparhiei,
slujitorii catedralei, deputaţi şi senatori, invitaţi. De asemenea au fost
oaspeţi Dl. prof. Gheorghe Vlăduţescu, ministru-secretar de stat pentru
Culte, stareţi şi stareţe de mănăstiri, profesori de la Facultatea de teologie-asistenţă socială din Alba Iulia, profesori de la Seminarul teologic
Alba si alti invitati.
în timpul agapei s-au rostit cuvinte de folos, s-au cântat colinde
şi imne naţionale şi religioase specifice Ardealului. Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist a felicitat pe episcopul locului, a mulţumit
ostenitorilor şi organizatorilor, a dat slavă lui Dumnezeu că ne-a învred
nicit să ajungem şi să trăim această sfântă zi, creştinească şi românească.
După masă, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, ceilalţi membri
ai Sfântului Sinod s-au reîntors la reşedinţe.
7
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Aşa cum am mai spus, toţi participanţii au avut înlesnirea de a
lua masa gratuit. Mai mult, cu specificul ardelenesc, s-au întins sute
de mese, cu merinde locale, la care erau invitaţi participanţii, zeci de
gospodari şi gospodine din oraş şi din împrejurimi că.utau oaspeţi să-i
cazeze şi «să-i omenească»... Se minunau străinii şi se spăimântau duş
manii noştri de asemenea ospitalitate românească. în foarte multe locuri
se putea citi : Veniţi să prânziţi cu noi !... Gustaţi din pita noastră ! Nu
ne ocoliţi ! La mulţi ani ! Aici este casa tuturor ! Alba vă cheamă !
Unirea vă ospătează !... etc.
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In viers românesc şi, în feerie transilvană se desfăşurau spectaco
lele populare reprezentând fiecare judeţ românesc (inclusiv Bucovina
şi Basarabia, precum şi Macedonia etc.) ; îşi manifestau, de asemenea
măiestria echipe artistice din străinătate şi oraşe înfrăţite. Alba lulia
era localitatea unui festival mondial pe fond naţional românesc şi un
ecumenism veritabil.
Lăsandu-se seara, organizatorii, cu sprijinul Garnizoanei militare
din Cetate, au încununat Ziua cea Mare a Uni-rii cu fantastice lansări
şi jocuri de artificii deasupra parcului din Cetate. Lumini feerice, cu
scântei multicolore, susţinute de armonia colindelor interpretate de corul
elevilor seminarişti şi de către mulţimea participantă la Aniversare,
dădeau imaginea Betleemului Iudeii în Canaanul românesc. Deşi se te r
minaseră «jocurile» de artifeii, lumea nu se mişca. Ostaşii, ca pe vre
mea dacilor, au aprins torţe încor^urand piaţa. In ritm de marş se
retrăgeau în garnizoană. Mulţimea, susţinută de corul elevilor cânta :
Deşteaptă-te, române !... Treceţi batalioane !... Basarabie măreaţă... îţi
aducem peţitor mândrul nostru Tricolor... In urările mulţimii se rostea
cu glasuri de foc, «Trăiască, trăiască, trăiască : Moldova, Ardealul şi
Tara Românească... S-a cântat Hora Unirii !
9

Retrăgându-se ultimul soldat, tot platoul şi-a unit glasul în imnul
specific fraţilor ardeleni ; Aşa-i românul când se veseleşte !... Şi oro
logiul se pregătea să bată noaptea-jumătate... Umbră după umbră s-a
retras, liniştea-i deplin stăpână... şi chiar Luna, cu multe stele, deşi
era deranjată de nori trecători, privea uluită şi rece acest colţ de rai
care este România şi Poarta Unirii fiilor ei : Alba lulia.
Aşa a fost aniversat 1 Decembrie şi după 75 de ani (1918— 1993).

9
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COMEMORAREA MITROPOLITULUI GURIE AL BASARABIEI
UN MARE FIU AL BISERICII ŞI NEAMULUI ROMÂNESC
In organizarea Comisiei române de istorie eclesiastică, al cărei pre
şedinte este I.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei, membru de onoare al
Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe din Chişinău, s-a desfăşu
rat luni 15 noiembrie 1993, în ziua pomenirii Sf. Mucenic şi Mărturisi
tor Gurie şi în ajunul zilei în care s-a mutat la 'Domnul cel ce intrând
în călugărie şi-l alesese protector ceresc, un simpozion consacrat semi
centenarului morţii mitropolitului Gurie Grosu al Basarabiei. Mani
festarea comemorativă a avut loc la mănăstirea Antim din Bucureşti,
unde s-a săvârşit din această viaţă, la 16 noiembrie 1943, vlădica Gurie
şi ea s-a bucurat de prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
care a dat binecuvântarea pentru a se cinsti după cuviinţă memoria şi
vredniciile acestui mare fiu al Bisericii şi neamului românesc.
în pofida vremii grele de iarnă, care a împiedicat deplasarea unor
contemporani ai mitropolitului Gurie, ajunşi astăzi la o vârstă înaintată,
ce şi-ar fi dorit să fie prezenţi, simpozionul a beneficiat totuşi de o
numeroasă şi aleasă asistenţă.
Au participat dintre membrii Comisiei române de istorie eclesiastică :
I.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei şi PP.SS. Episcopi Epifanie al Bu
zăului şi Gherasim al Râmnicului, membri ai Sfântului Sinod, precum
şi PC. Pr. Prof. Alexandru Stan, PC. Diac. Prof. Petre David şi Dl. Prof.
Emilian Popescu, de la Facultatea de teologie din Bucureşti, iar ca
invitaţi Domnii profesori Virgil Gândea, Ştefan Ştefănescu, Dan Berindei,
I. Strempel şi Radu Voinea, membri ai Academiei Române, istoricul
I. Dumitriu-Snagov şi poetul Grigore Vieru de la Chişinău.
Au mai participat şi unii foşti ucenici ai mitropolitului Gurie, care
l-au cunoscut personal şi care s-au bucurat, în anii de formare a lor
ca slujitori ai Altarului străbun, de îndrumarea duhovnicească a celui
comemorat, între care : Prea Cuvioşii Arhimandriţi Sofian Boghiu, sta
reţul mănăstirii Antim şi Ioasaf Ganea, de la mănăstirea Cernica şi Prea
Cucernicii Preoţi Gh. Cunescu şi Sergiu Roşea.
De asemenea, au fost prezenţi tineri basarabeni care studiază teo
logia ca bursieri la Bucureşti, preoţi, călugări şi credincioşi din Capitală,
originari din Basarabia, precum şi redactori de la revistele bisericeşti,
de la revista Magazin istoric, lucrători din presa centrală, de la Tele
viziunea Română şi corespondentul la Bucureşti al Radio Chişinău.
Deschizând lucrările, Î.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei, preşedin
tele Comisiei, a făcut cunoscut că scopul simpozionului este acela de a
aduce un pios omagiu şi o smerită cinstire memoriei mitropolitului
Gurie, a cărui viaţă şi lucrare duhovnicească şi patriotică este puţin
cunoscută de cei de astăzi şi despre care s-ar putea zice, ca într-un
tropar, că «şi-a câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate»,
adăugând că destinul său reflectă, într-o măsură providenţială, condiţia
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cărturarului basarabean, aflat nu doar sub vremi, ci. şi sub stăpâniri
în schimbare.
Persecutat sub ţarism pentru activitatea sa naţională românească,
surghiunit de arhiepiscopul românofob Serafim Ciceagov tocmai în
fundul Rusiei, părintele Gurie avea să trăiască bucuria unirii Basarabiei
cu Patria mamă şi să ajungă mitropolitul ţinutului natal, învrednicindu-se să dăruiască Basarabiei o facultate de teologie, după ce mai îna
inte îi dăduse un abecedar.
Prima comunicare, intitulată Ucenicii mitropolitului Gurie în re
naşterea noastră spirituală, a fost prezentată de Dl. Acad. Virgil Cândea,
care, după ce a subliniat căutările specific româneşti în perioada ime
diat următoare primului război mondial, ilustrate de mari personalităţi,
între care s-au aflat şi fiii Bisericii din Basarabia, deşi şi mitropolitul
Gurie şi ucenicii săi, a scos în evidenţă seria de lucrări ce au apărut în
această perioadă sub îndrumarea Bisericii basarabene şi care au între
ţinut şi au cultivat spiritualitatea românească.
Referindu-se apoi la ucenicii mitropolitului Gurie, autorul a măr
turisit, cu regret, că n-a cunoscut personal decât foarte puţini şi a dat
următoarele nume : Prea Sfinţitul Arhiepiscop Antim Nica al Episcopiei
Dunării de Jos, care a scris despre rugăciunea inimii ; Prea Cuvioşii
Arhimandriţi Sofian Boghiu, care a făcut începutul redeşteptării artei
religioase în Orientul creştin, fiind chemat în Siria pentru pictarea bi
sericilor ; Felix Dubneac, blând şi mare duhovnic, plecat în surghiun
prin anii 1940— 1942 ; Antonie Harghel, monah desăvârşit şi erudit
teolog; Benedict Ghiuş, care, retras după 1940 la mănăstirea Antim,
aduna, la slujbe, toată floarea intelectualităţii bucureştene de atunci ;
ieromonahul Gavrilovici, care conducea corul de la mănăstirea Antim ;
apoi Prea Cucernicii Preoţi Paul Mihail, un iscusit cercetător al texte
lor vechi bisericeşti şi slavist de renume ; Gh. Cunescu, neobosit istoric
bisericesc ; Gh. Roşea, autor a numeroase cărţi publicate, dar şi a multor
pagini rămase în manuscris, toate lucrări inedite, între care Comentarii
la psalmi şi o Concordanţă la Biblia lui Şerban de la 1688 ; I. Gafencu,
de la biserica Turbaţi-Snagov, mort în închisorile comuniste. Lor li se
adaugă, a precizat autorul, încă mulţi alţi preoţi şi călugări basarabeni,
unii împuşcaţi de bolşevici după 1940, alţii plecaţi în Ţara Sfântă sati
pe la Muntele Athos.
în continuare, autorul comunicării a insistat asupra contribuţiei
clerului basarabean, care s-a păstrat mai aproape de monahism, la re
venirea spre tradiţie, arătând că are în vedere, în primul rând, trăirea
creştină şi a subliniat că rolul duhovnicilor basarabeni, care au venit
în România după Marea Unire, nu este pe deplin cunoscut şi trebuie
să fie mai adânc cercetat. In acest cadru, au fost scoase în relief câteva
trăsături caracteristice clerului de peste Prut şi anume : respectul lor
pentru tradiţia ortodoxă, buna formaţie teologică, cultivarea trăirii
| creştine şi o nouă înţelegere a practicii liturgice, care a dat naştere
unor slujbe înălţătoare. Ei au reabilitat, a spus autorul, rolul du
hovnicului în viaţa de familie, reaşezând pe baze tradiţionale relaţiile
dintre enoriaşi şi preotul lor şi determinând ca în multe familii de ere-
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dincioşi să se înţeleagă că viaţa fiecăruia dintre noi se rânduieşte după
voia lui Dumnezeu şi de aceea, trebuie îndurate toate încercările, căci
ele sunt îngăduite de Dumnezeu.
In concluzie, arătând importanţa vieţii spirituale pentru unitatea
neamului, autorul a evidenţiat că ea este tot mai actuală astăzi, pentru
că, dacă vom cultiva unitatea credinţei strămoşeşti, cea culturală şi
de educaţie, se va putea realiza mai uşor, când împrejurările o vor
permite, şi unificarea politică a românilor rămaşi în afara statului
naţional.
A urmat comunicarea susţinută de I.P.S. Mitropolit Nestor, care
s-a axat pe Ostenelile cărturăreşti ale mitropolitului Gurie al Basarabiei.
După ce a înfăţişat pe scurt câteva repere biografice ale mitropolitu
lui Gurie, autorul a scos în evidenţă rolul de frunte pe care acest mare
fiu al Bisericii strămoşeşti l-a avut, alături de alte strălucite chipuri
de clerici basarabeni, la reînfiinţarea tipografiei eparhiale de la Chişinău,
care a reluat şirul tipăriturilor de cărţi bisericeşti în româneşte, la în
temeierea revistei Luminătorul, prima publicaţie bisericească în limba
naţională, precum şi.în darea la iveală a celor dintâi cărţi în grai ro
mânesc, care au pregătit poporul pentru zorile deşteptării naţionale în
Basarabia.
în continuare, au fost prezentate strădaniile cărturăreşti ale părin
telui Gurie de până la Unire, ce i-au atras prigoana din partea episco
pului Serafim, de neam rus, de la Chişinău, care, învinuindu-1 de «na
ţionalism şi separatism», l-a exilat în 1910 în îndepărtata Siberie, de
unde va scăpa abia în 1917, când se va reîntoarce în Basarabia şi va
relua lupta pentru naţionalizarea Bisericii, a Şcolii şi a editării de cărţi
româneşti. între altele, au fost menţionate : Cartea de învăţătură despre
legea lui Dumnezeu, Istoria sfântă a Vechiului şi Noului Testament,
Catehismul şi Tălmăcirea dumnezeieştilor slujbe ale Bisericii creştine,
publicate în 1908, apoi, articolul apărut în Luminătorul, tot în 1908 şi
intitulat Ce ne trebuie nouă, în care arată că moldovenii au trebuintă de
credinţă puternică în Dumnezeu, de iubirea unuia faţă de celălalt
pentru a fi mai multă unitate între ei şi de şcoli româneşti, precum şi
Bucoavna moldovenească, de 80 de pagini, cu ilustraţii, dată la lumină
în 1909 şi considerată opera capitală a vieţii sale din această perioadă şi
care nu era în realitate o bucoavnă obişnuită, cuprinzând rugăciuni şi
slujbe bisericeşti, ci în Abecedar modern în româneşte, dar cu buchii
chirilice, după uzul de atunci în Basarabia.
După hirotonirea sa ca arhiereu, la Iaşi, în 1918, cu titlul de Botoşăneanul şi rânduirea de către Sfântul Sinod, în ianuarie 1920, ca
arhiepiscop al Chişinăului şi apoi, începând din 1928, şi ca mitropolit
al Basarabiei, vlădica Gurie, s-a arătat mai departe în comunicare,
a înteţit preocupările sale pentru sprijinirea vieţii spirituale şi dezvol
tarea culturii naţionale în Basarabia. Astfel, în 1926, împreună cu alţi
intelectuali basarabeni şi cu sprijinul Sfântului Sinod, a pus bun început
Facultăţii de teologie la Chişinău, iar în 1929 a făcut să apară, tot la
Chişinău, revista bisericească Misionarul, care va îndeplini, alături de
7
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Luminătorul, un rol important în apărarea Ortodoxiei şi lupta contra
sectelor şi a ereticilor. Totodată, în cuvântări ţinute cu diferite ocazii,
în predicile rostite cu prilejul vizitelor canonice în eparhie, în Cărţile
pastorale şi în articolele'pe care le-a publicat în revistele bisericeşti,
mitropolitul Gurie a susţinut neabătut dreptul nostru sacru asupra
Basarabiei, care este pământ .românesc, a condamnat tendinţele separa
tiste ale unora care se autointitulau «minoritatea rusă», precum şi ră
tăcirea unor clerici şi mireni spre dezbinare religioasă.
In încheiere, comunicarea- a făcut referire la ultima prezenţă în
publicistică a mitropolitului Gurie şi anume la prefaţarea volumului
de poezii al lui Andrei Năstase, şi el basarabean, intitulat Poemul
ţării mele, tipărit la Bucureşti, în 1941, unde, acest dârz vlăstar al Bi
sericii strămoşeşti a mai găsit în vitregia vremurilor de atunci, pe care
o simţea din plin, resursele sufleteşti pentru a spune că această carte
descrie în versuri «un colţ de pământ destinat de Dumnezeu — spre
viaţă, spre îngrijire şi păstrare — a Neamului nostru românesc..., unde
s-au păstrat obiceiurile, aşezămintele şi graiul de pe vremea cronicari
lor Moldovei..., iar ochii sunt gata să verse lacrimi la gândul că vântul
fărădelegilor ar putea să schimbe viaţa patriarhală a moldoveanului... !».
In continuare, PC. Pr. Prof. Alexandru Stan, de la Facultatea de
teologie din Bucureşti, în comunicarea despre Suspendarea mitropoli
tului Gurie de la conducerea Arhiepiscopiei Chişinăului şi Mitropoliei
Basarabiei, a făcut de la bun început precizarea că decizia de suspen
dare a fost luată de Sfântul Sinod, în noiembrie 1936, la intervenţia
insistentă a Ministerului Cultelor, care a mai cerut să i se indice
mitropolitului Gurie un alt domiciliu, în afara eparhiei sale. Suspen
darea fiind hotărâtă la cererea Ministerului Cultelor, care îi reproşa
acte administrative şi nu sacramentale şi anume reaua chivernisire a
bunurilor eparhiale, mai bine zis a unei păduri şi a unei mori, ca avere
a Statului şi nu a Bisericii, mitropolitul Gurie a căzut pradă erorii unui
organ laic. N-a fost, deci, o decizie bisericească propriu-zisă, căci Sfân
tul Sinod nu s-a constituit într-o instanţă de judecată, ca atare.
Mai departe, în apărarea mitropolitului Gurie, autorul comuni
cării a făcut referiri la faptul că poziţia sa în faţa legii era, evident, de
ascultare, căci, în calitate de funcţionar al Statului, el răspundea de
averea bisericească, pe care putea s-o administreze fie direot, fie prin
angajaţi anume plătiţi pentru aceasta. De altfel, Sinodul IV ecumenic,
pe vremea când episcopii puteau fi şi căsătoriţi, i-a oprit sa se îngri
jească ei, direot, de averea bisericească, tocmai pentru a se evita ten
taţiile şi a instituit funcţia iconomului pentru administrarea acestei
averi, «după sfaturile episcopului». Dar, prin canonul 11 al Sinodu
lui VII ecumenic, aducându-se reglementări de drept pentru iconomii
mănăstirilor, s-a stabilit şi dreptul de devoluţiune al episcopului, care
a făcut restrictivă alegerea iconomului, dându-i episcopului posibilitatea
să nu-şi pună administrator, ci să se îngrijească direct sau prin rudele
sale de bunurile bisericeşti. Aşa a fost cazul mitropolitului Gurie, care
a luat administrator pe fratele său, preotul Andrei Grosu, ceea ce a
stârnit gelozie şi invidie între preoţi, cu rezonanţă până în cercurile
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oficiale cele mai înalte ale ţării. Astfel, mitropolitul Gurie a fost sus
pendat nu din motive bisericeşti, ci a căzut victimă unor intrigi, care
au fost amplificate, mai ales, de cercurile laice ale vremii.
Desigur, cauzele reale ale suspendării încă nu se cunosc, a subli
niat autorul, dar nici patriarhul şi nici membrii Sfântului Sinod nu au
arătat bunăvoinţă în a-1 ajuta, ci au dat, pur şi simplu, curs unei cereri
venite din partea Statului, tratându-1 ca vinovat înainte de a-i fi
demonstrată vinovăţia. Nu s-a mers, deci, pe prezumţia de nevinovăţie,
cum era firesc, ci el a fost suspendat pe tot timpul anchetei, fără să i
se dea posibilitatea de a se apăra, ceea ce nu este canonic. S-a căutat
înlăturarea mitropolitului Gurie din Basarabia, cu orice preţ, a mai
arătat în încheiere autorul ,oferindu-i-se la un moment dat chiar o mare
sumă de bani ca să demisioneze.
în comunicarea despre Situaţia actuală din Biserica basarabeană,
poetul Grigore Vieru, consilier al Mitropoliei autonome a Basarabiei,
reactivată de Sfântul Sinod, la 19 decembrie 1992, a pus în evidenţă,
mai întâi, înflorirea vieţii bisericeşti în Basarabia de după Marea Unire,
perioadă în care, provincia dintre Prut şi Nistru a dăruit culturii româ
neşti nu atât personalităţi laice, cât mai ales mari chipuri duhovniceşti,
între care se înscriu şi mitropolitul Gurie cu ucenicii săi, apoi a subli
niat rolul de frunte pe care l-a avut Biserica în apărarea credinţei
strămoşeşti şi a unităţii Neamului românesc. Nu întâmplător, a spus
autorul, ciuma roşie a lovit cu furie în Biserica românească, transfor
mând mănăstirile şi bisericile în cluburi sau depozite comerciale. Ea a
fost pur şi simplu ştearsă de pe faţa pământului. Luându-i-se Basara
biei limba, cultura, istoria, dar şi credinţa şi tradiţiile strămoşilor, i s-a
luat de fapt sufletul.
Arătând că astăzi Basarabia poate reînvia prin Biserică, autorul a
subliniat că este necesar a se înfăptui, la început, unificarea biseri
cească peste sârma ghimpată dintre fraţi, apoi cea culturală şi econo
mică, după care va fi posiibilă şi unirea politică. în continuare, în comu
nicare s-a făcut cunoscut că intelectualitatea din Basarabia luptă pen
tru revenirea Bisericii basarabene la sânul Bisericii-Mame, care este
Biserica Ortodoxă Română, cu toate că lucrurile merg greu, pentru că
vrăjmaşul, schimbându-şi tactica, a redeschis bisericile şi mănăstirile,
dar se foloseşte de preoţi şi de călugări fără pregătire teologică şi fără
conştiinţă românească, recrutaţi, în majoritate, dintre foştii lucrători ai
serviciilor de securitate sau dintre informatorii acestora, care propo
văduiesc, de la Altar, vrajba între fraţi şi ura faţă de tot ce este româ
nesc şi strămoşesc, aducând un mare rău Bisericii şi Neamului.
în încheiere, autorul comunicării a mărturisit că lucrează în pre
zent la un Abecedar românesc pentru şcolile din Basarabia şi pentru
că, în Biserica basarabeană sunt preoţi rătăciţi, a conceput acest abe
cedar ţinând seamă de cele două elemente care au ţinut vie conştiinţa
naţională : dragostea de glie şi credinţa în Dumnezeu. Va fi, deci, a
mai adăugat autorul, un abecedar pătruns de duhul religios, cu citate
din Biblie şi din scrierile personalităţilor noastre bisericeşti, dar pe
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măsura înţelegerii copiilor. De aceea, s-a arătat bucuros a se considera,
din acest punct de vedere, un ucenic al mitropolitului Gurie, el însuşi
autor al unui abecedar care a intrat în istorie.
în continuare, în atmosfera înălţătoare de simţire creştinească şi
românească ce a cuprins pe toţi participanţii la simpozionul de come
morare a mitropolitului Gurie al Basarabiei, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a evocat în cuvinte emoţionante chipul acestui mare
ierarh al Bisericii noastre strămoşeşti, spunând :
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«Cu aceeaşi stare sufletească de evlavie şi cucernicie, arătată de
toii cei prezenţi, am venit astăzi aici să mă alătur cinstirii memoriei
mitropolitului Gurie, acestui mare fiu al Bisericii şi neamului nostru
de peste Prut. Am rămas adânc mişcat de tot ceea ce s-a spus în legă
tură cu lucrarea duhovnicească şi naţională a mitropolitului Gurie.
Multe din înfăptuirile acestui smerit trăitor al Ortodoxiei şi dârz apă
rător al cauzei româneşti în Basarabia ca şi necazurile suferite de el
îmi erau cunoscute. Am auzit aici şi aspecte noi din viaţa sa de zbucium
care ne dau curaj asupra dării la iveală a adevărului, altele, ce ne dau
de gândit, pentru a scoate din uitare şi a pune în lumină faptele acestor
mari înaintaşi ai noştri. Din cele prezentate în comunicări, desprindem
mesajul urmării pildei lor. Deşi apăsaţi de evenimente tumultuoase, cu
totul nefavorabile şi aprige, ei au înţeles să se dăruiască cu toată fiinţa
lor apărării adevărurilor ci'edinţei strămoşeşti şi împlinirii idealunlor
naţionale. Ascultând apoi luările de cuvânt, am asociat cele auzite Ici
ceea ce se petrece astăzi la Tiraspol, unde fraţii români aşteaptă, în
închisoare, o sentinţă nedreaptă. Şi cu acest prilej rugăm pe Bunul
Dumnezeu să facă dreptate cu ei, cu neamul nostru, şi să-i ocrotească
pe ei şi pe toţi românii de pretutindeni. Este adevărat că poporul român
a avut o istorie foarte zbuciumată şi vecini lacomi, puternici, care
ne-au lovit şi au tot răşluit din pământul nostru străbun. La Apus, a
fost Imperiul austro-ungar, care a dezbinat credinţa românilor din
Transilvania, iar la Răsărit, cealaltă fiică a ţării mamăt Basarabia, a
fost cotropită şi a plătit cu jertfe existenţa limbii şi conştiinţei unităţii
naţionale. Din nefencire, şi acum, după prăbuşirea comunismului sovie
tic, această provincie îşi deplânge suferinţele fiilor ei, pricinuite de
cei puşi în slujba Moscovei.
La sud, Ţara Românească a stat, secol după secolf sub dominaţia
otomană, marele imperiu care a făcut din pământul românesc câmp de
luptă pentiu, cucerirea Europei. In aceste grele condiţiuni istorice, înainin t ii 'nnRtri. m i n m it de luntat_ nu numai cu arma. ci si cu inima si cu
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cuvântul. Unul dintre aceşti mari luptători a fost-şi cel a cărui vrednicie
ne-a adunat în această istorică sală, Mitropolitul Gurie Grosu.
In acest înalt scop suntem aici şi fii ai Basarabiei şi alte distinse
personalităţi care li s-au alăturat, cercetători şi cunoscători ai istoriei
şi culturii româneşti, membri ai Academiei Române. Această iniţiativă,
luată de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nestor al Olteniei, şi la care au
răspuns cei prezenţi, ne dă nădejdea că fiii neamului nostru, oriunde
ar fi şi orice haină ar purta, apără credinţa, apără Biserica Ortodoxă
Romănăt care este Biserica neamului nostru românesc, Biserica strămosească.
i

Iată, cu voia lui Dumnezeu si la cererea clerului si credincioşilor
basarabeni, Sfântul Sinod a reactivat Mitropolia Basarabiei al cărei
părinte sufletesc a fost vlădica cel blând, Gurie. Din nefericire, această
parte a Ţării lui Ştefan cel Mare se zbate şi acum în aceleaşi chinuri
ca şi pe vremea ţarismului şi sovietismului ateu. Prea Sfinţitul Episcop
Petru de Bălţi, locotenent de mitropolit al Basarabiei, este prigonit şi
persecutat de vrăjmaşii Bisericii strămoşeşti. Ne-au mângâiat cuvintele
de îmbărbătare (ale poetului Grigore Vieru, care este şi consilier al
reactivatei Mitropolii a Basarabiei. A fost un cuvânt ziditor de răbdare,
iubire şi curaj.
*

»

»

Cu întristare aflăm că venirea fraţilor de peste Prut acasă, de
acasă, este tot mai strâmtorată. Ca şi înainte9 le trimitem fără încetare
şi cât putem cărţi de slujbă, căci şi acolo greutăţile sunt mari. Facem,
deci, toate eforturile ca să-i sprijinim pe preoţii şi pe credincioşii din
Mitropolia Basarabiei, pentru că ei nu se pot manifesta deschis expunându-se in fiecare clipă unor surprize neplăcute. Le oferim manualele
de religie, câte au apărut până acum, şi mă bucură că Dl. Grigore Vieru
lucrează la un Abecedar românesc cu texte bisericeşti.
Dacă în trecutul nu prea îndepărtat Biserica noastră a fost adânc
rănită de furia demolării unor lăcaşuri sfinte, acum ne pândeşte un
pericol şi mai mare. Acesta este demolarea altarelor vii, adică pierderea
tineretului, ceea ce impune o îndoită grijă din pcirtea noastră, a sluji
torilor bisericeşti, dar şi a tuturor credincioşilor, a cărturarilor, fiind
împreună răspunzători pentru viitorul neamului. Aşadar, ne facem o
datorie de cuget şi de simţire românească de a cinsti memoria lumina
ţilor noştri înaintaşi, care au suferit pentru credinţă şi neam. Rog pe
preabunul Dumnezeu să binecuvânteze osteneala tuturor celor prezenţi
şi să binecuvânteze lucrările acestui simpozion».
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După acest pios omagiu adus de întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române memoriei celui care, acum o jumătate de veac, a plecat cu
sufletul pe drumul cel mare către Cetatea lui Dumnezeu, personalitatea,
mitropolitului Gurie a mai fost evocată cu adâncă pietate şi de către
unii dintre foştii săi ucenici, fii ai Basarabiei, care l-au cunoscut perso
nal şi au păstrat vie amintirea ‘lui în sufletele lor.
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P.C. Pr. G/i. Cunescu a spus că l-a cunoscut, a vorbit şi a fost
binecuvântat de mitropolitul Gurie încă de pe vremea când era elev la
Seminar şi student la Facultatea de teologie din Chişinău, unde marele
ierarh venea deseori pentru a veghea la tinereţea lor, interesându-se
de şcoală şi de internat, pentru care acorda burse şi fonduri pentru
întreţinere de la Eparhie şi dădea chiar bani din propriul său buzunar y
apoi, l-a văzut la slujbele pe care le oficia în catedrala mitropolitană,
calm, cu chip luminos, absent pământeşte, cu totul între îngeri, folosind
în predică cuvinte cumpănite şi adânc cugetate. Era sfios şi reţinut la
vorbire, ca să nu greşească şi căuta să-i fie cuvântul potrivit, nu
aruncat, de cât mai mult folos ascultătorului.
*

r*

în continuare, vorbitorul a scos în evidenţă dragostea pentru carte
a mitropolitului Gurie, atât pentru luminarea minţii sale, cât şi a
poporului. încă din tinereţe, plecându-i «zăbava cu cartea dulce», după
vorba cronicarului Neculce, a citit multe cărţi şi a urmărit cu viu in
teres publicaţiile vremii, făcându-şi astfel propria educaţie. Dar, el a
cunoscut cartea nu numai ca cititor şi cumpărător, ci şi ca autor, pre
faţator şi chiar ca difuzor de carte. Abecedarul pe care l-a alcătuit pe
vremea când era arhimandrit şi de la care i-a venit prigoana şi exilul,
a fost ca o binefacere pentru Basarabia, căci, pe atunci, copiii moldo
venilor, care boicotau cu încăpăţânare răzeşească şcolile ruseşti, unde
se preda numai ruseşte şi după cărţi ruseşti, simeţau lipsa unui ma
nual după care să înveţe să scrie şi să citească româneşte. Vorbitorul a
dat ca exemplu pe viitorul episcop Dionisie Erhan al Cetăţii Albe-Ismail,
care, deşi avea şcoală rusească în satul său, a refuzat să o frecventeze
şi a învăţat buchiile româneşti acasă, cu tatăl său, după Biblie şi după
cărţile bisericeşti. Aşa s-a menţinut limba românească în Basarabia, prin
boicotarea şcolilor ruseşti de către familiile moldoveneşti de la sate..
în încheiere, vorbitorul s-a referit la drama cedării Basarabiei, în
1940, pe care mitropolitul Gurie a trăit-o cu durere nesfârşită, văzând
din nou pericolul rusificării provinciei sale natale, împotriva căruia,
luptase întreaga sa viaţă. Dar, Dumnezeu s-a milostivit şi l-a chemat
la El, în 16 noiembrie 1943, pentru a nu vedea dezastrul care a urmat.
A venit ceasul, a adăugat vorbitorul, când părintele Gurie să fie cinstit
ca sfânt mucenic pentru suferinţele pe care le-a îndurat întru păstrarea
credinţei strămoşeşti, promovarea limbii curate moldoveneşti şi ctito
rirea cărţii româneşti în Basarabia martiră.
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PC. Pr. Sergiu Roşea, care l-a cunoscut pe cel comemorat pe
vremea când era elev la Seminarul din Chişinău, a arătat că, prin anul
1933, hotărându-se împreună cu un coleg să scoată o revistă, Glasul
tineretului, au mersla mitropolitul Gurie ca să le dea binecuvântarea
şi cu acest prilej au primit de la el şi câteva rânduri scrise pentru pri
mul număr al revistei lor. Aceste frumoase gânduri de îndemn şi încu
rajare, aşternute atunci pe hârtie de vlădica Gurie, pot fi citite astăzi
la Biblioteca Academiei, unde se mai păstrează câteva numere ale
revistei menţionate.
P.Cuv. Arhim. Ioasaf Ganea, s-a referit la
activitatea pe care
părintele Gurie, încă de tânăr, a desfăşurat-o ca misionar, lucrare deloc
uşoară într-un mediu unde, oficial, se vorbea numai ruseşte. Această ,
muncă imensă, pe care părintele Gurie, blajin şi smerit, a depus-o cel
mai adesea anonim, îl aşează în galeria marilor bărbaţi ai Bisericii
basarabene. Ca elev la Seminar, recita poezii româneşti, fiind iniţiatorul
serbărilor, apoi, ca student şi mai târziu călugăr misionar a adunat ca
albina nectar din spiritualitatea neamului, cu care a hrănit sufletul
fraţilor săi, ameninţaţi de valurile culturii slave.
Oprindu-se asupra Abecedarului (Bucoavnei) românesc al arhi
mandritului Gurie, vorbitorul a pus în lumină concepţia după care el a
fost alcătuit, cuprinzând în prima parte alfabetul latin, iar în a doua
parte, poezii din lirica basarabeană, legende istorice şi povestiri re
ligioase. Acest abecedar, reeditat de mai multe ori şi îmbunătăţit de
autor, a fost răspândit în şcolile din întreaga Basarabie, ajungând un
manual istoric.
In continuare, vorbitoarul a mai arătat că mitropolitul Gurie a
activat şi la ASTRA transilvană şi şi-a dorit o activitate asemănătoare
şi în Basarabia, izbutind în 1925 să înfiinţeze o secţie a ASTR-ei la
Chişinău.
Pilda părintelui Gurie, de promovare a valorilor culturale şi de
spiritualitate românească, a bunelor tradiţii strămoşeşti, trebuie să
inspire pe clericii tineri din Basarabia de azi, care, a mai spus vorbi
torul, au devenit rusofoni, trezindu-i din somnul cel greu al trădării
neamului.
P.Cuv. Arhim. Sofian Boghiu, a spus că l-a cunoscut pe vlădica
Gurie între anii 1941— 1943, la mănăstirea Antim din Bucureşti, unde
se stabilise după pensionare, în aşteptarea terminării războiului şi cu
nădejdea reîntoarcerii la metania sa de la Noul Neamţ, din Basarabia.
Amintindu-şi de o întâmplare petrecută într-una din zilele anu
lui 1942, când aviaţia rusească bombarda Bucureştiul, vorbitorul a arătat
că, pe când oficia la altar împreună cu vlădica Gurie, a explodat o
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bombă în spatele bisericii, care a zguduit puternic zidul şi a spart toate
geamurile. Preoţii slujitori s-au speriat şi l-au apucat repede pe mitro
polit de braţe pentru a-1 scoate afară din biserică. Dar, mitropolitul
le-a spus : «Părinţilor, unde vreţi să mă duceţi ? Eu vreau să mor cu
Dumnezeu !» şi a rămas pe loc. Cănd pericolul a trecut şi părinţii s-au
întors în biserică, l-au găsit pe mitropolit lângă altar. Continuase singur
slujba şi acum se ruga liniştit.
Avea darul rugăciunii îndelungate,a mai spus vorbitorul, care
alungă orice tristeţe. Se ruga tot timpul atât în biserică, la slujbă, cât
şi în chilie, chiar şi prin curtea mănăstirii, în orele de plimbare. Uce
nicii nu mai văzuseră până atunci asemenea evlavie la un om firav şi
puţintel la trup, cum era părintele Gurie. Avea, însă, o puternică forţă
lăuntrică cu care te domina, liniştindu-te.
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Vorbitorul a mai subliniat şi faptul că ucenicii au învăţat de la
părintele Gurie să facă ascultare cu evlavie, pe care el o avea cu totul
cerească şi a mărturisit că «a fost primul pe care l-am cunoscut sfânt
pe pământ».
Incheindu-se manifestarea de cinstire a memoriei mitropolitului
'Gurie, I.P.S. Mitropolit Nestor a mulţumit, mai întâi, Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist care, având respect pentru trecutul istoric şi
cultivând personal tradiţiile străbune, a binecuvântat săvârşirea acestei
pioase aduceri aminte, îndemnându-i pe toţi slujitorii altarelor să
urmeze pilda înaintaşilor şi să fie mereu la înălţimea chemării lor.
Apoi, I.P.S. Sa a adus mulţumiri membrilor Comisiei de istorie ecle
siastică şi oamenilor de cultură şi de spiritualitate, care au răspuns
invitaţiei de a lua parte la comemorare, prezentând comunicări şi
împărtăşind amintiri despre viaţa pilduitoare şi lucrarea încordată şi
rodnică, închinată Bisericii şi Patriei, a acestui vrednic ierarh.
După simpozion, participanţii s-au îndreptat spre mănăstirea
Cernica, unde, la mormântul mitropolitului Gurie, I.P.S. Mitropolit
Nestor al Olteniei şi P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului, ajutaţi de
un sobor de preoţi din obştea mănăstirii, au oficiat slujba parastasului,
după datina străbună, datină pe care cel comemorat a respectat-o ca
nimeni altul.
Cu citirea ultimei rugăciuni de dezlegare şi cu cântarea «Veşnica
pomenire» s-a încheiat această pioasă comemorare a celui care a fost
primul mitropolit al Basarabiei de după Marea Unire, vlădica Gurie
Grosu — un mare fiu al Bisericii şi Neamului românesc.
Veşnică să-i fie amintirea !
GH. VASILESCU

A VII-A ANIVERSARE A ÎNTRONIZĂRII
PEA FERICITULUI PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
Slujitorii şi credincioşii Bisericii noastre întâmpină în fiecare an,
cu deosebită bucurie, ziua de 16 noiembrie, când Prea Fericitul Părinte
Teoctist a fost chemat, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi voinţa
clerului şi a credincioşilor, la înalta slujire de Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române. Prilej binevenit de retrospectivă a unei munci stă
ruitoare, binecuvântată an de an cu roade tot mai bogate, această zi a
intrat în tradiţia noastră ca un popas sărbătoresc plin de adânci şi
temeinice semnificaţii.
Anul acesta, în ziua de 16 noiembrie, împlinindu-se şapte ani de
la acest fericit eveniment, slujitorii şi credincioşii Bisericii noastre
exprimă cârmuitorului şi părintelui lor duhovnicesc dragostea, recu
noştinţa şi preţuirea pe care •i le poartă toţi fiii săi sufleteşti, pentru
lucrarea neobosită pe care o desfăşoară, cu frumoase realizări, în fruntea
obştii noastre dreptmăritoare. Ei aduc în această zi mulţumire fierbinte
Celui Atotputernic pentru binefacerile cu care a binecuvântat Biserica
noastră, în răstimpul celor şapte ani, rugându-L să reverse neîncetat
bunătatea Sa cerească asupra Prea Fericirii Sale, hărăzindu-i zile bune
şi îndelungate, cu sănătate deplină şi puteri sporite de muncă pentru a
sluji binelui, păcii şi mântuirii semenilor.
In curgerea neostenită a vremii, şapte ani de arhipăstorire, câţi
îmolineste Prea Fericitul Părinte Teoctist, de când a fost orânduit
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, nu-i prea mult ca durată, dar
ceea ce cinstim noi, însă, la acest popas aniversar, sunt roadele bine
cuvântate ale acestor ani. Cinstindu-le pe acestea, cinstim, totodată,.
pe harnicul şi înţeleptul lor făptuitor.
Numai din enumerarea câtorva din aceste realizări se poate uşor
înţelege cât de mult s-a lucrat şi câte s-au înfăptuit în aceşti şapte
ani : grija pentru sfintele lăcaşuri, arătată prin construirea de biserici
noi, restaurarea sau repararea multor altora şi înzestrarea lor cu toate
cele necesare cultului divin ; dezvoltarea fără precedent a reţelei învă
ţământului teologic, prin înfiinţarea de noi facultăţi şi seminarii, conco
mitent cu diversificarea profilului şi îmbunătăţirea conţinutului pro
cesului instructiv-educativ ; relansarea activităţii social-caritative şi de
asistenţă religioasă, potrivit vocaţiei de totdeauna a Bisericii, prin asi
gurarea prezenţei preotului în spitale, azile, orfelinate, penitenciare şi
în armată ; promovarea cuvântului lui Dumnezeu în rândul copiilor şi
al elevilor, prin introducerea predării religiei în şcoli ; intensificarea
participării tineretului şi a mirenilor la viaţa Bisericii ; sporirea nu
mărului publicaţiilor bisericeşti şi îmbunătăţirea conţinutului acestora ;
canonizarea şi înscrierea în calendarul Ortodoxiei a unor sfinţi martiri,
rrărturisitori şi cuvioşi din neamul nostru şi instituirea Duminicii Sfin
ţilor Români ; reînfiinţarea unor vechi scaune vlădiceşti şi înfiinţarea
>
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de noi eparhii, potrivit noilor cerinţe ale vremii de azi ; reactivarea
Mitropoliei Basarabiei, îndreptăţit act de restabilire canonică şi de repa
raţie a unei nedreptăţi istorice, ea nefiind desfiinţată niciodată de Bise
rica noastră ; elaborarea unui nou înţeles al ecumenismului, menit să
apere atât credinţa strămoşească, cât şi fiinţa naţională a poporului
nostru, şi încă multe altele.
Urmând unei îndătinate tradiţii, şi anul acesta, la cea de-a şaptea
aniversare a slujirii patriarhale a Prea Fericitului Părinte Teoctist,
ierarhi ai Sfântului Sinod, reprezntanţi ai Administraţiei Patriarhale, ai
Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Şcolilor de învăţământ teologic, proto' iereii Capitalei, stareţi şi stareţe de mănăstiri, preoţi şi credincioşi,
reprezentanţi ai studenţilor teologi şi elevilor seminarişti, delegaţi ai
tineretului creştin ortodox, salariaţi ai Centrului patriarhal şi Centrului
eparhial Bucureşti, s-au înfăţişat la reşedinţa patriarhală pentru a-i
oferi Prea Fericirii Sale obişnuitele buchete de flori şi a-i prezenta
urări de sănătate şi viaţă îndelungată, asigurându-1 de dragostea, res
pectul şi devotamentul tuturor.
Intr-o atmosferă de rugăciune şi înălţare duhovnicească, un sobor
de preoţi şi diaconi în frunte cu P. S. Episcop Roman Ialomiţeanul,
vicarul Arhiepiscopiei Bucureştilor a oficiat un Te-Deum în paraclisul
palatului patriarhal.
La această slujbă de mulţumire îndreptată către Preamilostivui
Dumnezeu pentru binefacerile cele mari pe care le-a hărăzit Bisericii
noastre şi întâistătătorului ei, au mai luat parte, împreună cu Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, I.P.S.Mitropolit Antonie al Transil
vaniei, PP.SS. Episcopi Gherasim al Râmnicului, Epifanie al Buzăului
şi Calinic al Argeşului şi PP.SS. Episcopi Nifon Ploieşteanul şi Teofan
Sinaitul, vicari patriarhali.
După săvârşirea Te-Deum-ului, în numele membrilor Sfântului Si
nod şi al tuturor celor prezenţi, I.P.S. Mitropolit Antonie a rostit un
cuvânt omagial, înfăţişând înţelepciunea cu care Prea Fericitul Părinte
Patriarh călăuzeşte Biserica Ortodoxă Română pe drumul adevăratei
slujiri a lui Dumnezeu şi a oamenilor. Aducând, Prea Fericirii Sale, din
partea clerului şi credincioşilor, aleasă cinstire şi adâncă recunoştinţă
pentru înfăptuirile pe care le adaugă, an de an, pe ogorul dinăuntru al
Sfintei noastre Biserici strămoşeşti, ca şi în profilarea Bisericii noastre
pe teren interortodox şi interereştin, I.P.S. Mitropolit Antonie a spus
următoarele :
E greu, într-un cuvânt omagial ocazional, să cuprinzi măcar jaloa
nele unei îndelungate activităţi. Nu mă gândesc numai la cei şapte ani
de Patriarhat pe care-i împliniţi astăzi, ci privesc la întreaga lucrare
pe care aţi desfăşurat-o, mai întâi într-o mănăstire, apoi stareţ de
mănăstire, vicar administrativ, după aceea vicar arhiereu, vicar patriar
hal şi, în continuare, episcop eparhiot, mitropolit şi patriarh, ajuns deci
pe treapta cea mai înaltă a slujirii în Biserica Ortodoxă Română. Este
numai
în linii generale, o astfel de bogată şi îndelungată activitate.
9
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Mă voi limita, aşadar, doar la activitatea de patriarh, în cei şapte
ani, care se împlinesc acum. Dumnezeu v-a aşezat, cumva, pe culmea
sau poate mai exact la cumpănă dintre două lumi : o lume a suferinţei,,
o lume a întunericului, până în 1989, şi o lume pe care am aşteptat-o
cu înfrigurare, sperând să fie a luminii şi a libertăţii.
Aţi trecut prin prima perioadă ca un strateg înţelept, pe o linie
bună de continuare a eforturilor şi a inteligenţei patriarhilor înaintaşi.
Aş începe chiar cu patriarhul Nicodim sub care v-aţi început activi
tatea şi ascensiunea şi aş continua cu neuitatul patriarh Justinian al
cărui braţ drept aţi fost de la începutul slujirii lui în Moldova şi apoi
la Bucureşti, şi, bineînţeles, aş remarca apoi treapta de mitropolit al
Olteniei şi apoi al Moldovei, mitropolii pe care le-aţi păstorit, una sub
patriarhul Justinian, a doua sub patriarhul Iustin, căruia i-aţi şi urmat
pe scaunul cel mai înalt de la Bucureşti, din fruntea Ortodoxiei româ
neşti. Aţi mers pe aceeaşi linie de luptă pentru salvarea vieţii Bisericii
noastre ortodoxe, potrivit unui plan bine gândit, aşa cum o făcuseră şi
înaintaşii Prea Fericirii Voastre. Cred că n-ar fi inexact să zicem că
am desfăşurat, cu Prea Fericirea Voastră în frunte, noi şi întreaga Bise
rică, sub dictatura atee, de până la revoluţia din 1989, ceea ce eu aş
numi o reuşită strategie a supravieţuirii. Pentru că nu vreau să accept
cu nici un chip acuzaţiile pe care unii, lipsiţi de simţul istoriei şi cu
totală iresponsabilitate, le aruncă asupra Bisericii. Nici nu vreau să mă
refer prea mult la astfel de lucruri, fiindcă ceea ce contează este ce
rămâne important în istorie de pe urma noastră. Cum ne arată faptele !
Prin fapte s-a manifestat strategia supravieţuirii Bisericii. Să păstrezi
toate bisericile deschise, să aperi şi să restaurezi mănăstirile, să faci să
înflorească viaţa călugărească, să zideşti atâtea biserici noi şi, nu mai
spun, câte biserici s-au reparat, n-a fost deloc uşor. Cei 400 de pictori
pe care i-am pregătit în această perioadă întunecată care a trecut nu
numai că au avut mereu de lucru, dar au avut din abundenţă, căci tre
buiau să angajeze câte două şi chiar trei biserici, una după alta. Din
acest punct de vedere, pictura bisericească a cunoscut o adevărată
renaştere, care continuă si azi.
Biserica a pregătit, apoi, preoţi pentru generaţiile viitoare de cre
dincioşi, căci nu se ştia cât va dura întunericul. Cei de azi trebuie să
ştie că Biserica — şi noi toţi suntem martori — a făcut aceasta fără
să ceară nici un ban de la nimeni, ci numai din fondurile sale pe care
le-a administrat cu pricepere. A format câteva generaţii de preoţi care
au făcut şi fac faţă cu cinste îndatoririlor lor misionare.
A venit în 1989 perioada nouă când, Prea Fericirea Voastră, cu
toate apăsările nedrepte suferite îndată după revoluţie, aţi gândit rolul
nou al Bisericii în societatea liberă românească. Aţi imaginat, creator,
un nou înţeles al ecumenismului, când, iată, se dezvoltă alături de noi
un ecumenism care, pescuind în apele noastre, ar vrea să facă din ecumenism un mod de înghiţire a noastră, o cădere în sincretism cel puţin,
dar, mai mult decât atât, un fel de îndreptăţire de a converti credinţa
strămoşească a poporului nostru la alte credinţe. In aceste condiţii,
Prea Fericirea Voastră aţi imaginat, din nou, o nouă strategie ecume*
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nistă, care să ne apere atât credinţa cât şi fiinţa naţională, căci, ceea
ce trăim noi, aici, în ţară, cu sectele, cu uniaţia, sectele voind să facă
să dispară din ecumenism noţiunea de naţiune, noţiunea de român, de
etnie şi aşa mai departe. Asemenea idei apar chiar în lumea noastră
ortodoxă. Am participat recent la două conferinţe internaţionale şi tre
buie să vă spun că, acolo, din partea unor greci din Bisericile minori
tare în ţările lor, s-a afirmat că nu trebuie să mai vorbim atâta de
naţiune, de popor, ci doar că suntem, mai presus de orice, ortodocşi şi
atâta tot. Gândul ascundea, probabil, intenţia de a fi înghiţite diasporele în alte structuri. Cei ce gândesc aşa, nu ştiu ce rol important a
jucat Biserica, de pildă, în trecutul nositru al românilor şi ce rol a avut
Biserica în perioada de întuneric de până la revoluţia din 1989, când
Biserica şi, prin ea, familia creştină au menţinut credinţa şi viaţa morală
în ţara noastră.
Ştiu că Prea Fericirea Voastră imaginaţi şi elaboraţi acum o nouă
strategie pentru ca Biserica să fie în continuare termometrul moral al
naţiunii române, în care scop să-şi dezvolte noi activităţi. E nevoie de
un astfel de termometru, pentru că vedem toţi ce se întâmplă în jurul
nostru înitr-o libertate rău înţeleasă care poate produce multe pertur
bări în viaţa noastră cea de 'toate zilele.
Aş vrea să mai amintesc, din perioada mai nouă a activităţii Prea
Fericirii Voastre, evenimentul important al reactivării Mitropoliei Basa
rabiei. Cu m ult tact, dar şi cu multă îndrăzneală, Prea Fericirea Voastră
aţi condus procesul de reactivare a Mitropoliei Basarabiei, pe care noi
n-am desfiinţat-o de fapt, niciodată, ci am fost ocupaţi politiceşte şi
bisericeşte de vecini cu vederi imperialiste.
Este unul din actele îndrăzneţe, de după Revoluţie a unei ne
dreptăţi de reparare ale Prea Fericirii Voastre şi al Sfântului Sinod,
pentru că reactivarea Mitropoliei Basarabiei înseamnă, de fapt, reîntre
girea, unirea spirituală a întregului popor român, pe care, numai peste
câteva zile, o vom aniversa ca marea sărbătoare a unirii tuturor
românilor înfăptuită în 1918 care, cu Basarabia a început, apoi, a urmat
Bucovina şi, în cele din urmă, la 1 Decembrie 1918, cu Transilvania,
realizând România întregită.
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Şi câte nu ar mai putea fi amintite !
Am numit doar câteva jaloane ale activităţii Prea Fericirii Voastre
dinainte şi de după revoluţie. Cer iertare pentru simplificare şi pentru
faptul că nu m-am putut desfăşura mai pe larg.
în numele tuturor celor prezenţi şi al celor ce vă au în gând şi în
rugăciune în această zi aniversară
număr
biblic — rog pe Bunul Dumnezeu să dea Prea Fericirii Voastre multă
sănătate, ea să duceţi la bun sfârşit strădaniile de integrare a Bisericii
noastre Ortodoxe Române în viaţa societăţii de azi, cu problemele ei, în
aşa fel încât să ne îndrumaţi şi mai departe ca să găsim soluţiile cele
mai bune pentru ca Biserica să fie şi mai mult prezentă în lumea
noastră românească, ca să nu mai fie acuzată că se automarginalizează,
cum spun unii care n-o cunosc şi n-au cunoscut-o şi nu au ajutat-o
niciodată.
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Ne rugăm lui Dumnezeu să vă dea în continuare multă sănătate
şi, dacă azi sărbătorim şapte ani de Patriarhat, apoi, cifra este o cifră
bună, căci, cum ştim, în tradiţia creştină ea înseamnă timp iară slârşit,
.ca atunci când Sfântul Apostol Petru, care a întrebat de câte ori este
.bine să iertăm, oare de şapte ori sau mai mult sau mai puţin, Mân
tuitorul Hristos i-a zis : «Nu de şapte ori, ci de şaptezeci de ori câte
şapte» (Matei 18, 22), adică la infinit !
Să vă dea Dumnezeu de şaptezeci de ori câte şapte ani de
Patriarhat !»
Mulţumind tuturor celor prezenţi pentru frumoasele urări adresate
prin I.P.S. Mitropolit Antonie, pentru dragostea dovedită todeauna faţă
de Prea Fericirea Sa şi pentru preţuirea cu care este înconjurat, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a dat slavă Atotmilostivului Dum
nezeu pentru binefacerile revărsate asupra Biserici noastre şi a subli
niat că toate realizările mai de seamă, despre care s-a amintit, sunt
rezultatul unor osteneli şi eforturi depuse împreună cu membrii Sfân
tului Sinod, cu colaboratorii şi salariaţii de la Centrul patriarhal şi de
la Arhiepiscopia Bucureştilor, cu preoţii şi credincioşii de pe întreg
.cuprinsul Patriarhiei Române.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus următoarele :
Înalt prea sfinţiţi şi prea sfinţiţi jyărinţi,
creştini si creştine,
i

i

*

iubiţi

părinţi

şi fraţi

9

«Ne aflăm intr-o zi de închinare, de mulţumire, în primul rând, lui
Dumnezeu. Slujba oficiată de l.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei
îndreaptă luarea aminte, cu recunoştinţă şi smerenie, în primul rând,
spre Bunul Dumnezeu, pentru tot ceea. ce El ne-a ajutat, pentru ceea
ce El ne-a dăruit şi pentru ceea ce aşteptăm cu nădejde vie să se împli
nească după voia Lui, fiindcă numai Dumnezeu ştie, în înţelepciunea Sa,
pentru ce suntem noi pe această lume şi către ce scopuri ne îndreptăm
fiecare. O zi, deci, de mulţumire, aşa cum, cu înţelepciune, a rânduit
Biserica noastră în viaţa eparhiilor, a mitropoliilor şi a Patriarhiei,
pentru ca slujitorii Bisericii să-şi aducă aminte necontenit că, la fiecare
popas, la fiecare perioadă, trebuie să fim recunoscători şi să mulţumim
cu smerenie lui Dumnezeu. însăşi Sfânta Liturghie, cu sensul, conţi
nutul şi scopul ei, este «mulţumire pentru toate» (I Tes. 5, 18). Sfânta
Euharistie este exprimarea recunoştinţei pentru existenţa noastră în
-comuniune cu Dumnezeu, cu sfineţnia Lui şi cea pe care o trăim
fiecare Liturghie, în unitatea credinţei, cu strămoşii trecuţi în lumea
drepţilor.
Mare lucru este să ne dăm seama de însemnătatea îndatoririi
*omului de a-i mulţumi lui Dumnezeu! Această mulţumire exprimă
tot ceea ce fiinţa omenească, atât de copleşită de păcat, dar atât de
%
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înzestrată în acelaşi timp, cu gândire şi voinţă şi cu alte daruri ale lui
Dumnezeu, ca este în stare să creeze şi să îndrepte spre Dumnezeu
rugăciunile şi gândurile cele mai curate. Doar omului şi, îndeosebi,
creştinătăţii i s-a dat acest dar de a mulţumi lui Dumnezeu, de a-şi
arăta recunoştinţa faţă de Dumnezeu, în primul rând, pentru ceea ce
putem să facem cu ^ajutorul Lui. Iar ceea ce am putut să agonisim,
în lungul şir de decenii, din cele amintite aici şi pe care le cunoaştem
de la unele popasuri asemănătoare din acest paraclis, au constituit
totdeauna prilej de mulţumire pentru tot ceea ce Dumnezeu a dat ca
har al Său, ajutor Bisericii şi slujitorilor ei. Ştim că nimic nu izbutim
să facem fără ajutorul lui Dumnezeu, fără lumina Duhului Sfânt, pe
care El o revarsă în Biserică şi, prin Biserică, slujitorilor şi credin
cioşilor ei.
*

Este un

har deosebit pe care îl avem noi, Biserica Ortodoxă

Română, acela de a-l slăvi totdeauna pe Dumnezeu şi a-I mulţumi pen
fraţi

tru toate câte El ne-a dăruit şi ne-a ajutat să avem lăcaşuri de închi
nare, să le întreţinem şi să le sporim, să avem preoţi şi credincioşi

, lui
iniei
and,
ceea

atât de devotaţi. Acestea implică activităţi felurite, iniţiative şi strădanii
continue, exprimă lucrarea Duhului Sfânt în ceea ce Biserica noastră

^pli-

! Sa,
Dtăm
iduit
'hiei,
\care
mim
onti:ânta
a în
n la
imea
>

Autocefală Ortodoxă Română, în mod deosebit, rânduieşte prin Sfântul
şi Îndreptătorul ei Sinod.
Prin lucrarea Duhului
înaintaşilor, în

Sfânt ne aflăm

gândurile şi năzuinţele

cu nevrednicie

lor, în

nădejdile

în şirul

lor uneori

neîmplinite. Datori suntem să le continuăm şi, după putere, să le îm 
plinim. Darul de a mulţumi lui Dumnezeu trebuie să-l păstrăm, însă,
cu multă credincioşie, ca pe toate darurile pe care Dumnezeu le-a dat
omului, fiinţei Lui cele mai dragi, «căci Dumnezeu aţâţ de mult a iubit
lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică» (Ioan 3, 16).
Ca dar al lui Dumnezeu, mulţumirea se cere să fie permanent re

iririi
rima

cunoscută şi permanent actualizată în viaţa noastră, alimentând şi în
acest chip comuniunea noastră cu Hristos şi cu semenii. Ca să rodească,
mulţumirea trebuie să izvorască dinăuntrul nostru, să se simtă că
porneşte dintr-o inimă curată, fiindcă dobândeşte puteri dumnezeieşti.

it de

Trebuie să fie înţeleasă ca dar al lui Dumnezeu, iar darurile lui DumB. O. R.
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nezeu se simt în Biserică, sunt înţelese de slujitori şi credincioşi. De
aceea, mulţumirea trebuie să pornească de la fiecare dintre noi, pentru
ca recunoştinţa faţă de Dumnezeu să nu fie * de formă şi deci, zadar
nică, ci să exprime cu adevărat realitatea pentru care noi mulţumim
lui Dumnezeu pentru ajutorul Său. Ajutorul lui Dumnezeu ne este
dat şi îl primim chiar când uneori nu ne dăm seama de el. Rămâne ca
noi să-l folosim potrivit voii Sale, să facem în aşa fel, încât să aducem
roade bogate şi aceasta depinde numai de noi, de fiinţa omenească, de
posibilităţile noastre personale.
Spre a mulţumi lui Dumnezeu trebuie să ne pregătim sufletul prin
râvna noastră de a păstra şi înmulţi zestrea pe care El ne-a dat-o, în
care se cuprinde şi rostul fiecăruia dintre noi în Biserică. Niciodată,
am putea spune, ca acum, n-am avut atâta nevoie de această încredin
ţare că noi suntem chemaţi, în primul rând să mulţumim lui Dum

J

nezeu pentru darurile şi binefacerile Lui. Dar, ca binefacerile lui
Dumnezeu să se simtă şi să lucreze în Biserică, depinde de fiecare om,

j
i

ca cel care este zidit, «după chipul şi după asemănarea» lui Dumnezeu
şi, aceste binefaceri se împlinesc pi'in lucrarea pe care omul ştie să o j
facă, încât să merite darurile lui Dumnezeu.
Astăzi am multumit într-adevăr lui Dumnezeu si avem mare nevoie
să mulţumim mereu lui Dumnezeu. Să facem din viaţa noastră, din

\
s
i

gândurile noastre, din vrerile noastre, momente de mulţumire perma
nentă lui Dumnezeu. Fie că ne găsim aici, unde ne aflăm acumt fie că
purtăm răspunderile rânduite de Biserică, de care vorbea I.P.S. Mitro
polit Antonie; fie că suntem, într-un fel sau în altul, în slujba Bise
ricii noastre la eparhii, la mitropolii, la Patriarhie, în învăţământul
teologic, trebuie să ne aducem aminte necontenit că fiecare dintre noi
suntem datori să împlinim voia Sa spre a-I mulţumi cu vrednicie. Dar,

i

t

ca să mulţumim lui Dumnezeu cu vrednicie, trebuie să dăm strălucire
— prin fapte — darurilor Sale prin lucrarea voinţei, a minţii, a gându
rilor şi a inimii noastre şi să facem să lucreze

virtuţile sufletului

nostru. Biserica are acum mare nevoie de fiecare credincios, de fiecare
slujitor, de fiecare dintre noi cei ce purtăm răspunderea şi încredin
ţările ei. împreună slujim Patriarhia, sfântul nostru Aşezământ pe
pământul părinţilor noştri. Este greu să se aştepte,

de la un singur

>
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om, împlinirea feluritelor iniţiative şi lucrări ale Bisericii, după cum
nu se poate adresa recunoştinţă doar unui om, pentru că omul face
ceea ce Dumnezeu îl ajută să facă. Lucrarea Bisericii este chintesenţa,
suma picăturilor de vrednicie a fiecărui credincios şi credincioase, a
fiecărui preot, a fiecărui profesor, a tot ceea ce înseamnă slujirea
Bisericii noastre strămoşeşti, a tot ceea ce înseamnă altoirea noastră
în Trupul ei.
Dumnezeu ne-a încredinţat foarte multe îndatoriri, celor de la
Centrul patriarhal. Mă refer la Prea Sfinţiţii Episcopi-vicarit la părinţii
consilieri, la ceilalţi colaboratori din acest aparat administrativ, care
este Patriarhia Română, cu atâtea şi cu atâtea feluri de slujiri şi răspun
deri. Aş face un apel, şi cu prilejul acesta, la receptivitatea voii lui
Dumnezeu şi a darurilor lui Dumnezeu în noi, ca să putem să aducem
cu vrednicie şi cu conştiinţa împăcată mulţumire lui Dumnezeu pentru
ajutorul Său. Am toată încrederea, de altfel, în sprijinul şi în lucrarea
colaboratorilor din jurul meu.
N-as putea, într-o zi ca aceastay să nu spun că acum şapte ani, nu
m-am aşteptat ca votul măritului Colegiu electoral bisericesc să se
îndrepte asupra mea. Când am păşit în locul acesta m-am cutremurat,
date fiind vârsta şi răspunderea copleşitoare, dar ceva parcă îmi şoptea
atunci despre întâmplările ce au urmat, despre libertatea ce a venit
pentru Biserica noastră. N-am gândit că Dumnezeu îmi va face parte
de un soroc binecuvântat în Biserica noastră, cu simbol adânc, cum a
spus I.P.S. Mitropolit Antonie. Dumnezeu, în a Sa purtare de grijă, din
iubire, ne învredniceşte de darurile Lui. Stiu, doar. că în anii aceştia
n-am avut alt gând, n-am avut alte preocupări decât de a sluji Bise
#

9

+
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rica. Colaboratorii cunosc şi cele ce s-au întâmplat, spre binele nostru
sufletesc, care au fost o mărturie în plus despre aceasta. Nu m-am
cruţat personal şi, o lege a firii face ca să nu-i cruţ nici pe cei din
jur, deşi nu totdeauna poţi dovedi că o faci din iubire, din conştiinţa
slujirii. Vă mărturisesc, în clipa aceastat că pururea am năzuit să-mi
închin viaţa lui Dumnezeu, prin supunere faţă de cei cu răspundere
în Biserică. El mi-a călăuzit paşii în slujirea Sa şi treptat, tot El, prin
Duhul Sfânt, m-a chemat la această înaltă slujire. Am încercat să fiu
în viaţa noastră bisericească, cât am putut omeneşte, mai bun, şi mai
deschis cu toţi cei din jur.

BISERICA ORTODOXĂ RO M Â N A

52

Apoi, aş vrea să subliniez rodnica şi îndatoritoarea lucrare a mem
brilor Sfântului Sinod şi a preoţimii noastre. N-au fost uşoare pove
rile pe care le-am avut de purtat atât înainte de decembrie 1989, cât
şi după aceea. Dar Dumnezeu a rânduit ca în aceste vremuri de re
naştere, pentru care întotdeauna it vom mulţumi cu multă smerenie şi
recunoştinţă, să ne cheme la această lucrare de renaştere duhovnicească.
Sfântul Sinod s-a arătat adânc receptiv la dorinţele preoţimii. Bisc•A

rica s-a comportat ca un singur trup, ea a glăsuit într-un singur glasi
a vibrat cu o singură inimă şi s-a mişcat într-o singură voinţă, inspi£
rată de Duhul Sfânt. După zbuciumul deceniilor trecute, de întuneric, de
rătăcire şi îngrădiri, străbătute cu ajutorul

lui Dumnezeu, acum, în

criză materială şi mai cu seamă morală, ne înfiripăm viaţa bisericească
izbutind să oferim, unor conducători ai Bisericii, posibilitatea să ne
cunoască aşa cum suntem, la noi acasă. Mă refer la vizita Sanctităţii
Sale Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu 1, a Primatului Bisericii Angli
cane, dr. George Carey şi a altor personalităţi ale lumii creştine contem
porane. De asemenea, cu smerenie, trebuie să mulţumim lui Dumnezeu
că am avut un sprijin permanent în Sfinţii neamului nostru, încă de
la primele canonizări şi El ne-a ajutat

să continuăm canonizările de

sfinţi români.
în încheiere, mulţumesc I.P.S. Mitropolit Antonie pentru cuvântul
de astăzi şi mulţumesc tuturor celor care ne-au făcut bucuria să parti
cipe la rugăciunea de mulţumire. Poate a fost un deranj pentru cei
care au venit de la alte centre eparhiale, dar iubirea le învinge pe toate.
Vă rămân' tuturor recunoscător, iar nădejdea

ce avem în Tatăl

Ceresc va face ca să mai avem şi alte prilejuri de a-I mulţumi lui
Dumnezeu cu smerenie şi recunoştinţă.
Momentele petrecute în această «Cetate Sfântă», cum numeşte
Sf. Chirii al Alexandriei Biserica, să ne reverse mai multă râvnă şi
înţelepciune, spre a ne aduce ofranda noastră la plinirea Trupului lui
Hristos pe pământ şi la dobândirea vieţii celei veşnice».
întreaga asistenţă a ascultat cu multă atenţie cuvântul bogat în
învăţăminte şi îndemnuri pilduitoare al Intâistătătorului Bisericii
noastre.
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Popasul acesta sărbătoresc s-a încheiat într-o atmosferă înălţă
toare, plină de bucurie şi seninătate duhovnicească, Prea Fericirea Sa
întreţinându-se familiar cu fiecare din cei de faţă.
Mărturisind bucuria pe care i-a oferit-o sărbătorirea celor şapte
ani de la întronizare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a rugat
pe Bunul Dumnezeu să dăruiască tuturor celor prezenţi sănătate,
putere de muncă şi satisfacţii sufleteşti întru îndeplinirea răspunderilor
ce le are fiecare.
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La sfârşit, binecuvântând pe toţi cei de faţă, Prea Fericirea Sa şi-a
exprimat nădejdea că şi de acum înainte clerul şi credincioşii vor dovedi
râvnă şi conştinciozitate în împlinirea îndatoririlor lor faţă de Biserică
şi faţă de neam.
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De-o omenie înnăscută, Prea Fericirea Sa crede în omenia tuturor
şi aşteaptă ca ea să se arate, oricând şi oriunde, potrivit exigenţelor
moralei creştine şi demnităţii noastre româneşti. Fericiţi sunt cei ce
confruntându-şi osârdia şi omenia cu bunătatea şi modestia Arhipăstorului lor nu se vor descoperi pe ei înşişi păgubaşi în această privinţă.
Nesuferind lauda de la oameni, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist preamăreşte fără rezerve Legea noastră străbună, Ortodoxia
românească, şi are despre capacitatea ei de înnoire sufletească aprecieri
pe cât de drepte, pe atât de limpede formulate în nenumăratele sale
cuvântări şi articole alcătuite pe parcursul unei jumătăţi de veac de
slujire râvnitoare lui Dumnezeu, dintre care aproape 45 de ani ca
arhiereu, iar şapte ani ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. In
modul de a gândi şi de a lucra al Prea Fericirii Sale se împleteşte
respectul sacru pentru aşezămintele Ortodoxiei răsăritene, trecute prin
sufletul obştei noastre credincioase, cu dragostea nefăţarnică faţă de
neamul românesc, a cărei redresare morală şi spirituală mărturiseşte că
e deosebit de bucuros să ajungă s-o vadă şi nu conteneşte a îndatora pe
toţi, cler şi credincioşi, deopotrivă, s-o sprijine din toate puterile lor.
Anii ostenelilor devotate ai Prea Fericirii' Sale sunt numeroşi,
vredniciile cu care şi i-a împodobit sunt multe şi de preţ, vârsta la
care-1 găseşte aniversarea de-acum e venerabilă, fără a fi înaintată. E
cinstit şi preţuit îndeobşte şi cu drept cuvânt. Cei ce-i hărăzesc omagiile
lor de fii duhovniceşti sunt bucuroşi că ele se adresează unui ierarh a
cărui statură .lăuntrică depăşeşte până şi frumuseţea chipului senin şi
blând cu care Dumnezeu i-a încununat făptura.
Intru mulţi şi fericiţi ani, Prea Fericite Părinte Patriarh !

.Ticii
GH. VASILESCU

CRONICĂ
Vineri, 1 octombrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe dl. Ion Ungureanul, ministrul Culturii şi Cultelor din
Republica Moldova.
Marţi, 5 octombrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti, în cadrul cărora
s-a aprobat înfiinţarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşului, cu reşedinţa
în oraşul Slobozia. In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a primit pe dl. Tony Jeaps, director general, pe dl. Jeremy
Condor, director şi pe dl. Marius Predescu, noul director generaladjunct al Asociaţiei române pentru orfelinate.
Miercuri, 6 octombrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prezidat lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Joi, 7 octombrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat lucrările Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei
şi Dobrogei. In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
înconjurat de înalt Prea Sfinţiţi Mitropoliţi şi de Prea Sfinţiţi
Episcopi, membri ai Sfântului Sinod, şi de un numeros sobor de
slujitori, a săvârşit, la catedrala patriarhală, slujba de înmormân
*tare a P.C. Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, membru al Academiei
Române, şi a rostit un cuvânt de omagiere a celui dispărut.
*

Vineri, 8 octombrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat la deschiderea Congresului Spiritualităţii Româneşti din
Balcani şi zonele învecinate, care şi-a ţinut lucrările la Herculane,
Joi, 14 octombrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
oficiat Sfânta Liturghie la praznicul Cuvioasei Maicii Parascheva,
în parohia Gornet, judeţul Prahova, protoieria Vălenii de Munte,
unde se construieşte o nouă biserică. Cu acest prilej, Prea Fericirea
Sa, a hirotonit în preot pe P.C. Diac. Nicolae Pană pentru parohia
Bertea, protoieria Vălenii de Munte şi pe tânărul teolog Ion
Mârşolea în diacon, şi a rostit un bogat cuvânt de învăţătură.
Vineri, 15 octombrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe participanţii la Congresul Fundaţiei internaţionale de
caritate «Omenia», care au vizitat catedrala patriarhală şi palatul
patriarhal.
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Joi, 21 octombrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit o delegaţie a Ministerului Justiţiei, formată din Dl. Petre
Ninosu — ministrul Justiţiei, Dl. Adrian Duţă, secretar de Stat la
Ministerul Justiţiei, Dl. general-maior Ioan Chiş, şeful Direcţiei
generale a penitenciarelor, Dl. colonel Dan Sterian, şef serviciu in
Direcţia generală a penitenciarelor. Cu această ocazie s-a semnat
Protocolul dintre Patriarhia Română şi Ministerul Justiţiei privind
asistenţa religioasă în penitenciare
Luni, 25 octombrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit, la mormântul «Eroului Necunoscut», o slujbă de pomenire
a eroilor, ostaşi români căzuţi pe toate câmpurile de luptă, cu ocazia
Zilei Armatei.
Miercuri, 27 octombrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
împreună eu I.P.S. Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului,
P.S. Episcop Andrei al Alba Iuliei, P.S. Episcop Teofan Sinaitul,
viear-patriarhal şi P.S. Episcop Roman Ialomiţeanul, vicarul Arhi
episcopiei Bucureştilor, a oficiat Sfânta Liturghie în catedrala
patriarhală, săvârşind şi hirotonia în preot a tânărului licenţiat
Gabriel Pârlog, pe seama parohiei Ogrezeni, judeţul Giurgiu ; Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi zi, pe
Dl. Prof. univ. dr. Gheorghe Petruşan, preşedintele Uniunii româ
nilor din Ungaria şi pe P.C. Pr. Pavel Ardelean, vicarul Vicaria
tului ortodox român din Gyula, Ungaria.
Vineri, 29 octombrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Dl. Karl Bandhauer din Germania. în aceeaşi zi, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe P.C. Pr. Ghcorghios
Papagheorghiou din Grecia.
Miercuri, 3 noiembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Dl. Gabriel Nachman şi Frank Diamant, reprezentanţi
ai organizaţiei «B’Nai Brith» din Canada.
Joi, 4 noiembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe P. Cuv. arhim. Dormedont de la mănăstirea «Noul
Neamţ» din Tighina.
Marti, 9 noiembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a
primit pe D-na dr. Nicole Delpere, personalitate din cadrul Consi
liului Europei, în legătură eu implicarea Bisericii Ortodoxe Române
în problematica populaţiei de vârsta a treia.

56

BISERICA ORTODOXĂ ROM ÂNA

Joi, 11 noiembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Dl. general Klaus Naumann, inspector general al Armatei
Vineri, 12 noiembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Dl. Carolos Papoulias, ministrul de Externe al Repu
blicii Elene, aflat în vizită oficială în ţara noastră.
Luni, 15 noiembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prezidat lucrările Comisiei române de istorie ecleziastică compa
rată, cu ocazia simpozionului dedicat mitropolitului Gurie al BasaMarţi, 16 noiembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a asistat ^La savarşirea Te-Deum-ului de către înalt Prea Sfinţitul
Mitropolit Nestor al Olteniei, cu ocazia aniversării a 7 ani de la
întronizarea Prea Fericirii Sale ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române şi a rostit cuvânt de mulţumire la alocuţiunea înalt Prea
Sfinţitului Mitropolit Antonie al Ardealului.
Miercuri, 17 noiembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe P.C. Pr. Ilie Cormoş, parohul parohiei ortodoxe române
de la Sofia, care a prezentat probleme legate de viaţa parohiei.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi zi, pe
P.C. Pr. Matt'i Otto Sidoroff din partea Bisericii Ortodoxe a Finlan
dei, directorul pentru relaţiile inter-bisericeşti din cadrul organi
zaţiei «Ajutor Inter-Biseriicesc-Departamentul România»
(AIDROM).
Joi, 18 noiembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Dl. Jean Fischer, secretarul general al Conferinţei Bise
ricilor Europene, în legătură cu activităţile acestui for creştin ; Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi zi, pe
Dl. general maior Ion Safta, locţiitorul şefului departamentului
«învăţământ, Ştiinţă, Cultură» al Armatei ; pe Dl. col. Theodor
Rădulescu, locţiitorul şefului direcţiei «Cultură» şi pe Dl. căpitan
Florin Maciu, consilier juridic în legătură cu organizarea prezenţei
clerului în armată.
Vineri, 19 noiembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit o delegaţie militară elenă formată din general de brigadă
Panaghiotis Niehos, locotenent-colonel Efstathios Nellopoulos, colo
nel Constantin Argyropoulos, căpitan de rangul II Nicholaos Vazeos
şi căpitan Georgios Eftimiadis.
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Marţi, 23 noiembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Dl. Glem Garfield Williams, fost secretar general al
C.B.E., însoţit de D-na Velia Williams şi de D-na Barbara Manuel,
directoarea corului «Gloriae Dei cantores», în legătură cu vizi'ta
acestei corale în România.
Joi, 25 noiembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe P.C. Pr. Petru Buburuz, protopop de Chişinău şi pe
P.C. Pr. Vasile Petrache din Chişinău.
Luni, 29 noiembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
participat, la Academia Română, la Sesiunea ştiinţifică aniversară
«România 1913— 1993», sesiune dedicată Zilei naţionale a Româ
niei şi împlinirii a 75 de ani de la Marea Unire de la Alba-Iulia
— 1 Decembrie 1918 ; Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
participat, la Teatrul C. Nottara din Bucureşti, la Adunarea so
lemnă prilejuită de împlinirea a 75 de ani de la Unirea Bucovinei
cu Ţara Mamă — România (15/28 noiembrie 1918— 1993) şi a rostit
cuvânt ocazional.
Marţi, 30 noiembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit, la Mormântul Eroului Necunoscut din Bucureşti, pome
nirea eroilor ce au luptat pentru făurirea Stalului Unitar Român.
Miercuri, 1 decembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat, împreună cu alţi membri ai Sfântului Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Române, la festivităţile organizate la Alba Iulia, cu
ocazia aniversării a 75 de ani de la Unirea Transilvaniei cu Româ
nia — 1 Decembrie 1918, Ziua Naţională a României. în cadrul
acestor manifestări, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a asis
tat la Sfâna Liturghie săvârşită în catedrala Reîntregirii de către
I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, împreună cu P.S. Petru,
locţiitor de mitropolit al Basarabiei şi PP.SS. Episcopi Andrei al
Alba-Iuliei, Timotei al Aradului, Ienopolei şi Iiălmagiului şi Justi
nian al Maramureşului şi Sătmarului. După terminarea Sfintei
Liturghii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, înconjurat de
ierarhii mai sus menţionaţi, a săvârsit un Te-Deum, la care au
slujit şi ierarhi ai Bisericii Catolice de rit oriental din România :
Excelenţa Sa, Gheorghe Guţiu, episcopul Clujului, administrator
apostolic şi locţiitor al Arhidiocezei Blajului, Excelenţa Sa Vasile
Hosu al Oradiei şi Excelenţa Sa Ioan Ploscaru, episcopul Lugojului.
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Vineri, 3 decembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Dl. Julio Franc-is Ribeiro, ambasadorul Indiei la Bucureşti,
în vizită de rămas bun, la încheierea misiunii în ţara noastră.
Marţi, 7 decembne 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Dl. W illiam Perkins din partea Consiliului Ecumenic al
Bisericilor, în legătură cu organizarea viitoarei conferinţe a
Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
Miercuri, 8 decembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit o delegaţie militară elenă condusă de Dl. General-locotenent Evstathios Kapravelos, şeful Statului Major al trupelor de
uscat din Grecia.
Vineri, 10 decembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit, în catedrala patriarhală, o slujbă pentru românii întem
niţaţi la Tiraspol, după aflarea sentinţei de condamnare la moarte
a patriotului Ilie Ilaşcu şi a rostit cuvânt ocazional.
Joi, 16 decembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe înalt Prea Sfinţitul Ioan Robu, arhiepiscopul romanocatolic al Bucureştilor, însoţit de Dl. Gian Franco Dvidercoschi,
scriitor italian. în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit, în catedrala patriarhală, slujba de pomenire a eroilor
martiri căzuţi pentru libertatea şi demnitatea poporului român în
Revoluţia începută la Timişoara, rostind cuvântul de cinstire a
celor pomeniţi.
w

■
V ineri, 17 decembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe Dl. Nicholas Grenies, diplomat în cadrul Ambasadei
Statelor Unite ale Americii la Bucureşti.
.Miercuri, 22 decembrie 1993 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit, în catedrala patriarhală, o slujbă de pomenire a celor
ce şi-au dat viaţa în Decembrie 1989 pentru libertatea şi demni
tatea poporului român şi a rostit cuvânt.
.Miercuri, 29 decembrie 1993 — Prea FericitulPărinte Patriarh Teoctist
a prezidat şedinţa de constituire a Adunării eparhiale a Episcopiei
Sloboziei şi Călăraşilor, la sediul acesteia, în municipiul Slobozia.
Pr. RENE BROSCAREANU,
secretarul Cabinetului patriarhal

ATITUDINI
UN ECUMENISM MAI EXIGENT
Un scandal ! Toate Bisericile creştine consideră separarea istorica
a creştinilor ca un fapt intolerabil, anacronic. Aceasta nu numai din
cauză că acţiunile creştinilor dezbinaţi sunt confuze şi ineficace, pe plan
local şi internaţional, ci şi pentru că o Biserică în stare de schisma se
neagă pe ea însăşi. în raport cu natura şi misiunea Bisericii, este ceva
incedent, imoral, anormal, în fapul că creştinii nu se recunosc reciproc
şi nu acţionează în mod solidar. Bisericile s-au instalat confortabil în
stereotipuri istorice şi confesionale şi nu mai măsoară pronfuzimea
diviziunii lor. Esite adevărat că, în mod paradoxal, ele n-au pierdu-t
conştiinţa unităţii lor de bază. Tocmai de aceea, cu cât istoria schismei
avansează în timp, cu atât starea de separare devine mai apăsătoare.
Cum să iasă din această criză ?
La începutul secolului nostru, Bisericile, mai ales cele de tradiţie
protestantă, au făcut planul unei «mişcări ecumenice» în care să se
angajeze toate Bisericile în scopul refacerii unităţii vizibile a creştinilor,
în anul 1948, în contextul unei lumi dezorganizate şi divizate după al
doilea război mondial, ia fiinţă Consiliul Ecumenic al Bisericilor, orga
nul cel mai reprezentativ şi instrumentul cel mai eficace al mişcării
ecumenice.
Consiliul Ecumenic al Bisericilor (CEB) a luat fiinţă la Adunarea
generală de la Amsterdam, în august 1948, într-un context politic critic,
în care separarea în blocuri economice şi militare a Europei şi a lumii
a adâncit crizele şi diviziunile istorice existente, de care Bisericile erau
în parte responsabile. O Biserică împărţită nu poate să vindece o lume
divizată. Pornind de la acest principiu, Consiliul Ecumenic a chemat
Bisericile de toate tradiţiile să dea o bază instituţională mişcării de
restaurare a unităţii lor văzute, ca astfel creştinii să slujească împreună
o umanitate suferindă şi divizată.
Biserica Ortodoxă Română intră în Consiliul Ecumenic în noiem
brie 1961, ou ocazia Adunării generale de la New-Delhi, cu înţelesul
că nu există incompatibilitate între participarea la comuniunea panortodoxă şi prezenţa ei într-o comunitate ecumenică pluriconfesională. In
prezent, CEB cuprinde 320 Biserici membre din 100 de ţări, reprezentând
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patru sute de milioane de credincioşi de toate confesiunile, tradiţiile şi
culturile. Toate Bisericile protestante şi ortodoxe sunt membre ale CEB.
Din cauza doctrinei sale despre jurisdicţia teritorială universală a
episcopului de Roma, Biserica Romano-Catolică nu este membru oficial
ai CEB, deşi participă la activitatea unor comisii ale acestuia.
Cum se defineşte CEB ?
Consiliul Ecumenic este un «instrument privilegiat» sau o «insti
tuţie» a mişcării ecumenice, dar această mişcare este mult mai largă şi
cuprinde şi alte structuri şi platforme care urmăresc acelaşi scop :
unitatea văzută a creştinilor. CEB nu este o «supra-Biserică», dar nici
un simplu forum de dezbateri teologice sau o organizaţie de asistenţă
intrabisericească. Bisericile în Consiliu formează o «comunitate conci
liară» care acceptă şi mărturisesc împreună un crez, numit «bază» :
«Consiliul Ecumenic al Bisericilor este o comuniune de Biserici care
mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu şi Mântuitor după
Scripturi şi de aceea caută să împlinească la un loc chemarea lor
comună spre slava lui Dumnezeu — Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt». Cel
dintâi scop al Consiliului este de a «chema Bisericile la unitate văzută
intr-o credinţă şi într-o comuniune euharistică, exprimată în cult şi
viaţa comună în Hristos şi de a înainta spre unitate, ca astfel lumea să
creadă».
Consiliul lucrează pentru refacerea unităţii văzute a creştinilor pe
mai multe planuri. Mai întâi, planul dootrinal, confesional, deoarecc
Bisericile au moştenit o situaţie de separare şi de diviziune în materie
de formulare şi de interpretare a tradiţiei apostolice. Din cauza acestor
diferenţe şi divergenţe confesionale, Bisericile nu sunt în măsură să
practice comuniunea euharistică reciprocă. Consiliul Ecumenic a făcut
în ultimii ani o analiză a acestor doctrine comune şi doctrine divergente
existente. Rezultatul este documentul despre Botez, Euharistie şi
Preoţie, document care marchează o etapă importantă pe calea spre
unitatea văzută.
Un alt plan este cel misionar, diaconal, social, care se referă la
modul în care Bisericile transmit împreună Evanghelia lui Iisus Hristos,
prin opera de evanghelizare şi misiune, ca şi modul în care ele asistă şi
slujesc naţiunile şi popoarele, lumea în general, în efortul lor de a
transforma societatea din punct de vedere economic şi poliţe. Prin
programele sale speciale, Consiliul Ecumenic sprijină Bisericile membre
în rezolvarea multor probleme critice, naţionale şi internaţionale, ca :
rasismul, violarea drepturilor omului, violenţa, refugiaţii, minorităţile,
victimele nedreptăţii economice şi ecologice, sinistraţii etc. Consiliul
se pronunţă pentru rezolvarea paşnică a conflictelor, pentru demilitari
zare, pentru pace şi progres.
Consiliul Ecumenic este convins că solidaritatea Bisericilor în toate
aceste probleme umanitare este un alt nume al unităţii văzute. El a
fost adesea criticat că pune un accent exclusiv pe dimensiunea «orizon
tală» a unităţii. în problemele politice controversate, CEB are o atitu
dine pastorală care ţine seamă atât de interesele Bisericilor membre,
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respectiv de protejarea vieţii şi misiunii creştinilor ce se află într-o
situaţie dificilă, cât şi de exigenţele dreptăţii şi drepturilor umane, ca
şi de limitele impuse de statutul său internaţional.
Consiliul Ecumenic al Bisericilor a fost definit ca o «călătorie
comună spirituală spre unitatea văzută», ca un «pelerinaj ecumenic».
Pe plan spiritual, CEB încurajează Bisericile să practice, în fiecare loc
şi în toate locurile, unitatea deja existentă între creştini, prin rugăciuni
comune, manifestări cultice, reuniuni cu caracter spiritual, pelerinaje.
Există un «ecumenism spiritual» care scoate în evidenţă cât de mult
sunt uniţi creştinii, chiar fără să ştie, prin puterea Duhului Sfânt.
Prin urmare, Consiliul Ecumenic încurajează Bisericile să prac
tice acest ecumenism integral şi coerent, cu înţelegerea că el este ur.
simbol a ceea ce Bisericile vor fi în viitor : o comunitate ecumenică în
lume, în serviciul ei, pentru ca astfel toţi să fie una în Hristos. Desi
gur, Consiliul Ecumenic nu se substituie Bisericilor, singurele în drept
să stabilească modalităţile şi condiţiile unirii. Ortodocşii au o contri
buţie distinctă la teologia Consiliului Ecumenic, mai ales prin accen
tuarea tezei că unitatea de credinţă stă la baza unirii Bisericilor.
Unitatea văzută se practică şi se realizează nu numai la nivel
global, ci şi pe plan local. In acest proces un rol important au structu
rile locale de dialog şi cooperare. în România se constată o depreciere
a climatului ecumenic din pricina suprasolicitării politice a naţiona
lismului etnic şi a prozelitismului agresiv al sectelor şi al Bisericii Uniate
(Episcop Serafim, j-e când un ecumenism adevărat în România ?, în
^Telegraful Român», 139 (1991), nr. 9— 10, p. 1). Totuşi, acum se fac
pregătiri pentru înfiinţarea unui Consiliu ecumenic naţional, cu parti
ciparea Bisericilor membre în CEB şi a altor Biserici. Proiectul înfiinţării
-unei Societăţi Biblice în România a fost deja acceptat. Patru Biserici din
România sunt membre : Biserica Ortodoxă Română, Biserica Evanghe
lică după Confesiunea de la Augsburg, Biserica Reformată, Biserica
Evanghelică Sinodo-presbiteriană. Ele sunt reprezentate acum în Comi
tetul Central al CEB prin trei membri : I.P.S. Mitropolit Daniel de la
Iaşi, P.S. Episcop Nifon, vicar patriarhal din Bucureşti şi Episcopul
Kalman Ciha din Cluj-Napoca. Consiliul Ecumenic al Bisericilor are
sediul la Geneva, în Elveţia. Ultima Adunare generală a CEB a avut
loc la Canberra, în Australia, între 6— 20 februarie 1991, cu terna :
«Vino, Duhule Sfinte, şi înnoieşte toată făptura».
Consiliul Ecumenic este influenţat de evenimente şi tendinţe care
se organizează în sânul Bisericilor 'membre sau al familiilor confesio
nale. De pildă, un important eveniment este întâlnirea întâistătătorilor
Bisericilor ortodoxe la Istanbul, în martie 1992. întâlnirea are caracter
istoric, deoarece se reia astfel practica conciliară întreruptă în 787 (deşi
întâlnirea primaţilor nu are statutul unui sinod ecumenic), dar şi sim
bolic, deoarece se delimitează asftel comuniunea ortodoxă, atât faţa de
alte grupări ortodoxe schismatice şi necanonice, cât şi faţă de celelalte
confesiuni creştine. De altfel, sinodul condamnă «grupurile schisma
tice» (fără să le numească), pe care le exclude de la orice fel de cornu-
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niune până la întoarcerea la Ortodoxie. (Din această categorie fac parte :
Biserica Ortodoxă din America (fostă Mitropolie rusă), Biserica Ortodoxă
a Japoniei, Biserica Ortodoxă Rusă «din afară» (exil), Biserica Orto
doxă Greacă a «vechilor calendarişti», Biserica Ortodoxă Ucraineană
independentă).
Cu această ocazie, ortodocşii reafirmă poziţia lor, după care uniatismul nu este o cale care favorizează unirea creştinilor într-o eră ecu
menică. De asemenea, condamnă prozelitismul unor grupări protestante
fundamentaliste stabilite în teritoriile canonice ale Bisericilor Orto
doxe. Ortodocşii se opun hirotoniei femeilor şi limbajului «inclusiv»
despre Dumnezeu. Ei critică sever tendinţa unora de a submina «scopul
iniţial» al C.E.B., în favoarea altor interese şi preocupări derivate. In
fond, prelaţii ortodocşi repetă aici (vezi : «Ecumenical Press Service»,
Geneva, 59 (1922), no. 6, p. 1— 2) critica exprimată deja în Reflecţii ale
participanţilor ortodocşi, text ce a circulat în cadrul Adunării generale
de la Canberra (vezi : Signs of the Spirit. Official Report Seventh
Assembly, edited by Michael Kinamon (WCC — Eerdmans), Geneva,
1991, p. 279—282). Textul face aluzie la o alunecare a C.E.B. de la
baza şi scopul său, adică restaurarea unităţii văzute a Bisericilor, şi insi
nuează că C.E.B. a devenit «un forum de schimb de opinii fără nici o
bază teologică creştină specifică». Textul pune întrebarea dacă nu este
cazul ca Bisericile Ortodoxe să revizuiască apartenenţa lor la Consiliu.
Textul ortodox de la Canberra a fost explicat şi în cadrul unui
colocviu interortodox despre Bisericile Ortodoxe şi Consiliul Ecumenic
al Bisericilor (Chambesy, Elveţia, 12— 16 sept. 1991), (colocviu care face
un rezumat al poziţiilor ortodoxe faţă de C.E.B., poziţii expuse din
nou în «declaraţii separate». Colocviul atrage atenţia asupra faptului
că C.E.B. este «un consiliu de Biserici», că recunoaşterea reciprocă
între Biserici nu este obligatorie, că, în starea actuală, ortodocşii nu
pot nici să ofere altora «ospitalitatea euharistică», nici să o accepte
de la alţii.
Consultaţia ecumenică despre Uniatism (Geneva, 28 iunie—5 iu
lie 1992) a pus în evidenţă solidaritatea ecumenică ce s-a organizat în
jurai Bisericilor Ortodoxe din Europa răsăriteană, victime ale acestei
tactici prozelitiste. Uniatismul a devenit o problemă ecumenică, şi nu
ţine doar de domeniul relaţiilor bilaterale, deoarece prin eclesiologia pe
care o practică, propune un model de uni tate in accept abil de către
comunitatea ecumenică (vezi : Colloque sur Vuniatisme, SOEPI — Geneva, no. 20, 1992, p. 2—
Să notăm, din partea Bisericii Romano-Catolice, două programe
cu repercusiuni ecumenice :
Mai întâi e vorba de «o nouă evanghelizare a Europei», program
bazat pe presupoziţia că toate Bisericile creştine de pe continent au la
originea lor o legătură directă cu Roma, şi pe ideea că prin uniatism,
adică recunoaşterea jurisdicţiei şi autorităţii episcopului de Roma,
«fraţii separaţi» pot ieşi din starea de schismă. Bisericile Ortodoxe au
întrevăzut în aceasta vechea tactică de expansiune teritorială a Romei
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în Răsărit, acolo unde există deja Bisericile Ortodoxe. Biserica Ortodoxă
nu neagă existenţa şi misiunea Bisericilor Catolice de rit oriental, dar
are dreptul să avertizeze pe credincioşii săi că «uniaţia» nu este o cale
de unire a Bisericilor.
în al doilea rând, documente recente ale Congregaţiei pentru
doctrina credinţei reiau, într-o formă radicală, eclesiologia romano-catolică, ignorând nu numai Conciliul al 2-lea de la Vatican, dar şi textele
de acord rezultate din dialogurile teologice bilaterale. Această eclesio’logie şi ecumenismul ei respectiv a dus la schismă şi a agravat schisma
între Orient şi Occident. Bisericile Ortodoxe sunt în fond descalificate
deoarece li se reproşează că ele nu pot demonstra continuitatea cu
succesorul lui Petru, episcopul de Roma ca «papă al Bisericii universale»
(«Osservatore Romano», no. 24, 17 june 1992 ; «Ecumenical Press Ser
vice», 59 (1992), no. 19). Documentul «Aspecte ale Bisericii înţeleasă
ca o comuniune» (semnat de Cardinalul Ratzinger) este un document
apologetic şi anacronic, deoarece încearcă cu orice preţ să justifice
raţiunea biblică, istorică şi eclesiologică a papalităţii. Or, noţiunea de
comuniune eclesială nu are nimic în comun cu această instituţie.
Astfel, suntem în faţa unui catolicism care 'agravează schisma, prin
aceea că refuză să înveţe ce este unitatea în plenitudinea ei, că echi
valează ecumenismul cu acceptarea catehismului roman şi cu învăţarea
limbii latine. Nu ştiu oare catolicii că sunt ei înşişi în stare de
«schismă» şi că au nevoie de rugăciunea şi solidaritatea altora ?
în ce priveşte Bisericile protestante se observă, de asemenea, o
radicalizare confesională. Mai negociatoare şi tolerante la început, gata
să accepte compromisuri, Bisericile protestante se izolează acum din ce
în ce mai mult şi devin autoritare. O conferinţă a Bisericilor protestante
din Europa («Ecumenical Press Service», 59 (1992), nr. 3) cere ca prin
cipiile protestantismului să fie observate cu stricteţe în mişcarea ecu
menică. Se lasă impresia că ecumenismul, printre protestanţi, va lua
forma unei competiţii confesionale cu celelelalte Biserici : «Astăzi tre
buie să fim protestanţi mai mult ca niciodată», protestant însemnînd
aici ceva mai mult decât creştin. Ce raţiune are un ecumenism care
caută să justifice şi să perpetueze deformaţiile istorice ca fiind acciden
tale şi acceptabile ?
Poate că a venit momentul pentru ca Consiliul Ecumenic al Bise
ricilor să devină mai exigent atât faţă de el însuşi ca instituţie, cât ş l
faţă de Bisericile membre. Care ar fi aceste exigenţe ?
Consiliul Ecumenic a adoptat ca bază eclesială Declaraţia de la
Toronto, un text catalizator şi unificator, care a reuşit să ţină Bisericile
împreună, atunci când acestea se găseau în situaţii critice. Situaţia
actuală cere ca acest text să fie revizuit şi modificat. Declaraţia cuprinde
o afirmaţie care este în disonanţă cu definiţia Consiliului dată ca bază,
după care C.E.B. este un consiliu de Biserici. Declaraţia apare astăzi
ca neutralistă, chiar restrictivă : «Apartenenţa la Consiliu nu implică
faptul că fiecare Biserică trebuie să considere pe celelalte ca Biserici în
sensul adevărat şi deplin al termenului». Este vorba aici de un confor
mism care nu inspiră discuţiile despre recunoaşterea reciprocă a Bise
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ricilor pe anumite baze, ca de pildă botezv},. Or, ceea ce califică relaţiile
dintre Biserici şi participarea lor la mişcarea ecumenică este tocmai
baza eclesială. C.E.B. cere acum ca fiecare Biserică să recunoască «eclesialitatea» celeilalte ; aceasta ar face parte din angajamentul ecumenic.
Consiliul Ecumenic ar fi urmărit, în mod exagerat, obiective colec
tive, umanitare, care solicită un angajament politic direct şi solidari
tate organizată, lăsând pe plan secundar obiectivele teologice. «Noi
cerem Consiliului Ecumenic şi instituţiilor acestuia să nu cedeze la ten
taţii extremiste, oricare ar fi ele, atunci când consideră relaţia Bise
ricilor cu lumea». Sau : «în anumite ocazii, ortodocşii au fost obligaţi
să acţioneze în ce priveşte tendinţa C.E.B. spre un oarecare «orizontalism» unilateral care disociază problemele sociale, politice şi ecologice,
de angajamentul nostru faţă de Evanghelia lui Iisus Hristos. Un astfel
de orizontalism unilateral implică recunoaşterea caracterului autonom
al vieţii lumii». Acestea sunt critici curente din partea ortodocşilor !
Consiliul n-a insistat suficient asupra valorii simbolice a mişcării
ecumenice; aceasta şi din cauză că n-a jucat.rolul de «oglindă» în care
se reflectă, fără poleire, deformaţiile istorice ale Bisericii universale.
Or, C.E.B., dincolo de imperfecţiunile organizatorice şi de program,
inspiră o mişcare de fraternitate mondială, care vrea nu numai să
repare istoria, găsind un model de societate ideală, ci şi să o prefacă
intr-un «cer nou şi un pământ nou», dincolo de graniţele istoriei. Este
adevărat că în cadrul Consiliului se observă o creştere de activităţi
care dispersează atenţia Consiliului în prea multe direcţii. Este aceasta o
soluţie ? Fără o coordonare programatică. Consiliul ia riscul unei derive.
Este aceasta o tactică de a împăca pe toţi şi de a scăpa de critică ?
Consiliul Ecumenic nu a analizat ce pierde sau ce câştigă din faptul
că Biserica Roman o-Catolică nu este membru al C.E.B. Nici n-a studiat
opţiunile ecumenice ale acesteia : puritatea doctrinară în locul plura
lismului teologic ; autoritatea papei exercitată prin instanţe ierarhice
centrale, care iau locul organelor conciliare locale.
Pe plan european, aceste exigenţe ar fi :
Crearea unui climat ecumenic în Europa, ca şi reunificarea politică
şi reconstituirea comunităţii europene, se împiedică de conflicte interetnice, de fărâmiţarea teritorială, de avansul irezistibil al naţiona
lismului. în ciuda unei mişcări de unificare europeană, ecumenismul în
Europa este foarte slab. Aceasta şi din cauză că se fac concesii naţio
nalismului şi populismului, şi că se confundă aspiraţiile naţionale cu
pasiunile naţionaliste. Astfel, Europa apare dezintegrată şi derutată,
fără ca mişcarea ecumenică să propună o alternativă.
Bisericile membre din Europa centrală şi răsăriteană trebuie să
ajungă la o explicare şi reconciliere cu Consiliul Ecumenic privind
relaţiile lor din timpul războiului rece, prin intermediul organelor repre
zentative. Consiliul a declarat că regula este ca C.E.B. să fie în relaţii
cu organele oficiale ale Bisericilor membre. «Cei care acceptă acest
principiu susţin că participarea acestor Biserici la mişcarea ecumenică,
cu toate limitele, reprezenta un privilegiu precis care putea să contri
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buie la lărgirea spaţiului de libertate nu numai al Bisericilor, ci şi al
societăţilor în care acestea trăiau... Organele de decizie ale C.E.B. — Co
mitetul central si Comitetul executiv etc. — , desi adesea iritate si
exasperate de constrângerile la care colegii lor din ţările Europei de est
erau obligaţi să se supună în munca lor, n-au considerat vreodată că
aceste Biserici se supuneau în mod deliberat şi cu ochii închişi voinţei
Statului. Ei socoteau că toate ofereau, în grade diverse, speranţă şi un
spaţiu de libertate credincioşilor, şi mărturiseau în societate că Dum
nezeu, — nu Statul sau altă putere — , este stăpânul oricărei opere
umane» (Lettre du COE sur VEurope Orientale et Centrale, în «SOEPI»,
no. 20, juillet 1992, p. 3).
După eliberarea Europei centrale şi răsăritene de regimurile dicta
toriale şi de ideologia totalitară, Bisericile sunit libere să-şi organizeze
viaţa lor internă şi relaţiile lor externe. Din cauza comunismului, ecumenismul local n-a avansat, fiind limitat la «relaţii externe», sub res
ponsabilitatea unor departamente speciale care nu aveau legături cu
misiunea internă a Bisericii. Recunoscute în diversitatea lor naţională,
culturală, liturgică, Bsiericile locale trebuie să vadă acum în ce fel
ecumenismul local şi universal coexistă într-o situaţia pastorală dată.
Valoarea mişcării ecumenice depinde nu nufmai de practica unităţii la
nivel local, ci şi de exprimarea acesteia la nivel universal.
Bisericile la un loc posedă toate elementele unităţii, în primul
rând botezul comun. Aceste elemente trebuie să fie reaşezate într-o
ordine care să aibă sens pentru toţi. Un ecumenism mai exigent ar tre
bui să grăbească această sinteză care să dezlege toate Bisericile pentru
comuniune euharistică imediată.
*
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IDEEA DE POCĂINŢA
ÎN CAZANIA LUI VARLAAM — 1643
In «Predoslavia» ierarhului Nicolae Colan, la ediţia Cazaniei lui
Varlaam (1943), realizată în imagini, de protopopul martir Florea Mureşanu, se afirmă între altele : .«Nu cunosc o carte — afară doar de
Sfânta Scriptură — care să fi dus în casa cea duhovnicească a româ
nului mai multă lumină decât Cazania Mitropolitului Varlaam, trimisă
la propovăduire în anul Domnului 1643.
In ea se tâlcuiau sfintele evanghelii duminicale şi cele de la alte
praznice. Iar această tâlcuire se făcea cu atâta limpezime şi frumuseţe
a graiului românesc, cum nu se mai pomenise până atunci... Răspân
dită... ca nici o altă carte pe vremea ei, Cazania lui Varlaam a împlinit
o neasemănat de rodnică slujbă-religioasă şi cultură — în mijlocul «se
minţiei româneşti» de pretutindeni» J.
Aprecierea episcopului cărturar ne scuteşte de prea multe comen
tarii. Din ea se desprinde limpede aleasa contribuţie a mitropolitului
Varlaam al Moldovei (1632— 1653) la promovarea şi dezvoltarea teolo
giei şi culturii româneşti.
Rămânând însă în domeniul religios, reliefăm faptul că în Cazanie
sunt prezentate o serie de aspecte teologice, dintre care amintim pe
cele : dogmatice, dogmatico-simbolice, apologetice, morale, liturgice,
omiletice, sociale ş.a. 2.
Din variatele probleme teologice pe care le-a abordat în Cazania
sa, de la a cărei apariţie, s-au împlinit trei veacuri şi jumătate, ne-am
oprit, nu întâmplător asupra uneia, care se cere mai des tratată în vre1. Florea Mureşanu, Cazania lui Varlaam 1643— 1943. Prezentare în imagini,
Cluj, 1944, p. V II— V III.
2. Preot prof. T. Bodogae, M itropolitul Varlaam ca teolog, în «Mitropolia Mol
dovei şi Sucevei», X X X III (1957), nr. 10— 12, p. 775— 790; Chitu Viorel, însemnătatea Cazaniei lui Varlaam, în «Glasul Bisericii», X IX (1960), nr. 9— 10, p. 771—786;
Doctorand Ioan Popa, Valoarea omiletică a Cazaniei lu i Varlaam, în «Biserica Or
todoxă Română», L X X X IX (1971), nr. 5— 6, p. 550— 563? Protos. Doctorand
Dometie Manolache, Aspecte ale Providenţei şi lucrării de mântuire, în Ca
zania lui Varlaam, în «Studii teologice» X X V (1973), nr. 5— 6, X X V I (1974), p. 396—
405; Ierom. drd. Visarion Băltat, Aspecte dogmatice în «Cazania» lui Varlaam, In
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mile noastre, şi anume : pocăinţa (căinţa). Asupra acestei probleme ne
vom îndrepta şi noi atenţia, în cele ce urmează.
In Cazania lui Varlaam — 1643.
Ce este pocăinţa ?
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în vorbirea şi înţelegerea curentă unii sunt tentaţi să creadă că po
căinţa înseamnă lepădarea de Biserică şi anume de Bisericile istorice
tradiţionale (Ortodoxă, Romano-Catolică, Protestantă), optică vehiculată
azi îndeosebi de cultele neoprotesitante. Adevărul este că acest cuvânt
nu se referă la autoexcluderea dintr-o comunitate creştină, ci la o re
întoarcere de la păcat la virtute, la o reînnoire a întregii vieţi, în duhul
moralei hristice. Prin urmare, pocăinţa este «mijlocul prin care cre
dincioşii sunt scoşi din închistarea egoistă în care îi aruncă păcatul,
pentru a fi readuşi la comuniunea cu Dumnezeu şi aproapele» 3.
De ce are nevoie omul de pocăinţă ? Răspunsul ni-1 oferă mai
întâi Mântuitorul (Matei IV, 17), pocăinţa fiind o condiţie pentru do
bândirea împărăţiei cerurilor. La porunca Mântuitorului şi la îndem
nul lăuntric al omului, care simte nevoia descătuşării4 de legăturile
cele nevăzute ale diavolului, se adaugă şi argumentele Sfinţilor Pă
rinţi, care ne asigură că într-o pocăinţă sinceră vom putea dobândi de
ia Tatăl ceresc mântuirea 5.
Bun cunoscător al Sfintei Scripturi, al operelor Sfinţilor Părinţi,
precum şi al tezaurului aghiografic (al cărţilor de cult), mitropolitul
Varlaam0 aduce argumente de bază şi semnificative din izvoarele po
menite, pentru a susţine rolul vital al pocăinţei în viaţa creştinului,
la al cărei sfârşit de drum se întâlneşte mântuirea.
De fapt, însuşi cuvântul «creştin» implică ideea de om ce îşi duce
viaţa într-o căinţă continuă, de urmaş direct al lui Iisus Hristos, de
purtător al misiunii Fiului lui Dumnezeu în lume, prin cuvânt şi faptă.
Cea dintâi obligaţie a creştinului adevărat este aceea de a avea
credinţă puternică şi statornică în Dumnezeu. Credinţa stăruitoare în
Tatăl ceresc ne-o recomandă şi Varlaam când spune : i«iCă asia iaste
sufletul cel răbdător iu : niee se teme de prime jdi(i), nice îi e frică de
cei mai mari, ce mai tare să aprinde ou... credinţă» 7.
Credinţa statornică 'este mereu trează, întotdeauna prezentă la da
torie şi pregătită temeinic pentru a răspunde atacurilor vrăjmaşilor
acesteia.
După gândirea sa, creştinul trebuie să fie asemenea unui ostaş con
ştiincios, mereu gata de luptă, cu vrăjmaşul nevăzut, ucigător de su
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«Mitropolia Ardealului», X X X IV (1989), nr. 5, p. 37— 52.
3. Pr. Asistent Dumitru Popescu, Pocăinţa ca refacere a legăturii credincioşilor
cu Dumnezeu şi cu semenii, în «Biserica Ortodoxă Română», L X X X IX (1971),
nr. 9—10, p. 1022.
4. I. Felea, Pocăinţa, Sibiu, 1939, p. 16.
5. O m ilii asupra pocăinţei, V, 13.
6. Pentru întocmirea lucrării de fată am folosit ediţia : Varlaam, Cazania, Ed.
J. Byck, Bucureşti, 1943.
7. Ibidem, p. 34.
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flete, diavolul, pe care trebuie «...să-l batem cu postul şi cu ruga şi să-l
omorâm cu smerenie» 8.
După cum observăm, mitropolitul Varlaam .ne indică cel puţin trei
acte de pocăinţă, trei arme împotriva ispititorului nostru şi anume:
rugăciunea, postul şi smerenia.
Prin rugăciune se realizează adevărata comuniune între om şi Dum
nezeu, fiindcă Tatăl ceresc «...dă binele Său celora ce cer şi cui de ce
se roagă dăruieşte» 9.
Referindu-se la post, arată că acesta este cu adevărat «... înfrânge
re (a) inimei şi plecarea sufletului, cu carele omul ce-au mâniat pre
Dumnedzău singur pre sine se mânie şi însuşi pre sine se ciartă. Şi
ace(a) înfrângere a inimei aşa iaste de dragă lui Dumnedzău cât de
cercetare(a) cia gre(a) şi veşnică îi scoate şi-i izbăveşte» 1().
Pe lângă postul sufletesc, mai există şi postul trupesc. Acesta
«iaste sfenţenie şi curăţie sufletului şi amar omului aceluia ce nu-ş va
lăsa voia Sa. Şă-ş(i) lase mănia, să-ş(i) lase pizma. Să-şi lase mâncările,
beţiile, năravurile cele de păcate. Să-ş(i) lase scumpetea, să postească cu
inima curată şi cu direptate, cu milostenie şi cu blândeţe» n .
După cum se observă, postul trupesc şi postul sufletesc cuprinde
întreaga noastră fiinţă, care se oferă ca un tot întreg divinităţii, înfăptuindu-se, astfel, comuniunea deplină între om şi Dumnezeu.
Virtutea smereniei este sentimentul şi actul recunoaşterii micimii
şi neputinţei noastre în faţa Divinităţii ; prin ea recunoaştem că
«...atârnăm întru toate de Dumnezeu şi că suntem nedesăvârşiţi şi su
puşi păcatelor» 12.
în Cazanie, mitropolitul Varlaam pune virtutea smereniei ca o
stavilă împotriva păcatului mândriei, deoarece Dumnezeu iubeşte mai
mult «...pe cel păcătos, când să pocăieşte, decât pe cel drept când se
făleşte» 13.
In afară de credinţa statornică, alimentată de rugăciune, post şi
smerenie, în actul căinţei un loc de seamă îl ocupă şi celelalte două
virtuţi teologice : nădejdea şi dragostea.
In cuvântările sale, Varlaam este animat de* nădejdea răsplătirii
credinciosului care se pocăieşte sincer de fărădelegile săvârşite. Nu
numai că speră în răsplată, ci ne asigură că : «Dumnedzău iartă şi pri
meşte păcătoşii şi dacă va vede(a) pocăinţa ta cea direaptă şi fără făţărie de la toată inima, va i(eşi) înaintea ta, te va cuprinde cu mila sa...
şi va înfrămâsăţa sufletul şi trupul tău cu veşmântul cel luminat a
svântului Botez, care l-ai întinat şi l-ai spurcat eu păcatele tale.
8. Ibidem, p. 8.
9. Ibidem, p. 338.
10. Ibidem, p. 28.
11. Ibidem, p. 6412. M itropolit Dr. Nicolae M ladin
vol. II, Bucureşti, 1980, p. 79.
13. Varlaam, Cazania,.,, p. 83.
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Şi cu sămnul darului Duhului Sfânt te va dărui şi... cu încălţăminte
ca să nu înghimpe deavolul talpele tale îmblănd în calia lui Dumnedzău,... ca să poţi călca şi să zdrobeşti capul lui. Şi foamete(a) sufletului
tău o va sătura cu cinstitul trup şi sângele Sfinţiei Sale» 14.
Prin urmare, nădejdea îndelungată în răsplata divină pentru fap
tele noastre bune, se vede încununată cu trăirea în Hristos şi cu Hristos,
prin însuşi trupul şi sângele Mântuitorului.
Dornic de pace şi bună înţelegere între fiii săi sufleteşti vlădica
Varlaam le pune în faţă virtutea dragostei, zicând : «Să vă iubiţi unul
pe altul... Să nu petreceţi în svade, nici în mânie, nici în clevete, ci
(să petreceţi, n.n.) întru răbdare multă, întru plecare întru Duhul
Sfânt, întru pocăinţă... Că Dumnedzău nu iubeşte să piaie nime, ci
să să întoarcă hiece păcătos şi să hie viu» 15.
Dintre cele trei virtuţi teologice, pomenite de Varlaam în Cazania
sa (credinţa, nădejdea şi dragostea), toate necesare actului de pocăinţă
al credinciosului căzut în păcat, cea din urmă este o virtute veşnică,
care trece peste tărâmul acestei lumi şi se ancorează î-n infinitul iubirii
divine. De acest lucru ne asigură Sfântul Apostol Pavel, în Epistola I
către Corinteni cap. 13, v. 8, când spune : «Dragostea nu cade nicio
dată». De această dragoste au nevoie creştinii vremurilor noastre, iubire
care înseamnă : răbdare, bunătate, bunăcuviinţă, bunăînţelegere, sme
renie, adevăr şi pace, condiţii indispensabile unui creştin adevărat.
Dacă încercăm să ne întrebăm când trebuie să ne pocăim, ierarhul
moldovean ne arată că nu «...numai în ciasul cel dintăiu a(l) tinereţelor
ce şi în cel al doilea a bătrâneţelor să hi(m) gata de pocăinţă. Cu cât
grăşeşti cu atâta te pocăieşte şi cu toată inima ta jăleşte păcatele tale.
Răsipeşte păcatele tale cu milostenia, înălbeşte sufletul tău cu lacrămile, ispovedeşte greşelele tale lui Dumnedzău şi duhovnicului, întoarce-te din răutăţi şi te părăseşte de greşire, cadzi cu rugă şi cu lacrimi
înaintea lui Dumnedzău. De câte ori ai greşi de atâţia ori să faci aşa
şi într-acest chip să aştepţi ceasul morţii şi venirea Domnului tău» i6.
După cum reiese din cele de mai sus, de actul pocăinţei este legată
întotdeauna Taina Sfintei Spovedanii şi apoi cea a Sf. Euharistii (îm
părtăşanii).
Cu altă ocazie, Varlaam ne cere mai multă exigenţă în ceea ce pri
veşte căinţa de păcate : «Iară nu îndelungă pocăinţa pănă măine sau
pană poimâine că în cântatul cocoşilor poate să te tămpine moartea ne
gata şi la giudeţul lui Dumnedzău să te tragă legat de păcate. Mai bine
să îndelungi răul până a doua zi, decât benele. Că aşa fac mulţi când
vcr să facă cuiva sau să osândească pre cineva sau alt păcat să facă,
ci fac acmu ; iară cându-i să facă ceva bine, să dea milostenie, să slu
jească lui Dumnedzău, să să pocăiasca, îndelungă pănă mâine, poimâine.
Iară mâine vine diavolul ca un fur meşter şi fură de la dânşii ce s-au
14. Ibidem, p. 19— 20.
15. Ibidem, p. 112.
16. Ibidem, p. 291.
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juruit şi aşa-i îndelungă de faptele cele bune, de mâine, poimâine, din
tinereţe până la bătrâneţe, de la bătrâneţe până la moarte...» 17.
îndemnul imperativ la pocăinţă nu lasă cerştinului clipe de răgaz,
momente de gândire, ci îl ţine mereu într-o stare de alertă, de maraton
continuu, către dobândirea cununii celei neveştejite a împărăţiei ceruri
lor — mântuirea.
Se întâmplă, însă, uneori că unii creştini nu se întorc la Mântui
torul Hristos până în cel din urmă ceas al vieţii' lor. Pentru aceştia
foloseşte la disperare terapia şocului, li ceartă şi îi ameninţă cu pieirea
veşnică, dacă nu vor face acte de pocăinţă : «Destulăţi(i) iaste cât ai
petrecut în răutăţi. Ajunge(ţi) căt rai făcut voia diavolului...».
«Apropie-te cătră Dumnedzău, cela ce nu iubeşte pieirea păcătosu
lui. Cadzi cătră mila lui, că de mult te aşteaptă».
«Nu va hi să suspini şi să lăcrâmedzi şi să nu audă suspinele tale,
şi lăcrămile tale le va vedia. Nu va hi să te smereşti şi să nu uite
mânia sa caria ai mâniat asupra ta cu faptele tale cele rele. Nu va hi
să te rogi şi să nu te ierte» 18.
Fiindcă cine nu se va lepăda de păcate»... nu va putia să dobân
dească pre Hristos, nice va petrece Hristos în sufletul cel păcătos, că
n-are loc Svenţenia Sa... în inima... celui păcătos» 1<J.
In decursul Cazaniei ne sunt oferite şi alte forme de pocăinţă şi
anume : frecventarea regulată a bisericii, curăţirea gândurilor, stator
nicia în bine şi fapte bune 20.
7 " *■/întoarcerea omului păcătos la Dumnezeu prin pocăinţă, aduce mare
bucurie în cer 21, fiindcă un suflet aproape pierdut revine pe calea mân- I
.tuirii, câştigată pentru noi, de Iisus Hristos, prin jertfa Sa de pe cruce.
Dar Dumnezeu «îndelung aşteaptă... căinţa păcătosului... şi numai cât
gândeşte păcătosul să‘să scoale din păcate, şi să să întoarcă la pocăinţa
atâta-1 tâmpina Dumnedzău cu mila Sa şi-l cuprinde cu agiutoriul
său» 22.
Orice păcat am fi săvârşit în această viaţă, bunul Dumnezeu ni-1
iartă : «Căci nu iaste nici un păcat să biruiască pre mila lui Dumnedzău
şi nu-i nici oi greşeală să nu se iarte pentru pocăinţă» 23.
Voind -să accentueze importanţa actului de căinţă, ne îndeamnă,
într-un ales stil literar, spunând : «să ne dezbrăcăm ca de un veşmânt
spart şi întinat de viaţa cia cu păcatele şi să ne îmbrăcăm cu armele
luminei...» v\ale faptelor bune mântuitoare.
Actul de căinţă este cerut tuturor oamenilor, de la începutul şi până
la sfârşitul veacurilor.
w
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La cea de a doua venire a Domnului, când Fiul lui Dumnezeu va
veni să judece lumea, mulţi se vor întrista că nu s-au pocăit în această
viaţă : «Plânge-vor şi creştinii ceia ce n-au purtat asupra... lor... omorâciunea ce(a) de păcate a sven-tei cruci, ce s-au chemat numai cu nu
mele creştini.
Plânge-vor şi cei buni... ce nu s-au... nevoit mai mult pentru bi
nele... lor... cel veşnic» 25.
Plânsul şi tânguirea în faţa dreptului judecător, Iisus Hristos, atât
a celor răi cât şi a celor buni este, poate, un ultim act de pocăinţă, o
ultimă şansă de izbăvire. Iisus Hristos, dreptul şi adevărat judecător,
va hotărî dacă va mai lua în considerare această căinţă, in extremis.
Mitropolitul Varlaam, ne asigură, totuşi, că toţi aceia care s-au
căit cu adevărat în această viaţă precum şi pentru faptele lor bune,
Iisus Hristos, p iin jertfa Sa de pe cruce, îi va face fii ai luminii şi
moşteni ai împărăţiei cerurilor 20.
Opera teologică-literară, Cazania lui Varlaam a cunoscut o largă
circulaţie în ţările române, fiindcă a cuprins sufletul neamului nostru
în întreaga sa complexitate.
De aceea, pe drept cuvânt, Cazania poate îi considerată o adevă
rată Mărturisire de ci'edinţă ortodoxă românească.
Pr. prof. dr. ALEXANDRU M O RA RU

25. Ibidem, p. 24.
26. Ibidem, p. 21 şi 94

*

amveRSîm-GvocîiRi*

1 DECEMBRIE
SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
75 DE ANI DE LA MAREA UNIRE A ROMÂNILOR
1918 — 1 DECEMBRIE — 1993
^

____

In ziua de 1 Decembrie din acest curgător an, 1993, poporul român
sărbătoreşte 75 de ani, de când în aceeaşi zi din anul 1918, în inima
Transilvaniei, la Alba Iulia, Marea Adunare Naţională a tuturor Româ
nilor din Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş şi Sătmar, în unani
mitate a «decretat unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite
de dânşii cu ROMÂNIA». Era şi este un moment de seamă în istoria
noastră, care, după revenirea la patria mumă, în ziua de 27 martie 1918,
a Basarabiei şi la 28 noiembrie acelaşi an a Bucovinei, — şi ele până
atunci aflate sub stăpâniri străine — , a marcat înfăptuirea Statului Na
ţional Român şi care după aceea a fost comemorat an de an.
Revoluţia .din Decembrie 1989, însă, a făcuit ca în patria noastră
să urmeze o perioadă de căutări, privind îndreptarea unor lucruri din
viaţa ei, cărora, în parte, cel puţin, în jumătatea de secol de dinaintea
acestei Revoluţii, li se rânduise o nefirească semnificaţie, îndepărtată,
oarecum, de adevăratul curs al trecutului, culturii şi spiritualităţii româ
nilor. Printre aceste căutări s-a aflat şi stabilirea unei noi Zile Naţionale
a României şi a uneia în care să se pomenească măreaţa Revoluţie,
purtată până la martiraj, în ultima decadă a lunii decembrie din anul
1989, de către tineretul entuziast al aceleiaşi Românii, patria noastră. Şi
una şi alta din aceste căutate zile s-au fixat tot în ziua de 1 Decem
brie, adică în ziua Marii Uniri a tuturor Românilor.
Aşa că în acest curgător an, 1993, această grandioasă zi de 1 De
cembrie, pe lângă semnificaţia ei de «Ziua Marii Uniri a tuturor Româ
nilor», — aflată la cea de-a şaptezeci şi cincea comemorare — , va fi
aniversată, pentru a patra oară, şi ca «Ziua Naţională a României», şi,
totodată, şi ca Ziua de pomenire a eroicei Revoluţii din Decembrie 1989
şi a martirilor ei. Prin acesite din urmă fapte din istoria noastră, ea
capătă o şi mai mare importanţă în viaţa poporului român, deoarece nu
mai este doar «Ziua Marii Uniri» ori a «României întregite», ci şi
momentul redării către aceasta din urmă a libertăţii şi demnităţii ei,
după o întunecată epocă, lungă de aproape jumătate de secol.
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Până ce însă cumpăna nepărtinitoare a istoriei va clarifica întru
totul adevărul asupra celor petrecute în ţara noastră în ultima decadă a
lunii decembrie din anul 1989, deocamdată, cu prilejul aniversării de
acum a acestei însemnate zile din istoria patriei românilor, în cele ce
urmează, se vor înfăţişa mai ales fapte privind încheierea procesului de
făurire a Statului Naţional Unitar Român, dată ce are directă legătură
nu numai cu Marea Unire a tuturor românilor din 1 Decembrie 1918r
ci şi cu Sărbătoarea Naţională a României, care, de acum patru anir
repetăm, pe bună dreptate, i s-a alăturat.
Avându-şi puternic împlântate rădăcinile în evoluţia anterioară ai
poporului nostru, Unirea cea mare din anul 1918 a fost rezultatul voinţei
lui ferme care a dat un puternic imbold aspiraţiilor şi străduinţelor lui
de a-şi făuri o viaţă mai bună, de a fi liber şi stăpân în propria-i ţară.
Istoria românilor este istoria unui popor statornic în una şi aceeaşi
vatră de viaţă, în care şi-a urmat făgaşul propriu de acţiune şi mani
festare, de dezvoltare a culturii, sub toate aspectele, şi în care a zămislit
valori originale şi trainice, intrate în patrimoniul civilizaţiei şi culturii
universale. Plămădit ca popor unitar pe o întinsă arie din sud-estul
Europei, afirmându-şi pregnant individualitatea m această parte a conti
nentului, poporul român şi-a păstrat neîntrerupt, în decursul timpului,
continuitatea de viaţă materială şi spirituală, comunitatea etnicolingvistică şi cultural-spirituală, dând o nouă strălucire patriei şi tra
diţiilor moştenite de la strămoşii săi.
După formarea sa, prin împletirea civilizaţiei dacă şi romană*
poporul român a trebuit să ducă o luptă îndelungată şi grea pentru a-şi
p^lS(t^a fiinţa, graiul şi glia străbună, pentru a-şi asigura continuitatea
pe teritoriul unde s-a născut şi dezvoltat.
Cum se ştie, împrejurări istorice vitrege, precum şi unele parti
cularităţi ale orânduirii feudale, au făcut ca procesul de constituire a
statului român centralizat să nu cuprindă, dintr-o dată, întregul teri
toriu locuit de români, formându-se la început trei state feudale de
sine stătătoare : Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. Această
fărâmiţare n-a afectat însă, în substanţă, unitatea poporului nostru,
exprimată în continuitatea limbii şi culturii, în similitudinile structurii
economice, sociale, culturale şi religioase de pe întreg teritoriul locuit
de el. Intre Ţările române s-au păstrat în perm'anenţă legături strânse :
organizarea internă, domnia, dregătoriile, justiţia, Biserica, armata, şi
celelalte instituţii medievale ale acestora fiind identice sau mult ase
mănătoare.
Asitfel de realităţi, întemeiate pe fondul istoric şi lingvistic comun
al tuturor teritoriilor locuite de români au alimentat o puternică şi
stabilă conştiinţă a unităţii de neam, conştiinţă care şi-a găsit expresie
în lupta neabătută de-a lungul veacurilor pentru unitatea, integritatea
şi independenţa ţării, împotriva oricăror agresiuni străine. Idealurile
libertăţii, unităţii şi prosperităţii s-au aflat înscrise permanent pe stea
gurile de luptă ale poporului nostru şi i-au înzecit forţele în vremuri
de restrişte, mobilizându-1 la fapte de eroism legendar.
în întreg evul mediu, lupta lui pentru libertate şi unitate naţională
a continuat pe cele mai diverse căi. Apoi, tot în acest veac de mijloc,.
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i-a revenit lui Mihai Viteazul meritul istoric de a fi înfăptuit cea dintâi
unire politică a Ţărilor române, de a fi pus adică sub autoritatea sa,
aproape întregul teritoriu al vechii Dacii. La 27 mai 1600, fiind la est
de Carpaţi, el se intitula cu demnitate «domn al Ţării Româneşti, al
Ardealului şi a toată Ţara Moldovei». «Pohta ce am pohtit», — scria
el în acelaşi an, 1600 — , adică strângerea la un loc a tuturor românilor
după prematura şi tragica lui dispariţie, a început să încolţească sta
tornic în sufletele urmaşilor, constituind un ideal permanent, pentru
a cărui împlinire au luptat cu scrisul şi cu fapta toţi marii noştri
patrioţi, începând cu cronicarii secolului al XVII-lea şi continuând apoi
cu toţi acei luminaţi cărturari români de pretutindeni, care au dovedit
prin scrierile lor că românii, pe ori şi unde s-ar afla, sunt de acelaşi
neam, sunt un singur popor.
Mai cu seamă din secolul al XVIII-lea înainte, conştiinţa unităţii
etnice şi năzuinţa după unirea politică a tuturor românilor devin, mai
ales la transilvăneni, un crez cultural şi politic, o idee forţă care mobi
lizează şi angajează toate energiile naţiunii române, ori pe unde s-ar
fi găsit ea. în acelaşi timp, la cumpăna dintre secolele al XVIII-lea şi
al XlX-lea, astfel de idei au însufleţit din ce în ce mai puternic pe toţi
românii, ori pe unde s-al* fi aflat.
Apoi, Unirea Principatelor din anul 1859 a dat un nou imbold
mişcării de eliberare naţională mai ales din Transilvania. Circulaţia
oamenilor şi a ideilor de libertate şi de unitate politică a românilor de
pe cele două. versante ale Carpaţilor, devenind şi mai intensă. Tinerii
români transilvăneni şi bucovineni, d.p., în 1877, au trecut munţii, spre
a se înrola şi a lupta alături de fraţii lor din ţară pentru ca aceştia să-şi
poată dobândi deplina indenpedenţă naţională, faţă de turci. Printre
altele, gestul lor arăta clar că românii de pretutindeni se simţeau şi se
comportau ca făcând un singur popor, cu aceleaşi năzuinţe şi aceleaşi
ţeluri politice. Izbânda de atunci a oştilor române a dat nădejdi sporite
mişcării de dezrobire naţională a românilor din Transilvania, Bucovina
şi Basarabia, aflaţi în starea politică ştiută.
Spre finele veacului trecut şi apoi, după începutul acestuia curgător,
scriitori şi poeţi români patrioţi făceau să vibreze în lucrările lor nu
numai «cântarea pătimirii noastre», — să se vadă O. Goga în poezia
«Rugăciune» — , ci şi accentele revoltei şi mobilizării în lupta împotriva
asupririi de veacuri, ca în poezia «La arme» de Şt. O. Iosif. Unul dintre ■
ei, Alfred Moşoiu, în poezia «Prin jertfă la Unire» între altele, stihui?
si aşa
«Unire, vis ce veacuri durat-a în privire...,
Mureau părinţii noştri de dorul tău, U n ire !
Nevestele în tindă când învârteau la fus,
Te presimteau frumoasă cum te cobori de sus
Şi îţi torceau menirea cu firele de lână
în doina lor ciobanii te evocau la stână...
Te presimţeau copiii în leagănele lor,
Erai cel de ipe urmă şi cel mai tainic dor»...
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Sufleteşte, se poate spune, poporul român de peste munţi, mai ales,
atinsese culmea posibilei răbdări şi a revoltei, pe care şi le acumulase
în suflete, mai cu seamă după constituirea, în anul 1867, a dualismului
austro-ungar, care pentru el a avut urmări politice, naţionale, culturale
şi religioase din cele mai nefaste. Contra unui astfel*de fapt politic s-au
^ridicat proteste energice, ceea ce a impus întărirea mişcării naţionale
ardelene, care, peste munţi, în anul 1881, a dus la crearea Partidului
Naţional Român (P.N.R.), în al cărui program erau stipulate multe
doleanţe naţionale, politice şi sociale şi se preconiza întocmirea unui
memorandum în care să se arate pe larg nedreptăţile ce se făceau
românilor din Transilvania, care memorandum s-a şi alcătuit în anul
1892, cu urmările cunoscute : promisiuni neîmplinite, suferinţe şi ani
grei de temniţă pentru «memorandişti».
Cu astfel de apăsări pe suflet, românimea transilvană mai ales, a
păşit de-a binelea în acest curgător veac al XX-lea, aşteptând nerăbdă
toare ivirea vreunui prilej oare s-o ajute a trece cu succes la împlinirea
doleanţelor ei sub toate aspectele. Acest prilej, de mult dorit, s-a arătat
în ziua de 15/28 iulie 1914, când a izbucnit primul război mondial,
care, printre altele, avea să aducă şi un răsărit al zorilor de libertate
pentru atâtea naţiuni împilate din centrul Europei, printre care se
numărau şi românii din* Transilvania. Cum se ştie, în august 1916, în
această conflagraţie mondială a intrat şi România, alături de forţele
Antantei. Ea n-a făcut acest pas cu gând de cotropire sau acaparare a
cine ştie ce teritorii, ci din dorinţa de eliberare de sub stăpâniri străine
a fiilor ei din Transilvania şi din celelalte ţinuturi populate în majori
tate absolută de către români, ca Basarabia si Bucovina.
Cele ce s-au petrecut la noi în perioada primilor doi ani de după
declanşarea conflagraţiei, precum şi mersul războiului, se cunosc. încă
de pe când acesta, războiul, n,u se încheiase, unii luminaţi bărbaţi de
stat ai vremii au început să formuleze o seamă de generoase idei pri
vind viitorul omenirii în perioada ce va urma conflictului, printre altele
cerându-se : egalitatea şi suveranitatea tuturor popoarelor, dreptul la
autodeterminare liberă a acestora, chiar până la separarea şi formarea
de state independente ş.a.
Ca şi în alte părţi ale lumii, astfel de nobile idei au răsunat şi în
mijlocul românilor din Transilvania, căci şi aceştia, ca pe un îndemn
înflăcărat la luptă pentru realizarea aspiraţiilor lor de libertate şi auto
determinare, le aşteptau de multă vreme. Ele au trezit speranţe în
sufletele lor, încurajându-le mult lupta pentru dreptate socială şi liber
tate naţională. încrederea în izbânda finală le dădea tăria să înfrunte
orice primejdii pornite împotriva lor de către autorităţile de Stat de
atunci de la el, şi, totodată, să se angajeze în mişcări potrivnice, uneori
destul de violente.
Asemenea acţiuni precum şi înfrângerile militare repetate, suferite
de Puterile centrale, au dus treptat, începând din anul 1917, la dezagre
garea puterii interne a Imperiului austro-ungar şi la slăbirea rezistenţei
lui armate pe fronturile de luptă. Nici chiar unele aranjamente de pace
separată, încheiate pe fronturile de est cu Rusia şi România în Martie
şi respectiv Mai 1918, nu i-au adus acestuia liniştea dorită la graniţa
7

$

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNA

76

răsăriteană, încetarea semnelor de destrămare internă si nici n-au slăbit
încrederea maselor în apropiata lui prăbuşire. Mişcările naţionalităţilor
pentru dreptul lor la autodeterminare s-au înmulţit şi s-au intensificat,
în afară de aceasta, în Octombrie 1918 a crescut brusc şi mişcarea
revoluţionară a naţiunilor asuprite din întreaga împărăţie austro-ungară.
La aşa ceva, acum în toamna anului 1918 a contribuit şi programul în
14 puncte, — de fapt programul Antantei cu privire la problemele poli
tice şi economice ale Europei de după război — , formulat de preşedin
tele Statelor Unite Woodrow Wilson şi prezentat în faţa Congresului
american la 8 Ianuarie 1918, precum şi declaraţia de mare răsunet a
acestuia, făcută la 5/18 Octombrie acelaşi an, prin care a recunoscut
dreptul popoarelor din Austro-Ungaria la autodeterminare naţională,
ceea ce, de altfel, tot cam pe atunci au făcut şi guvernele celorlalte
Mari Puteri occidentale aliate : Franţa, Anglia şi Italia.
Insuccesele militare, venite unul după altul, ale Puterilor centrale
urmate de intrarea în derută a trupelor de pe frontul italian, unde la
30 Octombrie 1918, la Piave, suferiseră o grea înfrângere, luptând
împotriva lor şi ostaşi români, au grăbit prăbuşirea puterii armate a
Imperiului austro-ungar şi au încurajat mişcările de eliberare ale naţio
nalităţilor asuprite. Rând pe rând, pe ruinele iui — cum se ştie — iau
fiinţă noi state.
Războiul se plecase spre sfârşit. La 29 Ootombrie/11 Noiembrie 1918,
el s-a şi încheiat prin capitularea necondiţionată a Puterilor centrale în
faţa Antantei victorioase şi prin semnarea, în pădurea de la Compiegne,
în vagonul mareşalului Foch, comandantul general al armatelor aliate,
a armistiţiului dintre Germania învinsă şi Puterile aliate.
Cam în acelaşi timp, precis la 10 Noiembrie 1918, Regele Ferdinand
cel Loial întregitorul (f 1927), printr-un decret contrasemnat de
ministrul de război, generalul Eremia Grigorescu (f 1919), eroul de la
Oituz şi Mărăşeşti, pentru a doua oară, «ordona mobilizarea armatei»,
adresând ostaşilor următorul «emoţionant apel» :
?

*

9

«Ostaşi,
Ora mult aşteptată de toată suflarea românească şi îndeosebi ae
voi, vitejii mei ostaşi, a sunat în sfârşit după lungă şi dureroasă
aşteptare. Trecerea trupelor aliate peste Dunăre ne impune ca o sfântă
şi patriotică datorie să luăm iarăşi arma în mână ca să izgonim,
împreună cu ele, pe vrăjmaşul cotropitor din ţară şi să aducem linişte
populaţiei asuprite.
Regele vostru vă cheamă din nou la luptă ca să înfăptuiţi visul
nostru de atâtea veacuri : Unirea tuturor Românilor pentru care în
anii 1916— 1917 aţi luptat cu atâta vitejie.
Sufletele celor căzuţi pe cîmpul de onoare vă binecuvintează pen
tru această ultimă sforţare. Privirile credincioşilor noştri aliaţi sunt
îndreptate cu dragoste şi încredere spre ţara noastră şi fiii ei ; camarazii
voştri de arme din biruitoarele armate franceză şi engleză, care vin în
ajutorul nostru, cunosc vitejia voastră de la Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti ;
arătaţi-le că timpul de aşteptare n-a putut să slăbească braţul osta-
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şului român. Fraţii noştri din Bucovina şi din Ardeal vă cheamă pentru
această ultimă luptă, ca prin avântul vostru, să le aduceţi eliberarea
din jugul străin.
Biruinţa e a noastră şi viitorul va asigura întregului neam româ
nesc viaţă paşnică şi fericită.
m

înainte deci cu vitejia strămoşească !
Dumnezeu este cu noi.
FERDINAND».

Câteva zile mai apoi, viteaza armată română a şi început să treacă
din nou Carpaţii, în Transilvania, în iureşul ei ajungând până la Buda
Pesta şi apoi îneheindu-şi campania, în modul cunoscut, în toamna
anului 1919.
Concomitent cu aceste noi evenimente, o puternică migraţie română
în străinătate, reprezentată prin ilustre personalităţi politice şi cultu
rale, printre care erau şi Take Ionesou, Vasile Lucaciu, Octavian Goga,
Dr. Constantin Angelescu, Jean Th. Florescu, I. Găvănescu, Sever Bocu,
Gh. Mironescu, C. Basarab-Brâncoveanu, Nic. Titulescu, P. Cosma,
I. Contacuzino, Traian Vuia, S. Mândrescu. C. Miile, Ion Ursu ş.a.,
' constituindu-se într-un Consiliul Naţional al Unităţii Române, cu sediul
la Paris, făcea propagandă pentru cauza românească, în genere, şi pen
tru revendicările politice ale naţiunii române din Transilvania, în
special.
Toate acestea, acasă, în Transilvania, nu puteau rămâne fără
urmări, privind situaţia românilor de acolo. Şi aici, autorităţile locale
sunt înlăturate, măsurile de ordine luate de guvernul din Buda-Pesta nu
mai sunt executate, în fiecare colţ de stradă se «ţin sfaturi prelungite»,
în multe părţi au loc demonstraţii antirăzboinice şi peste tot, la oraşe şi
sate, se organizează gărzi naţionale, care iau locul autorităţilor militare
au stro-ungare.
în afară de aceasta, la 29 Septembrie/12 Octombrie 1918, Comitetul
executiv al Partidului Naţional Român s-a întrunit la Oradea şi a
adoptat în unanimitate o declaraţie, redactată de Vasile Goldiş (f 1934),
prin care, pe «temeiul dreptului firesc al fiecărei naţiuni de a hotărî
liber asupra soartei sale..., naţiunea română din Ungaria şi Transilvania
declară că voieşte şi dânsa a se folosi de acest drept şi pretinde să i se
ofere şi ei posibilitatea spre a-şi determina ea însăşi liber şi absolut,
fără nici un amestec străin, forma sa instituţională de Stat şi aşezarea
sa printre naţiunile libere» ale lumii.
După şase zile, la 5/18 Octombrie 1918, deputatul român Alex
Vâida Voievod (f 1950) a citit această declaraţie în parlamentul ungar
de la Buda-Pesta, încheindu-şi patrioticul discurs ce a însoţit-o cu
cuvintele :
«Şi să ştiţi că nu persoana mea neînsemnată, ci naţiunea română
întreagă a vorbit prin mine şi că în aceste clipe istorice, fiecare român
simte la fel cu mine şi inima fiecărui român e pătrunsă de aceleaşi
sentimente, dorinţe şi speranţe, cărora eu le-am dat expresie».
Şi, într-adevăr, aşa a fost, căci acasă, în Transilvania, cei de un
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neam cu el au căutat să-şi strângă şi mai mult rândurile spre a-şi vedea
împlinit cât mai degrabă idealul comun : UNIREA. în acest scop,
la 16/29 Octombrie 1918, factori competenţi aflaţi la Buda au convenit
să înfiinţeze un Consiliu Naţional al Românilor, care «să preia condu
cerea teritoriilor locuite de români», ceea ce s-a şi înfăptuit peste două
zile, înfiinţându-se Consiliul Naţional Român Central, compus din
12 membri, printre care erau şi : T .Mihali, Şt. Cicio-Pop, V. Goldiş,
Al. Vaida Voievod, Iuliu Maniu, Tiron Albani, Ioan Fluieraş, Iosif
Jumanca ş.a. Mai apoi, mutându-şi sediul la Arad, în casa lui Şt. Ci
cio-Pop, Consiliul Naţional Româri Central a luat conducerea luptei de
eliberare naţională a românilor din Transilvania, constituind oficial
consilii naţionale judeţene, ‘Orăşeneşti şi' săteşti,, care au înlăturat ou
totul organele reprezentative ale autorităţii de Stat de până acum.
Mai mult, la 28 Octombrie/lO Noiembrie 1918, Consiliul Naţional
Român Central, a trimis guvernului ungar un ultimatum cu scadenţa
la 12 noiembrie (st.n.), prin care-i cerea ca, neîntârziat să-i transmită
deplina putere de guvernare asupra teritoriilor locuite de românii din
Transilvania şi Ţara Ungurească.
Dându-se urmare acestei somaţii, în zilele de 13— 14 Noiembrie
1918 (st.n.), la Arad s-au purtat discuţii privitoare la o astfel de pro
blemă, între români şi unguri, care, însă n-au dus la nici un rezultat.
Eşuarea acestor tratative a făcut ca la 5/18 Noiembrie 1918, Consiliul
Naţional Român Central, în numele Marelui Sfat al Naţiunii Române
să lanseze un Manifest către popoarele lumii, prin care, mai întâi, se
arăta tuturor că guvernul de la Buda a refuzat autodeterminarea româ
nilor şi că naţiunea română — «sub nici o condiţiune nu mai voieşte să
trăiască în legătura de Stat cu Ungaria» şi apoi pentru libertate şi
unire să solicite sprijinul întregului popor român, de pretitundeni cu
care ea, naţiunea română transilvană doreşte a fi «de aci înainte una
în veci».
Între timp însă lucrurile se precipită : se întocmeşte şi se publică
regulamentul pentru alegerea deputaţilor, ce, alături de delegaţii între
gului cler român, ai asociaţiilor culturale, ai tuturor organizaţiilor
obşteşti şi ai partidelor politice de atunci din Ardeal, avea să reprezinte
în forum-ul superior al poporului român circumscripţiile electorale
existente şi apoi la 7/20 Noiembrie 1918, s-a convocat pentru ziua de
18 Noiembrie/l Decembrie 1918, Marea Adunare Naţională la Alba Iulia.
în ziua sorocită, adică acum 75 de ani, într-o duminică, reprezen
tanţii naţiunii române, în număr de 1228, — printre care erau şi
5 episcopi, 4 vicari episcopali, 129 de protopopi şi 10 delegaţi ai consistoriilor episcopeştr — , s-au întrunit la Alba Iulia, străvechea «cetate
istorică a neamului nostru». Alături de ei erau strânşi acolo şi peste o
sută de mii de români, printre care şi foarte mulţi preoţi, veniţi din
toate părţile Transilvaniei, precum şi câteva reprezentanţe sosite din
«ţara liberă», din Basarabia şi din Bucovina. Toţi, în haine de sărbă
toare, s-au adunat pe Platoul Romanilor, numit mai apoi şi Câmpul
lui Horia, trecând prin porţile cetăţii, urcând drumul pe care cu
aproape 320 de ani în urmă, la 1 Noiembrie 1599, îl călcase alaiul lui
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Mihai Viteazul, când a venit să se aşeze drept CRAI la cârma Ţării
Ardealului cucerită cu sabia la Şelimberg, păşind, totodată, pe acelaşi
drum pe care, în februarie 1785, a mers, spre locul de supliciu, convoiul
cu Horia şi Cloşca, după ce ei, românii veniţi acum la Adunare, trecu
seră pe lângă temniţa în care stătuseră zăvorâţi aceşti martiri ai nea
mului şi în acelaşi timp văzuseră cum deasupra porţii cetăţii fâlfâia
biruitor stindardul neamului românesc, stindardul înălţat în ziua cea
mare a reînvierii lui. Nu se poate descrie entuziasmul şi bucuria celor
ce acum, la 1 decembrie 1918, erau de faţă aici. Tineri şi bătrâni cu
tâmple încărunţite, în modeste haine albe de aba şi ţundra pe umerif
cu «Deşteaptă-te, Române», «Pe-al nostru steag», «La arme» şi alte
cântece naţionale şi patriotice pe buze, defilau pe dinaintea clădirii în
care avea să se desfăşoare şedinţa istorică a Marelui Consiliu Naţional
şi de unde, mai apoi, cu ochi înlăcrămaţi, au ascultat pe vorbitori, însoţindu-le cuvântul cu strigăte de «ura».
De dimineaţă, la biserică, s-a săvârşit Te-Deum solemn de mulţu
mire, care în acele momente căpăta o semnificaţie cu totul particulară.
Când episcopul Ioan I. Papp al Aradului, la sfârşitul slujbei a rostit
cuvintele : «Cel ce a înviat din morţi a înviat azi neamul românesc»,
mulţimea, prezentă în biserică şi în jurul ei a intonat puternic
«Deşteaptă-te, Române»... — imnul de Stat de azi al României, acom
paniată de vestitul cor al lui Timotei Popovici. La cuvintele «Preoţi cu
crucea în frunte...», episcopul Ioan Papp a ieşit în faţa altarului, ţinând
crucea înălţată în mâna-i dreaptă, iar la cuvintele : «Murim mai bine-n
luptă», toţi au ridicat mâna în semn de jurământ. Emoţia era la culme..
Plângeau clericii, plângea mulţimea ce asista la slujbă.
După Te-Deum, lumea s-a îndreptat spre sala Casinei, care de
acum se va numi a Unirii şi care, cu acest prilej era împodobită cu
brad şi cu drapele naţionale şi ale puterilor aliate. Aici s-a deschis
şedinţa, propunându-se de către cei în drept, în biroul Adunării, ca
preşedinţi, tribunul memorandist Gheorghe Pop de Băseşti şi episcopii
Ioan I. Papp şi Demetriu Radu, — întrucât Transilvania, în acel mo
ment, nu avea nici un mitropolit — aceştia doi din urmă copreşedinţi
iar ca vicepreşedinţi : Teodor Mihali, Ştefan Cicio-Pop şi Ioan Fiuieraş.
şi nouă notari. Preşedintele Adunării, Gheorghe Pop de Băseşti, a
deschis istorica şedinţă, iar Vasile Goldiş a rostit cuvântarea solemnă,
la sfârşitul căreia a supus spre aprobare Marii Adunări Naţionale,
Hotărârea de Unire, în care, prin nouă articole se decreta «unirea
Românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească şi a tuturor
teritoriilor locuite de dânşii, cu România», se rezerva autonomie pro
vizorie teritoriilor aci indicate, până la întrunirea Constituantei, aleasă
pe baza votului universal, se asigura libertate naţională naţionalităţilor
conlocuitoare, egalitate şi autonomie pentru toate confesiunile, vot uni
versal, libertatea presei, o reformă agrară radicală şi o legislaţie munci
torească avansată, reprezentarea Transilvaniei, prin Marele Sfat Na
ţional, la Conferinţa de pace ş.a.
După Vasile Goldiş a vorbit Iuliu Maniu, care a «supus unui
examen amănunţit hotărârea propusă. oorindu-se mai ales la analiza
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ideii de unitate etnică, lingvistică, culturală, spirituală, la dreptul şi
datoria de a înfăptui unitatea naţională şi unitatea de Stat». La urmă
a luat cuvântul Iosif Jumanca, declarând, în numele celor pe care ii
reprezenta ,că şi aceştia «vreau unirea tuturor Românilor».
După cuvântările lor, Marele Sfat Naţional, cuprins de un zguduitor
‘entuziasm, a aprobat în unanimitate Hotărârea înfăţişată, aşa încât, la
sfârşit, preşedintele Adunării, Gheorghe Pop de Băseşti, putea anunţa
că «Unirea acestor provincii româneşti cu ţara mamă este pentru toate
veacurile decisă» iar cei doi copreşedinţi, episcopii loan I. Papp de la
Arad şi Demetriu Radu de la Oradea au rostit scurte cuvinte de
încheiere.
Prin unii membri ai Adunării, printre care erau şi Miron Cristea
episcopul de atunci al Caransebeşului şi Iuliu Hossu episcopul Gherlei,
marea mulţime a celor prezenţi, aflată pe Platoul Romanilor din apropie
rea Casinei, a luat cunoştinţă despre cele ce se înfăptuiseră în sala
acesteia. De pe numeroase tribune «semănate peste tot întinsul pla
toului», mulţi dintre membri- prezenţi au rostit înflăcărate cuvântări,
ascultate de de mulţimea celor de faţă «cu sfinţenie». Printre aceşti
«oratori oficiali şi neoficiali» s-a numărat şi episcopul Ortodox al
Caransebeşului Miron Cristea, care' le-a glăsuit cuvinte pline de iz
patriotic, entuziasmându-le sufletele în chip deosebit.
Printre altele le-a spus şi următoarele, spre sfârşitul cuvântării
.sale : ...Oricât ar fi de tare gardul Carpaţilor, care până acuma ne-a
despărţit de fraţii noştri, totuşi azi şi aici — în atmosfera tradiţiil-or lui
Mihai Vodă Viteazul — , nu pot decât să exclam împreună cu poetul :
«Hotarele de astăzi sunt margini trecătoare,
De care timpul «râde» ;
Căci el pătrunde-n taina ursitei viitoare,
Când ele s-or «deschide!»

Ceasul deschiderii a sosit.
Nu putem şi nici n-avem lipsă să retezăm Carpaţii, căci ei sunt şi
trebuie să rămână şi în viitor inima românismului, dar simţesc că astăzi
prin glasul unanim al mulţimii celor mari, vom deschide iar, 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 neîmplinit, copil al suferinţei,
De dorul cui ne-au răposat şi moşii şi părinţii»...

Cuvintele sale, — mărturiseşte un participant la Adunare — , au
fost primite de către cei prezenţi cu ovaţiuni «care parcă nu voiau să
mai ia sfârşit». într-adevăr, spun alţii, în acele clipe clocoteau văile de
uralele mulţimii, căci hotărârea de Unire cu ţara mumă, decretată de
Marea Adunare, era împlinirea văleatului, a năzuinţelor tuturor româ
nilor, încununarea cu laurii binecuvântatei biruinţe a mucenicilor nea
mului, care s-au jertfit de la Copuş, unde în secolul al X-lea a pierit
*Gelu dux Vlachorum, apărând libertatea şi independenţa Transilvaniei
şi până la Mărăşeşti şi Mărăşti. Era ziua cea mare a ţării întregite acum,
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căci, rând pe rând, cum s-a arătat, venirea la sânul cald al mamei,
Basarabia la 14/27 Martie 1918, Bucovina la 15/28 Noiembrie 1918 şi
acum la 18 Noiembrie — 1 Decembrie 1918 Transilvania istorică, Statul
naţional unitar român era, de acum, făurit.
în acelaşi entuziasm s-au ales din sânul Marelui Sfat Naţional 250
de deputaţi şi un Consiliu Dirigent restrâns, din care, printre alţii
făceau parte şi Iuliu Maniu, preotul Vasile Lueaciu, Octavian Goga,
Vasile Goldiş, dr. Ion Suciu, Ioan Fluieraş, Iosif Jumanca ş.a. şi care
trebuia să conducă Transilvania până la convocarea Adunării Consti
tuante şi până la efectuarea integrării administrative, păstrându-se însă
legătura cu guvernul de la Bucureşti.
A doua zi, 2 Decembrie 1918, prin telegramă, se anunţa regelui
Ferdinand, la Bucureşti că Adunarera Naţională a Românilor de peste
munţi «a decretat, într-un elan de entuziasm fără margini, în unani
mitate, UNIREA teritoriilor sale eu Regatul României».
Răspunzând, regele Ferdinand scria :
«Vestea îmbucurătoare ce îmi aduceţi despre măreţul act al Unirii
cu Regatul Român, săvârşit în vechea cetate a lui Mihai Viteazul, a
umplut inima mea de nespusă bucurie şi am primit-o cu vie emoţiune.
Munca deosebită despusă în cursul vremurilor de bărbaţi patriotici,
purtători credincioşi ai idealului naţional, şi-a găsit azi răsplata bine
meritată. Din lacrămile celor care au plâns şi au suferit, care au luptat
fără preget, din sângele celor care au muncit pentru înfăptuirea lui,
lăsând ca moştenire sfântă credinţa lor nestrămutată, a răsărit sămânţa,
ale cărei roade azi le culegem ca un dar din cer.
Mulţumesc Atotputernicului că mi-a îngăduit, ca, prin vitejia osta
şilor mei ,să pot contribui la această măreaţă faptă şi ca împreună cu
poporul meu iubit să pot trăi aceste clipe înălţătoare.
Cum am fost părtaşul suferinţelor şi durerilor voastre, aşa iau din
adâncul inimii parte la bucuria voastră, care este aceea a tuturor
românilor, şi, unind glasul meu cu glasul vostru, zic plin de nădejde
într-un viitor frumos : Trăiască România Mare, una şi nedespărţită !
«Ferdinand».
La rândul ei, Regina Maria a României a scris lui Gheorghe Pop
de Băseşti, preşedintele Marii Adunări de la Alba lulia :
«Domnule Preşedinte,
Războiul sfârşit a fost războiul nostru sfânt pentru dezrobirea
Ardealului. Când au plecat ostaşii, am fost şi i-am văzut. în ochii lor
strălucea lumina entuziasmului. Am împărtăşit credinţa lor şi am fost
părtaşa suferinţelor şi a zilelor grele, prin care toţi am trecut.
Pe mulţi i-am văzut căzând cu braţele întinse spre Alba lulia,
cetatea împlinirii visului nostru.
Mulţi, cei mai mulţi, erau tineri şi dorinţa lor cea mai înflăcărată
era să-şi unească mâinile cu fraţii de peste munţi.
Aceeaşi credinţă trăia şi în inimile voastre. Când voluntarii Aredaluiui au venit şi au jurat să fie credincioşi tronului şi steagului Româ
niei, în ochii lor strălucea aceeaşi lumină şi când am văzut mâinile lor
ridicate spre cer şi auzind glasurile lor puternice, am înţeles că aceeaşi
B O. r . — 6
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hotărâre trăia în sufletele voastre : să vă uniţi cu noi şi să fim o sin
gură ţară, o ţară mare.
Ziua măreaţă a împlinirii visului nostru a sosit şi este o zi de
biruinţă, ziua când îmi împreun mâinile şi aduc mulţumirile mele
Domnului.
Binecuvântat fie ceasul în care trimit această vestire Ardealului.
Aştept ziua cea mare când voi veni la voi să văd falnicii voştri munţi,
izvoarele, câmpiile şi căminurile voastre.
Acum atâţia sunt copiii mei, că mi-i inima plină de nerăbdare, să
mi-i strâng la piept.
Domnule Preşedinte,
Strălucitoare este ziua zilelor, când după atâta suferinţă şi aşa de
multe jertfe, suntem pentru totdeauna cu toţii laolaltă, înfăptuind
astfel visul de veacuri, visul de aur al românilor.
Maria».
în afară de acestea, în aceeaşi zi de 1 Decembrie 1918 Unirea cu
ţara a fost proclamată concomitent şi în adunări locale, care s-au ţinut
în mai toate oraşele şi satele de pe întreg teritoriul Transilvaniei. Ceva
mai târziu, la Târgu-Mureş, Comitetul Naţional Maghiar, prezidat de
profesorul E. Antalffy, a luat legătură cu autorităţile româneşti pentru
colaborare, iar o adunare reprezentativă a saşilor, ţinută la Mediaş, la
8 ianuarie 1919 a
cerut şiea alipirea Transilvaniei la România. O
hotărâre identică
a luat şicomunitatea şvabilor din Banat, precum
şi cea a evreilor de peste Carpaţi şi chiar aceea a romilor, care au
declarat solemn că ei, cât şi urmaşii lorsunt şi vor fi «cei mai supuşi
şi credincioşi fii şi
cetăţeniai României
Mari».
în acelaşi Decembrie 1918, în a 14-a zi a lui, delegaţii Marelui Sfat
Naţional din Transilvania formată din episcopii Miron Cristea şi Iuliu
Hossu, din Vasile Goldiş şi Al. Vaida-Voievod a prezentat regelui Ferdinand, la Bucureşti, actul Unirii. înmânându-i-L, Vasile Goldiş, printre
altele, a spus :
«Unirea tuturor românilor într-un singur Stat a trebuit să vie. Ea
s-a înfăptuit prin suferinţe şi sacrificii. Istoria se face prin legile firii
mai presus de orice putere omenească, dar obiectul şi mijlocul acestor
legi este bietul muritor. Fericiţi suntem noi, Românii, că, prin noi,
istoria săvârşeşte actul măreţ al Unirii tuturor românilor într-un singur
Stat şi prea fericiţi suntem că norocul tocmai acum a destinat sta
tului român domnia unui rege mare, care a înţeles chemarea sfântă a
istoriei şi s-a făcut luceafăr conducător al sufletului românesc. Pentru
aceea, Sire, noi îţi aducem pământul strămoşilor noştri, dar tot atunci
noi îti* aducem si
* sufletul tuturor românilor de azi,1 care trăiesc în
Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească».
Răspunzând, Regele Ferdinand 1, a zis :
«în numele românilor din Vechiul Regat, din Basarabia şi din
Bucovina, astăzi uniţi, cu profundă recunoştinţă primesc hotărârea
fraţilor noştri de peste Carpaţi de a săvârşi unitatea naţională a tuturor
românilor şi declar pe veci unite la Regatul Român toate ţinuturile
locuite de români de la Tisa până la Nistru.
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Cu dragoste neţărmurită imi-am închinat viaţa scumpului meu
popor, plin de credinţă în menirea lui istorică.
Prin lupte şi prin jertfe, Dumnezeu ne-a dat să înfăptuim azi
aspdraţiunile noastre cele mai sfinte. Mulţumindu-i din adâncul sufle
telor, ne îndreptăm gândurile către cei care cu sângele lor au clădit
noul temei al dezvoltării noastre naţionale.
Prin devotament neclintit pentru opera lor, le vom arăta recu
noştinţa noastră, prin el vom asigura roadele binefăcătoare ale cru
delor încercări.
Pe acest temei al unei puternice democraţii şi al vieţii frăţeşti
între popoare, vom răspunde totodată simţămintelor aliaţilor noştri,
alături de care am luptat pentru marea cauză a dreptăţii şi a libertăţii
în lume.
Să trăiască România pe veci unită !
Momentului înmânării actului Unirii i-au urmat în Capitala Ţării
manifestaţii entuziaste şi impresionante, — mai cu seamă aceea de la
statuile lui Mihai Viteazul şi Gheorghe Lazăr din Piaţa Universităţii— ,
Iar la 24 decembrie (sl.n.) 1918 Regele Ferdinand cel Loial a emis
decretul de Unire a Transilvaniei istorice cu România, prin care se
hotăra că : «Ţinuturile cuprinse în Hotărârea Adunării Naţionale din
Alba Iulia de la 18 noiembrie/l decembrie 1918 sunt şi rămân deapururea unite cu Regatul României». Totodată, in decret, se prevedea ca,
provizoriu, până la definitiva organizare a României întregite, Consiliul
Dirigent emanat din Adunarea Naţională de la Alba Iulia să conducă
serviciile publice transilvane în afară de afacerile străine, armată, cir
culaţia judiciară, siguranţa generală a Statului ş.a.
Optsprezece luni mai apoi, Conferinţa de pace de la Trianon, din
22 mai/4 iunie 1920, a recunoscut şi a consfinţit definitiv această unire
printr-un tratat internaţional, în care, prin articolul 45, se stipula şi
că : «Ungaria renunţă în ceea ce o priveşte, în favoarea României, la
toate drepturile şi titlurile asupra teritoriilor fostei monarhii austro-ungare, situate dincolo de fruntariile Ungariei, astfel cum sunt fixate la
art. 27, partea Il-a, şi recunoaşte prin prezentul tratat sau prin orice
alte tratate încheiate în scop de a reglementa afacerile dintre cele două
ţări, ca făcând parte din România» (art. 45). Prin articolul de faţă,
acest tratat recunoştea deci valabilitatea juridică internaţională a unirii
Transilvaniei cu România.
Aşa s-a încheiat procesul de Unire naţională a tuturor românilor
într-un singur Stat independent ca un act cerut de conştiinţa puternică
şi perseverentă a poporului român asupra unităţii sale fiinţiale şi ca
expresie liberă a dreptului naţional al oricărui popor la autodetermi
nare, libertate şi independenţă naţională. El este opera întregului popor,
a întregii noastre naţiuni şi nu actul câtorva persoane sau grupuri izo
late şi nici rezultatul unor înţelegeri încheiate la masa tratativelor sau
un produs al întâmplării sau al unei conjuncturi internaţionale, cum
vor încă să creadă unii. La realizarea definitivă de acum din 1918 a
marelui ideal naţional, a contribuit deci întreg poporul român, însufleţit
de năzuinţa seculară a unităţii, de hotărârea de a împlini visul nentru
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care au luptat şi s-au jertfit generaţii de înaintaşi. Căci adevăr de
nedezminţit este făptui că prin lupta pentru dreptate socială şi liber
tate a revoluţionarilor de la 1848, prin înţelepciunea şi stăruinţa patrio
ţilor care au făurit Unirea Principatelor de la 1859, prin eroismul legen
dar al ostaşilor din războiul pentru deplina independenţă de Stat din
1877 şi apoi prin jertfa de sânge a celor 800.000 de eroi români căzuţi
în marele război pentru unitatea politică a tuturor românilor s-a creat
până la urmă Statul Naţional Unitar Român, pe care, cu aproape patru
ani în urmă, cei mai iubiţi dintre tinerii noştri, nu unul, ci mulţi, foarte
mulţi chiar, văzându-1 plecat spre clipe pline de lipsuri şi suferinţe,
eroic, ca nişte adevăraţi martiri ai naţiei, dându-şi cu seninătate cel mai
de preţ bun al lor : VIAŢA, l-au oprit din calea unei şi mai adânci
căderi, şi cu sângele lor curat, i-au arvunit, în continuare, libertatea şi
demnitatea după care din greu tânjea. Nemărginită cinste şi recu
noştinţă pentru jertfa lor...
Gândind necontenit la <jertfelnicia lor, închinată Patriei, azi când
aniversăm pentru a patra oară ea zi naţională a României, ziua de
1 Decembrie, adică ziua Marii Uniri a României, să ne legăm a le
păstra permanent în suflet amintirea şi totodată, la popasul comemo
rativ, legat de ziua de început a lui decembrie când sărbătorim şi
75 de ani de la înfăptuirea, în aceeaşi zi din anul 1918, a Statului
Naţional Unitar Român — idealul de peste veac al tuturor românilor—,
alături de proaspeţii noştri eroi căzuţi în revoluţie, să ne readucem în
minte, cu pietate, respect şi recunoştinţă, luptele şi trudele tuturor
acelora care au contribuit la facerea României Mari, Patria noastră
iubită.
Preotul NICULAE
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MITROPOLITUL DOSOFTEI — PROMOTOR AL CULTURII
ŞI LITERATURII ÎN LIMBA ROMÂNĂ
300 DE ANI DE LA MOARTE (Î3 dec. 1693)
Printre marile personalităţi româneşti care au ilustrat epoca de
înflorire culturală a lui C. Brâncoveanu se numără, prin extensie, şi
mitropolitul Dosoftei, de la moartea căruia se împlinesc 300 de ani.
Această aniversare prilejuieşte evocarea amplă a acestui ierarh cărtu
rar şi umanist, care a înscris strălucite pagini în istoria literaturii româ
neşti.
A fost «neam de mazil» (I. Neculce), născut în Suceava în 1624.
îşi face studiile la Lvov în Polonia, apoi revine în ţară. După o perioadă
scurtă de călugărie la mănăstirea Probota, unde a tradus în româneşte
Istoriile lui Herodot şi a cunoscut Letopiseţul lui Gr. Ureche, ajunge
episcop de Huşi (1658) şi Roma (1660), unde revizuieşte traducerea Ve
chiului Testament a lui Nicolae Milesou şi lucrează o bună parte din
Psaltirea în versuri ca şi Viaţa şi petrecerea sfinţilor. în 1671 ajunge
mitropolit al Moldovei, dovedindu-se continuator al lui Varlaam, în
direcţia hotărât românească pe care acesta a dat-o operei sale culturale
şi literare.
în timpul celor peste 25 de ani de păstorire la Huşi, Roman şi S-uceava-Iaşi a desfăşurat o activitate culturală şi literară din cele mai
rodnice, dovedindu-se şi afirmându-se ca un reprezentant de seamă al
spiritului nostru naţional.
în secolul al XVII-lea, în epoca lui Matei Basarab şi Vasile Lupu,
se poate vorbi de o nouă orientare a literaturii noastre vechi. Acum ia
naştere un curent de afirmare a românismului, care a pătruns şi în li
teratura religioasă. Acest curent naţional se continuă sub formă deci
sivă în epoca lui C. Brâncoveanu, în care fenomenul dominant este
introducerea şi generalizarea limbii române în Biserică, recunoaşterea
ei în mod oficial în viaţa religioasă, liter ar-culturală şi de stat. Vitalita
tea acestui curent românesc se vădeşte şi în puterea pe care a avut-o
de a pune în serviciul său ierarhi vestiţi, între care se numără şi
mitropolitul Dosoftei.
Pentru încetăţenirea graiului românesc în altar, Dosoftei începe o
acţiune organizată şi revoluţionară. El avea de înfrânt, pe de o parte,
curentul grecesc sprijinit de păturile conducătoare, iar pe de altă parte
trebuia să dezrădăcineze tradiţia veche slavonă cu susţinătorii ei. In
vremuri vitrege, cu curaj şi hotărâre, el s-a ridcat împotriva acestei
tradiţii şi, printr-o adevărată revoluţie culturală şi literară, impunând
limba română în cărţile de slujbă, este acela care a luptat cu mai multă
convingere şi energie decât oricare altul pentru tfium ful şi întronarea
limbii naţionale în drepturile ei.
Este adevărat că şi până la Dosoftei s-au tipărit cărţi sfinte în
româneşte ; acestea erau însă lucrări de literatură religioasă, destinate
să fie citite, nu în biserică, ei în afară de ea, ca lectură particulară a
preoţilor şi a mirenilor. în biserică se oficia tot slavoneşte, limba în care
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erau tipărite şi cărţile noastre de ritual, în care au fost introduse, în
româneşte, numai arătările tipicului. Dosoftei a tipărit primele cărţi de
slujbă pe de-a-ntregul în româneşte. Ca să ne dăm seama de revoluţia
Literară şi culturală pe care o face Dosoftei, menţionăm cazul mitro
politului Teodosie al Ungro-Vlahiei care, tipărind Liturghierul (1680)
la un an după apariţia Liturghierului liii Dosfotei, mărturiseşte în
prefaţă că «n-a cutezat să o dea toată in româneşte».
Prin această mare operă reformatoare, Dosoftei aduce un spirit de
înnoire în literatura religioasă, pe care o scoate defintiv din cătuşele
slavonismului. Cu el limba românească ajunge în sfârşit şi limbă litur
gică a neamului nostru. Prin tipărirea primelor cărţi de slujbă în între
gime româneşti, mai ales prin Liturghierul din 1679, Dosoftei poate fi
numit «ctitorul lim bii noastre liturgice». Datorită lui, graiul românesc
biruitor va răsuna pentru totdeauna în biserica Moldovei.
Luptându-se cu greutăţile începutului, când limba literară era în
curs de formare, Dosoftei a dăruit culturii româneşti o lucrare de mare
valoare literar-artişti că : Psaltirea, prima lucrare poetică de mari pro
porţii în limba noastră. Dosoftei este primul care a versificat Psalmii
într-o limbă naţională în cadrul Ortodoxiei răsăritene. Afirmaţia că s-ar
fi inspirat după catolicul Jan Kochanowski este exagerată. Istorici lite
rari cu renume exclud orice dependenţă a Psaltirii lui Dosoftei de cea
polonă ; ei admit numai sugestia care putea veni de la Psaltirea polonă,
accentuând însă nota originală a operei dosoftiene şi influenţa exerci
tată asupra ei de poezia populară românească. Se poate spune, pe bună
dreptate, că «este o operă naţională românească, în care ierarhul-poet
a prezentat ţara şi realităţile ei politico-sociale, poporul cu viaţa şi
năzuinţele lui» (M. Păcurariu).
Psaltirea din 1673 însemnează o dată în istoria versificaţiei româ
neşti. Pe lângă multe versuri rudimentare, greoaie, cu greşeli de ritm
şi rimă, această lucrare cuprinde şi unele de o incontestabilă însemnă
tate poetică, de patos liric, pentru prima încercare mai extinsă de ver
sificaţie românească cultă. înzestrat cu un real instinct poetic, Dosoftei
s-a izbit îndeosebi de insuficienţa mijloacelor de expresie pe care i le
oferea limba noastră, nemlădiată încă suficient pentru exigenţele versu
lui. Cu toate acestea el a biruit, în mare parte, greutăţile începutului şi
s-a impus ca iniţiator al metricei noastre culte. In Psaltire găsim şi
versuri originale. Psaltirea s-a bucurat de o circulaţie extinsă şi a fost
mult citită, pentru că răspundea gustului mulţimii şi unei nevoi sufle
teşti bine simţite. De aceea unii din psalmii ei s-au coborât în popor,
sub formă de colinde şi cântece de stea. Dosoftei este primul ier arhcărturar român care a lucrat la mlădirea limbii noastre, prin versifi
caţie. Afirmând că a căutat să transpună psalmii într-o limbă româ
nească frumoasă, vie, limpede şi fermecătoare, ca să ofere o plăcută
lectură cititorilor săi, Dosoftei se arată preocupat de o exprimare artis
tică. Psaltirea în versuri a pu's bazele poeziei culte româneşti. De aceea
s-a afirmat că : «Dosoftei este Emineseu al secolului al XVII-lea»
(E. Barbu) sau : «Psaltirea în versuri este în cultura şi literatura noastră
ceea ce este Voroneţul în pictură» (Zoe Dumitrescu-Buşulenga). Dosoftei
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se distinge <ca un poet foarte talentat şi ca un strălucit precursor al lui
Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi» (Mircea Păcurariu). El a avut un
rol din cele mai însemnate şi în procesul de formare şi de impunere a
limbii române literare, una şi aceeaşi pentru toţi românii. Pe drept cu
vânt el merită un loc de frunte în «panteonul marii poezii româneşti».
De numele lui Dosoftei se leagă primele -cărţi de slujbă în româ
neşte în Moldova. Refăcând tiparniţa lui Vasile Lupu de la Iaşi a dat
la lumină Dumnezeiasca Liturghie, în anul 1679. Era a doua traducere
în româneşte şi prima făcută de un ierarh. în prima prefaţă a cărţii se
precizează : «Dăruim şi noi acumacest dar limbii româneşti, Sf. Litur
ghie scoasă pe limba românească ca să înţeleagă toţi carii nu-nţeleg
sârbiaşte sau slavoneşte». în această tipografie a văzut lumină şi Psal
tirea de-nţeles (1680). Nemulţumit de tiparniţa refăcută, a cerut de la
patriarhul Ioachim al Moscovei o nouă tipografie, pe care a instalat-o
tot la Iaşi. Aci, în 1681, tipăreşte în româneşte un Molitvelnic de-nţeles,
cu un Poem cronologic despre domnii Moldoveni, prima scriere româ
nească tipărită. In anul 1663 a scos a doua ediţie a Sj. Liturghii, Pa~
remiile preste an şi Octoihul. Dosoftei a îmbogăţit literatura românească
şi cu cărţi de lectură religioasă, dintre care cea mai impunătoare ca
întindere şi ca însemnătate literară este «Viaţa şi petrecerea sfinţilor»,
tradusă din greceşte, în patru volume (1682— 1686). După afirmaţiile
unui istoric literar «Această lucrare constituie temelia prozei noastre
literare şi alături de Psaltire este cea mai literară parte din toate
scrierile bisericeşti şi prin conţinutul ei variat, a format o lectură pre
dilectă în acest timp» (Sextil Puşcariu). Prin toate traducerile sale,
Dosoftei a pus în mâna preoţilor principalele cărţi de cult, care să-i
ajute la românizarea slujbelor bisericeşti şi primul ierarh moldovean
care a contribuit la întronarea limbii române în biserică.
Mitropolitul Dosoftei şi-a continuat activitatea până în anul 1686,
când regele Poloniei, Jan Sobieschi, făcând o incursiune militară în
Moldova, ocupă laşul şi îl ia pe mitropolit în Polonia. Şi în pribegie şi-a
continuat activitatea literară, desigur în condiţii mai grele. Se remarcă
vechile sale preocupări poetice. A realizat o nouă versiune a Poemului
domnii Moldovei, de valoare mare pentru istoriografie. A tradus în
româneşte şi din literatura neogrecească : drama Erofili, prima operă
românească din dramaturgia universală. Pentry. precizarea adevăratei
învăţături a Bisericii Ortodoxe a făcut traduceri din Sf. Părinţi.
Moare la 13 decembrie 1693. Moartea lui a însemnat stingerea unui
ierarh cărturar, care şi-a închinat viaţa propăşirii culturale a poporului
său şi apărarea credinţei lui ortodoxe.
Terminând observaţiile referitoare la activitatea lui Dosoftei,
constatăm râvna lui deosebită pentru răspândirea cărţii româneşti. In
anii lui de păstorire arhierească nu apare nici o carte slavonească. Toate
cărţile publicate sunt româneşti şi dovedesc că el, într-adevăr, a fost
promotor al culturii şi literaturii româneşti.
»

Prot. IEREMIA B. GHIŢÂ

LITURGHIERUL MITROPOLITULUI DOSOFTEI
Operă de conştiinţă românească
Dacă în secolul al XVI-lea se puseseră temeliile scrisului în limba
română, limba slavonă continuă să predomine atât în scrierea actelor
publice, cât şi în literatura religioasă, până în a doua jumătate a seco
lului al XVII-lea. Caracteristica dominantă din acest timp o constituie
acţiunea pentru impunerea limbii vorbite de popor ca limbă cultă.
Meritul deosebit i-a revenit în secolul al XVI-lea diaconului Coresi,
care a pus bazele limbii culte literare a limbii române.
Opera slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române de afirmare a scrisului
românesc în cultura şi educaţia maselor şi, îndeosebi, «naţionalizarea»
serviciului divin începută de diaconul Coresi, va fi continuată cu înalta
conştiinţă a misiunii puse în slujba întregii «seminţii româneşti» în
secolul următor, în Transilvania de mitropolitul Simeon Ştefan (1643—
1650), în Tara Românească de către mitropolitii : Teofil (1637— 1648),
Ştefan (1648— 1653 ; 1656— 1668), Teodosie (1668— 1672 ; 1678— 1708),
în Moldova de către Varlaam (1632— 1643, t 1657) şi Dosoftei (1671—
1674 ; 1675— 1686, t 1693), pentru ca apoi opera de naţionalizare, în
întregime, a serviciului religios să fie dusă la capăt în primele decenii
ale secolului al XVIII-lea de către Antim Ivireanul şi continuată de
Damaschin Râmniceanul şi de urmaşii săi în scaun.
în Moldova, introducerea limbii române în Biserică va avea loc în
a doua jumătate a secolului al XVII-lea datorită învăţatului mitropolit
Dosoftei, despre care cronicarul Ion Neculee scria că «In ţara noastră
pe această vreme nu este un om ca acela». Conştient de necesitatea
introducerii limbii române în Biserică, mitropolitul Dosoftei este, la
noi românii, cel dintâi prelat care a început o acţiune organizată de
înlocuire a limbii slavone din serviciul religios, traducând în româ
neşte şi publicând cartea de căpetenie a cultului creştin, Liturghierul,
în Iaşi, 1679, şi retipărit în 1683.
După alungarea de la tron a lui Vasile Lupu (1653), este nevoit să
se retragă din scaun şi sfetnicul său apropiat, mitropolitul Varlaam, la
mănăstirea Secu, o dată cu instalarea lui Gheorghe Ştefan (1653— 1658 ;
m. 1668 la Stettin) susţinut la ocuparea tronului şi de Matei Basarab
(1632— 1654). Activitatea tipografiei din Moldova, instalată de Vasile
Lupu în 1641 în chiliile ctitoriei sale de la Trei Ierarhi, pe care o pri
mise în dar de la Petru Movilă, feciorul de domn din Moldova, arhiepieop şi mitropolit al Kievului, Haliciului şi a toată Rusia, încetase, şi
ea. Activitatea tipografică va fi reluată de ucenicul şi continuatorul
operei mitropolitului Varlaam, de mitropolitul Dosoftei, după primul său
exil polonez din anii 1673— 1675. Acesta a refăcut tiparniţa lui Vasile
Lupu, punând să se toarne matriţe noi, aducând material tipografic şi
de la mănăstirea din Uniev, împreună cu tipograful Vasile Standnicki,
poate o rudă a lui Simion Stadnicki, conducătorul tipografiei din Uniev.
în această tipografie a apărut, în anul 1679, Liturghierul lui Dosoftei.
Literele turnate erau greoaie şi urâte, încât Dosoftei a fost nevoit să
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se adreseze cu două scrisori, una către Nicolae Milescu, translator de
scrisori la 'ministerul de externe din Moscova, şi a doua către patriarhul
Ioachim, în 1679, rugându-1 să-i trimită prin solul moldovean, căpitanul
Ionaşcu Bilevici, un teasc de tipografie şi literele trebuincioase, cu care
să poată tipări cărţile traduse de el din limba greacă şi slavonă.
In noua tipografie a Mitropoliei din Iaşi, Dosoftei a tipărit numai
cărţi în limba română. în 1680 a tipărit Psaltirea dă-nţăles a svântului
împărat prooroc David, cunoscută sub numele de «Psaltirea slavo-română», ediţie bilingvă, destinată să facă «dă-nţăles» textul psalmilor,
culeşi pe două coloane, în stânga în slavonă şi în dreapta în limba
română, folosind în prefaţă metafora : «Grădina încuiată şi fântâna
pecetluită de dânsele de amândouă ce folosu-i» ? în luna mai 1681 a
tipărit Molităvnicul de-nţăles, pe care-1 tradusese cu şapte ani mai
înainte. în 1682 a tipărit primul volum din Viaţa şi petrecerea svinţilor,
iar în anul următor, în 1683, a tipărit al doilea volum, urmat în acelaşi
an şi de retipărirea Liturghierului, ca şi de Paremiile preste an. Cam în
acelaşi timp a apărut şi începutul unui Octoih, iar în vara anului 1686
i-a apărut al treilea volum din Viaţa şi petrecerea svinţilor. în timpul
când era în tipar al patrulea volum din Viaţa şi petrecerea svinţilor,
care urma să cuprindă materia lunilor iulie (din care s-au cules primele
zece zile) şi august, activitatea mitropolitului Dosoftei a fost întreruptă
brusc, fiind nevoit să ia din nou calea exilului în Polonia, o dată cu
retragerea oştilor lui Sobieski din Moldova în toamna anului 1686,
părăsindu-şi cu durere ţara şi credincioşii, fiind exilat în castelul Stryi*
dar nădăjduind mereu să se întoarcă şi să se înfăţişeze «înaintea feţei
lui Dumnezeu în mitropolia dorită a Sucevei», cum mărturisea el în
1690, dar visul avea să-i rămână neîmplinit, murind în Polonia la
13 decembrie 1693, departe de Moldova lui iubită, după ce-şi desăvârşi-se poemul : Domnii Ţării Moldovei, lăsat ca un testament al iubirii
sale de pământul străbunilor săi.
Folosirea limbii româneşti în cărţile de slujbă religioasă era pen
tru credincioşi posibiltatea de cunoaştere nemijlocită şi de apărare a
dreptei credinţe ortodoxe. în aceasta constă meritul deosebit al mitro
politului Dosoftei de a traduce în româneşte din limba greacă şi de a
publica în două ediţii cartea de căpetenie a cultului creştin ortodox,
Liturghierul, Iaşi, 1679 şi 1683.
Cu peste o sută de ani mai înainte, în 1570, apăruse tipărit în
româneşte Liturghierul lui Coresi la Braşov, la cererea episcopului cal
vin Pavel Tordaşi. Prima traducere românească din limba slavonă a
liturghiei s-a datorat atunci unui impuls extern şi nu «nevoilor cultu
rale ale societăţii române în acel moment». Dar, cum afirma P.P. Panaitescu, Liturghierul lui Coresi era o carte «fără nici o abatere de la
traditia ortodoxă, fără nici o influentă calvină si luterană», si el avea
să pregătească mentalitatea românească de a avea slujba principală bise
ricească în graiul său, iar Coresi avea să aibă meritul de pionierat,
dovedind o înaltă conştiinţă românească prin tipărirea în româneşte a
cărţilor principale de cult : Psaltirea şi Liturghierul între 6 februarie şi
1 septembrie 1570. în epilogul Psaltirii româneşti din 1570, Coresi
*
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afirma : cu mila lui Dumnezeu eu diacon Coresi, deaca văzuiu că mai
.toate limbile au cuvântul lui Dumnezeu în limba lor, numai noi ru
mânii n-avăm; şi Hristos zise Mathei 99 : cine ceteaşte să înţeleagă şi
Pavel apostol încă scrie, la Corint 155 că întru besearecă mai vârtos
cinci cuvinte cu înţelesul mieu să grăiesc, ca şi alalţi să învăţ decât
întunearec de cuvinte neînţelese într-alte limbi.
La acest adevăr scripturistic, mărturisit cu claritatea conştiinţei
lucrării sale ortodoxe şi româneşti, avea să apeleze peste un secol şi ceva
şi mitropolitul Dosoftei în prefaţa la Psaltirea dă-nţăles a svântului
împărat proroc David, tipărită la laşi în 1860, ca şi în prefaţa Liturghierului din 1679, şi (tot la acest adevăr scripturistic avea să apeleze şi
Antim Ivireanul la începutul celor două volume ale Evhologhionului
său tradus din limba greacă şi tipărit în 1706 la Râmnicu Vâlcea, care
cuprinde în primul volum Liturghierul.
Psaltirea şi Liturghierul, atât pentru diaconul Coresi, care lucrase
în condiţii destul de vitregi, ajungând inculpat în procesul ce i-1 inten
tase Laurenţiu Fronius «pentru o presă şi nişte datorii», în anul 1570,
fiind nevoit să-i plătească 12 florini, cât şi pentru mitropolitul Dosoftei,
care lucra acum în alte condiţii, de pe alte poziţii sociale, dar în împre
jurări tot grele şi tulburi, peste puntea unui secol, îi unea aceeaşi dă
ruire a conştiinţei lor luminate de a sluji prin cartea tipărită în româ
neşte «toată seminţia rumânească».
în Cuvânt depreună către toată seminţia rumânească, ca şi în
Cuvântul din Cazania lui Varlaam, pus sub autoritatea semnăturii lui
Vasile Lupu, de data aceasta sub a domnitorului Gheorghe Duca, mitro
politul Dosoftei grăia în prefaţa la Dumnezăiasca Liturghie, acmu întăi
tipărită, rumâneşte, cu multă osârdie, să-nţăleagă toţi spăsenia lui
Dumnedzău cu întreg înţăles.
Tipăritu-s-au la Sfânta Mitropolie în Iaşi, meseţa mai, în anul
7187 (= 1679) : ...Din cât s-au îndurat Dumnedzău de ni-an dăruit mila
Sa dăruim şi noi acmu de o dată acest dar limbii rumâneşti Svânta
Liturghie scoasă pre limba inimâniască depre elinească de lauda lui
Dumnedzău, să-nţăliagă toţi carii nu-nţăleg sărbiaşte sau eliniaşte, caria
priimind ca un odor cel mai scump ceresc pre Dumnedzău să lăudaţi
şi pre noi la svânta rugă nu uitareţi, şi fiţi sănătoşi...
Faţă de lucrarea înnoitoare întreprinsă în 1679 de mitropolitul
Dosoftei de a tipări liturghia în româneşte şi a cere să fie săvârşită în
Biserici în limba română, mitropolitul Ţării Româneşti, Teodosie
(1668— 1672 ; 1679— 1708), intervenea în 1680, nefiind de acord să re
nunţe la tradiţia de a săvârşi liturghia în limba slavonă, şi tipăreşte
la Bucureşti Liturghierul numai cu îndrumările tipieonale în limba
română.
Liturghierul lui Dosoftei din 1679 este primit cu bunăvoinţă în
bisericile din Moldova şi multe exemplare trec munţii şi în Transil
vania, multipicându-se şi în manuscrise. Curentul nou s-a impus în
bisericile româneşti şi mitropolitul Dosoftei a tipărit o nouă ediţie cu
caractere mici aduse de la Moscova, în casa S(vi)ntei Mitropolii de
laşi, leat 7191 (= 1683), iun(ie) 16. Tiparnicul N iculai; «Tocmala svintei şi dumnedzăeştii liturghii, care iaste aşa în beserica ce mare şi la
9
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Stagora. Proscomidia, Liturghia Svântului Ioan Hrisostom, a Svăntului
Vasilie, Liturghia Prejdesvestenilor» (= celor mai înainte sfinţite).
La f. 25 v, după Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, mitro
politul Dosoftei consemna : «Cu blagoslovnia s(vi)nţii sale Parthenie
(preafericitul) şi svântul părintele nostru oblăduitor<(i)'u şi stăpânu,
papa şi patriarhu de ceta(tea) cea mare Alexandria şatot Eghipetul, Si
riei, Pentaopleiului (= Pentapolului), Etiopiei... luând de la Svinţia sa
voe, tâmplându-să în Iaşi svinţia sa, am tipărit adastă svântă carte,
să-nţăleagă creştinii svintele taine».
De data aceasta, mitropolitul Dosoftei aducea în sprijinul îndreptă
ţirii lucrării sale autoritatea aprobării şi binecuvântării patriarhului
Alexandriei, Partenie, care, împreună cu Dositei al Ierusalimului, vizi
taseră laşul şi pe mitropolitul Dosoftei, si, când, din îndemnul patriar
hului Dositei al Ierusalimului, Duca Vodă instalase în 1682 tipografi e
grecească la Cetăţuia de lângă Iaşi. Lucrarea sa înnoitoare de naţiona
lizare a cultului creştin în Biserica Moldovei nu mai putea fi privită ca
o abatere de la linia ortodoxă. Totuşi, episcopul Mitrofan al Buzăului,
care participase ea tipograf la tipărirea cărţilor româneşti de slujbă ale
mitropolitului Dosoftei la Iaşi, urmează tot pilda mitropolitului Teodosie, tipărind în româneşte numai rânduielile de tipic, traduse din gre
ceşte, în cărţile pe care le-a tipărit în tipografia Episcopiei Buzăului :
Molitvenicul în trei ediţii (1699, 1701, 1702), Triodul şi Octoihul (1700),
Penticostarul (1701) şi Liturghierul (1702), în prefaţa căruia menţiona :
«...den izvoadele greceşti tipicul pre limba rumânească scos şi tocmit
din porunca şi osârdia împreună şi toată cheltuiala a prea cinstitului
jupan Şărban Cantacuzino vel paharnic...».
Se găseau în faţă două tendinţe, una conservatoare a menţinerii
limbii oficiale slavone ca lirftbă sacră liturgică în Biserică, şi alta în
noitoare de naţionalizare a limbii liturgice. Curentul înnoitor avea să se
impună prin Liturghierul tradus din limba greacă şi tipărit «prin oste
neala şi toată cheltuiala» lui Antim Ivireanul la 1706 la Râmnicu Vâlcea
şi apoi retipărit la Târgovişte în 1713, devenit normativ în Biserica
Ortodoxă Română, şi Antim Ivireanu devenind «ctitorul limbii noastre
liturgice», care a continuat opera începută de mitropolitul Dosoftei,
care, la rândul său, continuase opera începută de diaconul Coresi. Prin
traducerea şi publicarea Liturghierului şi a Molitvenicului, Dosoftei este
şi el «un ctitor al limbii liturgice româneşti, aşa cum, prin versificarea
Psaltirii şi publicarea ei în 1673, el a pus bazele poeziei culte şi ale
limbajului poetic românesc». (N.A. Ursu, în «Dosoftei. Dumnezăiască
Liturghie, 1679, Ediţie critică de N.A. Ursu, cu un studiu introductiv
de înalt Prea Sfinţitul Teoctist, arhiepiscop al laşilor şi mitropolit al
Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1980, p. XLIX). în dezvoltarea limbii române
literare din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, 'mitropolitul
Dosoftei are meritul de a fi lărgit în mod considerabil lexicul literar
românesc prin numeroase împrumuturi din diverse limbi : greacă, la
tină, polonă, slavonă. Stilul său a dobândit un aspect erudit în com
paraţie cu al contemporanilor săi, având un caracter eterogen, dar opera
lui Dosoftei cuprinde şi destule pasaje, în care influenţa limbii vorbite
este precumpănitoare. Cum sublinia Prea Fericitul Părinte Patriarh
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Teoctist, pe atunci arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei şi
Sucevei, în cuvântul introductiv din ediţia critică menţionată (din 1980)
a Liturghierului lui Dosoftei : «Mitropolitul Dosoftei acordă atenţie,
până la amănunt, transmiterii corecte a termenilor liturgici şi a conţi
nutului acestora... Cât de impresionantă, de mişcată şi de mângâiată va
fi rămas obştea credincioşilor la auzul şi înţelegerea aceloraşi vorbe
ştiute de ei, pline de farmecul satului şi al plaiului românesc, când
acestea zburau din glasul preotului, diaconului şi cetelor de cântăreţi de
la strană ! Limpede şi curgător ca şi astăzi apare şirul cuvintelor curat
româneşti în rugăciuni: «Dumnezău, Dumnezăul nostru, Ziditoriul şi
în şir Făcătoriul tuturor», sau la Liurghia darurilor înainte sfinţite:
«Acum puterile ceriurilor cu noi nevăzut slujesc, că iată că purcede
împăratul slavei... Cu credinţă si cu dor să ne apropiem». (Pag. XXVIII,
XXX).
Meritul mitropolitului Dosoftei a fost deosebit de important la
timpul său prin viziunea lui clară şi perseverenţa neabătută pentru
introducerea şi generalizarea limbii române în Biserică, părăsind
exemplul înaintaşilor săi, care îndrumaseră cultura noastră ortodoxă în
limba slavonă oficială, şi nu a fost nici adeptul curentului nou grecesc
promovat de pătura conducătoare. Traducerea cărţilor de cult şi alcă
tuirea de scrieri religioase în limba română se integrau atunci într-un
proces general de afirmare a românilor ca neam independent şi unitar.
Mitropolitul Dosoftei al Moldovei contribuie conştient, cu perseverenţă
şi cu multă trudă, la opera de renaştere naţională a neamului româ
nesc, după cum el însuşi o afirmă în prefaţa la Viaţa şi petrecerea
svinţilor: întratâta lungă vreme scriindu şi tălmăcindu, câte am putut
birui în aceşti veaci grei a ţărâi. Mitropolitul Dosoftei a biruit cel mai
greu obstacol în secolul al XVII-lea, înlocuirea în Biserica Moldovei a
limbii oficiale slavone din serviciul religios, traducând în limba română
şi tipărind cartea de căpetenie a cultului ortodox român, Liturghierul,
care cuprinde la slujirea liturgică şi pe poporul dreptcredincios, cu
răspunsurile în cântarea omofonă, în comun indicate, pentru care ne
roagă şi el înduioşător* ca şi pe el «la svântă rugă nu uitareţv>. Prin
opera sa de ctitor de limbă şi conştiinţă românescă, mitropolitul Dosoftei
a trecut între nemuritorii popoporului român.
«Naţionalizarea» serviciului divin în Biserica Ortodoxă Română,
operă de mare importanţă culturală, începută în secolul al XVI-lea de
diaconul Coresi în Transilvania, înfăptuită în a doua jumătate a seco
lului al XVII-lea în Moldova de mitropolitul Dosoftei şi dusă la capăt
şi definitivată în Muntenia, în primele decenii ale secolului al XVIII-lea
de Antim Ivireanu şi de Damaschin Râmniceanul, prin care se va
impune norma munteană, datorită şi intensei activităţi tipografice desfă
şurată la Bucureşti şi Râmnic, va avea ca urmare, la mijlocul secolului
al XVIII-lea, «unificarea limbii literare române», contribuind prin
concursul tuturor celor trei provincii la consolidarea imitaţii conştiinţei
naţionale româneşti, ce va duce ca urmare firească şi la unitatea poli
tică a poporului român, într-un singur stat suveran, liber şi indepen
dent la 1 decembrie 1918.
Pr. I. IONESCU

MITROPOLITUL GTJRIE GROSU AL BASARABIEI
(f 1943) «POMENIT CU LAUDE»
Zbaterea şi apoi năpăstuirea acestui ierarh de seamă pentru nea
mul şi pentru Biserica strămoşească a constituit, la 15 noiembrie 1993,
un popas aniversar de seamă. Sub egida Comisiei naţionale de istorie
bisericească, condusă de către I.P.S. Mitropolit Dr. Acad. Nestor Vornieescu au fost susţinute mai multe conferinţe despre vredniciile şi ava
tarurile unei activităţi româneşti deosebite.
Adunarea a fost cinstită şi de prezenţa Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist al României.
După cuvântul introductiv oficial, a urmat comunicarea Acad.
Virgil Cândea despre ucenicii mitropolitului Gurie cu rol deosebit in
renaşterea spirituală românească postbelică. Din rândul acestora trebuie
să amintim neapărat figura preotului bucureştean Gheorghe Roşea, a
cărui operă în manuscris este imensă.
Alţi reprezentanţi ai curentului sunt Pr. Dr. Paul Mihail, Arhim.
Benedict Ghiuş, Arhim. Felix Dubneac, Pr. Vasile Ţepordei, teologul
Valeriu Gafencu, mort în închisoare şi alţii.
Printre multele lor merite, trebuie să amintim şi pe acela al samisdatului românesc religios. Sub această formă au putut circula la
noi, în copii dactilografiate la mănăstirea Antim, Ambigua a Sfântului
Maxim Mărturisitorul, Mistica lui Vladimir Losky, comentariile la Pa
tericul egiptean etc. Securitatea comunistă, cu toată vigilenţa ei de
fier, nu a putut anihila în nici un chip curentul.
Dar până să se ajungă la această rodnicie duhovnicească a uce
nicilor, istoria a trebuit să scrie mai multe capitole despre dascălul lor
necontestat.
Mitropolitul Gurie s-a născut la 1 ianuarie 1877, dintr-o familie
de ţărani. După o formaţie culturală teologică lentă şi multilaterală, s-a
distins ca profesor (la Şcoala Normală şi la Seminarul din Chişinău), ca
istoric, ca traducător, ca folclorist, ca duhovnic.
Activitatea sa de animator cultural patriot a început în «Viaţa
Basarabiei» din anul 1905. Mai târziu colaborează şi la «Luminătorul».
In numărul pe ianuarie 1908 al acestei publicaţii, râvnitorul monah
scrie — de pildă — articolul Ce ne trebuie. în răspunsul propus se
argumentează că, în Basarabia acelor ani, era nevoie de credinţă în
Dumnezeu, de iubire şi unire între oameni, de şcoală cu limbă de pre
dare românească.
Şi pentru că şi în alte rânduri observase prigonirea patrioţilor care
păstrau limba şi tradiţiile moldovene, el a compus un manual de şcoală
elementară. L-a intitulat «Carte românească de învăţătură», ca odinioară
mitropolitul Varlaam al Moldovei, care avea în vedere unitatea de limbă,
de obiceiuri şi de ideal politic al tuturor românilor. Cu privire la acest
abecedar şi cu privire la întregul lui militantism pentru introducerea
limbii române în seminar şi în alte şcoli, Nicolae Iorga a putut con
chide în Senatul României : «Pe umerii popii Gurie Gros-u a stat
întrega luptă pentru limba românească în Basarabia» (Procesul şi apă
rarea mea. Denunţarea complotului apocaliptic, Bucureşti, 1937, p. 38).
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Un început de persecuţie al râvnitorului patriot l-a constituit de
portarea lui, înainte de anul 1917, la mănăstirea Soloveţ din nordul
Rusiei.
întors de acolo, el a continuat să-şi susţină convingerea din tot
deauna că pământul dintre Prut şi Nistru este pământ românesc. în
virtutea dreptului de autodeterminare al popoarelor, el trebuie să se
unească neapărat cu România.
De aceea, după un stagiu de arhiereu-vicar la Iaşi, Gurie Grosu
este chemat ca arhiepiscop al Basarabiei, la 20 februarie 1920, de către
Congresul eparhial al preoţilor şi mirenilor. Sub chipul blajin al
monahului îmbunătăţit, se profila un mare ierarh al neamului! său...
«Din tinereţe, eu am fost şi sunt mai întâi şi peste tot un călugăr, adică
un om, care şi-a omorât trupul ca să poată trăi mai mult cu sufletul...
Din primele zile ale tinereţii mele am simţit şi am priceput să trăiesc
nu după chipul lumii acesteia, la care am renunţat şi de care m-am
lepădat ca să îmbrăţişez cinul monahal al sărăciei de bună voie, al
smereniei şi al înfrânării de toate, ca să-mi mântuiesc sufletul» (ibid.f
p. 36).
Am citat în mod intenţionat această mărturie proprie ca pe un
preludiu al unui antagonism care se apropia de-hotărâtul monah. Fac
ţiunea acelor clerici basarabeni, privilegiaţi cândva de către ruşi în
schimbul asimilării lor treptate, s-a 'constituit curând în tagmă revolu
ţionară. Egoismul le-a fost mărit şi adus într-o stare conflictuală cu
însuşi Statul Român prin exproprierea de după primul război mondial,
care le-a mai mărginit moşiile.
Tendinţa lor de a subordona chiar pe mitropolitul Gurie au pri
lejuit-o tulburările anticalendaristioe din Basarabia şi le-au urmat unele
erori administrative ale colaboratorilor, precum şi delăsări financiare
de la aşa numita «casă arhierească» şi de la pădurile eparhiei. în acest
caz, a relevat Pr. Conf. Alexandru Stan, canoanele îndatorează pe
ierarhul învinuit să-şi numească economi dintre clericii- proprii.
Neglijându-se această procedură, la sugestia ministerului Cultelor
şi Artelor, Sfântul Sinod de la Bucureşti a suspendat temporar pe
acest mitropolit, fixându-i domiciliul la o mănăstire.
Prin aceasta — se ştie precis astăzi — se punea în practică anticanonică răzbunarea regelui Carol al II-lea din pricina unei gafe de
protocol la primirea sa în catedrala din Chişinău. De aceea canoniştii
de astăzi văd, în evenimentele şi moravurile amintite, tratarea ca vino
vat a unui ierarh patriot înainte de a i se dovedi vinovăţia.
De atunci au trecut peste cincizeci de ani şi istoria a început echili
brarea dreaptă a aprecierilor sale. Această veste bună a fost repetată
şi în faţa mormântului năpăstuitului ierarh de la mănăstirea Cernica,
unde s-au încheiat acţiunile reparatorii ale amintitei sesiuni.
Acelaşi rezultat pozitiv l-a avut şi comunicarea I.P.S. Mitropolit
Nestor Vornicescu şi apo‘i a poetului Grigore Vieru, care au susţinut
ideea unităţii noastre, a trimiterii masive de cărţi româneşti în Basara
bia şi reluarea vechilor legături multilaterale dintre cele două ţări
Pr. Dr. GHEORGHE I. DRAGULIN

MITROPOLITUL GURIE GROSU AL BASARABIEI
La 16 noiembrie 19.93, se împlinesc cinci decenii de la trecerea la:
Domnul a lui Gurie Grosu, primul mitropolit al Basarabiei de după
Unire.
De numele lui Gurie Grosu sunt legate două evenimente mari din
istoria Basarabiei, în care el a îndeplinit un rol de primă importanţă
şi anume : unirea Basarabiei cu Patria Mamă şi înfiinţarea Mitropoliei
Basarabiei. Aceste înfăptuiri, care au schimbat radical drumul istoric
al acestei provincii, au eternizat numele mitropolitului Gurie în me
moria poporului român.
In cei 17 ani de arhipăstorie la Chişinău, distinsul ierarh, suflet
mult zbuciumat, apăsat de vremurile tumultoase şi mari de după Uni
re, a desfăşurat o activitate pe cât de bogată în roade, pe atât de va
riată ca arie de preocupări, lăsând în urma lui o dâră de lumină, care
a devenit tot mai clară cu trecerea timpului.
De aceea, ne facem o sfântă datorie, arătând pe scurt, în cele ce
urmează lucrarea folositoare a mitropolitului Gurie în ogorul Bisericii
şi al neamului, căci a sosit ceasul ca el să fie cunoscut şi în afara Bi
sericii din Basarabia, chiar şi dincolo de hotarele ţării. Desigur, rân
durile de faţă nu vor putea reţine decât unele aspecte din multipla
activitate desfăşurată de mitropolitul Gurie. Nădăjduim că nu va fi
prea departe timpul când, pe baza unei atente cercetări, îndeosebi în
arhive, să fie înfăţişat chipul luminos al marelui mitropolit într-o mo
nografie temeinică, pe măsura vredniciilor sale.
Mitropolitul Gurie s-a născut la 1 ianuarie 1877, în satul Nimoreni, judeţul Lăpuşna, ca cel dintâi copil al
cântăreţului bisericesc
Ştefan Grosu şi al soţiei sale Ecaterina şi a primit la botez numele
Gheorghe.
La vârsta de opt ani a rămas orfan de tată şi a fost trimis de
mama sa, pentru a urma primele clase, la şcoala de pe lângă mănăsti
rea Curchi, unde orfanii de preoţi şi de cântăreţi bisericeşti învăţau
gratuit. în 1887 a trecut la şcoala pregătitoare pentru clerici de la
Chişinău, apoi, în 1892, la Seminarul teologic, pe care-1 termină cu
strălucit succes în 1898, iar în acelaşi an a fost primit ca bursier la
Academia spirituală movileană din Kiev.
Deşi a învăţat carte rusească, trecând prin toate fazele învăţă
mântului rusesc, de la cel primar şi până la cel superior, tânărul
Gheorghe Grosu nu şi-a înstrăinat făptura românească a sufletului
său. Departe de a se rătăci în lumea prestigioasă a învăţăturii ruseşti,
el n-a urmat drumul neted al unei cariere bisericeşti, care îi era des
chisă şi care putea să-l ducă la cele mai înalte trepte în Biserica rusă,,
ci a luat calea spinoasă pe care i-o dicta sufletul lui de român, făcând
din coştiinţa sa românească şi din dragostea pentru limba strămoşească
o corabie care a ştiut să înfrunte valurile culturii slave, gata oricând
să-l năpădească, aşteptând ivirea momentului ca să poată ancora la ţăr
mul Patriei străbune.
%
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După absolvirea Academiei teologice, la 16 septembrie 1902, fiind
încă mirean, a fost numit misionar-predicator al Arhiepiscopiei Chişinăului şi Hotinului, cu îndatorirea de a lucra contra influenţelor sectare
şi eretice. S-a împlinit, astfel, dorinţa lui de a sluji neamul şi Biserica
în calitate de misionar. Dându-şi seama că o asemenea slujire cerea
deplină lepădare de viaţa personală şi având din copilărie chemare spre
călugărie, la 27 noiembrie 1902 a intrat în cinul monahal, luând numele
de Gurie. Tunderea în monahism a tânărului misionar a avut loc la
mănăstirea Noul Neamţ (Chiţcani), judeţul Tighina, cu puternice tradiţii
româneşti, moştenite de la vechea mănăstire Neamţu a Moldovei. La 6
decembrie, acelaşi an, a fost hirotonit ierodiacon, iar a doua zi, 7 de
cembrie, ieromonah.
Ca misionar eparhial a căutat să netezească drumul Ortodoxiei la
sate, arătând dragoste pentru poporul moldovenesc şi stăruinţă în a-1
lumina şi scăpa de rătăcirile sectare şi de superstiţii. Conferinţele misio
nare şi slujbele bisericeşti, totdeauna le-a săvârşit în limba românească,
cu rară duioşie, identificându-se cu momentul si realitatea creştină, tăinuite în zicerile şi mişcările liturgice. Citise Sfânta Scriptură cu sârguinţă şi cunoştea pe de rost multe texte şi pericope întregi ‘din Noul
Testament, încât puţini clerici basarabeni i se puteau asemăna în această
privinţă.
Călătorind mult prin eparhie, îndemnat de îndatoririle sale misio
nare, a vizitat aproape toate mânăstirile şi bisericile basarabene, prilej
-cu care a cercetat arhivele, cărţile vechi şi manuscrisele, ca şi antichi
tăţile bisericeşti, preţuindu-le valoarea. Acum, a început el să adune
material documentar pentru descrierea istorico-statistică a bisericilor şi
mănăstirilor, pentru întocmirea unui Anuar al eparhiei şi chiar pentru
o istorie a Bisericii basarabene. Totodată, a răscolit arhiva Consistoriului duhovnicesc şi a strâns documente despre clerul basarabean de la
începutul înfiinţării Eparhiei Chişinăului. Aceste cercetări vor face
obiectul unor studii, publicate mai târziu, de mare folos pentru cunoaş
terea trecutului Bisericii din Basarabia, dintre care amintim : Moment o
mai însemnate clin istoria tipăririi cărţilor bisericeşti în limba moldove
nească. Câteva extrase din arhive despre şcolile bisericeşti în Basara
bia, înaintea anexării ei de către Rusia şi Starea clerului din Basarabia
în timpul mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni.
La mănăstirea Noul Neamţ, unde isi avea reşedinţa ca misionar
eparhial şi loc de retragere când îl copleşeau greutăţile din largul vie
ţii, şi-a intensificat el activitatea lui naţională. Monah Înflăcărat, inspi
rat până la misticim, ieromonahul Gurie, pe lângă veghile călugăreşti
de toate zilele, a înţeles mai bine ca oricine că misiunea lui de adevărat
creştin se identifică cu ideea naţională, aşa cum gândiseră şi lucraseră
cărturarii vechi ai Bisericii noastre. Aici, la Noul Neamţ, în ceasurile
libere de serviciu, în atmosfera românească a mănăstirii, se adânceşte
în cercetarea documentelor vechi din arhiva şi biblioteca aşezământului
şi ca rezultat al studiilor sale, în câţiva ani, scoate lucrarea Istoria mănă
stirii Noul-Neamţ, în care arată si ruşilor strălucirea mănăstirii Neamţ
din Moldova, sprijinită şi înzestrată de către domnitorii moldoveni cu
t
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moşii întinse până la malul Nistrului, unde se va ridica, în secolul al
XlX-lea, aşezământul călugăresc Noul Neamţ.
In legătură cu această lucrare, în 1904, tânărul ieromonah Gurie
şi-a creat posibilitatea de a vizita România, în timp ce alţi compatrioţi
ai săi considerau Prutul ca marginea lumii. El ia parte activă, la Iaşi, la
comemorarea a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, apoi se avân
tă până la Bucureşti, ajungând chiar şi la Sinaia, unde întâlneşte pe
Regele Carol I şi stă de vorbă cu Principele Ferdinand, moştenitorul
Tronului. în cursul acestei vizite, ieromonahul Gurie vine în conctact
direct cu o serie de reprezentanţi ai Bisericii şi ai culturii româneşti şi
constată cu durere, prin comparaţie, nivelul înapoiat de cultură al ro
mânilor din Basarabia faţă de progresele la care ajunseseră fraţii lor
din Regatul liber al României. încă de atunci, el ia ferma hotărâre ca
să-şi închine toate puterile pentru ridicarea stării culturale a moldo
venilor săi din Basarabia.
în Basarabia nu existau pe atunci nici şcoli româneşti, nici cărţi
şi ziare româneşti şi nici tiprografie românească. Se ştie că, în anul 1873,
catedra de limba română a fost scoasă atât din Seminarul teologic, cât
şi din toate celelalte forme de învăţământ, aşa că de la această dată,
nu s-a mai auzit vorbindu-se româneşte prin şcolile basarabene. Tipo
grafia eparhială, îngrădită treptat, a lucrat tot mai puţin, iar în anul
1883, din porunca chiriarhului de neam rus al Chişinăului, a fost cu
totul lichidată. -După închiderea tipografiei eparhiale nu s-au mai
putut tipări în limba românească nici cărţi de cult şi nici cărţi de
cuprins religios-moral. Aşadar, nu numai Administraţia şi Justiţia, ci şi
şcoala şi chiar Biserica fuseseră transformate de ţarism în instrumente
de deznaţionalizare şi rusificare.
înţelegând că fără şcoală şi fără carte românească, fraţii săi basarabeni nu pueau fi scoşi din starea de înapoiere culturală în care se
zbăteau, tânărul misionar Gurie Grosu, împreună cu un alt apostol al
românismului basarabean, preotul Constantin Partenie, încep lupta
dârză pentru reintroducerea limbii româneşti în uzul bisericesc, în şcoa
lă şi în literatură.
în tumultul evenimentelor anului 1905, când toate etniile neoruse
din Imperiul ţarist reclamă drepturi naţionale, ieromonahul Gurie cau
tă să agite chestiunea limbii româneşti în rândurile intelectualilor şi
mai ales în sânul clericilor moldoveni din Basarabia. în gazeta rusă din
Chişinău Basarabscaia Jizni, el scrie o serie de articole despre necesi
tatea limbii româneşti în şcoală şi în Biserică. Astfel în nr. 272 din 30
octombrie 1905 al acestei gazete, în articolul intitulat O scumpă auto
rizaţie, prilejuit de aprobarea dată de Sinodul din Petersburg de a se
putea tipări cărţi bisericeşti şi broşuri cu conţinut religios-moral nu nu
mai în ruseşte, ci şi în româneşte, ieromonahul Gurie, după ce explică
însemnătatea limbii materne în cultul divin, face un apel călduros la
preoţii moldoveni, rugându-i să ia în discuţie la primul congres epar
hial chestiunea înfiinţării unei tipografii româneşti, precum şi a mijloa
celor necesare pentru funcţionarea ei. în continuare, în acelaşi articol
de gazetă, el invită «persoanele binefăcătoare» şi «mănăstirile moldo
veneşti» basarabene să vină în ajutorul norodului, ce «zace în întuneB. O. R.
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ricul religios şi moral», dând fiecare obolul lor pentru organizarea tipo
grafiei şi tipărirea de cărţi româneşti.
Prestigiul moral şi intelectual al ieromonahului Gurie era aşa de
mare, încât în toamna anului 1905, când s-a adunat Congresul eparhial,
printre cele dintâi chestiuni înscrise la ordinea de zi au figurat intro
ducerea la Seminarul teologic şi la Şcoala eparhială de fete din Chişinău a catedrei de limba română, precum şi înfiinţarea Tipografiei epar
hiale, de care se simţea mare nevoie pentru tipărirea cărţilor bisericeşti
şi altor cărţi româneşti, Congresul eparhial, în unanimitate, a primit
aceste două propuneri şi în acelaşi timp a votat şi sumele necesare
pentru întreţinerea profesorului de limba română, precum şi pentru în
fiinţarea Tipografiei eparhiale.
Ca urmare a aprobării de către Sinodul rusesc a hotărârilor Congre
sului eparhial, în anul 1906 a fost introdusă, pe cheltuiala eparhiei, lim
ba română în clasele a V-a şi a Vl-a, respectiv a IX-a şi a X-a, la Se
minarul teologic şi la Şcoala eparhială de fete din Chişinău. Ea era
socotită, însă, ca obiect neobligatoriu şi se mărginea la limba veche
bisericească, pentru a se putea citi cărţile bisericeşti.
Este bine de reţinut că, în primul an, din lipsa fondurilor, profe
sorului de limba română Gr. D. Constantinescu i s-a plătit salariul de
către ieromonahul Gurie, din economiile sale personale.
In sfârşit, la 26 octombrie 1906, în urma ostenelilor ieromonahului
Gurie, s-a inaugurat, cu mare solemnitate, Tipografia eparhială, fiind
sfinţită în prezenţa autorităţilor bisericeşti şi a celor administrative,
precum şi a unui număr impunător de intelectuali moldoveni, între care
OEm. Gavriliţă, directorul gazetei Basarabia. Cu acest prilej, ieromona
hul Gurie a tinut o frumoasă cuvântare.
De la început, tipografia a lucrat foarte productiv. Primele tipări
turi au fost broşurile şi foile religios-morale în limba română, apoi căr
ţile de cult. în primul rând, s-a tipărit Psaltirea, iar după aceea, Trebnicul cel Mare şi Trebnicul cel Mic, .Ceaslovul, Molitfelnicul, diferite
acatiste si altele.
Dar, pentru pregătirea şi
îndrumarea
preoţilor moldoveni din
Eparhia Chişinăului şi Hotinului în spirit naţional românesc, ca şi pen
tru luminarea poporului basarabean, se cerea înfiinţarea unei reviste
bisericeşti cu caracter naţional. Meritul înfiinţării ei a revenit tot iero
monahului Gurie Grosu, care a înaintat Congresului eparhial, în anul
1907, un raport privind necesitatea unei reviste bisericeşti în limba ro
mână. Totodată, el a popularizat această idee în rândurile clericilor,
arătându-le însemnătatea unei publicaţii româneşti pentru interesele
culturale şi naţionale ale românilor basarabeni. Pe baza argumentelor
din acest raport, Congresul eparhial a hotărât înfiinţarea unei aseme
nea reviste. Astfel, la 1 ianuarie 1908, a început să apară lia Chişinău
revista românească Luminătorul, dar cu caractere chirilice, cum era
uzul în Basarabia pe atunci, care îşi continuă existenţa până astăzi.
A fost o idee fericită şi venită la timp. Pe atunci, în Basarabia nu
era nici o altă publicaţie în limba românească, iar în şcoli şi în instituţii
le de stat se vorbea numai ruseşte. în familiile de intelectuali, îndeosebi
pe la oraşe, nu se mai vorbea româneşte. Poporul de la sate, evlavios
»
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şi setos de hrană duhovnicească, işi păstrase pe deplin limba sa naţio
nală, dar zăcea în întuneric cultural şi aştepta lumina, fiind lipsit de
orice publicaţie scrisă, accesibilă lui. De aceea, potrivit programului
adoptat, Luminătorul îşi propunea să aibă caracter popular şi să pu
blice articole cu cuprins dogmatic şi religios-moral, predici, povestiri din
viaţa sfinţilor şi vechilor creştini, texte cu conţinut educativ creştinesc
şi în legătură cu nevoile eparhiei şi instituţiilor ei, precum şi poezii
de factură religioasă, note, recenzii, ştiri etc.
Cel dintâi redactor şi îndrumător al revistei a fost ieromonahul
Gurie. Dar, având ca misionar obligaţia de a cerceta Eparhia, lipsind
uneori din Chişinău, a mai fost numit spre ajutor, ca al doilea redactor
al revistei, Pr. Constantin Popovici, pe atunci slujitor la Catedrală şi
profesor la Seminarul teologic. Peste două decenii şi jumătate de la
acest eveniment, Pr. Constantin Popovici va mărturisi în Luminătorul,
nr. 1 din ianuarie 1933, p. 26, că a primit cu sfială numirea sa ca redac
tor al revistei, pentru că, '«deşi moldovean, care până la zece ani n-am
cunoscut limba rusă, dar, făcând studiile secundare şi superioare în
limba rusă, petrecând tot timpul în mediul rusesc, făcând şi serviciu ca
profesor în limba rusă, pierzând orice legătură cu poporul de jos, nu mă
obişnuisem să scriu româneşte şi nu mă găseam în stare să fiu de mare
folos ca redactor al revistei româneşti Luminătorul. Nădejdea însă era
la ieromonahul Gurie, fostul meu elev de la Seminar, care, în calitate
de misionar eparhial, se obişnuise a ţine conferinţe pentru moldoveni în
limba românească, avea mai strânsă legătură cu poporul de la sate şi
cunoştea mai bine decât mine limba curată românească, limba de carte».
Revista a fost primită cu bucurie şi dragoste atât de cler, cât şi
de popor, având un număr considerabil de abonaţi şi între creştinii
ştiutori de carte de la sate. Clerul sau mai bine zis parohiile au fost
abonate la revistă din oficiu.
înfinţarea revistei Luminătorul a fost un fapt cultural de mare
însemnătate şi a avut un rol important atât pentru nevoile bisericeşti,
cât şi pentru interesele naţionale, căci publicaţiile româneşti periodice,
apărute după anul 1905, ca Basarabia, Viaţa Basarabiei şi Moldoveanul
dispăruseră una după alta, iar cititorul român nu era slujit decât de
câteva broşurele şi mici foiţe pe care le scotea, începând din 1902, Frăţimea «Naşterii lui Hristos» din Chişinău. Revista nu numai că a împlinit
pe cât s-a putut cerinţele sufleteşti ale poporului, dar a ajutat şi la
dezvoltarea şi mai buna cunoaştere a limbii româneşti, trezind interes
pentru ea. Totodată, propovăduind adevărurile veşnice care alcătuiesc
religia creştină şi problemele care interesau Biserica şi pe slujitorii şi
credincioşii ei, Luminătorul a găzduit în paginile sale o largă dezbatere
asupra întregului mers al vieţii spirituale a românilor din Basarabia.
Aşadar, Luminătorul a fost vreme îndelungată singura publicaţie peri
odică românească, cu apariţie lunară şi cu răspândire în întreaga pro
vincie basarabeană şi chiar şi pentru românii de peste Nistru, tinde s-a
putut publica în limba naţională cuvântul de îndrumare şi povăţuire al
Bisericii strămoşeşti.
Pe lângă activitatea de întemeiere şi editare a revistei Luminăto
rul, ieromonahul Gurie, care aducea cărţi pe furiş din ţară, dintre care
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nu lipseau operele lui Ion Creangă, a mai publicat, în 1908, Carte de
învăţătură despre legea lui Dumnezeu, un manual cu caracter didactic
bisericesc de 310 pagini, apoi, la 31 mai 1909, a scos la lumină celebra
sa Bucoavnă moldovenească, de fapt un remarcabil Abecedar românesc
cu texte bisericeşti, conceput şi realizat pe baza celor mai avansate ce
rinţe ale Pedagogiei, urmat de o Carte de citire şi mai multe broşuri
cu caracter religios, unele retipărite, în mai multe ediţii, cu litere lati
ne, în anii ce au urmat, care s-au răspândit iute printre românii din
Basarabia, într-o vreme când conştiinţa lor naţională era pe cale de a
fi adormită.
Astfel, a lucrat cu râvnă tânărul misionar eparhial, ieromonahul
Gurie Grosu, numai şapte ani, căci mişcarea aceasta naţional-culturală
românească n-a fost văzută bine de funcţionarii rusi, care aveau ca
misiune deznaţionalizarea Basarabiei. Aceştia, împreună cu o serie de
români renegaţi, au atras atenţia Petersburgului asupra pericolului ce
prezintă pentru scopurile ruseşti activitatea naţionalistă a ieromonahu
lui Gurie, al cărui nume devenise popular printre moldoveni, după cum
bine cunoscute erau şi legăturile lui cu fraţii de dincoace de Prut, din
România-Tara mamă.
Ca urmare, în octombrie 1908, episcopul Vladimir Sincovski al Chişinăului şi Hotinului, care, deşi rus de neam, se ţinea departe de poli
tica de rusificare, nevoind să devină instrument de deznaţionalizare în
Basarabia, a fost mutat într-o eparhie centrală, iar în locul său a fost
numit aprigul episcop Serafim Ciceagov, fost polcovnic de gardă impe
rială şi însărcinat cu misiunea specială de a stârpi «separatismul încui
bat în sânul clerului moldovenesc din Basarabia».
Acest episcop, care, imediat ce a urcat în scaun, a scos limba ro
mână din şcoli de frica «separatismului moldovenesc», privea cu ochi
răi pe cei ce lucrau la conducerea tipografiei eparhiale şi în redacţia
revistei Luminătorul, punând chiar să fie urmăriţi sub pretext că ei
alterează cărţile bisericeşti, deşi ele erau o reeditare a ediţiilor mai
vechi apărute la Chişinău, cu înlocuirea doar a unor cuvinte ieşite din
uz. In fruntea lor îl socotea pe ieromonahul Gurie Grosu, care adesea
slujea şi vorbea în româneşte, denunţat noului episcop de cozile de topor
basarabene ca «cel mai periculos separatist», deci, element primejdios
pentru interesele ruseşti.
Astfel, după ce, la 31 mai 1909, îl ridică la treapta de arhimandrit,
recunoscându-i în felul acesta meritele în slujba Ortodoxiei, episcopul
Serafim îi face raport către Ober-Procurorul Sf. Sinod rus, învinuindu-1
de naţionalism şi separatism şi obţine, la 16 decembrie, acelaşi an, exi
larea lui în fundul Rusiei, la mănăstirea Spaso-Avramiev, din guver
nământul Smolensk, în Siberia de nord. De aici, arhimandritul Gurie
va reuşi să plece abia peste cinci ani, transformându-se ea profesor şi
director al Şcolii normale de învăţători pentru şcolile bisericeşti din
Alexandrovsk-Gruşevsk, din regiunea Donului, iar de acolo, în 1914, la
o şcoală asemănătoare, tot ca profesor şi director, din satul Samovca,
guvernământul Hersonului, de unde va sc§pa definitiv abia în martie
1917, graţie prăbuşirii autocratismului ţarist.
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Iată că, clârzenia şi sentimentele lui româneşti i-au pricinuit sufe
rinţe şi amărăciuni, pe care le-a îndurat însă cu o răbdare muceniceasc-ă, având credinţă în biruinţa neamului său. Intorcându-se la Chi
şinău, după aproape opt ani de exil, arhimandritul Gurie reia opera
misionară începută cu un deceniu şi jumătate în urmă, precum şi lucra
rea de naţionalizare a Bisericii, a Şcolii şi a editurilor basarabene. El
a luat parte activă la mişcarea naţională, în toate fazele, dedicându-se
în special misiunii culturale, în care scop a ţinut conferinţe, a editat
cărţi şi broşuri, a publicat articole în presă, a lucrat în Comisiunea cen
trală pentru naţionalizarea învăţământului basarabean, a predat limba
română în mai multe şcoli şi a oficiat slujbe bisericeşti în româneşte.
Acum, transformă el Bucoavna, publicată mai înainte cu buchii ruseşti,
în Abecedar cu litere latine, care s-a tipărit într-un tiraj de 50.000
exemplare şi a fost introdus în şcolile din întreaga Basarabie.
jîn acelaşi timp, arhimandritul Gurie se alătură mişcării naţionale,
care a dus la proclamarea Republicii Moldoveneşti şi s-a încununat prin
actul de unire a Basarabiei cu Patria mamă. El a luat parte activă, ca
deputa't, la deschiderea Sfatului Ţării, în ziua de 25 noiembrie 1917,
unde a oficiat un Te-Deum şi a rostit o memorabilă şi însufleţită cu
vântare, care a determinat caracterul lucrărilor ulterioare ale acestui
parlament basarabean, precum şi evenimentele istorice de mai târziu.
La 16 februarie 1918, arhimandritul Gurie a fost numit de Sfatul
Ţării în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Cultelor, ceea ce
i-a dat posibilitatea să se avânte în lucrarea pe teren naţional-bisericesc cu puteri îndoite. Aflat la conducerea şi îndrumarea cultelor din
Basarabia, el a lucrat în realitate la o operă mult mai mare : pregătirea
reversării fără zăbavă a apelor basarabene în albia fluviului românesc.
După înfăptuirea unirii Basarabiei cu România, arhimandritul Gu
rie, ce făcuse parte şi din delegaţia care a venit la Iaşi, în 1918, şi a
prezentat Regelui Ferdinand actul Unirii, a continuat munca devotată
pentru prosperarea vieţii naţional-bisericeşti în provincia românească
de peste Prut. Activitatea sa plină de zel a atras atenţia Sfântului Si
nod al Bisericii Ortodoxe Române, ce se afla atunci la Iaşi, care, la 4
iulie 1918, l-a ales episcop-vicar al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei. A
fost hirotonit arhiereu, cu titlul de Botosăneanul, la 15 iulie, acelaşi an.
La 1 ianuarie 1920, Sfântul Sinod l-a delegat provizoriu cu condu
cerea Eparhiei Chişinăului şi Hotinului, pentru ca, la 21 februarie,
acelaşi an, să fie cerut arhiepiscop titular de Congresul general al preo
ţilor şi mirenilor din Basarabia. Dând urmare acestei dorinţe, Sfântul
Sinod, în şedinţa sa din 17 decembrie 1920, l-a numit pe arhiereul Gurie
Botoşeneanul ca arhiepiscop titular al Chişinăului şi Hotinului, demni
tate în care a fost întărit prin înaltul Decret Regal nr. 5481 din 25 de
cembrie 1920, publicat în Monitorul Oficial nr. 216 din 30 decembrie,
acelaşi an. învestitura ca arhiepiscop a primit-o, după vechile datini ale
ţării, la Bucureşti, în 29 martie 1921, iar instalarea canonică a avut loc
în catedrala din Chişinău, în ziua de 15 mai, acelaşi an, în prezenţa
mitropolitului primat Miron Cristea şi a lui Octavian Goga, ministrul
Cultelor.
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în perioada imediat următoare, luând în consideraţie o mai veche
dorinţă a clerului şi credincioşilor basarabeni de a avea o mitropolie
la Chişinău şi considerând împlinirea ei ca o necesitate de ordin moral
şi naţional şi ca o legitimă trebuinţă pentru rosturile bisericeşti din
această provincie, Sfântul Sinod a înfiinţat, la 15 noiembrie 1923, pen
tru ţinutul dintre Prut şi Nistru, o mitropolie cu denumirea de Mitro
polia Basarabiei, având ca sufragane Arhiepiscopia Chişinăului şi Epis
copia Cetăţii Albe-Ismail. Ridicându-se scaunul Chişinăului la treapta
de mitropolie, recunoscută prin Legea pentru organizarea Bisericii Or
todoxe Române, votată de Parlamentul ţării la 6 mai 1925, Sfântul Si
nod, în şedinţa sa din 25 iunie 1927, ţinând seamă de cererea repetată
a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Chişinăului, a înălţat pe arhiepis
copul Gurie la vrednicia de mitropolit al Basarabiei.
întărit mitropolit al Basarabiei prin înaltul Decret Regal nr. 1136
din 21 aprilie 1928, a primit investi tura în această înaltă vrednicie la
Bucureşti, în 26 aprilie 1928 şi a fost instalat in scaun la Chişinău, în
28 aprilie, acelaşi an.
Ca arhiepiscop al Chişinăului şi mitropolit al Basarabiei, vlădica
Gurie, monah adevărat, blând şi smerit, a reprezentat în acele vremuri
o pildă vie de ierarh canonic. Cu energie, fără odihnă, prin viu grai
sau prin scrieri şi adânc pătrunzătoarele slujbe pe care le săvârşea,
mitropolitul Gurie a îndrumat şi educat turma încredinţată de Dumne
zeu spre păstorie. Accesibil pentru toţi clericii şi credincioşii, fără deo
sebire de rang sau situaţie, delicat, bun şi îndurător, el a lucrat din
toate puterile pentru luminarea şi povăţuirea păstoriţilor săi, îngrijindu-se totodată şi de cei nevoiaşi şi asupriţi de soartă. Avea înduplecare
către săraci. Fiind milostiv, uşor scotea banul din buzunar pentru ei.
El a înfiinţat burse la şcolile duhovniceşti şi a dat ajutoare însemnate
studenţilor şi elevilor lipsiţi de mijloace de pe la alte şcoli.
Având multe şi variate ocupaţiuni şi griji în calitate de mitropolit,
vlădica Gurie n-a părăsit lucrarea misionară, căreia i se dedicase de la
începutul slujirii sale bisericeşti. El s-a interesat îndeaproape de latura
misionară a activităţii clerului, dând îndrumări nemijlocite preoţilor
misionari, a prezidat şi a sprijinit direct societăţile misionare, îndeosebi
Frăţimea Naşterii lui Hrisîos din Chişinău, apoi, a scris în paginile
revistelor bisericeşti în chestiuni misionare şi a înfiinţat în acest scop
la Chişinău, în 1929, revista Misionarul, a tinut conferinţe misionare si
a stat de vorbă cu eretici şi sectanţi, povăţuindu-i şi îndemnându-i
să revină la calea cea bună, atât în timpul vizitelor canonice prin
eparhie, cât şi în alte împrejurări. Slujbele pe care le săvârşea erau
întregite întotdeauna cu o predică. Cuvântul său atrăgea mulţi credin
cioşi prin puterea sa de convingere şi de pătrundere în adâncul inimii
omeneşti. Prin aceste predici se dădeau lămuriri dogmatice, mângâieri
în dureri sufleteşti, raze de lumină atâtor întrebări omeneşti. Toată
această muncă misionară, în perioada celor 17 ani ai activităţii sale bi
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sericeşti, mitropolitul Gurie a săvârşit-o, peste tot, aproape anonim, cu
multă modestie şi smerenie, după datoria de creştin şi îndrumător al
celor încredinţaţi spre păstorire. Vlădica Gurie a susţinut şi apărat din
toate puterile sale Ortodoxia, căci a ştiut că el este zidul de piatră al
Neamului, că românismul şi Ortodoxia sunt nedespărţite.
Mitropolitului Gurie i-a fost dat să îndeplinească un rol istoric în
viaţa spirituală a Basarabiei şi prin aceea că, în calitate de mitropolit,
el a restaurat limba şi spiritul românesc în Biserica din această provin
cie. Şi aceasta a făcut-o cu credinţă în Dumnezeu, cu blândeţe şi cu
tact, aşa cum a lucrat întreaga-i viaţă. El s-a străduit să readucă Bise
rica din Basarabia la vechea ei tradiţie moldovenească şi să cultive
spiritul cultural, moral şi naţional în care marii ierarhi de odinioară
au îndrumat pe păstoriţii lor. Totodată, a căutat să împodobească sufle
tele credincioşilor nu numai cu virtuţile cardinale creştineşti, dar şi cu
acelea impuse de cerinţele vieţii naţionale româneşti, adăugând astfel la
patrimoniul strămoşesc un nou şi preţios prinos de muncă, de iubire
şi jertfă, din al cărui rod să poată trăi mai înlesnit şi mai mulţumit
generaţiile viitoare.
Un alt moment însemnat din istoria Mitropoliei basarabene, amin
tind de vlădica Gurie, l-a constituit şi Facultatea de teologie, înfiinţată
la Chişinău, în 1926, prin stăruinţele sale şi cu sprijinul Sfântului Si
nod şi al unor distinse personalităţi locale. Apreciind, mai mult decât
oricare altul, nevoia Bisericii de a avea preoţi instruiţi şi capabili să
ţină piept, în vâltoarea de atunci a timpului, atacurilor ce se dădeau
credinţei ortodoxe, mitropolitul Gurie a dat tot sprijinul său atât aces
tei facultăţi, unde a şi înfiinţat personal câteva burse pentru studenţii
nevoiaşi, dar merituoşi, cât şi susţinerii instituţiilor de cultură şi lucră
rii pe tărâm ştiinţific şi bisericesc, ca astfel Chişinăul să ajungă un cen
tru de cultură teologică de primă mână.
Drept recunoştinţă pentru ostenelile sale în slujba Bisericii şi Nea
mului, credincioşii din Chişinău, după ridicarea sa la rangul de mitro
polit, i-au oferit camilafcă albă, semn de distincţie mitropolitană, iar
din partea clerului i s-a dăruit, tot atunci, o mică cruce încrustată în
diamante pentru purtarea pe camilafcă. Totodată, Municipalitatea Chişinăului a dat uneia din străzile oraşului numele mitropolitului Gurie.
A fost un arhipăstor deosebit şi nimic nu l-ar fi mişcat din rolul
său istoric, dacă împrejurările n-ar fi fost prea tumultoase şi nu l-ar fi
apăsat aşa de greu. Om realmente bun şi îngăduitor, la care mistica
credinţei se unea cu neglijarea amănuntelor vieţii zilnice, vlădica Gurie
a avut de suferit de pe urma bunătăţii sale şi a încrederii pe care şi-o
punea în oameni, judecându-i cu generozitate după chipul şi asemăna
rea sufletului său. El a avut şi duşmani, aşa cum arăta fostul ministru
Ion Pelivan la slujba înmormântării mitropolitului Gurie, relatată de
revista Luminătorul, nr. 10— 12 din octombrie-decembrie 1943, p. 749 :
«Unii îl urau, în special ruşii şi rusificaţii, pentru intransigenţa sa în
chestiunea stilului nou în Biserică. El a fost mult bârfit de apaşii unei
prese dezmăţate, străine de ţară, după cum au fost bârfiţi toţi naţiona
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liştii activi ai Basarabiei. N-a fost minciună, n-a fost insultă, n-a fost
calomnie grosolană pe care aceşti apaşi străini să nu le fi aruncat pe
socoteala bunului român, înflăcăratului naţionalist şi iertătorului părinte
duhovnicesc, care a fost mitropolitul Gurie. Scopul bârfelilor era ca,
lovind în fruntaşii românismului basarabean, să compromită cauza pen
tru care aceştia luptau, inclusiv şi marele act al Unirii».
Aceşti oameni cârtitori, unii chiar dintre colaboratorii săi apropiaţi,
au creat şi întreţinut cu dibăcie în jurul mitropolitului Gurie o atmos
feră de intrigă şi defăimare dintre cele mai apăsătoare şi acuzându-1
de rea administrare a averii eparhiale, au determinat Ministerul Culte
lor să deschidă împotriva lui un proces penal la înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie. Totodată, ei au făcut presiuni, prin autorităţile laice, la
Sfântul Sinod şi, sub motiv că ar putea influenţa desfăşurarea anchetei,
au obţinut, la 11 noiembrie 1936, suspendarea lui temporară, pe durata
procesului, din demnitatea de arhiepiscop al Chişinăului şi mitropolit
al Basarabiei, umbrind astfel de amărăciune ultim ii ani ai vlădicii
Gurie. Pe timpul suspendării din funcţie i s-a stabilit, după preferinţă,
domiciliul la una din mănăstirile Putna sau Dragomirna, din cuprinsul
Mitropoliei Bucovinei. întrucât desfăşurarea procesului a cerut prezenţa
lui în Capitală, vlădica Gurie a stat un timp la Bucureşti, fiind nevoit
să-şi închidă zilele prin diferite camere de hotel, neavând altă locuinţă.
Contribuţia pe care a adus-o cu prisosinţă naţionalismului basara
bean, în vremea când prea puţini se încumetau a întreprinde acele În
drăzneşte încercări de unire cu Patria, a fost plătită aşa de crud
de marele ierarh, care a trebuit să rabde atât de mult din pricina unor
oameni mici la suflet şi supuşi tuturor influenţelor oculte.
Procesul ce i-a fast intentat, deşi n-a formulat nici un cap de
acuzare împotriva «sa, a fost menţinut pe rol timp de patru ani, tocmai
pentru a împiedica întoarcerea mitropolitului Gurie în scaunul său de
la Chişinău. în decembrie 1940, însă, după pierderea Basarabiei, Mi
nisterul Cultelor, la intervenţia căruia justiţia declanşase ancheta, şi-a
retras acţiunea, căci nu mai avea temei legal şi procesul s-a închis. Tot
atunci, la cererea Ministerului Cultelor, Sfântul Sinod i-a ridicat suspen
darea şi l-a repus în toate drepturile sale de arhiepiscop şi mitropolit.
N-a putut să se întoarcă la păstoriţii săi, căci ei căzuseră sub ocupaţie
străină. A locuit în acest timp la Bucureşti, într-o chilie a mănăstirii
Antim.
La 12 septembrie 1941, după atâta zbucium sufletesc, vlădica Gurie
a depus cerere de retragere din demnitatea de arhiepiscop al Chişi
năului şi mitropolit al Basarabiei, care i-a fost primită cu data de
1 octombrie, acelaşi an. Desigur, retras de la conducerea eparhiei, vlă
dica Gurie, un pasionat al slujbei religioase, în care simţea îndeosebi
fiorii divini ai extazului, a mai suferit şi din cauza neîntrebuinţării
sale, a apariţiei tot mai rare în preajma altarului. Dar, cât trebuie să
fi îndurat el în anul teribil 1940, ce chinuri sufleteşti trebuie să-i fi
provocat pierderea provinciei natale, pe care avea tot dreptul s-o creadă
pe vecie întrupată în patrimoniul nostru strămoşesc ! A apucat, totuşi,
să vadă trecerea vijelioasă a Prutului de către armatele noastre, în
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1941, dar îşi dădea seama că primejdia nu era complet înlăturată, că
brazda dreptăţii nu era încă defintiv trasată. Ce trebuie să fi cugetat
vlădica Gurie despre această întoarcere a destinului, neexplicabilă pen
tru omul care îşi închipuise dreptatea instalată de-a pururi pe pământ !
După pensionare, intenţiona, potrivit propriilor mărturisiri, să se
retragă pentru restul zilelor la mănăstirea Noul Neamţ (Chiţcani), ju
deţul Tighina, unde îşi avea metania. Era chemat acolo de dragostea
pentru mama sa, în vârstă de 81 ani, rămasă fără sprijin şi împovărată
de mari greutăţi, căci fiul ei cel mai mic, nevoit să se refugieze, îi
lăsase în grijă soţia şi patru copii mici. Tot în Basarabia era chemat şi
de mormintele tatălui1 şi ale fraţilor săi decedaţi, ca .şi de cele ale
părinţilor săi duhovniceşti de la mănăstirea Noul Neamţ, care îl călăuzi
seră în primii ani de viaţă monahală şi de memoria cărora se simţea
legat sufleteşte.
Chinuit de aceste frământări, la 16 noiembrie 1943, tocmai când
hotărâse să se stabilească pentru o vreme la mănăstirea Cernica, până
la normalizarea situaţiei în Basarabia, vlădica Gurie a trecut la Domnul,
împăcat că şi^a împlinit datoria pe pământ de ierarh evlavios şi de
adevărat român. Basarabia a pierdut atunci un fiu bun şi credincios.
Funeraliile mitropolitului Gurie s-au desfăşurat duminică 21 noiem
brie 1943, la mănăstirea Antim din Bucureşti. Au participat : patriarhul
Nieodim, prof. loan Petrovici, ministrul Culturii naţionale şi al cultelor,
membri ai fostului Sfat al Ţării de la Chişinău, generali şi ofiţeri supe
riori, numeroşi preoţi şi credincioşi. Slujba înmormântării, după cano
nul mănăstiresc, a fost oficiată de mitropolitul Visarion Puiu şi arhie
reii Efrem Tighineanul şi Valerian Botoşăneanul, ajutaţi de un sobor
de preoţi şi diaconi, răspunsurile fiind date de corul mănăstirii Antim.
După ce toţi cei prezenţi s-au apropiat şi şi-au luat rămas bun de la
cel ce până de curând slujea, predica şi binecuvânta blând şi mân
gâietor, iar acum stătea fără suflare şi fără glas, sicriul cu rămăşiţele
pământeşti ale mitropolitului Gurie, înfăşurat în Tricolorul românesc,
ca recunoştinţă a meritelor sale pentru triumful cauzei naţionale în
Basarabia, a fost pornit spre mănăstirea Cernica şi, în timp ce era
coborât în cripta cimitirului mănăstirii, arhiereul slujitor a rostit de
trei ori cuvintele de despărţire : «Veşnică să fie amintirea ta, vredni
ciile de pomenire frate al nostru, mitropolite Gurie !».
Moartea sa prematură şi neaşteptată, la spitalul «Brâncovenesc» din
Capitală, unde se internase doar cu câteva zile în urmă, departe de
Basarabia lui dragă, în care s-a născut, a crescut şi a lucrat şi pentru
care a trebuit să sufere atâta, a pricinuit consternare printre credincioşii
basarabeni, pentru că, cu el s-a stins ultimul ierarh ridicat dintre fiii
Moldovei dintre Prut şi Nistru. A murit la vârsta de 66 ani, vârstă la
care atâţia arhipăstori îşi oferă încă serviciile lor Bisericii, regretând,
nu atât pentru acel şir de persecuţii ţariste care i-au adus exilul, ci mai
ales pentru neputinţa de a-şi sluji până la sfârşit neamul din care se
trăgea.
»
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Mitropolitul Gurie a întruchipat, în făptura lui blândă şi smerită,
chipul Basarabiei martire. El a fost legat de provincia dintre Prut şi
Nistru nu numai prin treapta înaltă ce a ocupat în ierarhia noastră
bisericească, ci şi prin întreaga lui viaţă, prin însăşi făptura lui spiri
tuală, prin idealurile şi năzuinţele lui, prin activitatea lui zilnică. în
viaţa mitropolitului Gurie, călugăr desăvârşit, credincios până la viziuni
mistice, rezistent şi dârz până la sacrificiul de sine, până la martiraj,
în suferinţele pe care le-a îndurat, citim istoria plină de înţeles a
poporului românesc din Basarabia : credinţa fierbinte în Dumnezeu şi
în dreptate, zbuciumul sufletesc, suferinţele şi răbdarea lui de veacuri,
rezistenţa şi dârzenia lui proverbială. Deşi înstrăinat de păstoriţii săi,
despărţit de bătrâna sa mamă, pe care a iubit-o cu adevărat, departe de
mormântul tatălui său, a cărui moarte timpurie a regretat-o mereu,
mitropolitul Gurie a ştiut totuşi să suporte toate cu o răbdare moldo
venească de neînfrânt. A fost singura satisfacţie din ultimele clipe ale
vieţii lui. Aceste însuşiri mari ale sufletului său îl aşază în rândurile
adevăraţilor arhierei ortodocşi.
Mitopolitul Gurie n-a fost numai arhipăstor de suflete, ci şi expo
nentul destinului istoric şi naţional al Basarabiei. întreaga iui viaţă a
fost închinată ideii româneşti din Basarabia. Pentru această idee a
lucrat, pentru ea a suferit, fiind hulit de duşmanii neamului, cărora
nu le convenea activitatea lui.
A iubit mult poporul. Sub stăpânirea străină, deşi cu mijloace re
duse, a fost singurul intelectual basarabean care a deschis poarta cărţii
româneşti, dându-i un abecedar. Din aceleaşi sentimente, a fost prezent
şi la ctitoria Luminătorului, a Tipografiei eparhiale şi la întemeierea
Frăţimii Naşterea lui Hristos, unde şi-a pus şi bănuţul lui de sprijin.
A făcut, deci, apostolat şi a răspândit cartea românească în Basarabia
cu o îndrăzneală vrednică de admirat, redeşteptând sentimentul de
grai naţional în această parte a vechii Moldove a lui Ştefan cel Mare
şi Sfânt şi a înţeleptului şi priceputului domnitor Vasile Lupu, care,
cel dintâi, a dat în limba poporului, în tiparniţa de la Iaşi, cărţi pe
înţelesul lui. Cele trei realizări ale mitropolitului Gurie : limba româ
nească în Biserică şi în Şcoală, Tipografia şi revista Luminătorul au
fost durabile. De aceea, se poate zice că el a pus piatra de început în
opera naţională în Basarabia.
Istoria va avea grijă să-l aşeze acolo de unde patimile omeneşti
l-au strămutat. Iar cei care l-au înţeles, au datoria, cel puţin acum, să
facă în aşa fel ca rămăşiţele sale pământeşti, care îşi dorm somnul de
veci la mănăstirea Cemica, sub o cruce de pe oare s-a şters cu totul
fotografia şi aproape că nu se mai cunoaşte nici inscripţia, să odihnească
pe pământul scumpei sale Basarabii, după care a lăcrimat atâţia ani,
dând astfel prilej generaţiilor de azi şi celor ce vor urma să poată
îngenunchea la lespedea rece a mormântului său, atât de mult pilduitoare
pentru toate inimile şi conştiinţele româneşti.
GH. VAS1LESCU

UN VREDNIC IERARH AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE :
EPISCOPUL VASILE COMAN AL ORADEI (1912— 1992)
Printre înfăptuirile de seamă, pe tărâm bisericesc, de după Marea
Unire din Decembrie 19i8, se numără şi reînfiinţarea, la 30 august 1920,
a Episcopiei Oradea, având ca prim chiariarh pe episcopul Roman Ciorogariu (1852— 1936), care a deţinut această demnitate între anii 1920—
1936. Acesta, prin numeroase înfăptuiri pe plan bisericesc, a lăsat, la
trecerea sa din viaţă, petrecută la 21 ianuarie 1936, la Oradea, un
important centru cultural teologic.
Acestuia i-a urmat în scaun profesorul de Dogmatică de la Aca
demia teologică «Andreiana» din Sibiu, Nicolae Popovici (1903— 1960),
episcop eparhiot între anii 1936— 1950, socotit ca unul din cei mai
învăţaţi ierarhi ai vremii. Scos din scaun la 5 octombrie 1950, i se dă
domiciliu forţat la mănăstirea Cheia, judeţul Prahova, dându-şi obştescul
sfârşit la 20 octombrie 1960.
Între 1951— 1969 episcop la Oradea a fost Valerian Zaharia.
Al patrulea episcop al Episcopiei Oradei a fost vrednicul de
pomenire, ierarhul Vasile Coman. Viitorul vlădică vede lumina zilei la
25 decembrie 1912, în localitatea Deal, din judeţul Alba Iulia, într-o
familie de creştini ortodocşi, părinţii numindu-se Ioan şi Ioana Coman.
Şcoala primară a urmat-o în satul natal, iar cursurile secundare la
liceul «Aurel Vlaicu», din Orăştie (1923— 1930), după care în toamna
anului 1930 se înscrie la Academia teologică «Andreiana» din Sibiu, ale
cărei cursuri le absolvă în 1934 ca şef de promoţie.
între 1934— 1935 tânărul Vasile Coman, primind o bursă din partea
Arhiepiscopiei Sibiului, la îndemnul Mitropolitului Nicolae Bălan şi la
recomandarea rectorului Academiei, profesorul Nicolae Colan, urmează
cursuri la Facultatea de Ştiinţe Naturale de la Universitatea din Cluj.
Nu termină însă facultatea, întrucât căsătorindu-se, este hirotonit preot
pe seama parohiei Şimca, la 28 februarie 1936.
în acest an susţine la Facultatea de Teologie din Bucureşti exa
menul de licenţă cu lucrarea : Doctrina despre purgatoriu şi comba
terea ei, cu calificativul «distincţie». în urma examenului de licenţă
dobândeşte dreptul de a fi şi profesor de Religie (1936— 1942). Intre
timp se transferă ca preot la parohia «Sf. Adormire» din Braşov-Cetate,
unde desfăşoară o activitate misionar-pastorală de mare 'anvergură.
în vremuri grele pentru ţară şi biserică, între 1944— 1947 urmează
la Facultatea de Teologie din Bucureşti cursurile de doctorat, încunu
nate cu titlul de «doctor în Teologie» cu teza : Rugăciunile pentru
căpetenia şi autorităţile Statului în cultul creştin, apreciată cu califica
tivul «magna cum laude».
Pentru că autoritatea bisericească a reperat la vrednicul preot
Vasile Coman calităţi deosebite de diriguitor ecleziastic, la 1 ianua
rie 1957 i se acordă titlul de protopop al Protoieriei Braşov, funcţie în
care activează timp de 14 ani încheiaţi, cu rezultate remarcabile, făcân-
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du-se iubit şi stimat de toţi preoţii braşoveni pentru competenţa cu
care i-a condus.
Rămânând văduv prin trecerea ia cele veşnice a vrednicei şi distin
sei sale soţii şi în urma vacantării scaunului episcopal de la Oradea,
Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales pe protoiereul Vasile Coman, la
13 decembrie 1970, ca episcop al Oradiei, hirotonia întru arhiereu pri
mind-o la 27 decembrie 1970, iar înscăunarea ca episcop eparhiot făcându-se în catedrala episcopală, «biserica cu lună», la 10 ianuarie 1971.
De la această dată, pentru episcopul Vasile începe o nouă, grea,
dar fructuoasă perioadă. Prima grijă a proaspătului ierarh al Oradiei a
fost să-şi cunoască păstoriţii. De aceea a iniţiat o reţea de vizite cano
nice prin care, în cei 21 de ani de arhipăstorire, a cercetat pe toţi preoţii
şi toate parohiile şi filialele eparhiei.
In fiecare unitate bisericească a săvârşit Sfânta -Liturghie sau Ve
cernia, slujbe pe care le-a însoţit de fiecare dată de cuvântări ziditoare
de suflet în care trata problemele cele mai diverse, plecând de la întă
rirea credinţei ortodoxe, atât de ameninţată în această parte a ţării de
prozelitismul sectar, continuând cu conştientizarea misiunii de adevărat
apostol pe care trebuie s-o împlinească orice preot ortodox în contem
poraneitate şi sfârşind cu problemele practice legate de repararea şi
pictarea bisericilor în stilul ortodox îndătinat, atingând de fiecare dată
şi alte probleme de mare interes bisericesc şi misionar cu care se
confruntă preoţii şi credincioşii ortodocşi din Bihor şi Satu Mare.
Dar episcopul Vasile şi-a dat seama imediat de un fapt îngrijorător :
lipsa preoţilor. Multe parohii erau văduvite de păstorul sufletesc de ani
de zile,, fapt ce uşura propaganda sectară. In asemenea situaţie episcopul
Vasile a trimis la Seminarul special de la Curtea de Argeş, ca şi la
seminariile din Cluj şi Caransebeş, ca şi la Institutul teologic universitar
din Sibiu o întreagă cohortă de tineri, pe care, după absolvire, i-a
hirotonit preoţi, pe cei mai mulţi dintre ei chiar în bisericile parohiilor
unde aveau să activeze, instalându-i cu fast şi ocupându-se înareaproape
de activitatea lor.
Astfel numărul celor hirotoniţi de episcopul Vasile este impresio
nant, depăşind cifra de 500. Roadele acestei binecuvântate munci misio
nare, fără precedent în eparhia Oradiei, n-au întârziat să se arate,
înflăcăraţi, de ierarhul itinerant neobosit, preoţii şi credincioşii orto
docşi încep dubla lucrare : de revigorare a credinţei strămoşeşti şi de
consolidare şi pictare a bisericilor parohiale şi filiale.
Astfel, în vremea aceasta absolut toate bisericile din eparhie sunt
restaurate şi majoritatea sunt împodobite cu picturi în tehnica fresco
şi în stil neobizantin. Erau însă şi parohii lipsite de biserici sau cu
biserici de lemn neîncăpătoare. în aceste parohii iniţiază, împreună cu
preoţii şi credincioşii, construcţii noi de biserici, multe din el înălţate
fără autorizaţii de construcţie căci acestea se obţineau cu foarte mare
greutate atunci.
Numărul bisericilor noi se ridică la cifra de 40. Pentru a-i deter
mina pe preoţi să locuiască în mijlocul păstoriţilor lor, iniţiază
construcţii noi de case parohiale şi modernizarea celor vechi. Aşa se
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face că în acest răstimp se construiesc în Episcopia Oradiei peste 160 de
case parohiale, iar toate cele vechi se reînnoiesc. Iniţiază, de aseme
nea, construirea a patru oficii protopopeşti, dotate cu săli "de conferinţe
şi cu cămine preoţeşti, utilate cu mobilier nou şi cu încălzire centrală.
Concomitent se ocupă şi de modernizarea Centrului eparhial :
reînnoieşte faţada palatului episcopal, transformă în capelă episcopală
un 'apartament de la etaj, împodobind-o cu pictură şi dotând-o cu toate
obiectele de culit necesare într-o biserică. Aici îşi făcea rugăciunea
zilnică şi adesea săvârşea Sfânta Liturghie. Tot în acest timp construieşte
şi o fabrică de lumânări cu ajutorul căreia reintroduce, în cultul ortodox
din parohiile de la hotarul de vest, îndătinata lumânare atât de mult
neglijată de ortodocşii de aici sub influenţa neoprotestantă.
întrucât Biserica Ortodoxă Română reintră, din 1961, în Mişcarea
ecumenică, episcopului Vasile i se încredinţează din partea Sfântului
Sinod sarcina ca, împreună eu un grup de teologi români, să se ocupe
de problemele propuse de Comisia interortodoxă pentru pregătirea
dialogului cu Biserica Luterană şi de acelea ce intră în sfera Comisiei
interortodoxe pentru pregătirea dialogului cu reformaţii.
în acest sens conduce sau face parte din delegaţii ale Bisericii
Ortodoxe Române care au vizitat ţări din aproape toate continentele,
aducându-şi din plin contribuţia la cunoaşterea şi prestigiul Bisericii
noastre în faţa întregii creştinătăţi. Aşa se explică de ce îl găsim
conferenţiind în diferite ţări de pe mapamond precum : fosta Republică
Federală a Germaniei (în mai «multe rânduri), Austria, Canada, Anglia,
Statele Unite ale Amerieii, Etiopia, Creta, Grecia, Cipru, Elveţia, Islanda,
Finlanda, Suedia, Norvegia etc.
Strădania sa pe tărâm ecumenic s-a consumat cu bune rezultate
pentru Biserica Ortodoxă Română,căci în urma medierilor şi
inter
venţiilor sale, s-au întins punţi delegătură cu foarte multeBiserici ai
căror reprezentanţi ne-au vizitat ţara, cunoscând 'la faţa locului Biserica
noastră şi problemele cu care se confruntă ea.
Să amintim şi faptul că Episcopia Oradiei fiind în imediata apro
piere a graniţei noastre cu Ungaria, episcopului Vasile i s-a încredin
ţat, pentru prestigiul de care se bucura pe plan intern şi internaţional
bisericesc, jurisdicţia canonică asupra Vicariatului ortodox român de
aici, cu sediul la Gyula, cu cele 19parohii şi două filiale, cu cele 15 bi
serici şi patru capele, împreună cu preoţii care le deservesc.
în afara acestor activităţi bisericeşti şi ecumenice prodigioase, ca
şi în afara celor legate de treburile gospodăreşti ce incumbă admi
nistraţiei episcopale, ierarhul Vasile' Coman şi-a găsit timp şi pentru
scrisul şi tipăriturile religioase. Astfel publică cinci titluri de cărţi
personale şi şapte scrise sub îndemnul şi binecuvântarea sa. Cele
personale sunt următoarele :
Cuvântări liturgice, în două ediţii, Oradea, 1973 şi 1976 ;
Episcopul Roman Ciorogariu, luptător pentru libertatea şi dreptatea
poporului român în Transilvania, în revista «Mitropolia Ardealului»,
an XX, nr. 7— 9, 1976, p. 628—636 ;
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Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor, în două ediţii,
1980 şi 1984 ;

Oradea,

Scrieri de teologie liturgică şi pasiorală, Oradea, 1983 ;
Cuvinte pentru suflet, în două ediţii, Oradea, 1985 şi 1987, unde
strânge în volum gustatele tablete teologice ce-au apărut, ani de-a
rândul, în «Telegraful Român» sub titlul : «Părintele Vasile, Pâine pen
tru suflet».
Din volumele publicate sub îndrumarea şi binecuvântarea sa cităm :
Monumente istorice

bisericeşti din

eparhia

Oradiei,

Oradea,

1978;

Trepte vechi şi noi de istorie, cultură şi viaţă bisericească în eparhia Ora
diei. M ărturii evocări, Oradea, 1980; Roman R. Ciorogariu, Oradea, 1981 j
Din activitatea bisericească a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradei în u lti
m ii 200 de ani, Oradea, 1985.
*

în afară de acestea, a mai publicat articole în «Telegraful Român»
şi în «Mitropolia Ardealului» şi în alte reviste din ţară şi străinătate.
în ultima parte a vieţii, puterile episcopului Vasile au început să,
scadă datorită vârstei, dar mai ales unei boli de inimă, care-1 împiedică
să mai fie tot aşa de tumultuos, fără ca prin aceasta activitatea Episco
piei să sufere, căci ochiul versat al ierarhului vede toate şi îndreaptă
câte poate.
Când, în sfârşit, a înţeles că problemele îl depăşesc, şi-a ales un
arhiereu vicar în persoana Prea Sfinţitului Ioan Mihălţan, profesor de
îndrumări misionare la Institutul teologic din Sibiu, căruia i-a încre
dinţat conducerea în fapt a treburilor multiple ale episcopiei.
Şi astfel, ca o lumânare care se consumă pe nesimţite, împovărat
de greutatea bolii şi a anilor, închide ochii trupeşti în ziua de 10 iu
lie 1992, în vârstă de 80 de ani, fiind înmormântat în «Biserica cu
lună», alături de vrednicii săi înaintaşi : Roman Ciorogariu şi Nicolae
Popovici, în suita cărora va fi socotit şi el, de acum înainte, de către
toţi ierarhii, preoţii şi credincioşii, care l-au cunoscut, l-au admirat,
l-au ascultat şi l-au iubit, unii chiar urmărindu-i pilda, ca şi de nepărtinitoarea Istorie bisericească.
Doamne, binecuvintează pe robul Tău, episcopul Vasile, care atât
de mult a iubit podoaba cea de multe feluri a Bisericii Tale !
Bibîiograiie : Preot, p'rof. Dr. Mircea Păcurariu,
Istoria Bisericii Ortodoxe

Române, voi.

Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
vieţii şi activităţii episcopului Vasile

III,

Editura

Bucureşti —
Coman

Institutului

Biblic

şi de

1981. — Diferite evocări ale

cu prilejul morţii sale, din «Legea

românească» şi «Telegraful român».
Pr. rector univ. LEON A R IO N

O VIAŢĂ ÎN SLUJBA MUZICII BISERICEŞTI
ION POPESCU-PASAREA (1871— 1943)
Comemorarea semicentenarului morţii ilustrului reprezentant al
muzicii noastre psaltice a adunat mai mulţi absolvenţi ai Seminarului
«Nifon» din Bucureşti, foşti elevi ai profesorului de muzică bisericească
şi ne determină şi pe noi să-i cinstim memoria, numele şi activitatea
şi prin intermediul revistei. El reprezintă cea mai ilustră figură a
muzicii ortodoxe din ţara noastră, din prima jumătate a secolului nostru
şi un demn continuator al liniei deschise de Macarie Ieromonahul,
Anton Pann şi paharnicul Dimitrie Suceveanu.
Luându-şi numele după cel al comunei natale, deşi mulţi l-au
supranumit «pasărea măiastră a muzicii româneşti», Ion Popescu-Pasărea, el însuşi nifonist, absolvind Seminarul ce purta numele mitropo
litului întemeitor, l-a avut ca profesor pe celălalt mare Popescu al
muzicii religioase româneşti — Ştefanache, la rândul său elev al lui
Anton Pann şi Christodor Gheorghiadis şi cu o specializare la Constantinopol.
La 19 ani târărul nifonist devine elevul lui Gheorghe Brătianu şi
Eduard Wachmann la Conservatorul de muzică din Capitală.
Ca mulţi alţi confraţi dornici să ştie cât mai multe, Ion Popescu
din Pasărea este şi licenţiat în Litere şi în Drept. Lucrarea de licenţă
în Drept, Autoritatea lucrului judecat în dreptul roman şi civil român,
susţinută în prezenţa preşedintelui Gheorghe Danielopol — eminentul
jurist cu studii la Paris — a fost publicat în 1904 şi se mai găseşte în
unele biblioteci mari.
Pregătirea enciclopedistă, remarcată de mulţi dintre elevii lui, pen
tru care apărea ca un drept judecător şi un iscusit avocat, dar în primul
rând un şlefuitor de talente şi un făuritor de caractere, îl va ajuta
foarte mult în activitatea sa, chiar dacă aceasta se va restrânge cu
timpul doar la planul muzical şi îndeosebi la cel al muzicii psaltice. Vom
reţine totuşi atracţia sa pentru fenomenul artistic complex, scriind
versuri şi piese de teatru cu muzică, de tipul celei publicate în anul 1923,
Viata la tară.
Activitatea sa muzicală se înscrie pe cel puţin şase coordonate de
»

>

bază :

1) cântăreţ de strană la diferite biserici mari din Bucureşti :
Sf. Dumitru, Sf. Spiridon, Sf. Gheorghe Vechi, Kalinderu ;
2) profesor de muzică psaltică la cele două seminarii bucureştene
«Nifon» şi «Central» (1893— 1936),
la Conservatorul din Bucureşti
(1905— 1912) şi la Academia de muzică religioasă (1828— 1941) ;
3) profesor de muzică la diferite licee şi institute de învăţământ
din Capitală ;
4) ctitor al societăţii culturale «Macarie» şi al Asociaţiei generale
a cântăreţilor bisericeşti din România ;
5) fondator şi conducător al revistelor consacrate muzicii psaltice
«Cultura» (din 1911) şi «Cultura stranei» (din 1919), în care-şi va face
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cunoscute punctele sale de vedere despre muzica psaltică de la nai şi
din alte ţări ortodoxe şi catolice şi îşi va publica articolele sale de
reconstituire a trecutului acestui domeniu ;
6)
autor al unei lucrări teoretice (Principii de muzică bisericească
orientală (psaltică), apărută în vreo zece ediţii şi considerată cea mai
importantă lucrare de aoest gen din epocă şi al unor cântări ce-i ca
racterizează stilul şi care sunt adunate în diferite antologii personale
sau ale altor muzicieni.
Portretul ilustrului reprezentant al muzicii noastre ortodoxe nu
ar fi complet dacă nu am aminti şi statutul său de senator timp de patru
ani şi de inspector general al muzicii bisericeşti, militând şi într-o cali
tate şi în cealaltă pentru înfiinţarea de şcoli de cântăreţi în provinciile
revenite în anul 1918 la patria-mamă.
In legătură cu aceste multiple planuri ale activităţii sale se în
registrează contribuţii notabile la realizarea educaţiei muzicale, cum ar
fi colecţiile de cântece religioase, şcolare şi populare, dintre care atrag
atenţia şi astăzi Colecţiunea de imne şcolare compuse şi scrise pe notaţiunea musicei orientale (...) cu un adaos după diferiţi alţi autori —
1900 (în calitate de colaborator al profesorului său — Ştefanache Popescu, Cântări bisericeşti, patriotice şi populare — 1915, Colecţiune de
cântările Sf. Liturghii, scoasă pe muzică bisericească Bucureşti 1919,
Colecţiunede cântări bisericeşti alese, imneşcolare şi populare, Bucu
reşti, 1921 şi 1925, Cântările Sf. Liturghii întocmite pentru scoale şi
popor, Craiova, 1937 (în colaborare cu George Breazul şi preotul
G. Comana).
Acestor culegeri eu destinaţie şcolară se adaugă şi cele adresate
preoţilor (Culegere de cântece bisericeşti ce se cântă de către preoţi,
Bucureşti, 1940) şi mai ales cele destinate învăţătorilor (Repertor coral
al societăţii învăţătorilor ilfoveni — Bucureşti, 1923) şi cântăreţilor
(Repertorul cursurilor de vară ţinute cu cântăreţii bisericeşti la
Câmpulung Muscel, Bucureşti, 1932).
în imediata vecinătate se situează creaţia proprie având aceeaşi
destinaţie : Imnul cântăreţilor bisericeşti (1911) şi prelucrările corale cu
tematică religioasă (Acum slobozeşti.., — pentru două voci egale — 1928)
sau laică (Cinci ceruri de primăvară — 1912) şi prelucrările populare :
Grâu mărunt — 1919, Unde-aud cucul cântând — 1919, ambele pentru
cor mixt. Foaie verde de secară etc. Semnatarul acestor rânduri s-a
numărat printre seminariştii nemţeni care au înregistrat una din cele
din urmă interpretări ale minunatului Marş de primăvară (Cerul ne
salută cu un soare viu...), dirijat de unul din iluştrii elevi ai lui
Popescu-Pasărea, protopsaltul şi profesorul protosighel Victor Ojog —
egumen al mănăstirii Neamţ.
Cea mai cunoscută creaţie de acest gen (mai merită amintite şi Vierică de pe vale şi Bălcescu exilat) rămâne nemuritoarea bijuterie
corală Rodica (1919) pe versurile bardului din Mirceşti.
Tot ca o prelungire a activităţii de profesor trebuie amintit stu
diul său din volumul omagial pentru ministrul Spiru Haret, Cerurile
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bisericeşti la sate (1911), de care ne-am ocupat pe larg cu altă ocazie K
Urmărirea ideilor acestui studiu ni-1 relevă pe ilustrul autor' ca apar
ţinând curentului haretist, pledoariile sale fiind o continuare a celor
formulate de Alexandru Podoleanu şi D. G. Kiriac, centrate pe susţi
nerea necesităţii alcătuirii de coruri de copii pe lângă bisericile săteşti.
Pentru asemenea formaţii, cu un potenţial interpretativ redus dar spo
rit din punctul de vedere al expresivităţii, Ion Popescu-Pasărea scrie
in 1908, Cântările Sfintei Liturghii pentru coruri săteşti pe melodii
tradiţionale, ca şi cele din 1923 — Cântările Sfintei Liturghii pe două
voci egale în notaţie psaltică, republicate în 1928. Din acest punct de
vedere protopsaltul bucureştean se apropie de stilul practicat de Teodor
Teodorescu şi Gavriil Galinescu — prezentaţi în detaliu în studiile
monografice închinate 2.
Motivarea din prefaţa Cântărilor Sf. Liturghii (1908) de ce a scris
aceste cântări destinate copiilor din şcolile primare este relevantă :
;iceste melodii tradiţionale, atât prin trecerea timpului cât şi prin între
buinţarea lor continuă şi generală au devenit cântecele proprii ale
Bisericii noastre. Cântecele pe o singură voce vor determina situaţia ca
să cânte în biserici tatăl cu fiul, mama cu fiica, bătrâni şi tineri, femei
şi copii — cum cântau primii creştini. Nu ştim dacă eminentul profesor
şi protopsalt a cunoscut ideile episcopului Niceta de Remesiana expri
mate în De psalmodiae bono, sau se întâlnea din întâmplare cu ele.
Important pentru vremea noastră — arată el — rămâne asigurarea că
ceea ce învaţă copiii corespunde izvoarelor şi tradiţiei statornicite de
vcacuri.
Materialele muzicologice (Istoria muzicei. Originat primele dezvol
tări, muzica la cei vechi: indieni, egipteni, evrei, greci, Muzica bisericei
occidentale — 1911) pornesc de la consideraţii generale despre muzica
religioasă, apropiindu-se treptat de specificul celei de sorginte bizan
tină (Muzica bizantină — 1931, Noţiuni generale despre muzica psal
tică — 1933, Evoluţia cântării psaltice în Biserica Română — 1940) şi
sunt încununate de articolele pragmatice vizând interpretarea (Model
de felul cum se cântă mărimurile — 1911) sau scrierea şi transcrierea
muzicii psaltice (Scrierea muzicii psaltice — 1933 şi Problema trans
crierii muzicii psaltice — 1936).
Un loc aparte îl ocupă studiul Reguli pentru citirea Apostolului şi
Evangheliei — Bucureşti, 1913. El are o latură teoretica, argumentând
că aici avem a face cu forme pietrificate ale modului de cântare a psal
milor în primele secole creştine şi una practică, stabilind că recitativele
se fac pe scara diatonică majoră cu baza pe Ni (Do) şi ele trebuie să
respecte condiţiile de claritate (textul trebuie să se înţeleagă foarte
bine, mai bine decât dacă ar fi citit cursiv), cu intonaţie (gradul de
1. Vasile, Vasile. Evoluţia conceptului de educaţie muzicală m România,
lucrare de doctorat, Bucureşti, 1992.
2. Idem, Proiiluri de muzicieni români, voi. I, Bucureşti, Editura muzicală,
1936; Idem, Gavriil Galinescu. I n : Studii de muzicologie, voi. XII, Bucureşti,
Editura muzicală, 1976, pp. 243— 260.
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intensitate trebuie adecvat silabelor) şi să respecte punctuaţia şi legile
compartimentării discursului literar-muzical prin cadenţele utilizate.
Puse cap la cap, aceste studii pot servi pentru o necesară istorie
a muzicii bizantine şi a fazelor strălucite din istoria românească, cu
Filothei, Mihalache, Macarie, Anton Pann, considerând transcrierile pe
notaţie guidonică (realizate de D. Cunţanu, Silvestru Morariu ş.a.),
exemple de înstrăinare de spiritul autentic al acestei muzici ortodoxe.
Lucrarea de teorie, capitală pentru prima jumătate a secolului
nostru, rămâne cea intitulată Principii de muzică bisericească orientală
considerată pe bună dreptate «cheia care deschide uşa cântărilor bi
sericeşti» 3 — cum a apreciat-o unul dintre elevii săi. Ea va sta la baza
învăţării notaţiei şi a cântărilor psaltice timp de aproape o jumătate
de secol, 1897— 1942, când au apărut cele aproape zece ediţii : 1897,
1906, 1910, 1923, 1928, 1936, 1939, 1942, 1938 — în scriere Braiile de
monahul Pamfil Călinescu. Stabilirea exactă a reeditărilor este în
greunată de ani diferiţi menţionaţi pe copertă şi pe prima pagină. Din
1936 apare în titlu şi precizarea «psaltică». Se poate discuta şi despre
o evoluţie a textului lucrării, ediţia din secolul trecut având o altă orga
nizare a materialului si diferind si continutul în sensul că ediţiile
viitoare sunt perfecţionate. Exemplarul ce marchează saltul este cel
din 1906, reluat în celelalte ediţii cu modificări nesemnificative. înce
pând cu ediţia din 1906 apare tabloul general al scărilor precum şi
exerciţii pentru scări, moduri şi ftorale. Se poate, deci, găsi confirmarea
lipsei de pretenţie a autorului că ar fi vorba de o lucrare desăvârşită,
în timp el perfeeţionându-şi «metodul de expunere, sistematizare şi
completarea cu rezultatul unei experienţe, unei
observaţiuni judi
cioase» /j.
încă de la prima ediţie autorul reliefează «necesitatea unei cărţi
didactice de teoria musicei bisericeşti orientale»5, resimţită încă din
timpul când era elev ia seminarul «Nifon». De la Teoreticonul lui
Macarie — 1823 şi Bozul teoretic al lui Anton Pann — 1845 a trecut
peste o jumătate de secol în care au apărut doar câteva gramatici in
complete şi scrise «într-un stil imposibil, fără nici-un sistem în expu
nere» — cum constata încă în 1897. La baza lucrării sale destinată seminariilor şi şcolilor de cântăreţi şi aprobată de Sf. Sinod, stau lucrările
citate ale lui Macarie şi Anton Pann dar şi lucrări europene, cum ar
fi cea a lui F.-J. F6tis — Histoire generale de la musique, pentru că
unele probleme «nu sunt destul de explicite» la cei doi autori români.
«Originalitatea» lucrării, semnalată chiar de autor constă în formulele
cadenţiale (mici invenţiuni ce se întrebuinţează în studierea ehurilor) pe
»

*

»

>

3. Berechet, Ştefan. Un proiesor mode!. în : Cultura, Bucureşti, An X X X ,
(1941), nr. 1— 2 (ianuarie-februarie) p. 13— 15.
4. Popescu-Pasărea, Ion. Principii de muzică bisericească orientală, Ediţia
a. 11-a revăzută, completată cu exerciţiile respective, Bucureşti, Tipografia cărţilor
bisericeşti, 1906, Precuvântare.
5. Idem, Principii de muzică bisericească-orientaiă, Bucureşti, Tipo-litografia
cărţilor bisericeşti, 1897, Precuvântare.
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baza cărora se poate învăţa mult mai uşor cântarea practică, realiza
bile pe aceste «calapoade originale ale ehurilor». In concepţia sa cân
tarea religioasă trebuie să ajute la păstrare a ad e v ărate lo r dogm e şi
aceasta se poate îndeplini prin respectarea specificului acesteia. Din
prefaţă suntem preveniţi că rolul muzicii este acela de «a încânta
urechea, a interesa spiritul şi a mişca inima, cultivând astfel senti
mentele nobile ale omului»
Principiile lui I. Popescu-Pasărea au ser
vit învăţării muzicii psaltice timp de o jumătate de secol şi-şi dovedesc
şi astăzi valoarea neatinsă de patina vremii.
Adept al principiilor lui Macarie şi Anton Pann de românire a cân
tărilor bisericeşti, ca urmare a potrivirii glăsuirii «ca-n vorbire, fireşte»,
căutând «la tonul zicerilor româneşti» cum se exprima «finul Pepelei,
cel isteţ ca un proverb», I. Popescu-Pasărea continuă linia celui mai
apropiat dintre predecesorul său, Dimitrie Suceveanu, dând în 1933 Nord
Idiomelar, în 1927 Catavasierul, în 1924 Penticostarul, în 1925 Cântă
rile Triodului şi în 1913 Prohodul Domnului. Linia de continuitate a
lui Suceveanu — a cărui creaţie a făcut obiectul unei recente analize —
este sesizabilă nu numai în preluarea titlurilor şi a conţinutului lucră
rilor dar şi în privinţa definitivării unor creaţii, în sensul apropierii
lor optime de cerinţele expresivităţii limbii române şi de modul de a
simţi al poporului nostru. Din multitudinea exemplelor ce pot fi citate,
reţinem măcar câteva : Slavele Laudelor de la următoarele sărbători :
Sfântul Gheorghe — Răsărit-a primăvara... ; Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil — Unde umbrează darul tău...; duminica Sfinţilor Părinţi —
Ceata Sfinţilor Părinţi...; Slava Stihoavnei de la Sfinţii Trei Ierarhi —
Să trâmbiţăm cu trâmbiţă de cântări, axioanele praznicelor împără
teşti ş.a.m.d. Ziua învieni, Psalmul I — Fericit bărbatul sau Taina creş
tinătăţii, — ultimele două cântate la omagierea pensionării, la 1 sep
tembrie 1936 «de tot norodul» — pot fi considerate adevărate efigii ale
muzicii definitivate de pana lui I. Popescu-Pasărea în cel mai tra
diţional stil.
El împodobeşte strana românească, încă în 1925, cu Liturghierul de
strana, adevărat monument de spiritualitate românească şi ortodoxă,
recent repus în circulaţie de arhidiaconul conf. dr. Sebastian Barbu
Bucur, cu binecuvântarea P.S. Sale, Calinic al Argeşului. In Liturghier
îşi dau întâlnire marii psalţi români, de la Macarie şi Anton Pann până
la dascălul lui, Ştefanache Popescu şi generaţia sa.
Alăturarea acestor protopsalţi nu este deloc întâmplătoare, Popes
cu-Pasărea situându-se pe această linie, în privinţa aportului la definiti
varea procesului de românire a cântării bisericeşti .Totodată cunoaşte
rea profundă a creaţiei lor l-a ajutat să descopere zonele albe ale
muzicii de cult, lui datorându-i-se Vecernia şi Utrenia Sf. Spiridon (1895),
Cântările Naşterii Domnului şi Cântările la Sfinţii Trei Ierarhi (1924),
Troparele învierii şi Troparele şi condacele sfinţilor şi praznicelor
(1925), Cântările Sf. Paşti (1936).
6.
Idem, Principii ele muzică
grafia cărţilor bisericeşti, 1942, p. 4.

bisericească-orientaîă (psaltică),

Bucureşti,
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ştia să despartă ceea ce este rugină de aceea ce este făcut ancestral
bizantin»
Creatorul, profesorul şi teoreticianul este dublat de un interpret
pe potrivă. în portretul realizat în 1941 — cu doi ani înaintea morţii —
profesorul universitar Ştefan Berechet remarca faptul că «în cântare
Mulţi din foştii elevi reţin că pentru Ion Popescu-Pasărea catedra
era amvonul de însufleţire pentru adevărata muzică bisericească. El a
transmis multor discipoli credinţa că muzica noastră ortodoxă este nu
numai de o frumuseţe neîntrecută dar poarta pecetea spirituală a
poporului român.
Munca sa didactică se extinde şi prin organizarea şi susţinerea
unor cursuri de perfecţionare pentru cântăreţi şi pentru învăţătorii sa
telor .Din galeria elevilor săi merită amintiţi măcar cei care l-au
înlocuit la seminarul «Nifon» — Anton Uncu — şi la seminarul «Cen
tral» — Grigore Costea .Ei vor reprezenta frontul crescut de eminentul
profesor sub deviza : «Voi lupta din toate puterile ca şcolile de cântăreţi
să fie reorganizate în scopul de a da buni artişti religioşi şi misionari
morali Bisericii Ortodoxe şi neamului românesc (...) Vreau ca în fiecare
sat din România, ca şi în toate oraşele, să fiinţeze câte un cor religios
format din copii de şcoală şi condus de cântăreţul de strană».
Ca fondator şi coordonator de instituţii menite să contribuie la
redresarea muzicii religioase, Ion Popescu-Pasărea se numără printre
continuatorii unor iniţiative ale lui Pană Brăneanu, elev al lui Gheorghe Ucenescu. Idealul său în acest domeniu este marcat de lupta pen
tru un climat «de cultură, de înălţare, de muncă şi demnitate» 8. Scopul
noii societăţi «Macarie», fondată pe temeliile societăţii «Cucuzel» poate
ti considerat valabil şi pentru vremurile noastre : organizarea unui
congres general al cântăreţilor, înfiinţarea unei reviste a cântăreţilor,
organizarea de concerte religioase, conferinţe şi serate muzicale ş.a.
în pofida unei activităţi exemplare în şcoală şi la strană, Ion
Popescu-Pasărea nu a fost scutit de calomnii şi defăimări, mai ales în
anii tinereţii. Cu demnitatea ce l-a caracterizat, afirma în 1912 : «n-am
dat genelor mele dormitare, nici picioarelor mele odihnă»
«Vultur în gândire, pasăre bine glăsuitoare» — cum i-a zis George
Breazul la aniversarea citată, Ion Popescu-Pasărea a urmărit în întreaga
sa activitate teoretică, creatoare, pedagogică şi de îndrumare a cântă
rii bisericeşti, visul psalmistului : «Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea,
Voi cânta Dumnezeului meu până ce voi fi !»
De dincolo de mormânt, după 50 de ani de la trecerea la oele veş
nice, opera lui Ion Popescu-Pasărea se dovedeşte fără moarte, lauda
Domnului fiind continuată de cei trecuţi prin şcoala lui şi prin spiritul
scolii sale.
Dr. VASILE VASILE
7. Berechet, Ştefan. Op.cit., Ioc cit.
8. Popescu-Pasărea, Ion, întâm pinare Ia reclamaţiunile făcute Sf. Sinod contro
existenţei şi activităţii noastre de către societatea «Cucuzel» din Bucureşti,
Bucureşti, 1912.
9. Idem, Răspuns unor calomniatori, Bucureşti 1912, p. 3.
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ARGUMENTĂRI is t o r ic e
CU PRIVIRE LA NECESITATEA PREZENŢEI
REPREZENTANŢILOR BISERICII ORTODOXE
IN PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Anul 1996, pentru ţara noastră va fi soroc de alegeri generale :
locale, legislative şi prezidenţiale. La acestea urmează să participe nu
numai cetăţenii cu drept de vot din toate clasele sociale, ci şi instituţiile
din Stat, prin componenţii lor.
Una dintre instituţii este Biserica Ontodoxă Română, a cărei exis
tenţă pe pământul românesc, cum prea bine se ştie, este chiar de o
vârstă cu cea a însuşi neamului nostru, care s-a născut creştin. In
acest lung răstimp, pe temeiul a o seamă de informaţii istorice, se poate
afirma că ea a avut şi rosturi în stat, continuu făcând parte din orga
nele de conducere ale acestuia K
Dovedirea unui asemenea fapt în trecutul ţărilor române încearcă
a o face cunoscută cele ce urmează.
Referindu-ne la Ţara Românească şi Moldova, vom preciza că la
scurt timp chiar după întemeierea lor, din cancelariile voievozilor ce
le-au oblăduit s-au emis o seamă de acte al căror cuprins îngăduie să
se susţină că în trecut, Bisericile lor au fost prezente în sfaturile con
ducătoare de la Târgovişte şi Bucureşti ori Suceava şi Iaşi, participând
uneori chiar şi la discutarea a parte din faptele socotite azi «probleme
de Stat». Aşa au fost, de pildă, «alegerea domnilor, sancţionarea unor
reforme sociale şi fiscale, ratificarea unor tratate de pace, de vasalitate,
chemarea ridicării în masă a ţării pentru oaste la vreme de primej
die..» ş. a. 2.
Cu /toate că de mai multe ori printre martorii menţionaţi în hri
soavele domneşti, ajunse până la noi, sunt amintiţi numai mitropoliţi,
totuşi documentar, se constată că din rândul acestora, al martorilor,
1. Preotul Niculae Şerbănescu, în legătură cu noua Constituţie a României, în
«Vestitorul Ortodoxiei Româneşti», A nul III, nr. 59— 60, 16— 30 Nov. 199-1. p. 4— 5 j
Boris Buzilă, Eccîesia in Siatul Ţării, în «România Liberă», an XLV III, Serie nouă,
nr. 150 de Duminică 24 Iunie 1990, p. 4.
2. P. P. Panaitescu, Marea Adunare a Ţării, Instituţie a orânduirii feudale in
Ţările Române, în «Studii. Revistă de istorie», an X, 1957, nr. 3, p. 165.
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altfel zis, al divaniţilor au făcut parte şi unii episcopi, ba uneori chiar
si câţiva stareti de mănăstiri si arhimandriţi — si ei «fete bisericesti» —,
aşa cum, nu de puţine ori, se întâlnesc prin o seamă de documente ale
trecutului nostru istoric şi ecleziastic.
Din actele, — deocamdată numai din cele publicate — , care în
veacurile ce s-au scurs, atestă prezenţa Bisericii Ortodoxe, prin «obraze»
de ale sale, în «Sfaturile» ţărilor româneşti de pe atunci, în cele ce
urmează se vor lăsa la o parte, deşi sunt destule, mărturiile documen
tare, privind fapte comune, adică de mai puţină însemnătate, menţio
nate în unul sau altul din documentele oe s-au putut cerceta şi se va
stărui mai ales asupra cuprinsului acelor hrisoave a căror emitere este
legată de numele unora dintre cei mai de seamă voievozi ai noştri şi
care cuprins, precum deja s-a mai semnalat, se referă în acelaşi timp
la nişte momente şi fapte remarcabile din istoria politică şi bisericească
a românilor.
Chiar din primul document intern din Ţara Românească descoperit
până acum, emis de Cancelaria Domnească a acesteia în cea de-a doua
jumătate a secolului al XlV-lea, — datat de ultimii editori ai săi în
anul «1374» — , însuşi emitentul lui, vestitul domnitor muntean Vladislav Vlaieu (1364— 1377) arăta că hotărârile privind Mănăstirea
Vodiţa, despre care vorbeşte cuprinsul hrisovului, s-au luat numai după
ce el, Vodă Vlaicu «a ascultat» şi s-a sfătuit cu «cinstitul între călugări
chir Nicodim» 3.
Cincisprezece ani mai apoi, la 4 Septembrie 1389, Mircea cel Mare,
domnitorul Ţării Româneşti (1386— 1418), hărăzind ctitoriei sale de la
Cozia unele bunuri, preciza că «această scrisoare» (hrisov) s-a întocmit
în «oraşul Domniei mele numit Râmnic, înaintea a mulţi martori, care
sunt aceştia : popa chir Nicodim, popa Gavriil şi Serapion ieromonah
şi jupanii Vladislav vornic, Barş, Roman..., Dan, Oncea, Mogoş, Danciul,
Cârstian şi în faţa celorlalţi boieri ai Domniei Mele» 4. Şi tot el, Mircea
cel Mare, la 8 Ianuarie '1392, întărind aceleiaşi ctitorii a sa mai multe
sate, la sfârşitul hrisovului înşira pe «martorii acestei scrisori», adică
pe membrii divanului ţării, între care primii trei erau «feţe» bisericeşti:
.«Mitropolitul chir Antim» de la Argeş (1381— 1401), «Mitropolitul Severinului Atanasie» (c. 1381— 1402) şi «egumenul Gradislav» 5.
Ceva mai târziu după această din urmă dată, 1392, foarte probabil,
prin dispariţia, indiferent în ce fel, a titularilor celor două scaune ie
rarhice româneşti de la Argeş şi Severin, acestea o oarecare vreme au
rămas vacante şi de aceea poate pentru un timp întâistătători de ai lor
nu mai apar în Sfatul domnesc, căruia unii îi zic chiar «Marea Adunare
a Tării». Aceasta nu înseamnă însă că si Biserica Munteniei a
cumva de acolo din Adunare, căci, ca reprezentant al ei, a putut fi de
faţă în divan vreun egumen sau arhimandrit, aşa cum reiese din alte
acte ale acelor vremi.
*

•

9

♦

9

*

9

*

'

3. Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, voi. I, Bucureşti 1966,
p. 17— 19, nr. 6.
4. Ibidem, p. 28— 30, nr. 10.
5. Ibidem, p. 42— 45, nr. 17.
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în toamna anului 1406, trebuind poate să se facă unele aranja
mente de bună vecinătate cu Ungaria, Mircea cel Mare a întrunit Sfatul
domnesc. Cum cu acest prilej urma să se discute o problemă de politică
externă a ţării, el a socotit că de la aşa ceva nu poate lipsi Biserica. De
aceea a dispus ca şedinţa Adunării să se ţină la Mănăstirea Tismana,
unde atunci vieţuia Încă vestitul ei stareţ Nicodim.
Voievodala decizie, privind locul ţinerii şedinţei, de bună seamă s-a
luat şi datorită faptului că atunci, în toamna anului 1406, aşa cum s-a
mai spus, în ţară nu activa nici un mitropolit şi Vodă Mircea, dorind
ca într-un asemenea moment de vârf pentru ţara sa Biserica să fie
reprezentată de un slujitor al ei cu totul deosebit, a ditspus ca ea, şe
dinţa, să se întrunească în ctitoria nicodimiană din Munţii Gorjului.
Şi aceasta cu atât mai mult cu cât în acele zile de sfârşit de noiembrie
va fi fost desigur o vreme de toamnă târzie, iar Sfântul Nicodim era
mult prea vârstnic, spre a se putea deplasa într-un loc sau altul ; de
astădată chiar până la Severin. Totuşi el, ca «divanit» cum reiese din
cele de mai sus, şi ea unul care, cu simţul său diplomatic dovedit şi în
alte asemenea împrejurări stătuse întru ajutorul domnului său, neapă
rat şi acum trebuia să fie de faţă, în numele Bisericii căreia îi slujea.
De aceea, repetăm, pentru ţinerea acestei atât de însemnate şedinţe
pentru ţară s-a ales Mănăstirea Tismana.
Hotărându-se pentru un asemenea lucru, în ultimele zile ale lunii
noiembrie din anul 1406, cum însuşi Mircea Vodă spune într-un hrisov
din ziua de 23 a acestei luni din anul aici menţionat, el dimpreună «cu
toţi egumenii mănăstireşti» — iată cât de bine era reprezentată Biserica
străbună în organul suprem, care pe atunci conducea ţara — «şi cu toţi
boierii Domniei mele», au pornit către Severin, unde, cum iarăşi el
spune în acelaşi hrisov, avea «să se întâlnească cu Craiul», altfel zis
cu regele Sigismund de Luxemburg al Ungariei (1387— 1437). în drum
spre acolo, precizăm, chiar în ziua de 23 noiembrie 1406, au ajuns la
Mănăstirea Tismana, unde, desigur, toţi laolaltă — accentuez, oameni
ai Bisericii şi boieri divaniţi — au plănuit felul cum, într-o aşa de
importantă problemă pentru ţară, urmau să se comporte la proiectata
întrunire internaţională. După aceasta, Mircea Vodă dimpreună cu
Sfatul, mai puţin, desigur, Sfântul Nicodim din pricina bătrâneţelor şi
neputinţei, a plecat la Severin, având pe lângă sine şi destule «feţe»
bisericeşti6. Era doar o problemă de Stat de la care Biserica, în nici
un fel, nu putea lipsi.
Mai mult, se admite că Mircea cel Mare este primul voievod român
care, în anul 1391, după unii, în anul 1393, după alţii, a încheiat cu
Imperiul Otoman o capitulaţie, adică un tratat prin care se reglementau
raporturile dintre acesta şi ţara sa, Muntenia, căreia i se confirma şi i se
păstra autonomia. Exemplul său a fost urmat nu numai de către unii
domnitori, aflaţi după el la cârma Ţării Româneşti, ci şi de către câţiva
domni de mai apoi ai Moldovei. Nici unul dintre aceştia, semnând cu
înalta Poartă astfel de acte internaţionale, privind treburile din ţările
6.
Ibidem, p. 70— 71, nr. 32; v. şi Preotul prof. dr. N. Şerbănescu
N. Stoicescu, Mircea cel Mare (1386— 1418), Bucureşti 1987, p. 169— 170.

şi prof. dr.
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lor, nu s-au ferit de fel să facă părtaşă la soluţionarea acestora şi Bise
rica Ortodoxă Română. Dimpotrivă, în capitulaţiile încheiate au men
ţionat şi întăistătători de ai ei : mitropoliţi, arhiepiscopi, episcopi, ş. a.
alături de alte organe de conducere şi legiferare ale celor două state
româneşti : Muntenia şi Moldova.
*
Referindu-ne aici numai la alegerile de domnitori ai acestora, deci
la un «suprem act de Stat», vom preciza că în Capitulaţii se stipula
că la săvârşirea acestora, prin ierarhi de ai lor, să fie prezente şi Bise
ricile româneşti de la Sud şi Est de Carpaţi.
In articolul 4 al Capitulaţiei semnată de Mircea cel Mare cu sultanul
Baiazid I Ilclârâm (1389— 1402), d. p., se cerea ca domnul muntean să
fie «ales de către mitropolit şi boieri» 7. In continuare, tot în «Valahia»,
în capitulaţia încheiată în anul 1460, la Adrianopol de către Vlad Ţepeş
(1456— 1462 : f 1476) cu sultanul Mohamed II Cuceritorul (1451— 1481)
se legifera, printre altele, şi că : «Voievozii (munteni) vor continua să
fie aleşi de arhiepiscop, episcopi şi boieri» 8.
In acelaşi timp, în Moldova, în Capitulaţiile iscălite în anul 1511
de către Bogdan III (1504— 1517) fiul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt (ţ 1504)
cu sultanul Baiazid al II-lea (1481— 1512) 9, în anul 1529 de către Petru
Vodă Rareş (1527— 1538 ; f 1546) cu sultanul Soliman I Magnificul
(1520— 1566) 1(> şi în 1634 de către Vasile Lupu (1634— 1653) cu sultanul
Murad IV (1623— 1640) 11 se preciza fie că «Domnitorii Moldovei vor
fi aleşi pe viaţă» (Capitulaţia din 1511, art. 12) fie că ei vor fi aleşi
de către diferitele clase ale populaţiei ţării (Capitulaţia din 1529,
art. 11) J2, dintre care clase, de bună seamă, cea bisericească nicidecum
nu putea să lipsească
Nici în Moldova Biserica Ortodoxă n-a stat deoparte în ceea ce
priveşte viaţa internă administrativă şi politică a acesteia. Şi aici măr
turii documentare, plecând chiar din secolul al XlV-lea, atestă prezenţa
ei întru acestea. în preajma anului 1387, când în Moldova domnea
Petru I Muşat (1375—1391), iar în Polonia Vladislav II Jagello (1386—
1434), simţindu-se nevoia încheierii unui act de bună convieţuire între
aceste două ţări vecine, s-a păşit la elaborarea lui. Cu acest prilej,
voievodul moldovean, apreciind just rostul Bisericii la încheierea unui
atât de însemnat act «de Stat», mai mult ca sigur a căutat ca Biserica
moldoveană să fie prezentă la întocmirea şi semnarea lui. Cum însă
în acea vreme situatia canonică a ierarhiei ortodoxe din Moldova era
7. Dimitrie A. Sturdza şi C. Colescu-Vartic, Actc şi documente relative la Isto
ria Renascerei României..., voi. I, 1391— 1841, Bucureşti 1900, p. 1— 2 ; voi. IV, 2,
Bucureşti 1898, p. 280— 281, N. Copoiu, «Capitulaţiile» — tratate fundamentale pri
vind istoria suveranităţii de Stat a Ţărilor Române, în «Magazin Istoric», an IX,
nr. 3(96), Martie 1975, p. 35.
8. Dimitrie A. Sturdza şi C. Colescu-Vartic, op. cit., voi. I, p. 3— 4, voi. VI, 2,p.
147, 283; N. Copoiu, op. cit., p. 35.
9. Dimitrie A. Sturdza şi C. Colescu-Vartic, op. cit., voi. I, p. 5, voi. V I, 2 p.
p. 148, 285; N. Copoiu, op. cit., p. 35.
10. Dimitrie A. Sturdza şi C. Colescu-Vartic, op. cit., voi. VI, 2, p. 155, 292—
293 ; N. Copoiu, op. cit., p. 36.
11. Dimitrie A. Sturdza şi C. Colescu-Vartic, op. cit., voi. I, p.
12. V. supra, nota 9.
13. V. Ibidem, nota 10.
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încă neclară, el, spre a nu fi lipsit de prezenţa unei «feţe» bisericeşti la
încheierea şi semnarea unui atare act, a făcut apel la mitropolitul orto
dox al Kievului, Chiprian, care mai apoi va mai avea legături cu Bise
rica moldoveană. Până la urmă aranjamentul de bună convieţuire între
Moldova şi Polonia s-a alcătuit şi în ziua de 26 septembrie 1387, s-a
semnat la Lemberg, iiin d cfe faţă, la solicitarea lui Petru Muşat, şi
mitropolitul Chiprian de la Kiev, care, cu acest solemn prilej, a luat
şi jurământul de credinţă lui Vladislav II Jagello şi Petru Vodă Muşat,
«după ritul şi obiceiul Bisericii de Răsărit» J/\ Şi numai într-un ase
menea fel, la acest de seamă moment, din istoria Moldovei, Biserica
Ortodoxă a fost prezentă. Este însă mai mult decât sigur că atunci,
acolo la Lemberg, pe lângă mitrojjplitul chievean se vor fi aflat şi unii
clerici moldoveni de rang bisericesc interior celui al vlădicăi Chiprian.
In acest caz, desigur, acesta datorită poziţiei sale în ierarhia ortodoxă
şi în acelaşi tim p,' apreciindu-se şi faptul că el luase jurământul de
credinţă celor doi şefi de state, şi-a depus numai el singur semnătura
pe acest valoros act internaţional. Dar chiar dacă lucrurile s-ar fi pe
trecut doar în acest fel, socotesc totuşi că s-ar putea afirma că din
iniţiativa lui Petru I Muşat şi Biserica moldoveană a fost părtaşă la
elaborarea unui atât de important act politic «de stat», încheiat chiar
în primele decenii de după întemeierea a însăşi Ţării Moldovei.
Mai apoi, pe la jumătatea secolului al XV-lea, întâistătătorul Bise
ricii Moldovei mitropolitul Teoctist I (c. 1453— 1477), după ce, desigur,
ca membru de drept în Sfatul Domnesc — de câteva ori însoţit şi de
un arhimandrit, Evstatie de la mănăstirea Bistriţa — este menţionat de
peste zece ori la şedinţa acestuia ^divanului), în timp ce, poate atunci
* se discutau probleme de mai mică însemnătate. In anul 1455, însă se
întâlneşte participând oficial la un prea important moment din istoria
ţării sale, Moldova ; prin urmare şi el implicat într-o problemă majoră
«de Stat». Se ştie că spre sfârşitul toamnei din anul 1455, când la
Suceava oblăduia Petru Vodă Aron (1455— 1457) un trimis al sultanului
Mahomed II Cuceritorul, căruia cu câteva luni mai înainte acesta i se
închinase, a sosit în Moldova, solicitând un haraciu anual de 2000 zloţi
ungureşti. Era pentru prima oară când Poarta făcea o astfel de cerere,
ceea ce, trebuie recunoscut, punea început unei grele situaţii economice,
mai ales, pentru ţară.
Se putea oare ca Biserica să nu participe la discutarea şi dezlegarea
unei astfel de probleme ? N-a putut, ci prin întâistătătorul ei de atunci,
Teoctist I, a fost de faţă. In actul major «de Stat», întocmit cu acest
prilej, la 5 iunie 1456, la Vaslui, stă scris aşa :
«Noi Petru Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Mol
dovei cu panii Statului nostru moldovenesc şi cu mitropolitul nostru
chir Teoctist şi cu toţi panii de la mare până la mic, ne-am sfătuit şi
mult am socotit între noi despre cotropirea şi pieirea ţării noastre, pe
care le avem din toate părţile, dar mai ales de la turci..., care şi acum
14.
E. Hurmuzachi, Documente privitoare la Istoria Românilor..., voi. I, p. 2,
Bucureşti 1880, p. 295, 297; M ihai Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte
de Ştefan cel Mare, Iaşi 1932, p. 599— 603.
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cer de la noi dare 2000 de zloţi ungureşti. Noi însă nu am fost datori
să le-o dăm, dar să ne apărăm nu putem nicidecum pentru că nu avem
nici un fel de sprijin şi de ajutor din nici o parte..., iar, nedându-le, ei
singuri vor lua... Pentru aceea, am chibzuit toţi împreună, — deci şi
Biserica prin întâistătătorul ei, mitropolitul Teoctist, membru de drept
în divan — să ne înlăturăm nevoia după putinţa ce o avem şi să ne
plecăm capul în faţa acestui păgân, să găsim şi să le dăm ceea ce vom
putea, ca să-i îmblânzim... De aceea, sfătuindunne toţi împreună, am
rugat pe boierul nostru pan Mihail logofăt ca să plece la turci să înlă
ture greutatea noastră... (şi) să dea acei 2000 de zloţi ungureşti, ca să
avem noi pace, iar ţara noastră să nu se mai piardă...».
«Iar panii noştri după nume : mai întâi mitropolitul nostru chir
Teoctist şi pan Braţul... şi pan Solomon... şi alţii toţi» 15.
Cuprinsul hrisovului de faţă, care cum se vede, se referă la un
moment crucial din istoria Moldovei — începutul plăţii haraciului că
tre Poartă — în problema ce ne interesează aici, nu mai are nevoie de
9

au fost în vreun fel în cumpănă sau au avut nevoie de luarea unor
hotărâri în problemele majore ce le priveau, Biserica românească, prin
ierarhii ei mai ales, a fost prezentă, căci aceştia, indiferent sub ce formă,
întotdeauna au făcut parte d in ' organul suprem de conducere al ei,
al ţării.
Domnia lui Petru Vodă Aron a fost scurtă, căci în aprilie 1457
tronul Moldovei a fost luat de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare (1457—
1504). Alături de acesta, vlădica Teoctist I, săvârşind iarăşi o de seamă
faptă «de Stat», a trecut chiar din primul moment şi
apoi el, dim
preună cu toată boierimea moldavă — «boierii ţării şi mari şi mici
şi altă curte măruntă... şi cu mulţi călugări» — cum sorie cronicarul
Grigore Ureche — , «l-au ridicat domn», iar prelatul nostru, după rânduială «l-au pomăzuit spre domnie... la locul ce se cheamă Direptatea» 16.
Din această clipă mitropolitul Teoctist I i-a devenit unul dintre
sfătuitorii cei mai apropiaţi şi, totodată, şi unul dintre cei mai con
ştiincioşi membri ai divanului domnesc printre ai cărui membrii s-a
aflat fără întrerupere. In calitatea de divanit, de drept, desigur, a parti
cipat la multe din şedinţele înaltului for de conducere din ţară, con
tribuind, de bună seamă, şi la luarea hotărârilor privind politica Mol
dovei. In actele rămase de la Ştefan cel Mare, numele isău — dim
preună şi cu ale celorlalţi ierarhi moldoveni din acel timp — este
menţionat în 34hrisoave,
uneori îndată după voievod, de cele mai
multe ori însă în fruntea celorlalţi divaniţi. Numărul cel mare al acestor
atestări documentare probează, mai mult ca sigur, prezenţa lui şi a
.instituţiei bisericeşti ce conducea în «Sfatul» moldovean, în care se
formulau şi se definitivau şi hotărâri majore privind oblăduirea ţării.
15. M ihai Costăchescu, op. cit., p. 797— 800, nr. 233.
16. Grigore Ureche, Letopiseţul Ţârii Moldovei, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti
1955, p. 83.
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In mod deosebit însă trebuie semnalată prezenţa mitropolitului
Teoctist I — în calitatea de «divanit» pe care o avea în ţară — alături
de domnul său la încheierea unui tratat de bună vecinătate între Mol
dova şi Polonia, condusă acum de regele Cazimir IV Jagello (1447— 1492).
Acest act de politică externă al Moldovei s-a semnat cu reprezentanţii
regelui leşesc la Suceava, în ziua de 12 martie 1462. Cu acest prilej,
în aceeaşi zi, mitropolitul Teoctist I cu toţi boierii moldoveni, cu du
hovnici şi cu mireni, cu bogaţi şi săraci şi cu toţi sfetnicii Domnului
nostru Ştefan Voievod... bătrâni şi tineri şi cu toată ţara..., prin drept
şi creştinesc zapis... dădeau înscris că voievodul lor va fi credincios
prevederilor tratatului ce se încheiase i7.
Până la sfârşitul domniei, Ştefan cel Mare a mai semnat două
asemenea tratate cu Polonia : unul la Colomeea în ziua de 15 septem
brie 1485 şi altul la Hârlău la 12 iulie 1499, dar acum nu mai era
mitropolit sfetnicul său apropiat Teoctist I, căci murise la 18 noiem
brie
1477. Nu secunoaşte însă dacă la semnarea primului tratat de
aici,care se încheia tot cu regele Cazimir, a fost prezent şi noul mi
tropolit al Moldovei Gheorghe David I (1477— 1508), căci actul nu-1
pomeneşte 18, deşi şi el era membru în «Sfatul Domnului său» 19.
Actul din 1499 s-a încheiat cu regele polon Ioan I Albert (1492—
1501) 20 şi el este un tratat «de alianţă ofensivă şi defensivă», la a cărui
realizare a fost prezentă şi Biserica Moldovei, prin toţi cei trei ierarhi
ai săi de atunci : «Gheorghe arhiepiscopul Sucevei şi al Ţării Moldovei,
Vasie Episcopul Eparhiei ele Jos din Târgul Romanului (c. 1484— 1500)
şi
loanichie Episcop al Episcopiei de Rădăuţi (c. 1471— 1504)», care,
dimpreună cu toţi ceilalţi boieri menţionaţi ca martori în actul ce s-a
semnat, alcătuiau«Sfatul Domnului lor» Ştefan cel Mare, asa cum i se
spune în o parte din hrisoavele sale. Tratatul de faţă constituie «cel
mai mare succes diplomatic» al voievodului de atunci al Moldovei şi,
în acelaşi timp, însemna şi «încununarea sforţărilor făcute de el pentru
ridicarea ţării sale». Din toate punctele de vedere, ambele părţi erau
acum egale, dispărând astfel cu totul orice aluzie oricât de mică de
suzeranitate. De aceea mulţi socotesc că el, tratatul de faţă este unul
dintre cele mai favorabile aranjamente de politică externă pe care Mol
dova le-a înfăptuit în cursul vrem ii21. Şi Biserica românească de la Est
de Carpaţi prin
îndreptăţită ei prezenţăîn «Sfatul» Ţării Moldovei
— cum reiese şi din cele aici înfăţişate — s-aaflat şi ea acolo !...
Reîntorcându-ne la Ţara Românească, vom semnala că şi aici după
domnia lui Mircea cel Mare (f 31 Ianuarie 1418), mărturiile documen
tare interne mai ales, menţionează în continuare prezenţa mitropoliţilor
7

9

7 9

17. E. Hurmuzachi, Documente privitoare la Istoria Românilor, voi. II, p. 2,
Bucureşti 1891, p. 695— 700? vezi şi Ion Ursu, Ştefan cel Mare, Bucureşti 1925, p. 289.
18. Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. II, Bucureşti 1913,
p. 370— 378 ; Ion Ursu, op. cit., p. 191— 195.
19. Documente privind Istoria României, A. Moldova, Veacul XV, voi. II,
1476— 1500, Bucureşti 1954, p. 131 (nr. 124), p. 134 (nr. 125).
20. E. Hurmuzachi, Documente privitoare la Istoria Românilor..., voi II, 2,
p. 444— 445 •, Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, voi.
II, p. 417, 441.
21. Ion Ursu,
op. cit., p. 259; Constantin C. Giurescu,
Istoria Românilor,
11, 1, Bucureşti 1943, p. 83.
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ei în fruntea Sfatului Domnesc : pomenim aici pe vlădicii Iosif, Ma
carie, Ilarion, din secolul al XV-lea, Maxim Brancovici, Varlaam ş. a.
din secolul al XVI-lea. Până către sfârşitul acestui din urmă veac, însă,
aceste mărturii, în general, se referă la fapte obişnuite, mărunte. în
schimb, din ultimii săi ani, precis din timpul domniei lui Mihai Vi
teazul (1593— 1601), care, precum scria Nicolae Bălcescu (f 1852), re
prezintă anii «cei mai avuţi în fapte vitejeşti1... din istoria Românilor»,
au ajuns până la noi ştiri care îndeosebi atestă prezenţa Bisericii valahe,
prin ierarhii ei, nu numai în sfatul ţării, unde aceştia erau membri de
drept, ci şi la înfăptuirea unor majore acte «de Stat», la *care ei, ca
«divaniţi», desigur, au fost părtaşi, fiind prezenţi la şedinţe.
In luna lui Mai din anul 1595, an de grea încercare penţru vi'teazul
•Voievod şi pentru ţara sa, s-a simţit nevoia încheierii unei alianţe
militare, chiar, cu Sigismund Bathori, Craiul Transilvaniei (1581— 1597).
Pentru elaborarea acestui act «de Stat» a fost trimisă la Alba Iulia o
solie în frunte ,cu mitropolitul Eftimie II al Ungrovlahiei (c. 1594— 1603),
alcătuită din sufraganii acestuia : Teofil episcopul Râmnicului (1593—
1601), şi Luca episcopul Buzăului (1583— 1603), — deci întreaga ierarhie
ortodoxă a ţării — şi din 12 boieri mari, toţi membri ai divanului dom
nesc. La 20 Mai 1595 s-a semnat tratatul de alianţă, prin care, între
altele, se stipula şi dependenţa canonică a Bisericii Ortodoxe din Tran
silvania de «Arhiepiscopul de la Târgovişte», legiferându-se astfel şi
oficial o situaţie bisericească în Biserica Românească datând chiar din
secolul al XV-lca
După aceasta, la 27 Mai acelaşi an, solia munteană, condusă de
vlădica Eftimie II a depus jurământul de credinţă în numele domnului
său şi a plecat acasă 2:l
După depăşirea crizei politice şi militare din anul 1595, un mem
bru al «Sfatului Ţării» şi în acelaşi timp şi «faţă» bisericească, episcopul
Luca al Buzăului (ţ 1629), în vara anului 1597, a primit din nou din
partea lui Mihai Viteazul o importantă misiune diplomatică : mergerea
la Curtea lui Feodor Ivanovici, ţarul Rusiei (1584— 1598), spre a-i soli
cita ajutor împotriva turcilor. Şi-a îndeplinit sarcina cu succes, şi la
întoarcere a adus pentru domnul său şi o sumă de bani pentru plata
oştilor ce urmau să lupte şi cu otomanii
în ultimii trei ani ai secolului al XVI-lea, — 1598 şi 1600 — Mihai
Vodă Viteazul a mai încheiat două «acte de stat», având pe lângă el,
iarăşi pe mitropolitul Eftimie II, înaltul păstor al Bisericii Ţării Româ
neşti şi membru, după rânduielile de atunci ale ţării, al divanului dom
nesc, deci, întru totul persoană oficială, adică şi bisericească şi politică.
Primul tratat s-a încheiat şi s-a semnat în ziua de 9 Iunie 1598
la Mănăstirea Dealu de lângă Târgovişte, pe de o parte de împuterniciţii
împăratului Rudolf II de la Praga (1576— 1612), iar pe de alt>a de însuşi
Mihai Viteazul, mitropolitul Eftimie II şi opt dintre marii boieri din
*

22. E. Hurmuzachi, Documente privitoare Ia Istoria Românilor, voi. III, p. 1,
(1476— 1599), Bucureşti 1880, p. 172— 176.
23. Ion Ursu, Ştefan cel Mare, p. 274.
24. Niculae Şerbănescu, Politica religioasă a lui M ihai Viteazul, Bucureşti
1948 (mss), p. 111.
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divan. între altele, în acest tratat era stipulată şi libertatea religioasă
pentru ortodocşii de la Sud de Carpaţi ‘r \
în aceeaşi zi, 9 iunie 1598, dimpreună cu voievodul, dar pe for
mular aparte, au depus jurământul de credinţă şi ceilalţi membri ai
soliei, şirul lor începând cu : «Noi, Ieftimie arhiepiscopul Târgoviş*
tei...» 2(i.
După un an, în vara lui 1599, mitropolitul Eftimie II — şi afcum
tot numai el — , ca urmare, desigur, a aceloraşi calităţi oficiale ce le
avea în Stat şi Biserică, s-a aflat din nou alături de voievodul său şi
de doisprezece dintre marii boieri din Sfatul Ţării, la încheierea unui
nou tratat cu Transilvania, asemănător cu cel precedent din anul 1595,
care însă, de astă dată se semna cu trimişii Cardinalului Andrei Bathory,
noul crai al Ardealului (1599, Martie — Octombrie). Acest act de poli
tică externă al lui Mihai Viteazul s-a discutat şi s-a alcătuit şi semnat
la Târgovişte în ziua de 26 iunie 1599 27.
In aceeaşi zi, 26 Iunie 1599, iarăşi separat, s-au depus jurămintele
de credinţă. Cel al divaniţilor începea aşa : «Noi Ieftimie episcopul de
Căpetenie al Munteniei...» 28, atestare precisă a prezenţei Bisericii stră
bune a Românilor prin ierarhii săi, la astfel de -majore acte «de Stat»
ale ţărilor româneşti de atunci. Nici nu se putea altfel, deoarece aceasta,
Biserioa, prin vechimea ei poate fi socotită de o seamă cu însuşi poporul
român, cu care necontenit, cum documentar se atestă, în decursul tim
purilor, s-a afla't în legături din cele mai strânse.
Şi în secolele ce au urmat, ierarhii Bisericilor din Ţara Românească
şi Moldova au făcut parte de drept, desigur, din clivanurile acestora,
în care de obicei mitropoliţii conduceau dezbaterile atunci când dom
nitorii nu erau de faţă. Şi în acest răstimp, într-o parte şi alta a Miicovului s-au petrecut nişte acte supreme «de Stat», la care au fost
prezente şi «feţe» bisericeşti, mai cu seamă cei doi vlădici de la Iaşi
şi Bucureşti, şi ei membri de drept ai Marii Adunări a ţării.
La 16 Ianuarie 1628, d. p. Miron Barnovschi, domnitorul Moldovei
(1626— 1629), având de rezolvat o problemă socială din ţară : «urmărirea
unor vicini fugari» de pe moşiile boiereşti, preciza în actul întocmit cu
acest prilej că : «Domnia mea» s-<a consultat cu «tot sfatul nostru» : cu
mitropolitul şi ca alţi episcopi, — este vorba de mitropolitul Anastasie
Crimca (f 1629) şi de episcopii Atanasie de la Roman (1616—1629),
Dionisie de la Rădăuţi (1627— 1629) şi Mitrofan de la Huşi (1626—
1634) ■
— «şi cu egumeni şi cu boierii cei mari şi al doilea şi a treia şi
cu mazilii... si cu toată teara»» 20.
25. Dr. Ion Sârbu, Istoria Iui M ihai Viteazul domnul Ţării Româneşti, voi. I,
Bucureşti 1904, p. 571— 574; Radu Constantinescu, Lupta pentru Unitate Naţională
a Ţărilor Române 1590— 1630. Documcnte externe, publicată de..., Bucureşti 1981,
p. 63— 67 ; 200— 202 (nr. 129).
26. E. Hurmuzachi, Documcnte privitoare la Istoria Românilor, voi. X II, Acte
privitoare la războaiele şi cuceririle lui M ihai Viteazul, adunate şi publicate de
N. Iorga, Bucureşti 1903, p. 359.
27. E. Hurmuzachi, Documente privitoare la Istoria Românilor, voi. III, 1,
p. 329— 332.
28. Ibidem, p. 380.
29. P. P. Panaitescu, op. cit., p. 161 ; Gheorghe I. Brătianu, Două veacuri de
la Reforma lui Constantin Mavrocordat, 1746— 1946, Bucureşti 1946, p. 34.
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Voievodul moldovean Miron Barnovschi, precum se vede, însuşi
atestă prezenţa ierarhilor din Estul Carpaţilor în Sfatul ţării.
Cam în acelaşi timp în Muntenia, la 15 iulie 1631, pe -când domnea
Leon Tomşa (1629— 1632), constatându-se că ţara este ajunsă la «să
răcie şi pustiire» din pricina a o seamă de «greci striini», care o prăda
îngrozitor, s-a păşit la îndreptarea unei asemenea situaţii. întru aceasta,
Leon Vodă a strâns «tot Sfatul Ţerii» şi a întocmit un act solemn, altfeJ
zis un «aşezământ», prin care s-a hotărât scoaterea acestora, a gre
cilor, din dregătoriile ce ocupau atât în Stat, cât şi în Biserica munteană.
Potrivit vechilor noastre obiceiuri, de la un astfel de moment atât*
de important pentru ţară, Biserica nu putea lipsi. Şi nici n-a absentat.
Din cuprinsul aşezământului alcătuit şi aprobat în această însemnată
pentru ţară şedinţă a Sfiatului Domnesc, reiese că aici au fo^t de faţă
şi mitropolitul Ungrovlahiei Grigorie I (1629— 1636) şi episcopul Teofil
al Râmnicului (1618— 1636). în legătură cu aceasta, în actul solerrm
Leon Vodă precizează : «... socotit-am Domnia mea cu tot Sfatul ţerii,
de am făcut Domnia mea legătură şi jurământ mare, de am jurat Dom
nia mea ţerâi pre Sfânta Evanghelie, cu mare afurisanie, denaintea
cinstitului şi prealuminatului părintele nostru chir vlădica Grigorie
mitropolitul Ţării Româneşti şi denaintea a părintelui Theofil epiiscopului de la Râmnec, în sfânta bisearică a Domnii meale cea mare de în
cetatea a scaunului Domnii meale de în Bucureşti. Şi după jurământ,
cu tot Sfatul Ţerâi călcat-am aceale obiceaie reale şi le-am pus Domnia
mea toate jos şi am scos acei greci striini de în ţeară afară ca pe nişte
nepriiateni fiind. Şi am tocmit Domnia mea şi alte lucruri bune care
să fie de folos terâi...» 30.
Peste numai o săptămână,la 23 iulie 1631, acelaşi domn Leon
Vodă dimpreună cu «totSfatul Marii Adunări a ţării», a hotărât încă
odată scoaterea grecilor din ţară şi in acelaşi timp a scutit de unele
dări pe roşii — adică armata- de ţară — şi pe preoţii din Episcopia
Buzăului, făcând pomenire şi de episcopul lor Efrem Trufăşel (1617—
1637), care, de bună seamă, că şi el, alături de mitropolitul Grigore I
şi episcopul Râmnicului Theofil, fusese prezent la această nouă şedinţă
a Sfatului Ţării şi ea tot atât de însemnată ca si cea de la 15 iulie
.1631 31.
Precum reiese din aceste două hrisoave, prezenţa ierarhilor mun
teni Ia şedinţele Sfatului Ţării este atestată chiar de către însuşi dom
nitorul Leon Vodă Tomsa.
Către sfârşitul anului 1632, când Lcon Vodă era mazilit, în Ţara
Românească s-a săvârşit un suprem act de oblăduire a acesteia : ale
gerea şi confirmarea lui Matei Basarab ca domnitor al ei. Şi la un
astfel de moment de importanţă capitală pentru istoria munteană, Bi
serica prin ierarhii ei ca demnitari ecleziastici de drept, a fost de faţă.
9

f

30. Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească, voi. X X III (1630—
1632), volum întocmit de Damaschin Mioc, Bucureşti 1969, p. 406— 407, nr. 255.
31. Ibidem, nr. 258, p. 412— 4)14; Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, III,
1. De la moartea lui M ihai Viteazul pună ia sfârşitul Epociei Fanariote (1601— 182Î),
ed. II, Bucureşti 1944, p. 31 j P. P. Panaitescu, op. cit., p. 163.
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Mai mult, mitropolitul Grigorie 1 şi episcopul Theofil al Râmnicului
la cumpăna dintre anii 1632— 1633 dimpreună cu «egumeni, popi», cu
«mulţi boieri mari şi mici» ş. a. au însoţit pe nou alesul voievod «Matei
aga» la «împărăţie», adică la sultanul Murad IV (1623— 1640), spre a-i
solicita confirmarea, ceea ce s-a si obtimut. Cum se vede iarăşi «fetele»
bisericeşti n-(au lipsit nici de la aşa ceva 32.
Se pare că aspra măsură a lui Leon Vodă — .care, de altfel, la
24 iulie 1632, aveasă fie mazilit — nu s-a respectat întru totul, mai
cu seamă de către stareţii greci de pe la mănăstirile închinate. De aceea
în anul 1639, printr-un act tot solemn, Vodă Matei Basarab (1632— 1654),
t«cu sveatul şi cu voia a tot soborul», a dezrobit, adică a desînchinat
22 de «sfinte lavre domneşti» din Muntenia, care, în acel timp erau
«supuse metoaşe» dajnice altor mănăstiri de în ţara grecească, de în
Sfânt Gora şi de pre aiurea». Era din nou un moment de vârf în viaţa
Ţării Româneşti şi a Bisericii sale. Şi de astă dată ierarhii acesteia
din urmă, mitropolitul Theofil, Ignatie Râmniceanu şi Ştefan de la
Buzău, figurează în «Adunarea a toată Ţeara», deci în «Sfatul» ei, fiind
trecuţi în fruntea «deregătorilor» divaniţi, printre care, în mod sigur,
ca membri de drept, se numărau şi ei, ierarhii 33.
Ceva mai apoi, în anul 1654, murind Matei Basarab, s-a ales în Ioc
Constantin Şerban Basarab, ivindu-se astfel un alt prilej pentru Bise
rica munteană de a i se atesta prezenţa în Sfatul ţării la un atât de
major act de Stat, cum este cel al alegerii unui nou conducător suprem
în ţară. Ştiri despre acest însemnat moment din istoria Ţării Româneşti
a lăsat diaconul sirian Paul de Alep care atunci, împreună cu tatăl său,
patriarhul Antiohiei Macarie Zaim (1647— 1672) vizita Ţările Române
şi care a fost martor ocular la cele ce în prima parte a lunii Aprilie
din acel an, 1654, s-au petrecut la Târgovişte cu ocazia alegerii, un
gerii, depunerii jurământului şi înscăunării noului domnitor muntean
Constantin Şerban Basarab (1654— 1658). Referindu-se la toate acestea,
în însemnările sale asupra vizitei la noi aici amintită, diaconul Paul
de Alep, printre altele, a consemnat şi cele următoare :
'

»

»

*

>

«înainte» ca Matei Basarab să-şi dea sufletul, «chir Ignatie mitropo
litul ţării (1653— 1655), a sosit şi îndată toţi boierii ţării s-au adunat şi
au ţinut sfat (şi) pe loc au ales domn pe un boier numit Constantin —
dintr-o familie domnească. El era fiul lui Serban, fostul domn al Tării
Româneşti» 34.
In legătură cu aceasta, în Letopiseţul Cantacuzinesc se scria mai
pe larg : «Iară după pristăvirea răposatului Matei Vodă, boierii ţării
împreună cu părintele Ignatie mitropolitul, aciişi trimiseră de să strânse
$

/
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32. Istoria Ţării Româneşti 1290— 1690. Letopiseţul Cantacuzinesc, ed. critică
întocmită de C. Grecescu şi Dan Simonescu, Bucureşti 1960, p. 103; Radu Popescu
Vornicul, Istoriile Domnilor Ţării Româneşti, ed. Constantin Grecescu, Bucureşti
1963, p. 97.
33. Ioan Brezoianu, Mănăstirile zise închinate şi călugării străini, Bucureşti,
1861, p. 135— 139; P. P. Panaitescu, op. cit., p. 163— 164; Niculae Şerbănescu, Istoria
Mănăstirii Snagov, Bucureşti 1944, p. 58— 59, cu bibliografie.
34. Paul de Alep, Călătoria patriarhului Macarie al Antiohiei în Ţările Romăne,
ed. M. M. Alexandrescu — Dersca Bulgaru, în Călători străini despre Ţările Ro
mâne, voi. VI, Bucureşti 1976, d. 132— 133.
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toată curtea şi toţi slujitorii. Şi făcură cu toţi dimpreună mare sfat.
Şi cu voia tuturor aleaseră din mijlocul lor ca să le fie domn Con
stantin Voevod, sin Şărban Basarab Voevod, că-1 ştia că iaste de neam
mare, domnesc şi iaste om bun şi înţelept şi blând. Şi toţi să bucurară
şi să veseliră» 35.
Iată, deci, mărturii documentare contemporane prin care se poate
susţine că din Marele Sfat al Ţării, ca membri de drept, desigur, fă
ceau parte şi «feţe» bisericeşti : mitropoliţi, episcopi ş. a. participând
la şedinţe ale căror ordini de zi uneori priveau chiar probleme de cel
mai înalt nivel de viaţă politică şi administrativă a ţărilor noastre.
Şi Dimitrie Vodă Cantemir, domnul Moldovei (1710— 1711 ; f 1723)
în opera sa «Descrierea Moldovei» arată că mitropolitul şi episcopii
■Moldovei făceau parte din Adunarea sau Sfatul Ţării, semnalându-le
şi lor prezenţa la alegerea, ungerea şi intronizarea Voievozilor. Pe
mitropolit îl înfăţişează activând şi la «Scaunul de Judetcată al Dom
nului» şi de bună seamă că şi în alte prilejuri legate de activitatea unor
asemenea instituţii de Stat din Moldova 36.
în secolul ce urmează, al XVIII-lea, unul dintre cei mai de seamă
voievozi ai Românilor a fost Constantin Mavrocordat (f 1769), care
a domnit de zece ori într-o parte şi alta a MiLcovului : de şase ori în
Muntenia şi de patru ori în Moldova, în acelaşi timp fiind şi un bărbat
cu o cultură deosebită. Ca oblăduitor al celor două ţări româneşti, el
a cunoscut multe din aspectele vieţii interne ale acestora. Din actele
cancelariilor sale păstrate până acum, problema care se dezbate aici
este mai bine precizată. Intr-un hrisov din 7 Noiembrie 1733, deci din
prima sa domnie din Moldova (1733— 1735), privitor îa unele scutinţe
pentru mănăstirile pământene, Constantin Vodă afirmă deschis că
hotărârea la care s-a ajuns in divan, s-a luat şi cu «blagoslovenia a
patru ai noştri ai ţărei sfinţi arhierei : Chir Antonie Arhiepiscop şi
Mitropolit ţărei (1729— 1739), Chir Atanasie Episcopul Romanului
(1733— 1734)’ şi Chir Misail Episcopul Rădăuţilor <1730— 1735), Chir
Ghedeon Episcopul Huşilor (1728— 1734) şi cu tot Sfatul nostru boierii
cei mari şi cei mici» altfel zis cu întreaga «Obştească adunare a Mol
dovei», în fruntea căreia, cum se vede erau prelaţii moldoveni, adică
Biserica Ortodoxă de la Est de Carpaţi 37.
în plus, cu pregătirea culturală aleasă pe care o avea Constantin
Mavrocordat, ca domn şi în Muntenia şi în Moldova, observase «o seamă
de scăderi, lipsuri şi nepotriviri în diferitele domenii ale organizării
de Stat şi sociale». De aceea a simţit nevoia unor reforme. Chiar în
anul 1739, către sfârşitul lui, după ce se încheiase pacea de la Belgrad,
prin care Oltenia revenise ia patria mumă, el, mai întâi, a supus diva
nului domnesc de la Bucureşti, unde atunci domnea, «o sumă de prin
cipii directoare», spre a le discuta şi a redacta apoi o lege fundamen
tală pentru Stat, adică o Constituţie. Divanul, în oare cum s-a arătat
35. Letopiseţul Cant acuzi ne sc, p. 117.
36. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, ed. Gh. Gutu, Bucureşti 1973,
p. 155— 157; 171— 173! 251— 253; 353.
37. Gheorghe I. Brătianu, Două veacuri de Ia Retorma lui Constantin Mavrocordat 1746— 1946, p. 41— 42.
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munteni
solemn», cuprinzând un nou «aşezământ» de conducere a ţării, o Con
stituţie, pe care la 7 Februarie 1740 Vodă Constantin Mavrocordat a
semnat-o.
începutul său se referea la probleme în legătură cu mănăstirile,
clerul, protopopii de judeţe ş.a., ceea ce, desigur, probează prezenţa şi
a unor «feţe» bisericeşti în divanul domnesc care o întocmise, în frunte
cu mitropolitul ţării, Neofit Cretanul (1738— 1753), episcopii de Râmnic
şi Buzău, Climent (1735— 1748) şi Metodie (1741— 1748), apoi admi
nistratori, egumeni de mănăstiri ş.a.
La începutul lunii septembrie din anul 1741, Constantin Mavrocordat a fost trecut pentru a doua oară domn în Moldova (1741— 1743),
unde degrabă a solicitat Adunării tuturor claselor (stărilor) să pri
mească, să subscrie şi să aplice Constituţia, pe care o elaborase la Bucu
reşti. Printre aceste stări de aici erau nu numai cele seculare, boierii
divaniţi, ci şi obştea bisericească : Mitropolitul Nichifor (1740— 1750),
episcopii Ghedeon de la Roman (1734— 1743), Varlaam de la Rădăuţi
(1735— 1745), Teofil de la Huşi (1735— 1743), protopopi, stareţi de mă
năstiri ş.a. 38.
Iată din nou că şi la acest moment de însemnătate excepţională
pentru ţările române — Muntenia şi Moldova — elaborarea unei Con
stituţii, de drept, prin ierarhii săi Biserica străbună a fost de faţă.
Pornit pe calea reformelor, Constantin Mavrocordat, în cea de a
patra domnie în Muntenia (1744— 1748) şi în cea de a treia în Moldova
(1748— 1749), dorind să dea acestor ţări o mai bună aşezare şi organizare
a săvârşit două acte sociale de însemnătate capitală : a desfiinţat rumânia şi vecinia, amândouă instituţii sociale străvechi în trecutul nos
tru. Prima, în Muntenia, a desfiinţat-o prin două hrisoave emise la
1 Martie şi 5 August 1746, prin care Obşteasca Adunare, alcătuită din
boieri şi înalţi ierarhi : mitropolitul Neofit şi Climent al Râmnicului,
amintiţi şi mai sus, arhimandriţi, egumeni şi clerici, constatând că
«acest vechiu obiceiu al rumâniei» rămas «de la moşii şi strămoşii noş
tri» nu este «de nici un folos», ba chiar «de miare pagubă sufletului
creştinesc», de vreme ce «fraţii noştri cei întru Hristos» nu trebuie să
fie «supt jugul robiei noastre», a hotărât «desfiinţarea ou totul a
rumâniei» 39.
în Moldova, într-o şedinţă a Obşteştei Adunări ţinută la Mănăstirea
Trei Ierarhi în ziua de 6 Aprilie 1749, la oare au fost de faţă boieri,
clerici şi «altă obşte» şi apoi nrintr-un hrisov din 1 Iunie acelaşi an.
ajuns în 1748 pentru
poruncit
hotărâre să nu mai fie vicini de aci înainte», şi totodată a «învăţat» ca
w

/

a

38. Ibidem, p. 45— 53.
39. Ibidem, p. 62— 68 ; Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, III, I, p. 277
279.
B. O. R. — 9
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acestora să li se dea «câte o ţidulă domnească cu pecete gospod, arătând
ca de aice încoace să nu se mai numească vicini...» 40.
Şi în Moldova la alcătuirea acestui însemnat act de dreptate socială,
domnitorul Constantin Mavrocordat, în Obşteasca Adunare în afară de
boieri, a avut pe lângă sine, aşa cum se arată în hrisov şi «obştea bi
sericească» din ţară : Mitropolitul Ni-chifor, episcopul Iacob Puteanul
de la Rădăuţi (1745— 1750), Ierotei al Huşilor (1743— 1752), clerici şi
stareţi de mănăstiri, căci, nicidecum. Biserica nu putea lipsi de la
luarea unei măsuri atât de importantă şi binefăcătoare traiului zilnic
al rumânilor şi vieinilor din Muntenia şi Moldova41.
Tot în acest secol, al XVIII-lea, în Transilvania, unde situaţia po, naţională şi socială de până la 1 Decembrie 1918 este cunos
cută, la 11 Decembrie 1732 împăratul Carol VI (1712— 1740), prin
decret special, adresat guvernului ardelean, cerea ca episcopului Ro
mânilor Inoehentie Micu-Clain (f 1768) să i se dea loc şi scaun potrivit
în dietă şi în congresele publice, ceea ce s-a şi realizart. Şi de atunci
urmaşii săi, oameni ai Bisericii, ca şi el, au participat regulat la lu
crările acestui înalt for de conducere al ţării româneşti din nordul
Carpaţilor, deşi uneori au fost şi momente politice potrivnice, chiar
greu de depăşit42.
După o trecere de peste 120 ani, în 1860, tot în Transilvania, ma
rele mitropolit Andrei Şaguna — atunci încă episcop (f 1873) — la
propunerea împăratului vienez Francisc Iosif (1848— 1916) a fost ales
membru al «Senatului imperial înmulţit», demnitate în care a func
ţionat în continuare43. Mai apoi, tot lui în anii 1863— 1864, fiind episcop
de Sibiu, i s-a acordat şi un loc în dieta transilvăneană, în care stă
ruitor a susţinut drepturile naţionale şi politce ale românilor44. Mai
mult, după anul 1867, când s-a creat statul dualist austro-ungar,' ie
rarhii români din Transilvania şi Banat au devenit membri de drept ai
Casei Magnaţilor din Budapesta.
Prin urmare şi aici, în Transilvania, unde pe atunci, aşa cum se
ştie, conducerea de stat a acesteia nu era din neamul ei, totuşi, Bi
serica românească de către aceasta a fost chemată ca, cel puţin în forma
aci arătată, să facă parte din sfatul ţării.
Către sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor, al
XlX-lea, unii dintre vlădicii români din Muntenia şi Moldova s-au aflat
şi în funcţia supremă din Stat : cea de Caimacam, adică de locţiitori de
domni când aceştia, din diferite motive îşi părăsiseră scaunul voievodal.
40. Enachi Kogălniceanu, Letopiseţul Ţării Moldovei de îa domnia întâiu. şi
până la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat Voevod... (1733— 1774), în
Cronicelc României, ed. M ihail Kogălniceanu, tom. 111, Bucureşti 1B71, p. 214;
Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 264; P. P. Panaitescu, op. cit., p. 164.
41. Gheorghe I. Brătianu, op. cit., p. 68— 70.
42. Dr. Augustin Bunea, Din Istoria Românilor, Episcopul Ioan Inocenţiu Klein
(1728— 1751), Blaj 1900, p. 11— 12; Corneliu Albu, Pe urmele lui Ion-Inocenţiu MicuKlein, Bucureşti 1983, p. 101— 102.
43. Dr. Ioan Lupaş, M itropolitul Andrei Şaguna. Monografie istorică, Sibiu 1909,
p. 221, 254— 277.
44. Idem, ibidem.

DOCUMENTARE

131

•într-o asemenea situaţie, aveau în grijă întreaga administraţie de Stat.
Şi în astfel de împrejurări deci, Bisericile străbune de la Bucureşti şi
Iaşi, prin întâistătători de ai lor, pentru timp mai lung sau mai scurt
au fost angajate de drept în activităţi de ocârmuire şi gospodărire ale
ţărilor lor. Aşa au fost, printre alţii mitropoliţii munteni : Dositei Filitti
(1793— 1810) ':r>, Dionisie Lupa (1819— 1821)4G, Grigorie Dascălul (1823—
'1834)/l7, Veniamin Costache mitropolitul Moldovei (f 1846) 7,8 şi mai
înspre vremea noastră însuşi primul patriarh al României, Miron Cris•tea (f 1939), care între anii 1927 şi 1930 în timpul minoratului Regelui
Mihai I al României, a fost regent/l0, şi mai apoi în anii 1938— 1939
prim minstru al ţării. Şi-a păstrat însă în acest timp calitatea de se
nator de Drept.
Prim ministru al ţării, înainte de patriarhul Miron, în timpul Re
voluţiei de la 1848 din Muntenia, a fost şi mitropolitul Neofit II (1840—
1849 ; f 1850), căruia fruntaşii revoluţionari de atunci, în ziua de 15 Iu
nie 1848, i-au încredinţat prezidenţia guvernului provizoriu sau vremelnicesc al Ţării Româneşti, pe care apoi l-a condus până Ia înăbu
şirea mişcării în toamna aceluiaşi an. în această situaţie, pe cât a putut,
mitropolitul Neofit II a susţinut decretele pe care guvernul le-a emis
în cele aproape patru luni de existenţă. Ca prim ministru al guvernului,
altfel zis al organului suprem de oblăduire al ţării, Vlădica Neofit II,
cu toate vitregiile acelor zile, a fost părtaş la toate activităţile ce s-au
luat pentru buna administrare şi gospodărire a Muntenieir>0.
Secolul al XlX-lea, în care deja s-a intrat, cum se ştie, pune în
ceput unei noi etape în istoria neamului nostru, în care problema care
se discută aci : prezenţa de drept a Biserici Ortodoxe Române în Sfatul
Ţării, este atestată şi precizată cu o mai bogată documentaţie istorică.
O seamă dintre convenţiile, tratatele, regulamentele, statutele, Consti
tuţiile, proiectele de Constituţii, chiar, legile electorale ş.a., ce s-au
alcătuit şi emis în acest răstimp o menţionează în articole şi capitole
speciale.
în anul 1822, deci foarte curând după mişcarea lui Tudor Vladimirescu în Moldova, oblăduind întâiul domn pământean Ioniţă Sandu
Sturza (1822— 1828), s-a întocmit un proiect de Constituţie, în care,
precum informează istoricul Alexandru D. Xenopol (f 1923), în arti
colele ce priveau «alcătuirea Sfatului Obştesc al ţării» erau trecute şi
45. Aşezământul cultural al M itropolitului Dositei Filitti de Ia înfiinţare până
astăzi 1827— 1910, Bucureşti 1911, p. 36—47.
46. Andrei Oţetea, Tudor Vladimirescu şi Mişcarea eter istă în Ţările Rom â
neşti 1821— 1822, Bucureşti 1946, p. 157. Preotul Niculae Şerbănescu, M itropoliţii
Ungrovlahiei, în «Bis. Ort. Rom.» 77, 1959, nr. 7— 9, p. 807.
47. Constantin N. Tomescu, M itropolitul Grigorie IV al Ungro-Vlahiei, Chişinău
1927, p. 64; Preotul Niculae M. Popescu, Viaţa ş faptele Părintelui Grigore Dascălul
Mitropolitul Ţării Româneşti 1765— 1834, Bucureşti 1942, p. 26.
48. Preotul Dr. Ilie Gheorghiţă, Un Veac de la moartea M itropolitului Veniamin
Costache, Neamtu 1946, p. 56— 61.
49. Ion Rusu-Abrudeanu, Patriarhul României Dr. Miron Cristea înalt Regent,
Bucureşti 1929, pass ; întru pomenirea Prea Fericitului Patriarh Miron, în «Bis. Ort.
Rom.», 57, 1939, nr. 3— 4, p. 217.
50. Preotul Niculae Şerbănescu, M itropoliţii Ungrovlahiei, p. 812— 813.
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«cele trei feţe bisericeşti» ale Moldovei, adică mitropolitul de la Iaşi
şi episcopii de la Roman şi Huşi 51.
La cumpăna dintre deceniile >trei şi patru ale secolului al XlX-lea,
în împrejurările cunoscute, s-au întocmit pentru Muntenia şi Moldova
câte un «Regulament Organic», care de fapt, pentru ele au fost nişte
adevărate constituţii care priveau «întreaga cârmuire a ţării». Ambele
au fost gata în anul 1830 şi aveau cuprins foarte asemănător. Au fost
aplicate, cel de la Bucureşti la 1 Iulie 1831, iar cel de la Iaşi la 1 Ia
nuarie 1832. Şi prin unul şi prin celălalt se hotărau normele funda
mentale ale oblăduirii celor două ţări româneşti, fiind prin urmare nişte
piese legislative de vârf. De aceea nicidecum nu avea cum să nu fie
inserată în ele şi problema mai sus pomenită 52.
în Regulamentul Organic muntean, de pildă, în «Cap. întâiu, Sec
ţia I», unde se vorbeşte despre «întocmirea Obşteştii Adunări Ecstra
ordinară» pentru «alegerea Domnului», prin «Art. 2-lea» se preciza că
«Această Adunare Ecstraordimară se va alcătui în Valahia de o sută
noăzeci mădulări, adică :
a. De Prea Sfinţia Sa părintele Mitropolitul ;
b. De trei părinţi Episcopi ce se vor afla în lucrare, al Râmni
cului, Buzău şi Argeşu ;
c. De cincizeci boieri de întâiul rang...» 53 ;
în Cap. al doilea, Regulamentul Organic muntean vorbeşte despre
«Obicinuita Obştească Adunare», unde în «art. 45-lea se stipulează că:
«Obicinuita Obştească Adunare subt prezidenţia Mitropolitului, să
va alcătui :
a. De trei episcopi eparhioţi : al Râmnicului, Buzăului şi Argeşului;
b. De doăzeci boeri de întâia treaptă...»
Art. 46-lea. «Obrazele ce alcătuiesc Obicinuita Obştească Adunare
vor fi primitei după chipul de mai jos :
a. Mitropolitul ca un prezident, şi episcopii eparhioţi sânt pravilnice mădulare ale aceştii A dunări;
b. Iar ceilalţi douăzeci boeri de întâiul rang se vor aleage în oraşul
de căpetenie...» 54 ;
Şi în «Regulamentul Organic a Prinţipatului Moldovei», în «Capul
II, Articul 48», unde se vorbeşte de «Organizaţia şi însuşirile Obicinui
tei Obşteştei Adunări» se scrie aşa :
«Obşteasca Obicinuita Adunare va fi închegată după următoriul
chip :
A. De Mitropolitul, carele va fi prezident aceştii Adunări, şi carile
nu va avea decât un glas ca şi celelalte mădulări ;
B. De doi episcopi eparhioţi : Romanul şi H u şu l;
C. De şaptesprezece boeri» 55.
51. A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, ed. III, voi. XI, Istoria
politică a Ţârilor Române de la 1822,— 1848, Bucureşti, f.a, p 34.
52. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai
vechi timpuri şi până astăzi, ed. a Il-a, Bucureşti, f.a., p. 564— 565.
53. Regulamentul Organic, Bucdreşti 1832, p. 1.
54. Ibidem, p. 14.
55. Regulamentul Organic a Principatului Moldovei, Iaşi 1846, p. 3.
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în plus, în «Art. 49», se adaugă :
«Persoanile ce vor închega Obşteasca Obicinuita Adunare, să vor
priimi în chipul următoriu :
A. Mitropolitul, ca un prezident şi amândoi Episcopii eparhioţi, au
dritrit a fi mădulări acestei Adunări» 5(j.
Cum se vede, şi în aceste două Regulamente Organice, legile fun
damentale de atunci ale Principatelor Române, s-a stipulat ca ierarhii
munteni şi moldoveni să fie de «drit... mădulări» ale Sfatului1ţării, ceea
ce în continuare, documentar, se constată că s-a şi aplicat, până către
sfârşitul deceniului al şaselea al secolului al XlX-lea 5\
Evenimentele de prin anii 1853— 1858 cunoscute, petrecute în ră
săritul Europei, într-un fel includ şi Principatele Române. Pacea şi
Convenţia de la Paris din anii 1856 şi, respectiv, 1858, au prilejuit
acestora nu numai convocarea şi activitatea ştiutelor Divanuri ad-hoc
de la Iaşi şi Bucureşti din anul 1857, ci şi alcătuirea unor legi funda
mentale potrivite noii lor situaţii politice.
Nici într-un asemenea moment de seamă din trecutul neamului
nostru, Biserica Ortodoxă n-a stat de o parte. Ea a fost prezentă în
cele două Divanuri ad-hoc, mai întâi în virtutea situaţiilor anterioare,
prin membrii ei de drept, mitropollţii de la Iaşi şi Bucureşti — Sofronie
Mielescu (f 1861) şi Nifon Rusescu (f 1875), care le-au şi prezidat
şi prin episcopii «aflaţi în lucrare» în acel an, dintr-o parte şi alta a
Milcovului. Alături de aceste «mădulare de drit», printre membrii Divanurilor ad-hoc s-au aflat şi câţiva clerici ajunşi acolo prin alegerea
ce li se făcuse de către colegiile electorale atunci constituite pentru
o asemenea acţiune. Prin urmare o altă categorie de oameni ai Bi
sericii deputaţi în Divanurile din 1857 : cea de aleşi, nu de «drept»
ca ierarhii, cum cerea «pravila din veac».
Şi unele şi altele dintre aceste «feţe» bisericeşti au fost, deci, păr
taşe la «hotărârile» însemnate pentru istoria noastră formulate înitr-un
asemenea prilej de către cele două Divanuri ad-hoc în anul 1857 58.
Potrivit prevederilor tratatului de pace de la Paris din 30 Martie
1856 59, dezideratele celor două Divanuri ad-hoc din România, prin
care unanim se cerea unirea Principatelor Române, în anul 1858
acestea au fost trimise la Convenţia de la Paris, pentru ca asupra lor,
cum era prevăzut, să se rostească şi marile puteri europene. In aceeaşi
vară, 1858, ele au fost cercetate şi la 7/19 august 1858 s-a elaborat o
«Convenţie», care apoi a devenit «Noua Constituţie a ţărilor noastre»,
prin urmare noua lor lege fundamentală.
56. Ibidem, p. 4.
57. Cf. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, p. 609.
58. Dimitrie A. Sturdza şi C. Colescu-Vartic, Acte şi documente relative la
Istoria Renaşterii României, voi. VI, p. 1 ; Divanul Ad-hoc al Moldovei din 1857,
Bucureşti 1896, p. 30, 182 ; voi. VI, partea 2 ; (Divanul Ad-hoc din Muntenia din 1857),
Bucureşti 1896, p. 182 (Deputaţii clerici din M untenia); v. şi: Constantin C. Giurescu
şi Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 605— 608.
59. Tratatul de Pace din 30 Martie 1856 de la Paris, în Ioan M. Bujoreanu,
Collecţiune de Legiuirile României vechi şi noui..., voi. II, Bucureşti 1875, d. 3— 8.
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Cu toate că după denumire, ea a fost elaborată la Paris, totuşi
alcătuitorii ei, se pare, au cunoscut legăturile tradiţionale dintre Princi
patele Române şi Bisericile lor şi de aceea, desigur, prin articolul 18 au
stipulat că :
«Mitropolitul şi Episcopii eparhioţi, vor face după drept, parte din
Adunare.
Presidenţa Adunării va fi a Mitropolitului. Vicepresidentul şi se
cretarii vor fi aleşi de Adunare» co.
Începându-se de pe acum, în problema care se dezbate aci, pro
iectele de Constituţii, Constituţiunile, modificările de Constituţie, Sta
tutele, Legile electorale ş.a., pe care le cunosc, când s-a vorbit despre
Adunările Generale şi mai ales despre componenţa Corpului pondera
tor, adică a Senatului, cu regularitate, s-a semnalat şi prezenţa «feţelor»
bisericeşti printre membrii de drept ai' acestora.
Numai după un an de la alcătuirea «Convenţiei pentru Organisarea
definitivă a Principatelor — Unite — Române», încheiată la Paris la
7/19 august 1858, în anul 1859 s-a alcătuit un «Proiect de Constituţiwne
pentru Principatele Unite ale României», fiind elaborat la Bucureşti de
către «Comisiunea Centrală» a ţării în sesiunea ei din acel an (1859).
Şi aici în Cap. II, vorbindu-se despre «Adunarea Generală», în artico
lul 53, se preciza că :
«Mitropoliţii şi episcopii eparhioţi sunt de drit membri ai Adunării»
si că :•
«Presidenţia acesteia se cuvine Mitropoliţilor» 61.
După trecere de patru ani, în anul 1863, domnind acum Alexandru-Ioan Cuza (1859— 1866 ; f 1873), s-a întocmit un alt proiect de
Constituţie, în care, la articolul 9, inserându-se cele privitoare la Se
nat, se scria, că :
«Senatul se compune :
1. De Mitropolitul şi de Episcopii eparhioţi,
2. De Primul Preşedinte al Curţii de Casaţiune
3. De generalul mai în vârstă dintr-acei în activitate...»62.
Un an mai târziu, în 1864, domnitorul Unirii, Guza a iniţiat şi
unele modificări la «Oonvenţiunea» de la Paris din 1858. A realizat
o nouă Constituţie pentru România pe care a numit-o «Statut dezvoltătoriu Convenţiunei din 7/19 august 1858» şi în care, în articolul 7 a
stipulat următoarele :
«Corpul ponderatoriu se compune : de Mitropoliţii ţării, de Epis
copii eparhielor, de cel mai vechi dintre Generalii armatei... ş.a.».
60. Convenţiune pentru Organisarea definitivă a Principatelor Unite Române,
încheiată la Paris In 7/19 August 1858, în Ioan M. Bujoreanu, op. cit., voi. I, Bucu
reşti 1873, p. 7— 11 ; Ion Ionaşcu, Petre Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe, Relaţiile
Internaţionale ale României în documente (1368— 1900), Bucureşti 1971, p. 331— 3-46,
nr. 61.
61. Proiect de Constituţiune pentru Principatele Unite ale României, elaborat
de Comisia Centrală Sesiunea 1859, Bucureşti 1860, p. 16— 17.
62. Ioan C. Filitti, Un proect de Constituţie inedit al lui Cuza Vodă de Ia 1863,'
CJuj 1929, p. 389.
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în articolul 11 s-a precizat şi că :
«Mitropolitul Primar al României este de drept Preşedintele Corpu
lui ponderatoriu...» °3.
Transformările politice care au avut loc în România, în anul 1866
au adus cu ele necesitatea elaborării unei noi Constituţiuni, pe care
Conducătorul Statului din acel an, principele Carol I a promulgat-o în
ziua de 30 iunie 1866. Şi aici în articolul 76 se scria :
«Vor fi de drept membri ai Senatului :
1. Moştenitorul Tronului la vârsta de 18 ani...
2. Mitropoliţii şi Episcopii eparhioţi» 6i.
In acelaşi an, 1866, 28 iulie, principele Carol I, a promulgat şi Le
gea electorală, în care iarăşi, la articolul 14, se scria :
«Vor fi de drept membri ai Senatului :
1. Moştenitorul Tronului la vârsta de 18 ani...
2. Mitropoliţii şi episcopii eparhioţi» 65.
Cu toate că în anii 1879, 1884 şi 1917 66 i s-au introdus unele «modificaţiuni», totuşi ea, Constituţiunea din 1866, şi-a păstrat valabilitatea
până după primul război mondial. Modifcările efectuate însă nicidecu)m
nu au schimbat prevederile articolelor 76 şi 77, prin care se preciza
componenţa Senatului, printre ai cărui membri de drept figurau şi ie
rarhii Bisericii Ortodoxe din România.
semnarea păcii, prin care se Încheia primul război mondial şi
în urma prefacerilor politice ce sepetreceau în acel timp în ţara noas
tră, în anul 1923, nevoia cerând,
decătre cei în drept, în frunte cu
Regele Ferdinand I al României întregite, acesteia i s-a alcătuit o nouă
«Constituţiune». Aceasta a fost promulgată cu ‘Decretul Regal nr. 1360
din 23 martie 1923, emis şi semnat de Regele Ferdinand I cel Loial
(f 1927) şi după aceea publicată
în Monitorul Oficial nr. 282 din
29 martie 1923.
Şi în această «Constituţiune», în secţiunea II, Despre Senat, la ar
ticolul 72 se prevedeau următoarele :
«Sunt de drept membri ai Senatului, în virtutea înaltei lor situaţiuni în Stat şi Biserică :
a. Moştenitorul Tronului de la vârsta de 18 ani împliniţi ; el însă
nu va avea vot deliberativ decât la vârsta de 25 ani împliniţi ;
b. Mitropoliţii ţă rii;
c. Episcopii eparhioţi ai Bisericii Ortodoxe Române şi Greco-Catolice, întru cât vor fi aleşi fconform legilor ţă r ii;
63. Statut desvoltatoi iu Convenţiunei din 7/19 August 1858, în Ioan M. Bujo
reanu, op. cit., voi. I f p. 11— 12; Lector dr. Ioan Muraru, Constituţiile Române. C u
legeri, Bucureşti 1980, p. 5— 8; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op. cit.,
p. 622; Constantin C. Giurescu, Viaţa şi Opera lui Cuza Vodă, Bucureşti 1966,
p. 245 ş. u.
64. Constituţiunea din 1866, în Ioan M. Bujoreanu, op. cit., p. 17; Ioan M u 
raru, op. cit., p. 22.
65. Legea electorală din 1866, în Ioan M. Bujoreanu, op. cit., p. 21.
66. Cf. Constituţiunea cu modiiicările din 1917, Bucureşti 1920, p. 18— 21.
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d. Capii Confesiunilor recunoscute de Stat, câte unul de fiecare
confesiune, întru cât sunt aleşi sau numiţi confc
prezintă un număr de peste 200.000 credincioşi ; precum şi reprezen
tantul superior religios al Musulmanilor din Regat ;
e. Preşedintele Academiei Române...
Mandatul acestor senatori încetează odată cu calitatea sau demni
tatea care le atribuie dreptul...» 67.
După trei ani, la 26 martie 1926, cu Decretul Regal nr. 1424, s-a
promulgat şi o Lege electorală pentru Adunarea Deputaţilor şi Senat,
în care despre prezenţa cultelor religioase în Sfatul ţării s-a vorbit
mai pe larg, scriindu-se :
art. 3 «Senatul se compune din senatori aleşi şi din senatori de
drept...» ;
art. 5 «Sunt senatori de drept în virtutea înaltei lor situaţiuni în
Stat şi în Biserică :
a. Moştenitorul Tronului de la vârsta de 18 ani împliniţi... ;
b. Patriarhul şi Mitropoliţii ţă rii;
c. Episcopii eparhioţi ai Bisericilor Ortodoxe Române şi GrecoCatolice...;
d. Capii confesiunilor recunoscute de Stat... ;
e. Reprezentantul Cultului mozaic în Senat va fi şeful rabin de
semnat de Comunităţile evreieşti din ţară... ;
f. Reprezentanul superior religios al musulmanilor din Regat ;
g. Preşedintele Academiei Române...» 68.
Prevederile Constituţiunei din anul 1923 şi ale Legii electorale din
anul 1926, s-au aplicat până in prima parte a anului 1938, când dom
nind acum Regele Carol II (1930— 1940 ; f 1951), s-a elaborat o nouă
ConstitUţiune a României, purtând numele «Constituţiunea Regele Ca
rol //». 'Ea a fost promulgată cu înaltul Decret Regal nr. 1045 din
27 februarie 1938 şi s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 48, partea I,
din aceeaşi zi, 27 februarie 1938.
Şi în cuprinsul sau legiuitorul în Secţiunea a II-a, din Capitolul
al II-lea, vorbind «Despre Senat», stipula :
«art. 63. Senatul se compune din Senatori numiţi de Rege, din
Senatori de drept şi din Senatori aleşi prin vot obligator, secret şi
exprimat prin scrutin uninominal de membrii Corpurilor Constituite
în Stat, în numărul şi condiţiunile, pentru alegători şi eligibili, bărbaţi
şi femei, ce se vor stabili prin legea electorală. Proporţia Senatorilor
numiţi în raport cu cei aleşi, este de jumătate.
67. Constituţiunea promulgată cu Decretul Regal nr. 1360 din 28 Martie 1923,
Bucureşti 1926, p. 12— 13.
68. Legea electorală pentru Cameră şi Senat din 1926, Craiova, f. an, p. 16, ş.u.
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art. 64. Sunt de drept membri ai Senatului în virtutea înaltei lor
situaţiiiini în Stat şi Biserică :
a. Moştenitorul Tronului de la vârsta de 18 ani împliniţi ;
b. Toţi Principii Familiei Regale, majori ;
c. Patriarhul şi Mitropoliţii ţă rii;
d. Episcopii eparhioţi ai Bisericilor Ortodoxe Române şi GrecoCatolice, întrucât vor fi aleşi conform legilor ţă rii;
e. Capii confesiunilor recunoscute de Stat... ;
f. Actualii senatori de drept recunoscuţi până la data promulgării
prezentei Constituţii.
«Mandatul Senatorilor de drept enumeraţi la paragrafele a—e in
clusiv, încetează odată cu calitatea sau demnitatea în virtutea căreia
îl deţin» 0<J.
După mai bine de un an, la 9 mai 1939, Regele Carol II, cu înaltul
Decret Regal nr. 1923, a promulgat o nouă Lege electorală pentru
Adunarea Deputaţilor şi Senat, care s-a publicat în Monitorul Oficial,
partea I, nr. 106 bis, apărut în aceeaşi zi de 9 mai 1939. Şi aici, alcătui
torii, vorbind despre Senatul ţării, au prevăzut cele de mai jos :
$

Art. 6. Senatul se compune din Senatori numiţi de Rege, din Se
natori de drept şi din Senatori aleşi...
art. 8. Sunt Senatori de drept în virtutea înaltei lor situaţiuni în
Stat şi Biserică :
a.
b.
c.
d.

Moştenitorul Tronului de la vârsta de 18 ani împliniţi ;
Toţi Principii Familei Regale m ajori;
Patriarhul şi Mitropoliţii ţării ;
Episcopii eparhioţi ai Bisericilor Ortodoxe Române şi GrecoCatolice, întrucât sunt aleşi conform legilor ţării ;
e. Capii Confesiunilor recunoscute de Stat, câte unul de fiecare
confesiune, întrucât sunt aleşi şi numiţi conform legilor ţării şi
reprezintă un număr de peste 200.000 credincioşi ;
f. Senatorii de drept recunoscuţi până la data de 27 februarie 1938,
pe baza legii electorale publicată în Monitorul Oficial din
27 martie 1926» 70.
Oficial, aceste din urmă două piese legislative şi-au prelungit va
labilitatea până la 31 ajugust 1944, când datorită cunoscutelor eveni
mente politice de atunci din ţara noastră, s-a renunţat la ele. In loc,
în această zi, prin Decretul Regal nr. 1626, emis de Regele Mihai I al
României, s^a «repus în vigoare» Constituţiunea Regatului României,
promulgată de Regele Ferdinand I prin Înaltul Decret Regal nr. 1360
din 28 martie 1923 ; prin urmare Constituţiunea din anul 1923.
69. Constituţia din 27 Februarie 1938, în Ioan Muraru, op. cit., p. 55
70. Legea electorală din anul 1930, Bucureşti 1939, p. 27— 29.
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Şi de aceasită dată, deşi vremurile erau oarecum schimbate, în
cuprinsul ei s-aai menţinut stipulaţiile articolelor ce se refereau la
Senat, repetându-se şi cele de mai jos :
«art. 67. Senatul se compune din Senatori aleşi şi din Senatori
de drept...
art. 72. Sunt de drept membri ai Senatului, în virtutea înaltei lor
situaţiuni în Stat şi Biserică :
a. Moştenitorul Tronului de la vârsta de 18 ani împliniţi...
b. Mitropoliţii ţă rii;
c. Episcopii eparhioţi ai Bisericilor Ortodoxe Române şi GrecoCatolice, întrucât vor ji aleşi conform legilor ţă rii;
d. Capii Confesiunilor recunoscute de Stat...» ş.a.71.
Nici cu un asemenea prilej, acestei democrate Constituţii a Româ
niei nu i-a fost hărăzită o mai lungă vreme de folosire, ci doar treipatru ani. Căci în decembrie 1947 schimbându-se forma de conducere a
Statului nostru, la 13 aprilie 1948 s-a publicat prima Constituţie repu
blicană a României, prin care optându-se pentru sistemul unicameral,
s-a suprimat Senatul. Cum însă printre membri de drept ai acestuia
din urmă — ai Senatului — se aflau şi ierarhii Bisericii Ortodoxe, odată
cu suprimarea aci semnalată, s-a întrerupt şi firul prezenţei acestora,
s-ar putea zice neîntreruptă, în Sfaturile ţărilor Române, care prin Adu
nările Obşteşti şi prin Divanurile Voievodale şi-o prelungeau înapoi
până către începuturile Principatelor Române, aşa cum reiese şi din
cele de mai sus.
Dar nici Constituţiile republicane din anii 1952 '2 şi 1965 73 nu au
schimbat o asemenea situaţie şi în acest fel sistemul unicameral s-a
menţinut în continuare. Senatul rămânând desfiinţat. Din această pri
cină plecând din anul 1948, Biserica Ortodoxă Română n-a mai avut
«membri de drept» în Parlamentul României.
După evenimentele din Decembrie 1989, prin legislaţia electorală
ce s-a întocmit în legătură cu alegerile generale de la 20 mai 1990, s-a
revenit la sistemul parlamentar bicameral, reînfiinţându-se Senatul, care
fusese abrogat în anul 1948. I s-a modificat însă componenţa, renunţându-^se la «Senatorii de drept», printre care erau şi ierarhii Bisericii
precum
din cele de mai sus, punea
lamentară» a Românilor.
Cu toate că de către Conducerea Bisericii Ortodoxe, eu prilejul
elaborării şi adoptării Constituţiei României din anul 1991 '4, s-au for
71.
Constituţia Regatului României din anul 1923, repusă in vigoare la 31 A u
gust 1944, Bucureşti 1945, p. 11— 16.
. 72. Ioan M uram , op. cit., p. 71— 84.
73. Ibiclem, p. 85— 102.
74. Să se vadă : «Vestitorul Ortodxiei Româneşti», an III, nr. 47— 48, din A u 
gust 1991, p. 1— 2 ; «Vestitorul Ortodoxiei Româneşti», an III, nr. 59— 60, din 16— 30
Noiembrie 1991, p. 4— 5.
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mulat o seamă de obiecţii, cu privire la prezenţa ierarhiei ortodoxe în
Sfatul ţării, totuşi, măcar că aceasită nouă Constituţie a păstrat sistemul
bicameral — prin urmare şi Senatul — în componenţa acestuia însă
n-a mai păstrat «senatorii de drept», printre care, repetăm, erau şi
ierarhii ortodocşi, aşa cum fusese în Constituţiile româneşti de dinanite
de anul 1948. Nici prin legea electorală, în conformitate cu care s-au
desfăşurat alegerile din toamna anului trecut, 1992 nu s-au luat în
seamă doleanţele exprimate de Sfântul nostru Sinod, prin care, pe
temeiul a ceea ce a fost în trecut în organele de conducere ale ţărilor
române, se solicita reprimirea membrilor săi în Senatul reînfiinţat în
1990, ca reprezentanţi ai Bisericii străbune, în calitate de «Senatori
de drept», aşa cum a fost până în anul 1948. Prin urmare, în continuare
situaţia a rămas neschimbată : oficial Ecclesia română nu a revenit în
Sfatul ţării, altfel zis în maturul nostru corp legislativ, adică în Senat.
Prezenţa ei aici a fost şi este însă necesară, căci în lacest înalt for
legislativ de la noi, ca şi în trecut, şi acuim se discută şi probleme eclesiastice şi în acest timp, cum se ştie chiar dacă Senatul a fost reînfiin
ţat, totuşi în componenţa membrilor săi, ca şi în aproape ultima jumă
tate de secol, nu se află, — ca membru de drept — vreunul dintre
membrii înaltei chiriarhii_ ortodoxe, care să participe la discuţii, ceea
ce, la drept vorbind, faţă de ceea ce informaţia documentară, în legă
tură cu o asemenea prezenţă, atestă că a fost la noi în trecut, pare ceva
cu totul nefiresc.
Pentru aceasta urmând însemnul străbunilor, şi de către noi cei
ce în aceste vremuri, trăim pe meleagurile patriei noastre, este bine
să se ţină şi să se păstreze obiceele şi Sfânta Pravilă ale vieţii noastre
statale şi bisericeşti şi să se activeze cu stăruinţă pentru înnodareta firu
lui prezenţei seculare a Ecclesiei, cel puţin prim parte dintre sinodalii ei,
ca membri de drept, în Parlamentul ţării, precis în Senat, ca «senatori
de drept», aşa cum a fost cu aproape o jumătate de secol în urmă,
precis înainte de anul 1948, spre a se putea pune capăt situaţiei de
acum, care faţă de ceea ce, în această problemă, timp de veacuri, a
existat în ţara noastră, repetăm, pare nefirească.
Preotul NICULAE ŞERBANESCU
profesor de istorie
75.
Cf. Hotărârea Sinodului Mitropolitan din Iaşi de la 1 Ianuarie 1752, când
păstorea acolo Iacob Putneanul (1750— 1760, f 1773), pentru care să se v ad ă:
| Teoctist Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, M itropolitul Iacob Putneanul 1719—
i?78, Mănăstirea Neamţ 1978, d. 73— 76.

UN ARBITRAJ ARBITRAR, STRĂIN DE ADEVĂR ŞI DREPTATE :
DICTATUL DE LA V1ENA (30 AUGUST 1940)
Transilvania — pământ strămoşesc, binecuvântat de Dumnezeu cu
frumuseţi şi avuţii de legendă şi basm, a fost nevoită să înfrunte în
cursul istoriei sale multiseculare «tendinţele cotropitoare ale imperiilor
vecine care râvneau la bogăţiile acestor pământuri» şi urmăreau să o
îngenuncheze. Astfel, în unele perioade ale istoriei, poporul nostru,
copleşit de forţe dinafară, a fost obligat să suporte jugul apăsător al
dominaţiei străine. Cu toate acestea, neamul nostru românesc a rămas
statornic pe glia şi «în vatra sa strămoşească», şi-a păstrat fiinţa sa
naţională şi năzuinţa de unitate statală înfăptuită în 1600, şi 1859 şi
la 1 Decembrie 1918.
După realizarea unităţii de stat a poporului român (la 1 Decem
brie 1918) şi recunoaşterea ei pe plan internaţional (Trianon, 1919),
Transilvania a cunoscut o deosebită dezvoltare pe multiple planuri :
politic, economic, social şi cultural.
Amintim că, la doi ani după constituirea Statului naţional unitar
român, structura populaţiei din Transilvania era următoarea : români
57,3% ; unguri şi secui 25,5% ; germani 10,5% ; evrei 3,5% şi alţii,
deci, majoritatea covârşitoare au fost români.
Frumoasele realizări ale poporului român din Transilvania n-au
fost văzute cu ochi buni de reacţiunea maghiară, care făcea «eforturi
disperate pentru revenirea la situaţia dinaintea primului război mon
dial». Astfel, revizioniştii horthyşti au fost încurajaţi, în această di
recţie, de Italia fascistă şi de Germania hitleristă. Cea din urmă a
folosit diferite metode în cadrul politicii ei de expansiune, între care :
«dezbinarea şi învrăjbirea popoarelor din această regiune, stimularea,
în mod artificial, a neînţelegerilor şi înveninarea relaţiilor dintre ele,
şantajarea, pe chestiuni de importanţă vitală, care vizau însăşi inde
pendenţa naţională şi integritatea teritorială. In acest sens, Reichul a
sprijinit pretenţiile anexioniste ale Ungariei horthyste, folosindu-le ca
mijloc de şantaj împotriva României».
In urma «cererilor imperative ale puterilor Axei», la începutul
lunii august 1940, guvernul român a fost nevoit să înceapă tratative cu
guvernul horthyst al Ungariei, mai înainte la Budapesta, apoi la Turnu
Severin. în cadrul tratativelor româno-ungare de la Turnu Severin, tri
mişii lui Horthy Miklos, în frunte cu Andras Hory, revendicau printr-un
memoriu, citit în ziua de 16 august 1940, «cedarea unor importante teri
torii româneşti — circa 69.000 km pătraţi, cu o populaţie de 3.900.000
de locuitori, din care peste 2.200.000 erau români şi numai 1.200.000
erau unguri», aşadar, un teritoriu cu o populaţie în majoritatea româ
nească. Desigur că, pretenţiile delegaţiei maghiare au fost respinse,
guvernul român propunând «efectuarea unui schimb de populaţie între
românii din Ungaria şi ungurii din România» ; de altfel, şi propunerea
guvernului român atunci a fost făcută cu multă largheţe. Refuzul
s
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guvernului român de a satisface cererile horthyste au produs multă
tulburare în capitala Ungariei. -Dar, către sfârşitul lunii august lucrările
Conferinţei româno-maghiare de la Tumu-Severin au fost reluate.
Delegaţia maghiară rămânând pe aceeaşi poziţie, pretenţiile ei nu au
fost primite de către trimişii guvernului român «ca baza de discuţii».
Astfel că, tratativele româno-ungare au ajuns în impas. In cel din urmă,
şeful guvernului şi şeful statului român de atunci au insistat ca dele
gaţia să reia legătura cu Andras Hory, ca să-i prezinte o altă soluţie.
Era o nouă poziţie, ce echivala «cu acceptarea punctului de vedere al
guvernului horthyst... care nesocotea... interesele naţionale ale Româ
niei... constituind... un act de capitulare a cercurilor guvernamentale
româneşti în faţa prezidiului statelor fasciste agresoare». Desigur că,
delegaţia maghiară s-a arătat mulţumită de această nouă iniţiativă a
câtorva reprezentanţi ai guvernului român.
Aflându-se de noua poziţie a guvernului nostru, masele populare
de pe întreg cuprinsul ţării : români, maghiari, germani, secui, ş.a., au
făcut numeroase adunări, în cadrul cărora au protestat energic împotriva
hotărârilor de la Turnu Severin, arătând că nu doresc să primească sub
nici o formă jugul horthyst, nici strămutare, nici cedări teritoriale». Era
voinţa fermă a unui popor doritor de libertate, dreptate şi indepen
dentă.
în timp ce guvernul român, prin reprezentanţii săi căuta să ia legă
tura cu Berlinul şi Roma pentru a prezenta «dreptatea tezei româneşti»,
guvernul maghiar prin abile acţiuni diplomatice insista să atragă de
partea sa, pe lângă germani şi italieni, pe iugoslavi şi pe sovietici, în
vederea pregătirii unui atac împotriva României. Ungurii horthyşti
socoteau că această cale era singura soluţie de rezolvare a pretenţiilor
lor revizioniste.
p

Ministrul de externe al Germaniei, von Ribbentrop, văzând că,
această controversă dintre Ungaria şi România ar putea să provoace
o mare «criză în Balcani», în înţelegere cu ministrul de externe al Ita
liei, contele Galeazzo Ciano, au convocat la Viena pe miniştrii de
externe ai României şi Ungariei «să li se dea sfaturile amicale ale Axei
în vederea găsirii unei soluţii».
încă de la început, Hitler a fost hotărât să sprijine pretenţiile
horthyşti'lor, «considerând că România făcea parte dintre ţările duş
mane Axei» ; aceeaşi poziţie o avea şi Mussolini. Astfel, încă din
27 august 1940 noua frontieră ungaro-română a fost fixată de Adolf
Hitler şi consilierii săi : România trebuia să cedeze Ungariei horthyste o
suprafaţă de 40.000 km. pătraţi. Prin aceasta Germania hitleristă putea
să-şi plaseze «importante poziţii strategice» în Carpaţi şi, în acelaşi
timp, să beneficieze de petrolul din Valea Prahovei, în eventualitatea
unui război lung în răsăritul Europei.
La invitaţia lui Ribbentrop şi Ciano, o delegaţie a guvernului
român, în frunte cu M. Manoilescu şi Vaier Pop, a sosit la Viena, în
29 august 1940.

142

BISERICA ORTODOXĂ ROMANĂ

în după amiza aceleiaşi zile au început convorbirile lui M. Manoilescu cu Ribbentrop şi Ciano. După unele discuţii privitoare la convor
birile româno-ungare, M.' Manoilescu arată ca «Ribbentrop a trecut la
chestiunea principală şi mi-a propus, pur şi simplu că, deoarece nu am
ajuns la nici o înţelegere cu ungurii, cel mai bun ’luoru este să facem
un arbitraj aci, la Viena»... De fapt, în aceeaşi zi (29 august 1940) Ciano
nota în însemnările sale : «Ribbentrop şi cu mine hotărâm să rezolvăm
problema prin arbitraj». Cu alte cuvinte, şantajul împotriva României
era pregătit din timp (dispoziţia lui Hitler şi cu acordul lui Mussolini),
iar acum trebuia doar dus la împlinire, definitivat. Văzând această
stare de lucruri reprezentantul nostru a cerut îngăduinţa să ia legătura
cu guvernul român pentru a primi «asentimentul pentru arbitraj» ;
Ribbentrop şi Ciano i-au atras atenţia că ei doresc să aibă rezultatul
până la ora 20 sau 22, pentru ca a doua zi să facă ceremonia acceptării
acestuia ; din motive obiective termenul a fost prelungit până la ora 24,
iar în cele din urmă, până în jurul orei 4 dimineaţa (30 august 1940).
în cazul în care România nu va accepta arbitrajul, Ciano afirma că
aceasta «va crea puterilor Axei dificultăţi imense» ; Ribbentrop com
pleta «solemn şi tăios» că «ei ne vor considera ca duşmani ai Axei».
«în faţa unei asemenea situaţii — continuă M. Manoilescu — am
căutat să obţin lămuriri asupra concepţiei lor (a lui von Ribbentrop şi
Ciano) despre arbitraj şi am pornit cu sânge rece, la o sistematizare a
chestiunilor. Fără a lungi prea mult vorba, le-am arătat că sunt trei
chestiuni ce trebuie discutate : chestiunea dacă putem sau* nu să
acceptăm arbitrajul, chestiunea cadrului unui eventual arbitraj (şi în
special a criteriilor de care va fi legată judecata arbitrilor), şi, în
sfârşit, chestiunea tehnicii eventualului arbitraj şi a modului cum se va
desfăşura şi se vor pleda cauzele celor două părţi.
în ceea ce priveşte prima chestiune, a oportunităţii acceptării
arbitrajului, am revenit asupra faptului că România nici n-a propus şi
nici n-a acceptat vreodată ideea arbitrajului. Trecând la partea a doua,
şi anume la criteriile unui eventual arbitraj, am arătat că ideea arbitra
jului are în general mai mulţi sorţi de a fi acceptată, când ar fi legată
de anumite norme de judecată, în cazul nostru de norme dictate de
principiul etnic şi al schimbului de populaţie, cu alte cuvinte dacă
arbitrii s-ar lega de la început ca să trateze o graniţă determinată
exclusiv de consideraţiuni etnice, şi anume ca o consecinţă a unui
schimb de populaţie, în aşa fel încât rezultatul final să fie nici un
ungur să nu rămână în România şi nici un român să nu rămână în
Ungaria.
La spusele mele, amândoi au sărit în sus, declarând că aceasta
însemnează a refuza arbitrajul, fiindcă nu există arbitraj cu mâinile
legate şi fiindcă libertatea absolută a arbitrilor este de esenţa ori
cărui arbitraj. Le-am răspuns că nu au dreptate.
Trecând la chestiunea a treia, şi anume la tehnica arbitrajului, a
rămas bineînţeles că — în caz de acceptare — cele două părţi vor
putea să-şi dezvolte punctele de vedere în faţa tribunalului arbitrai.
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Concluzia lui Ribbentrop a fost că, dacă nu se poate o graniţă pur
etnică, soluţia va trebui să fie o sinteză între principiul etnic şi te
ritorial.
Interesându-mă asupra mărimii sacrificiului teritorial eventual,
Ribbentrop mi-a lăsat să înţeleg clar că ar trebui să fie cuprins între
69.000 km. pătraţi, cât au cerut ungurii la Turnu Severin şi între
25.000 km pătraţi, cât am oferit noi (? !).
Eu am protestat imediat împotriva acestei inexactităţi sfruntate,
deoarece noi n-am vorbit niciodată de aşa ceva !...
Am plecat de acolo consternat, zdrobit, cu sentimentul că cele două
ţări puternice, care dispuneau atunci de soarta lumii, nu erau dispuse
să-şi schimbe cu nimic implacabila lor hotărâre ! In special, graba cu
care mi se cerea răspunsul şi care a fost confirmată prin termenele din
ce în ce mai scurte care ni s-au acordat în cursul nopţii, m-au făcut să
văd în ce cleşte eram strânşi şi cât de neîndurătoare era presiunea care
se exercita asupra noastră».
Intr-una din relatările sale către guvernul din Bucureşti, M. Ma
noilescu referindu-se la această problemă arăta : «Totul apare ca o piesă
scrisă dinainte, în care nici o singură vorbă şi nici un singur gest nu
se poate schimba».
După aceea, M. Manoilescu, cu eforturi deosebite, a luat legătură
telefonică cu Buoureştiul şi a transmis câteva telegrame cifrate guver
nului şi statului nostru, arătând situaţia dramatică de la Viena. Consiliul
de Coroană trebuia să dezbată în câteva ore dispoziţiile delegaţiilor ger
mană şi italiană şi să le accepte.
între timp, al doilea delegat român la Viena, Vaier Pop a cerut o
întrevedere cu von Ribbentrop, pentru a primi «lămuriri suplimentare
asupra întinderii suprafeţei pe care Reichul insista ca s-o cedeze Unga
riei». După relatările ministrului român, von Ribbentrop «a repetat
ameninţările» la adresa României, pe care le-a făcut şi în timpul întâl
nirii cu M. Manoilescu. între altele arăta că «România are putinţa să
aleagă între perspectiva distrugerii sale totale ca stat şi naţiune de o
parte şi între păstrarea statului, redus teritorialiceşte, şi a fiinţei etnice
a neamului românesc, pe de altă parte».
în faţa acestei situaţii delegaţia română de la Viena a fost nevoită
să aştepte răspunsul Consiliului de Coroană, ale cărui dezbateri* au
august
ora 4.
în cursul dezbaterilor, zece reprezentanţi s-au pronunţat pentru re
ceptarea arbitrajului puterilor Axei şi unul s-a abţinut de la vot. După
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cum observăm, opiniile majorităţii reprezentanţilor Consiliului de Co
roană, «au fost puternic influenţate de presiunile cu caracter ultimativ»,
făcute de miniştrii de externe ai Germaniei şi Italiei.
în comunicatul dat publicităţii de Consiliul de Coroană se preciza
între altele «Conferinţa de la Viena, determinată din iniţiativa Germa
niei si
în condiţiile
în care România trebuia să
• Italiei... s-a desfăsurat
•
9
aleagă între salvarea fiinţei politice a statului nostru şi posibilitatea
dispariţiei lui...
Consiliul de Coroană examinând toate posibilităţile, a ajuns la
singura încheiere mai favorabilă, adică la acceptarea arbitrajului Axei,
«România găsindu-se în acest moment absolut între duşmani».
în acelaşi timp, delegaţia română de la Viena trăia momente dra
matice : «ce s-a petrecut în timpul nopţii acelea — mărturisea M. Manoilescu — ., nici nu s-ar putea povesti în detaliu .Nimeni n-a mâncat,
nimeni n-a dormit. Cifrarea telegramelor, telefoanelor care zbâmâiau
în trei săli deodată, întrebările enervante care veneau de la Bucureşti,
apăsarea catastrofei iminente care ne aştepta, tristeţea tuturor, creau o
atmosferă de infern...
Cu toată starea mea sufletească noaptea întreagă am fost preocupat
mai ales de marea bătălie pe care o credeam că o voi da a doua zi în
faţa arbitrilor...
Totul a fost zadarnic. Ca o culme a amărăciunii noastre, n-am
avut măcar prilejul să spunem un singur cuvânt în apărarea drepturilor
ţara....
i

V

I •

amiaza (30 august 1940). «ziua cea mai
istoria ţârii noastre a avut loc, la Viena, sentinţa impusă de von
Ribbentrop şi Ciano, care n-a fost «o hotărâre de arbitraj ci un DICTAT
pronunţat de puterile fasciste în detrimentul României». Prin acest
dictat România «era obligată să cedeze Ungariei horthyste o parte a
Transilvaniei, cu o suprafaţă de 42.243 km. pătraţi şi o populaţie de
aprox. 2.600.000 locuitori, dintre care majoritatea erau români» ; în
final au fost 43.492 km. pătraţi cu 2.667.000 locuitori.
După ce actul de arbitraj a fost citit în limba germană şi italiană
către ungurii horthyşti
rrnat: «Veni apoi mom
harta
hartă românească
nimic
pe care cu toţii o aşteptam. Mi-am dat
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seama însă că este altceva. Am urmărit sub linia ferată si am înţeles că
cuprindea şi Clujul. Am început să nu mai văd. Când mi-am dat seama
că graniţa coboară in jos ca să cuprindă secuimea am mai avut, în
disperarea mea, un singur gând : Braşovul ! O mică uşurare : Braşovul
rămânea la noi.
Când am privit în toată grozăvia împărţirea Transilvaniei, am
înţeles că puterile care îmi erau slăbite mă părăsesc cu 'totul. Tabloul
dinaintea ochilor s-a făcut neclar, ca un nor galben, din galben cenuşiu,
din cenuşiu în negru. In vremea aceea am pierdut conştiinţa...
Cineva a cerut pentru mine un pahar cu apă... am început să văd
din nou şi am avut puterea să duc mai departe calvarul.
Mi s-au prezentat actele spre semnare. Am scos tocul cu cerneală
verde, cu care scrisesem atâtea lucruri frumoase şi atâtea gânduri bune
pentru ţara mea. Am iscălit tot fără sa mai citesc... M-am ridicat sus
ţinut de Vaier Pop şi... am fost dus într-un mare salon... lungit pe
canapea, cu doctorul lângă mine. Priveam pe fereastră, curând a
(re)venit şi Vaier Pop. îi spuneam cu glas scăzut ce grozăvie mă
aşteaptă, căci de acum înainte voi fi blestemat de toţi ţăranii din
Ardeal, pe care i-am iubit aşa de mult, pe care dovedisem că-i iubesc».
Acesta a fost modul în care mişeleşte, prin fraudă şi surprindere, ca
la tâlhari în miez de codru, a fost vremelnic ucisă România Mare».
In urma Dictatului de la Viena au avut loc, pe întreg cuprinsul
ţării, mari manifestaţii împotriva acestuia, dar «nu au puitut să împie
dice amputarea vremelnică a teritoriului naţional».
Consecinţele imediate ale Dictatului de la Viena au fost : abdicarea
regelui Carol al II-lea, instaurarea dictaturii militaro-fasciste în ţara
noastră, subordonarea totală a României, atât Germaniei hitleriste, cât
şi Ungariei horthyste : România a fost apoi târâtă de Germania nazistă
şi în războiul antisovietic.
Sub regimul de ocupaţie horthystă din partea de nord a Transil
vaniei s-au cunoscut numeroase acţiuni agresive şi de deznaţionalizare
sub diferite forme ale populaţiei româneşti de aici : bătăi, schingiuiri,
omoruri, deportări, desfiinţări de şcoli, tipografii, aşezăminte culturale,
suprimări de ziare şi reviste româneşti, nedreptăţi de tot felul.
Represiunile ungurilor horthyşti au fost îndreptate şi împotriva
clcrului şi a credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române : episcopul
Dr. Vasile Stan al Maramureşhului a fost silt să părăsească sediul epar
hial de la Sighet şi să se stabilească la Sibiu, episcopul Dr. Nicolae
Popovici de la Oradea a fost expulzat peste graniţă, într-un vagon de
marfă, unii preoţi au fost batjocoriţi, schingiuiţi sau ucişi în mod
B. o. R. — 10
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barbar. Numai episcopul Nicolae Colan al Vadului, Feleacului şi Cluju
lui, a fost singurul ierarh care a stat aici de veghe, ca o stâncă de
granit, în cei patru ani «cât patru veacuri», păstorind cu multă grijă,
pe credincioşii ortodocşi din Transilvania de Nord ,ocupata de horthyşti.
romani
refugieze
1 septembrie 1944 au fost înregistraţi oficial 217.942 români refugiaţi,
la care se adaugă alţii, vreo 60.000— 70.000 care n-au trecut pe la
controlul şi fişierul central.
Sfârşitul acestor suferinţe şi anularea Dictatului de la Viena a
început odată cu actul din august 1944, apoi cu victoria definitivă
asupra trupelor hitleristo-horthysite, din octombrie 1944, şi, definitivat
în ziua de 13 martie 1945, într-o şedinţă solemnă, ce a avut loc la Cluj,
instaurarea
pentru totdeauna.
După eliberarea ţ^rii de sub «stăpânirile străine» şi după anularea
sului Dictat de la Viena, locuitorii meleagurilor transilvănene;
Ini, maghiari, germani, etc., au muncit şi muncesc înfrăţiţi pentru
unei vieţi noi, libere şi independente
în lume.
Pr. Prof. Dr. ALEXANDRU M ORARU
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LOCUI SCRIERILOR PATRISTICE
ÎN ISTORIA LIMBII ŞI LITERATURII ROMANE
(Schiţa unui studiu. Ipoteze)

Nu mai încape nici o îndoială că propăvăduirea cuvântului Evan
gheliei pe teritoriul vechii Dacii a început chiar din epoca apostolică,
mai întîi în Sciţia Minor (Dobrogea de astăzi), prin Sf. Apostol Andrei
şi ucenicii lui. Atestarea, confirmată şi de inscripţiile cu conţinut biblic
descoperite de arheologi, vine din chiar mărturia din Epistola către
Coloseni a Sf. Apostol Pavel, trimisă din Roma, în anul 63, unde printre
creştinaţi sunt pomeniţi şi «sciţii» : «Nu mai este elin şi iudeu, tăiere
împrejur şi netâiere împrejur, barbar, scit (subl. ns.), rob sau liber, ci
toate şi întru toţi Hristos» (3, 11). De altă parte tradiţia bisericească
(prin scrierile lui Tertulian, Origen, Eusebiu din Cezareea etc.) din
sec. 3—4 glăsuieşte în acelaşi sens. Scrie, de exemplu, Eusebiu din
Cezareea Capadochiei, în legătură cu diferitele regiuni ale imperiului
roman unde aveau să predice Sf. Apostoli : «...sfinţii apostoli ai Mân
tuitorului precum şi ucenicii lor s-au împrăştiat în toată lumea locuită
pe atunci. După Tradiţie, lui Toma i-a căzut soarta să meargă în
Parţia, lui Andrei în Sciţia (subl. ns.), lui Ioan în Asia...» (Scrieri, Par
tea întâia, Istoria bisericească, Cartea a treia, 1, I, cf. Editura Institu
tului Biblic şi de misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987).
In ce limbă s-a predicat cuvântul Evangheliei în Sciţia Minor, încă din
prima jumătate a secolului I ? Neapărat în greacă, la mijloc fiind civi
lizaţia veche elină din cetăţile greceşti de pe malul Mării Negre : Tomis,
Callatis, Dyonisopolis, Histria etc., dar, lucru foarte probabil, şi în
latină, dat fiind că la vremea respectivă (dacă admitem că Epistola către
Coloseni datează din anul 63) Dobrogea de astăzi fusese încorporată de
aproape o sută de ani imperiul roman, la anul 29 î.d.Hr., de către
proconsulul Macedoniei Licinius Crasus. In greacă şi în latină — iar
după cucerirea Daciei de la nord de Dunăre de către romani, din ce în
ce mai mult în latină, într-o latină populară (vulgară), timp de mai
multe secole — pur şi simplu pentru că acelaşi Apostol Pavel spusese
în Epistola întîia către Corinteni (14, 19) : «Dar în biserică vreau să
găsesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca’ să învăţ şi pre alţii, decât zeci de
mii de cuvinte într-o limbă străină».
(Mult mai târziu, peste aproximativ 14 secole — după un lung
«întuneric» de necitire şi de nescriere în limba lor naţională — românii
vor invoca cu mare tărie vestitul verset din Epistola întîia către Corin
teni, prin pana diaconului Coresi de la Braşov, începând restituirea, cu
totul spectaculoasă, a textelor sacre în limba lor strămoşească).
Care va fi fost versiunea latină a Sfintei Scripturi de care s-au
slujit de-a lungul primelor secole ale erei creştine părinţii bisericii
româneşti ?
Neîndoios textul Italei (sec. II), «vulgarizat» (în înţelesul pozitiv al
cuvântului) însă în străromâna vremii, limbă «de tranziţie» spre româna
propriu-zisă, din care nu ni s-au păstrat în scris decât aceste trei cu-
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vinte : «Torna, torna, fratre», în cronica bizantinului Theofan, puse pe
seama unui soldat din armata generalului roman Commentiolus, la anul
587, într-o luptei cu avarii la sud de Dunăre, (v. Const. Giurescu, Dinu
C. Călinescu, Istoria românilor, 1, 1974, p. 178). în o formă a străromânei se va fi învăţat, de la urmaşii Sf. Apostol Andrei şi Rugăciunea
domnească, consemnată în Eveanghelia după Matei (5— 13) : «Tatăl
nostru carele eşti în ceruri...» (Pater noster qui es in coeli), text biblic
transmis, nu mai încape îndoială, în româneşte, de-a lungul câtorva
veacuri de slavonie, unde cuvintele de origine latină sunt într-o propor
ţie mai mare de 80 %. Nu este deloc întâmplător că diaconul Coresi
îl reproduce întocmai (deci mai curând din auzite decât din scris). Şi
nu este deloc întâmplător că asupra acestui text, tocmai, se opreşte
atenţia primilor doi cronicari şi umanişti moldoveni. In lista de cuvinte
latineşti întocmită de Grigore Ureche, în scopul demonstrării originii
limbii române (v. Letopiseţul Ţării Moldovei, cap. Pentru limba noastră
moldovenească), sunt alese din Tatăl nostru, trei cuvinte : pater (pă
rinte), noster (al nostru) şi panis (pâine). La rându-i, Miron Costin, în
convorbirile lui cu Vito Pilluzzo, nunţiul papal de la Iaşi, va zăbovi
îndelung asupra comparării textului Rugăciunii domneşti, în româneşte,
cu cel în limba latină, în acelaşi scop. Dimitrie Cantemir găseşte nime
rit să afirme (în Descriptio Moldaviae) că religia creştină a fost intro
dusă în Dacia, drept «cult public», pe timpul lui Constantin cel Mare,
dar nu exclude posibilitatea, subînţeleasă, a propagării creştinismului
începând încă din vremea colonizării romane, proces ce coincide cu
însăşi formarea limbii române şi a poporului român.
Astfel, aproximativ odată cu cuvântul român, denumirea pe care
noi înşine ne-am dat-o — cu înţelesul de originar de la Roma» * sau
«ins care vorbeşte o limbă romană» — odată cu denumirile părţilor
corpului omenesc (cap, frunte, ochi, urechi, gură, trunchi, mână, picior,
deget, inimă, sânge, carne etc.), cu cuvintele relative la îndeletnicirea
de agricultor (câmp, ogor, arat,' sămânţă, grâu, orz, a culege, a treiera,
a măcina etc.), la fenomene meteorologice (ploaie, ninsoare, frig, ger,
cald, vânt) şi astronomice (cer, soare, lună, stele etc.), cu numele de
arbori (fag, carpen, frasin, jug astru etc.), de animale (cal, bou, vacă,
*
De remarcat faptul că în vorbirea curentă, populară, român apare adesea
sinonim cu creştin, în sintagme ca «măi române /» şi «măi creştine!» sau în
expresiile ceva mai vechi de tipul «vorbim, trăim, gândim, credem, mâncăm etc.,
creştineşte», respectiv «româneşte», adică aşa cum am apucat de la bătrânii noştri.
Ceea ce arată CONCOM ITENŢA PERFECTĂ A APARIŢIEI ÎN TIMP a acestor două
vocabule în idiomul nostru naţional. Că «român» indică, în chip organic, subînţe
les, provenienţa noastră romană şi totodată creştină este împrejurarea că latinitatea
românilor (pe care popoarele înconjurătoare îi numeau vlahi sau valahi, vlohi etc.)
a fost observată mai întîi de umaniştii străini, mai cu seamă de cei italieni, cnm
era şi firesc. între atâţia pe care i-am putea invoca, cităm din însemnările lui
Francesco della Valle, un călugăr padovan care trecea prin Târgovişte, pe la 1534,
şi pretinde a se fi înţeles într-un fel oarecare cu confraţii lui ortodocşi de pe melea
gurile noastre : «La lingua loro e poco diversa dalia nostra italiana ; si dimandono
in lingua loro Romei, perclie clicono csser venuti anticamente da Roma ad .habitat
qael paese ; et se alcuno dimando se sanno parlare in ia lor lingaa valacca, dicono
a questo m o d o : «Sti Romaneşti ?» che voi d ir e : «Sai tu Romano ?», per esser
corotta la lingua» (Apud A. Armbruster, Romanitatea românilor, Ed. Academiei,
1972).
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porc, câine, căţel etc.), cu denumirile gradelor de rudenie (mamă, tata,
părinte, fiu, fiică, frate, soră, ginere, soţ, socru, cuscru etc.), am primit
din latină fondul principal de cuvinte în legătură cu creştinismul :
Dumnezeu (din lat. Domine-Deus — etimologie asupra căreia va dizerta
mai întâi Nicolae Milescu Spătarul, în a sa Carte cu multe întrebări
foarte folositoare pentru multe trebi ale credinţei noastre : 1661 — bi
serică (din lat. basilica), creştin (lat. cristianus), păgân (paganus), a
crede (credere), lege (lex-legis), cruce (crux-crucis), a serba (servare),
sărbătoare (servatoria), a boteza (battisare), înger (angelus), drac (draco),
diavol (diabolo), a răposa (repausare), a blestema (blasphemare), zău !
(zeus), mormânt (monumentum), preot (presbyter), părinte (pater), popor
(populus; tot din populus-popor s-ar putea să vină şi popă, sinonimul
lui preot — în sensul de şef religios peste o anumită comunitate, for
mată din poporeni, deşi dicţionarele îl derivă din vsl. popii), păcat (peccatum), osăminte (ossamenta), tâmplă (templa) etc.
Se pune întrebarea : Aceste cuvinte şi expresii în legătură cu re
ligia au intrat în psalma limbii române pe o cale, aşa zicând, absolut
naturală, spontană, în viaţa de toate zilele (precum cele în legătură cu
agricultura, etc.), sau pe o cale cultă», mai mult sau mai puţin cărtu
rărească ? Răspunsul categoric, într-un sens sau într-altul, este greu
de dat. La români, creştinismul s-a răspândit progresiv, odată cu for
marea poporului şi a limbii, pe parcursul a zeci şi zeci, sute de ani
chiar, catehisirea producându-se pe o cale... infuză, organică şi nu deloc
printr-un decret venit de sus, din partea unui şef politic, cum s-a
întâmplat cu popoarele vecine nouă, 5— 6 secole mai târziu. Bulgarii
s-au creştinat în anul 864, din ordinul ţarului Boris-Mihail ; cehii şi
moravii, creştinaţi mai mult cu forţa de către prinţul Vaclav, s-au bote
zat în 935, polonii, prin Mieszka I, la 966, ruşii sub Vladimir cel Sfânt,
în 988, maghiarii, în sfârşit, sub regele Ştefan, în anul 1001.
Două sunt cauzele care au favorizat creştinarea mult mai devreme
a daco-românilor de la Dunăre şi Carpaţi : altoirea noii credinţe pe
vechiul monoteism zalmoxist care mai subzista în conştiinţa autohto
nilor şi limba neolatină în care a fost predicată noua religie. Cele arătate
de noi mai sus, în legătură cu lexicul limbii române ţinând de primul
strat, eminamente latin, privitor la creştinism, este, credem, un argu
ment demn de toată atentia. Mai mult încă : acest lexic are si un uşor
caracter cvasilivresc, putându-se emite astfel ipoteza că odată cu predicarea creştinismului pe pământul Daciei, într-o limbă romanică
neapărat, este de presupus existenţa unor litteratores (profesori — pre
dicatori) care ar fi predat şi unele elemente de scriere şi de citire, de
vreme ce aveam în limbă cuvinte latine, din acelaşi fond vechi, precum
şcoală (lat. schola), a învăţa (lat. invitiare), a scrie (scribere), carte (lat.
charta), a aduna (adunare), a număra (numerare), număr (numerus),
a scădea (excadere), etc. Latineşti sunt, de asemeni (ca la toate popoarele
neolatine), denumirile ţinând de calendar (lat. calendarius), cum ar fi
numele zilelor săptămânii (lat. septimana): luni (lat. Lunae), marţi
(Martis), miercuri (Mercurii), joi (Jovis), vineri (Veneris), sâmbătă (Saturni) şi — din latina cea «nouă», adaptată la... creştinism — dumi
necă, (Domenica-dies) (Compară cu ital. lunedi, martedi, mercoledi etc.,
fr. lundi, mardi, mercredi etc., span. lunes, martes, etc.). In timp ce în
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bulgară sau in rusă numele zilelor săptămânii sunt «numerotări», în
afară de duminecă, devenită nedelea sau voscresenie. (Slavonismul de
mai târziu a impus pe vlădică, pe cristelniţă, clopot, stvcină, tămâie, precistă, stareţ, schvnic, mucenic, nebederniţă, târnosanie etc., ca şi gre
cismul, cu ’ aghiazmă, ierarh, mitropolit, egumen, arhimandrit, monah,
arhiereu, patrafir etc., oricât de insistente, n-au putut înlătura lati
nismele din vechiul fond, de bază). Avem de asemeni — provenite pro
babil tot pe o cale cvasilivrescă o serie întreagă de denumiri latineşti
de sărbători, nepăstrate, unele, ca atare, în calendarul oficial ortodox
român, dar persistente încă în limba vorbită, precum : Crăciun (lat.
creatzonis), Paste (Pasqua) — oficial, în calendarul ortodox, stă scris:
Naşterea Domnului şi respectiv învierea Domnului, cuvinte latineşti şi
acestea, mai curând însă decalcuri din slavonă la origine — Sân-Petru
(Sanctus Petrus), Sântămărie (Sancta Maria), Sâmedm (Sanctus Demetrius), Sân-Nicoară (Sanctus Nicolaus), Indrea (Sf. Andrei — sărbătoa
rea din 30 noiembrie, mai bine marcată în conştiinţa popular-folclorică
decât în calendarul oficial), Sântilie, Sântana, Sângeorgiu, Sântion-Simţion, Sânvăsăi etc... Aceasta pentru că în româneşte latinescul sanctus
a dat pe sânt în timp ce sfânt s-ar zice că vine din vsl. sfeti. Latiniştii
de la 1848, în frunte cu Heliade, spuneau şi scriau sânt-săntă, de unde
şi 1a Eminescu, în Epigonii (în semn de respect pentru înaintaşi) : «Sânte
firi vizionare [...] scrisa voastră era sântă şi frumoasă».
De un interes deosebit sunt denumirile de sărbători creştineşti, mai
mult sau mai puţin oficiale şi acestea, româneştile Rusalii (provenit din
lat. Rosaria) — după calendarul ortodox: «Coborârea Sf. Duh» —
Florii (lat. Floralia) — oficial «Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ieru
salim» — Sânziene (lat. Sancta Diana — în calendarul oficial : «Naşte
rea Sf. Ioan Botezătorul^, 24 iunie. Latinescul Diana (denumire dată
zeiţei pădurii şi a vânătorii) a dat în româneşte pe... zână. Foarte pro
babil de acolo vine şi zănatec (lat. «dianaticus», cu sensul de «zăpăcit
de zâne», «cuprins de iele», «smintit» etc. încă de la Cantemir şi mai
apoi de la Hasdeu s-a avansat ideea bunei convieţuiri în limba română
a unor denumiri adoptate de creştinism care, ca şi în cazul unor ri
tualuri geto-dace, au fost primite într-un chip cu totul nedogmatic.
Căci, nu mai încape nici o îndoială, din modul cum s-a răspândit la
români, lent, progresiv, de jos în sus — deloc prin hotărîrea unor şefi
de stat — creştinismul a avut un caracter cu totul neconstrângător,
în consecinţă, a tot felul de schisme şi a tot felul de secte, ce numai în
timpul din urmă şi-au făcut apariţia din cu totul alte cauze. Consecinţa
a fost că, la români, religia creştină a fost şi a rămas un important factor
de coeziune naţională, chiar şi după adoptarea, în liturgisire, a limbii
slavone. Maramureşenii din jurul mănăstirii din Peri, odată cu moldo
venii (care după tradiţie îşi trag primii domnitori tot din Maramureş),
odată cu braşovenii din Şchei, ca şi cu muntenii târgovişteni, de la
Câmpulung şi de pe Argeş, s-au recunoscut totdeauna după religie şi
după limba pe care o vorbeau, ca români şi creştini de dreaptă cre
dinţă. Aceasta pentru că fondul principal de cuvinte din domeniul reli
gios, acelea care privesc direct omul — şi nu neapărat organizarea
bisericească, liturgisirea, etc., au fost chiar de la început, din veacurile
II— III—IV—V, latine şi au rămas latine până în zilele noastre. N-au
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putut fi înlocuite, de exemplu, nici frupt («mâncare de frupt», «de
dulce»), cuvânt care vine din latinescu fructus (în timp ce fruct, cu
sensul de roadă, vine din latina cultă, introdus fiind pe cale cărtură
rească, relativ foarte recent; dar ţăranul utilizează în acest caz pe
poame, provenit tot dintr-un latinesc, pomus, etc.). A persistat de ase
meni comandare din lat. comendare, ca şi a (se) însura (lat. uxorare),
odată cu a (se) mărita (maritus-maritare) etc.
Latinitatea creştinismului la români, concomitentă cu formarea
poporului şi a limbii, se poate dovedi şi prin o serie de inscripţii, — de
obicei pe pietre tombale — datând din secolele III—VII, unele mult mai
târzii, până în secolul al XlII-lea, provenite mai cu seamă de la colo
nişti originari din Asia Mică. Şi nu e vorba numai de inscripţiile desco
perite în Dobrogea. Aşa de exemplu inscripţia descoperită la Cluj-Napoca,
datată de către Vasile Pârvan aproximativ în anul 230, ori cea desco
perită la Bietran, lângă Sighişoara, păstrată acum în Muzeul^ Bruckenthal
din Sibiu, un monogram creştin cu cruce purtând inscriptul latinesc
«EGO ZENOVIUS VOTUM POSUI» (= Eu, Zenovie, am depus această
ofrandă). Cât priveşte inscripţia de la Cluj-Napoca, studiată de Pârvan,
aceasta rămâne interesantă aici prin chiar caracterul ei latino-roman,
specific locului şi timpului :
DIS MANIBUS. AURELIA M A R IN A
V IX IT A N N IS X V III. AURELIUS
M A RIN U S FILIUS EJUS V IXIT
A N O I, MENSIBUS III. AURELIUS
BABUS VETERANUS PATER POSUIT

Unde literele din interiorul braţelor semnului crucii au fost citite «SIT
TIBI TERRA LEVIS» ( = Să-ţi fie ţărâna uşoară), formula de oraţie
funebră tipic creştină şi locală, cum prea bine se ştie. De observat însă
este şi faptul că de curând creştinatul Babus, cel care pune piatra pe
mormânt, începe prin a invoca şi pe zeii latini «Mani». Ceea ce arată
reminiscenţe mai vechi păgâne tolerate de creştinismul din Dacia, la
începuturile lui, venite dinspre romani sau dinspre daco-geţi. Pârvan
opinează că acest Babus putea fi un veteran de curând sosit din Asia
Mică. Adăugăm de îndată că în Descriptio Moldaviae Dimitrie Cantemir
demonstrează latinitatea şi romanitatea notând cu satisfacţie remi
niscenţe din mitologia strămoşească : «Lado, Mano, Zâna, Drăgaica,
Stahia, Dracul în Vale, Ursitele, Frumoasele Sânzienele, Joimăriţele,
Papaluga, Striga, Tricoliciul».
*
Tot Cantemir, urmat într-asta de Petru Maior dar, lucru important,
şi de Kogălniceanu, emite ipoteza (ce-i drept acceptată de prea puţini
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istorici, în lipsa unor probe foarte clare) că mai înainte de a fi avut
scrierea cu litere chirilice (putem citi : scrierea în slavonă, scrierea
oficială bisericească), românii au scris cu litere latine. JSiu numai cu
inscripţii de felul celor de mai sus (vezi pentru aceasta şi culegerea de
studii Monumente istorice şi izvoare creştine. Mărturii de străveche
existenţă şi continuitate a românilor pe teritoriul Dunării de Jos şi a
Dobrogei, Editura Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, Galaţi,
1987) se poate susţine o asemenea ipoteză, dar şi cu bogata literatură
religioasă din prima jumătate a mileniului I, cu ceea ce numim Scrierile
patristice din epoca străromână, menite a umple un mare gol cultural
şi să demonstreze latinitatea limbii române, consolidarea ei într-o epocă
despre care se ştie foarte puţin în legătură cu istoria poporului nostru *.
Păstrând necesara cronologie, în primul loc trebuie amintit ULFILA
(URFILAS sau WULFILA), episcopul goţilor. Ştiri despre el avem de
la contemporanul său AUXENŢIU DE DUROSTORUM, episcopul de Ia
Dunărea de Jos, dintr-o epistolă pe care acesta o adresează arhiepisco
piei constantinopolitane, transmisă însă, arată specialitşii, prin Dizertaţia lui Maximin contra lui Ambrozie. Ştim astfel că Ulfila zis şi
«Gotul» a trăit şi a predicat la nord de Dunăre, în Gothia sau, altfel
spus, Romania, creştinismul, atât printre goţii săi cât şi printre daco
români. S-ar fi născut prin anii 310—311, tată fiindu-i un prizonier din
Capadochia (Se ştie că goţii, înainte de a se aşeza în câmpia munteană,
la noi, făcuseră o amplă incursiune în Asia Mică), un grec, probabil, iar
mamă o... gotă. A avut mai întâi funcţia de «lector», însă, destul de
tânăr, prin 341, este hirotonisit episcop, hirotonisirea fiind oficiată de
către Eusebiu al Nicomediei din Antiohia, un arian. (Arianismul, care
domina pe atunci în tot Orientul şi la Constantinopol, consistă, în linii
mari, în ideea că Dumnezeu-Tatăl este singurul etern şi «increat», în
timp ca Fiul, creaţie a Tatălui fiind, vine în rangul al doilea numai,
întrupat fiind de către Tatăl în chip de om, pentru iertarea păcatelor
lumii). Vechi istorici ai Bisericii, precum Socrate şi Sozomen — pri
mele izvoare ale cercetătorilor problemei — afirmă că Ulfila
ar fi
cedat presiunii arienilor semnând actele Sinodului de la Rimini. Puţin
timp după aceea, regele Athanaric al goţilor avu motive politice să se
teamă de prea marea răspândire a creştinismului printre supuşii săi —
în sensul că le-ar fi diminuat impulsurile războinice — şi porunceşte
expulzarea lui Ulfila în sudul Dunării. (Tot cam pe acum are loc şi
martiriul Sfântului Sava Gotul, înecat în apele Buzăului). S-ar fi adă
postit pe undeva pe lângă Nicopole, fiind bine primit de împăratul de
la Constantinopol şi având strânse legături de prietenie cu episcopii
daco-romani de la Dunăre, Auxenţiu de Durostorum şi Palladiu de
Ratiaria. Ceea ce ne interesează pe noi este că Ulfila ar fi propovăduit
creştinismul şi printre daco-romanii de la nord de Dunăre, amestecaţi
*
Luăm o mare parte din informaţiile noastre din foarte documentata lucrare
a pr. prof. dr. Ioan Coman, Scriitori bisericeşti in epoca străromână, Ed. Institu
tului biblic şi de misiune al Bis. Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979. De asemenea
şi din lucrarea semnată de dr. Nestor Vornicescu — • depăşind oarecum sfera inte
resului nostru de a ic i— Primele scrieri patristice in literatura noastră, sec. IV — XVf,
Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1984 şi, de acelaşi autor, Pătimirea martirilor
Epictet şi Astion (De Ia cumpăna secolelor III— IV).

DOCUMENTARE

153

j]i vreun fel oarecare cu goţii sau trăind, în orice caz, în vecinătatea lor.
Unii istorici vechi, Theodoratus şi, mai ales, Jordanes, mai numesc
Dacia şi Gothia sau Romania, confundând adesea pe goţi cu geţii. Eroa
rea a fost preluată, târziu, cultivată fiind în sensul demonstrării vechimii
saşilor în Transilvania, de umanişti vestiţi, precum Troster şi Laurenţiu Toppeltin de Mediaş, de unde trece şi la Miron Costin al nostru, în
De neamul moldovenilor..., corectarea venind foarte târziu, relativ, pe
la 1690, când un alt istoric sas, Valentin rank von Frankenstein pune
lucrurile la punct arătând că saşii sunt o populaţie germanică venită
în Transilvania prin secolele 12— 13, din Flandra, de pe Valea Mosellei,
din Luxemburg, de pe Rin sau din Saxonia (saxon, trecut prin mag.
szăăsz), adusă de regii Ungariei pe Târnave, la Bistriţa, Braşov, Sibiu,
Făgăraş etc.
Ulfila, care murea prin anul 383, la Constantinopol, ştia limbile
greacă, latină şi gotică, dar şi străromâna, deducem. Opera lui capitală
este traducerea Bibliei în... strămoaşa limbilor germanice (minus Cărţile
Regilor), episcopul fiind, ca orice creştin adevărat, iubitor de pace şi
gândind să potolească prin această omisiune răscolirea firii războinice
a goţilor săi, ceea ce nu a fost pe placul lui Athanaric, cum arătam mai
sus. Documentul (transmis însă numai în ceea ce specialiştii numesc
Codex Argenteus, lucrat în regatul ostrogot din Italia secolului al IV-lea,
păstrat acum la Upsala, în Suedia), este capital pentru istoria limbilor
germanice, ca şi, evident, pentru istoria răspândirii creştinismului la
Dunărea de Jos în secolul al IV-lea *.
Intre episcopii şi scriitorii «heterodocşi» — cum îi numeşte în
cartea sa pr. prof. I. Coman, spre a-i delimita de un Nicetas din Remesiana, mai îndepărtat de arianism — trebuie amintiţi, pe lângă deja
numiţii Auxenţiu şi Maximin, PALLADIU DE RATIARIA şi SECUNDIAN DIN SINGIDUNUM. Cu toţii, după toate probabilităţile, erau de
origine daco-română şi predicau creştinismul pe ambele maluri ale
Dunării, cum însuşi Ulfila făcuse, atât în cei şapte ani de episcopat în
Cothia-Geţia sau Romania, cât şi după ce fu izgonit de Athanaric în
sudul Dunării. (Este posibil ca centrul politic şi religios al goţilor de
la nord de Dunăre — atât cât a durat — să fi fost situat prin părţile
Buzăului. Este posibil, de asemeni, ca Tezaurul de la Pietroasele —
având pe unul din obiecte (un inel de braţ) inscripţia runică «GUTANI
O WI HALLAG» («al goţilor stăpîn») să fi aparţinut chiar lui Athanaric,
*
Despre viaţa şi opera lui Ulfila s-a scris foarte mult. Spre a ne face o
idee de importanţa probiemei în ochii învăţaţilor apuseni, îndeosebi anglosaxoni,
dăm câteva titluri însemnate şi de I. Coman în lucrarea s a : K. Klein, D/e Dissertatio M axim ini als Quelle der XVulphiîasbiographie, în Zeitschriit fiir deutschen
Altertum und deutsche Literatur, 83 (1951— 1952; Der Auxentiusbrief als Quelle
der W ulphilasbiographie, Ibid., 84 (1952— 1953); Der Name W ulfilas, în Zeitschriit
fur Sprachforschung, Ibid., 70 (1952); E. A. Thomson, The date of conversion of
Visigoths, în Journal of Ecclesiastical History, 7 (1956); G. Haendler, W u lfila und
Ambrosius, Calwer Verlag, Stuttgart, 1961 ; Geschichte der Frilch mittelalters und
Germanmission Geschichte, hrggb. von E. W olf, I. E. Vondenhock und Ruprecht
Verlag, Gottingen, 1961 ; E. A. Thomson, The Visigoths in the time of Ulfila,
Oxford, 1966; B. Altamer — A Stuiber, Patrologie, 1961 ; T. Kleberg, Codex Argen
teus, The Silver Bible of Upsala, 1955 etc., etc-
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în orice caz unui înaintaş al lui, fiind deci anterior propagandei creştine
a lui Ulfila, dar nu cu mult timp.
De fapt, ca «literatură», pe noi ne interesează aici numai textele
ieşite din pana lui MAXIMIN, în special celebra Disertatio Maximini
contra Ambrosium (publicată pentru prima dată într-o carte modernă
de către Fr. Kaufmann, în Aaf der Schule des Wulfila, Strasbourg, 1899
(în Texten und Untersuchungen zur altgermanischen Religiosgeschichte,
p. 67— 90, v. şi I. Coman, op. cit., p. 212), unde, între multe altele,
aflăm mai totul despre viaţa lui Ulfila. Căci respectivul izvor conţine şi
Epistula de fide, vita et obitu Wulfilae, atribuită de Maximin lui Auxentiu de Durostorum *. Ne interesează, dincolo de orice dispute teologice,
foarte încurcate de altminteri, strict limba latină şi stilul lui MaximinAuxenţiu, ca documente de spiritualitate şi cultură străromână. Iată,
spre exemplu, acest pasaj din scrisoarea lui Auxenţiu despre Ulfila,
evident în redacţia lui Maximin, reprodus după textul publicat de
Kaufman (v. mai sus) :
«Quem condigne laudare non sufficio et penitus tăcere non audeo,
cui plus omnium ego sum debitur, quantem et amplius in me laborabit,
qui me a prima aetate mea a parentibus meis discipulum suscepit et
sacras litteras docuit et veritatem manifestavit et per misericordiam
dei es gratiam Cristi et carnaliter ut filium suum in fide educavit» *.
Textul exprimă omeneasca şi mult prea cuviincioasa datorie a dis
cipolului către învăţătorul său, într-o retorică frumoasă, mai curând
simplă, sobră, deosebit de cursivă, sensibil depărtată de latina clasică,
cu un început de apropiere spre latina populară, de presupusa străro
mână, care nu va fi avut canoane scriptice dar în care se predica sud
şi nord-dunărenilor religia creştină în veacul* al IV-lea. Pe drept cuvânt,
prof. H. Mihăescu (v. Omagiu lui lorgu Iordan, Ed. Academiei, 1958,
* Disputa cu sf. Ambrosius, adversar declarat al arianismului, fusese iscată
de împrejurarea că Auxenţiu, izgonit de îm păratul Theodosie, găsi adăpost la
Milano, unde împărăteasa ariană Justina îi oferea cel de al doilea episcopat.
Ambrosius insinuează versatilitatea lui Auxenţiu, denunţându-1 a se fi numit, mai
înainte de a sosi la Milano, Mercurinus : «acum are deja două nume şi dacă s-ar
duce de aici în, altă parte şi-ar afla un al treilea», ca un înşelător al poporului
ce era. Acelaşi sf. Ambrosius, în Sinodul de la Aquileea (381), acuza de erezie
ariană şi-i depunea ca episcopi pe Palladiu şi pe Secundian, reproşându-le ade
renta la... «filosofia umană», aluzie, probabil, la concepţiile lui Origen din Alexan
dria, idealistul neoplatonician pe oare-1 agrea arianismul.
* Textul original a fost publicat la noi, însoţit de traducere, de lorgu Stoian,
în Auxenţiu de Durostorum (veacul al IV-lea), Bucureşti, 1938 (în revista «Biserica
Ortodoxă Română», anul 54, nr. 7— 8, iulie august). Dăm mai jos traducerea frag
mentului c ita t: «A-l lăuda (pe Ulfila) după cuviinţă nu sunt în stare ; nu îndrăz
nesc însă nici să-l trec sub tăcere. Căci lui îi sunt dator, mai mult decât oricui,
pentru câtă osteneală, mereu sporită, şi-a dat cu mine. Căci din fragedă copilărie
m-a luat de la părinţii mei, ca ucenic şi, cu mila lui Dumnezeu si harul lui Hristos,
m-a crescut în credinţă, atât trupeşte cât şi sufleteşte, ca pe fiul său».
* Compară cu acest pasaj din una dintre operele lui Niceta, Libelli instructio n is : «Sicut nec aurilegus ante aurum mittit in sacculum, nisi prius terram vei
lim um laverit universum». Opera predicatorului, aşadar, se aseamănă cu lucrarea
culegătorilor de aur care spală m âlul înainte de a strânge aurul în sac. Sau cum
spune, în versuri, referindu-se la opera de predicator a lui Niceta, Paulinus : «Nune
magis vives praetio laboris / Bessus exultat, quod huni manuque / Ante quaerebat, modo mente coelo / Colligit aurum / Caîlidos auri legulos in aurum / Vertis, et
Bessos imitaris ipse / E quibus vivum todiente / Verbo eruis aurus».
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sub titlul Scrisoarea lui Auxenţiu de Durostorum, izvor pentru latini
tatea balcanică) observă anume abateri fonetice, morfologice şi sintac
tice ale textului de mai sus în direcţia latinei populare de la Dunăre :
trecerea diftongului ae, pe alocuri, la e, ce trebuie să fi fost pronunţat
ca atare (în cuvinte ca : lyredicator, universe, creatura, ereticorum,
memorie, sepe, alternând totuşi cu : graecum, beate, memoriae, Romaniae etc.); înlocuirea lui b cu v, fenomen cunoscut sub denumirea de
«betacism» (în cuvinte ca : passaviliter, incorruptiviliter, inmovilis,
inmoviliter şi invers : parbam, sibe, laborabit, vibere, verbarico, etc.)
ultimul cuvânt, devenind arhaicul românesc varvar — ; s-a observat
de asemeni tinderea grupului consonantic bt spre pt (scripturis, descriptisse, scripturarum); adesea găsim scris : Cristus în loc de Christus,
cristiani în loc de chrestiani, ceea ce dovedeşte evoluţia vizibilă spre
latina străromână probabilă ; în sintaxă, de asemeni, s-a observat pre
ferinţa pentru construcţiile analitice şi topica mai mult sau mai puţin
iixă, cu un început de independenţă faţă de flexiunea nominală ; astfel,
acuzativului cu infinitiv din latina clasică i se preferă aici subordonarea
conjunctivală cu ajutorul conjuncţiilor quia şi quod. In textul lui
Maximin-Auxenţiu aflăm şi termenii basilica (din care derivă româ
nescul biserică), scribture (rom. scriptură)f dar şi ora (cu sensul de
ceas, rom. oară, după toate probabilităţile).
Lui Maximin i se atribuie şi texte (descoperite în operele Sf. Augustin sau în alte locuri) dintr-un Collatio cum Maximinio arianum
arianum episcopo, precum şi vreo 40 de predici şi trei pamflete :
ontra iudeilor, Contra păgânilor şi Contra anticilor, unde se văd remi
niscenţe din scrierile lui Cicero şi Vergilius. Despre activitatea lui Palladiu de Ratiaria, în Dacia Ripensis, al cărui episcopat a durat vreo 35 de
ani, începând cam din anul 379, ca şi despre Saecundio de Singidun
aflăm câte ceva din Gesta Concilii Aquileansis — Contra Paladium et
Saecundium haereticos (v. la I. Coman, p. 215 şi la Kauffmann, op. cit.).
Cel mai important însă dintre toţi scriitorii străromâni şi dintre
toţi părinţii Bisericii daco-române, la începuturile ei, este NICETAS
DE REMESIANA. A trăit între anii 333— 414, era cu siguranţă daco
român, sediul episcopatului său fiind la Remesiana, la sudul Dunării de
mijloc, cam pe locul unde se află astăzi satul Bela-Palanca, la cca. 30 km.
sud-est de Niş, în direcţia Sofia. După toate probabilităţile a păstorit
începând cu anul 366 sau 367, până la moarte,în 414. Ştiri despre el
avem de la Ghenadie din Marsilia, cu cartea sa De viris illustribus
(cartea a XXII-a), din scrierile lui Cassiodorus şi mai cu seamă de la
episcopul Paulinus de Nola, din Campania, în Italia, cel mai bun prieten
al daco-românului nostru. Pe Paulinus, Niceta îl vizitează, la Nola sau
la Roma — unde călătorea dând seamă de misiunea sa la Dunărea de
Jos, fără totuşi a rupe relaţiile complet cu forurile constantinopolitane —
cel puţin de două ori în viaţa sa. Paulinus îi închină un poem de nu
mai puţin de 85 de strofe safice, un adevărat panegiric, slăvind eroismul
misionarului din Remesiana care făcea sforţări supraomeneşti de a atrage
spre lumina creştinismului nu numai pe daco-romanii de pe malurile
Dunării dar, aproape sigur, împingând propaganda sa, direct sau prin
subordonaţii săi, până spre centrul Transilvaniei, în mediul montan al
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«culegătorilor de aur», catehizând pe «aurileguli» *, ca şi pe bessi, pe
daci, nefăcând diferenţe între pilleati (cei ce poartă căciuli, nobilii) şi
capillati (geţii şi dacii de rând, care umblau cu capul descoperit). Până
atunci, toţi aceştia fuseseră «sălbatici», cufundaţi în «profund întu
neric» şi «îngheţaţi» cu mintea. Niceta făcu sforţări extraordinare spre
a-i scoate la lumină şi a-i aduce în rândurile lumii civilizate, creştinându-i. Pe aceşti oameni cu «mentes ridiga et inculta» îi convertea
prin diferite mijloace, cu cuvântul, cu iconografia, cu muzica. Mai ales
prin acest din urmă mod «Niceta realizează o convieţuire armonioasă a
celor convertiţi şi dă o înfăţişare civilizată sufletelor lor de foste fiare
[...] învaţă pe barbari să cânte pe Hristos cu inimă romană (subl. ns.)
şi să-şi ducă viaţa în pace şi în puritate» (parafrază de I. Coman, op. cit.,
după poemul lui Paulinus de Nola).
Şi bunul, puristul latinist (cel puţin în materie religioasă) Petru Ma
ior, care în a sa Istorie a besericei românilor, atât a cestor din coace,
precum şi a celor din colo de Dunăre (Buda, 1813) afirma cu tărie că
primii creştini în Dacia au venit chiar odată cu coloniştii aduşi de împă
ratul Traian, găseşte în Niceta pe cel mai vajnic predicator al credinţei,
venit neapărat tot de la Roma, după părerea lui. Se bizuie şi el tot pe
poemele lui Paulinus de Nola : «Sfântul Paulin, episcop de Nola, carele
cu carmăn (poezie, n.n.) au cântat laudele sfântului Nichita. Pentru că
în carmănul acela zice Paulinus că Schiti, la propeveduirea lui Nichita
se îmblânzesc ; şi pentru pepturile cele sălbatice, adecă să moaie şi se
gătesc spre priimirea credinţei lui Hristos. Şi barbarii se învaţă a răsuna
în gurile lor numele lui Hristos, cu inimă romană» (op. cit., p. 13) *. •
Opera catihetică a lui Niceta, singur atribuită, se intitulează
Libelli instructionis (cărticele de învăţături), în număr de 6, ne infor
mează Ghenadie de Marsilia în De viris illustribus. Au ajuns până la
noi, întregi, doar două, prima şi a Il-a, cărţile IV şi VI s-au pierdut în
întregime, iar din celelalte s-au păstrat fragmente **. Judecata de va
loare pe care ne-a lăsat-o Ghenadie de Marsilia, în De viris illustribus,
merită să fie reamintită :
«Niceta, episcopul cetăţii Remesiana a compus, într-o limbă simplă
ş,i clară, şase cărticele de
învăţătură pentru candidaţiila botez. Dintre
ele, prima tratează Despre erorile păgânismului; cartea a IlI-a tratează
Despre credinţa într-o singură maiestate; cartea a IV-a e (îndreptată)
* Tot aici, la p. 13, Petru Maior reproduce din Paulinus aceste revelatoare
versuri: «Te Patrem dicit tota plaga boreae / Ad tuos fatus Schythia mittigatur, /
Et sui discors iera te Magistro / Pectora ponit // Et Getae currunt, et uterque
Dacus, / Q ui colit terre medio, vel iile j Divitis multo bove pelleatus / Accola
ripae. H Orbis in muta regione per te / Barbari discunt resonare Christum / Cordo
Romano, placidamque casti / Vivere pacem».
** A u fost publicate recent de Klaus Gamber, in Niceta von Remesiana, Instructio ad competcntes, Friîch-christliche Katechesen aus Dacien, Textus Patristici
et Liturgici quos edit Institutum Liturgicum Ratisbonense, Fasc. I, Verlag
Friederich Pustet, Regensburg, 1964.
(V şi la I. Coman, op. cit.).
* Apud I. Coman, op. cit., p. 133.
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Împotriva genethlialogiei (a horoscoapelor, n.n.) ; cartea a V-a tratează
Despre simbolul credinţei şi a şasea Despre jertfirea mielului pascal»
Intr-o altă scriere, De vigilius servorum Del (despre priveghere)
Niceta propovăduieşte «foloasele nenumărate» ale priveghierilor şi ru
găciunilor în nopţile de sâmbătă şi duminică, «uşurând sufletul», lum i
nând mintea, aducând harul divin, «învălind toate mădularele», «înlă
turând teama, aducând încrederea, slăbind trupul, înlăturând viciile,
întărind dragostea, înlăturând prostia, mărind înţelepciunea, ascuţind
mintea, înlăturând erorile, «rănind pe diavol cu sabia duhului», etc.
însă diavolul, adaugă autorul cu mare vigilenţă, e în stare, în certe
cazuri, să imite şi el privegherea şi să se strecoare printre credincioşi.
Nu trebuie privegheat doar ţinând ochii deschişi, ci trebuie privegheat
«cu inima». Se arată, cu acest prilej, răul produs de lăcomia în alimen
taţie şi băutură, recomandându-se cumpătarea ,chiar asceza.
De psalmodiae bono este una dintre cele mai interesante opere ale
lui Niceta **** panegiristul său, Paulinus de Nola, văzând astfel în părin^
tele bisericii daco-romane un «nou Orfeu». Autorul ne spune că muzica
umple sufletele oamenilor de Duhul Sfânt, când e vorba de cântarea de
psalmi, se înţelege. Se fac recomandări anume : să nu se cânte «după
chipul glasului de tragedie», păgâneşte, ci să se cânte «cu inima», aşa
cum cântaseră Moise, Debora, David şi Saul. Cântarea produce dulceaţă
şi lumină în mintea oamenilor. Psalmii se învaţă mai uşor cântând,
cântând în cor şi neapărat la unison. (Aici şi-ar putea avea originea
faptul că românii au preferinţă pentru cântarea la unison, în colinde,
în doine, în toate cântecele populare din toate timpurile, până în ziua
unison şi totodată uniform. Să nu se producă
stridenţe ; cei care au vocea mai puternică să şi-o domolească, iar cei
care nu ştiu, nu pot cânta, afonii, să tacă pur şi simplu, ori numai să
simuleze cântarea, fără a emite sunete care să supere urechea vecinu
lui etc.
De diversiis apellationibus (despre diferitele numiri — ale lui Hristos) este un tratat-predică al lui Niceta, definind noţiuni, precum «cu
vânt», «înţelepciune», «lumină», «virtute», «rugă»,
«braţ», «om»,
«miel», «oaie», «preot», «cale», «adevăr», «viţă», «viaţă», «dreptate»,
«răscumpărare», «piatră», «izvor de apă vie», «pace», «judecător»,
«uşă», etc., noţiuni explicate în spiritul creştin al vremii. Spre exemplu :
«Se numeşte miel, din cauza nevinovăţiei sale...» ; «se numeşte oaie
spre a arăta pătimirile lui» ; «se numeşte preot... se numeşte cale... etc.,
«se numeşte piatră, pentru că şarpele n-a lăsat urmă în el». Se pot
face şi anume presupuneri lexicografice : aşa, de pildă, cuvântul oaie
provenit în română din lat. ovis (ca şi miely de altminteri, care vine din
agnelus) este un fenomen de transmitere a latinităţii neîntâlnit la alte
popoare neolatine. In italiană se spune pecora, în franceză brebis, în
** Vezi textul original publicat în 1931, Niceta Remcsianae, De psalmodiae
bono, Editura seminarului de Istoria Bisericii Române, Facultatea de teologie,
Bucureşti.
*
V. J. Armitage Robinson care a publicat ediţia critică The Philoccilia
Origen, Cambridge, 1813, reimprimată în 1961 ; Vezi texte şi Introducere, în Filocalia, publicată de prof. stavr. dr. Dumitru Stăniloae, Sibiu, 1947.
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timp ce românescul oaie, vine direct din latinescul ovis ; dacă ne gân
dim că locuitorii vechii Dacii erau păstori de oi în cea mai mare parte
a lor, pare că propagarea creştinismului într-o limbă neolatină a avut
de spus şi de impus un cuvânt hotărâtor. Aşa pot sta lucrurile şi cu
verbul a ruga — rugare — inigăciune, una dintre noţiunile definite de
Niceta în lista arătată mai sus : în franceză se spune obişnuit prier —
priere, iar în italiană pregare — preghiera, solecitare, implorare etc.
în seama lui Niceta din Remesiana s-a pus şi prea cunoscutul Te
Deum, care începe aşa : Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur,
Te aeternum Patrem terra veneratur... (v. şi J. Quasten, Niketas von
Remesiana Missionbischoj in Dacien, in Lexikon fur Theologie und
Kirche, VII, 1935) unde se poate admira cursivitatea armonioasă, per
fectă a latinei bisericeşti şi romane, semn indubitabil al relaţiilor mult
mai strânse ale misionarului de la Dunăre cu Roma decât cu Constantinopolul. Unii savanţi (v. la Gamber, op. cit.) socotesc decisive unele
intervenţii asupra Simbolului credinţei (tâlcuit mai întâi de Chirii al
Ierusalimului) din partea lui Niceta, în sensul apropierii dintre cele
două biserici, cea a Răsăritului şi cea a Apusului, rămase până astăzi
despărţite, una din pricini (mai mult sau mai puţin formale) fiind des
invocatul filioque. Lucrul se vede mai cu seamă în cartea a IlI-a a
lucrării atribuite lui Niceta De symbolo (compusă în anul 375), carte
intitulată De ratione fidei (despre raţiunea credinţei). Mai ales în capi
tolul De Spiritus Sancti Potentia (despre puterea Sfântului Duh), Niceta
combatea neînţelegerile dintre ^sabelieni», «fotinieni» şi «arieni», invo
când ceea ce se stabilise în Sinodul de la Niceea, cum că «Fiul este de
o fiinţă cu Tatăl» (Natum de Patre, Mc este substantia Patris). în intro
ducerea la acest tratat (De symbolo) impresionează străduinţa lui de
a aduce armonie între taberele aflate mereu în certuri, invocând nece
sitatea păcii între oameni, bunăînvoinea, egalitatea între toţi cei care
îmbrăţişau noua credinţă.
Lui Niceta i se mai atribuie De agni paschalis victima (despre
jertfa mielului pascal) şi Ad lapsam virginem libellus (carte către o
fecioară căzută în păcat), atribuiri nesigure însă. Oricum ar fi, Niceta
ne apare ca un scriitor de anvergură, apropiat de valoarea unor Tertulianus, Lactantius, Ilarie, Augustinus, Cyprianus, Paulin de Nola, Grigorie Taumaturgul, Vasilie cel Mare, Grigore din Nazians ori Chirii al
Ierusalimului si Ioan Gură de Aur. Cum am văzut, Ghenadie al Marsiliei admira la el «simplitatea, claritate şl conciziunea stilului». Frazele
lui sunt de o perfectă, clasică retorică, echilibrate, bine ritmate, uneori
terminate în clausulă bine-găsită. Iată, un alt pasaj din Te Deum: »lta
carissimi, sive ambulatis, swe seditis, sive operamini, sive dormitis, sive
vigilatis, haec salutar is confesio volvatur in pectoris vestris. Sit anim o
semper in coelot sjoes in resurrectionem, desiderium in promissione.
Crux Christi et gloriosa passio cum jiducia pi'aeferatur, et quotiens
inimicus metem tua, aut timore, aut avaritia, aut libidine, aut ira titilaverit, risponde illi minaciter».
Se vede limpede cum ritmurile incantatorii ale discursului au fost,
mai înainte de a fi aşternute pe hârtie (pergament), rostite. Meşteşugul
constă în accentul trohaic al începutului frazei : «7-ta carisimi...», «Sit
i
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animi...», «Crux Christi...»; în succesiunea dradată a conjuncţiilor
(pe acelaşi accent trohaic) : «sive ambulatis», «sive seditis», «sive operamini», etc., contrabalansate în fraza ultimă prin : «aut timore», «aut
avaritia», «aut libidine» ; în locul precis al verbului-predicat : «volvatur», «pi'aeferatur», «minaciter» etc. Aceste inimitabile repetiţii, suişuri
şi coborâşuri care dau melodia frazei, ne fac să credem că Niceta nu
era deloc străin de filocalia (iubirea de frumos în înţeles larg : frumu
seţea sufletului şi a trupului, frumuseţea gândului şi a cuvântului etc.)
contemporanilor săi, ca şi a urmaşilor, bizantini mai cu seamă : Ioan
Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigore din Nazians şi alţii. Teoreticianul
filocaliei era Origen, filozoful neoplatonician din Alexandria (185—
254, e.n.), apologet al creştinismului prin prisma umanismului antic
elen, bine cunoscut tuturor părinţilor bisericii *.
Niceta din Remesiana, consideră drept cel mai important misionar
daco-roman, a devenit Sfântul Nichita, admirat pentru a sa «nitido
sermone», încă din timpul vieţii, cum am văzut, apreciat superlativ de
către Petru Maior, în a sa Istorie a besearicii... I se mai spune şi Sfântul
Nichita Românul şi e celebrat în calendarul ortodox în ziua de 15 sep
tembrie. în 1865, mitropolitul Andrei Şaguna (v. Ioan Lupaş, Istoria
bisericii românilor ardeleni, Sibiu, 1918) l-a ales ca patron al Semi
narului teologic din Sibiu. Iată ce se spune despre Niceta în Mineiul
din luna septembrie în biserica noastră ortodoxă : «Acesta a fost. pe
vremea marelui Constantin născut, în Dacia a lui Traian care ţară
spre acele vremuri o ocupaseră Goţii şi se chema Goţia, iară acum se
cheamă Ţara Românească şi Muntenească. Acest sfânt nu a urmat păgânătatea barbarilor Goţi ; şi precum era de neam bogat şi luminat, aşa
era şi bun creştin. Deci fiind prins de Atanaric, domnul Goţilor, pentru
credinţa în Hristos, foarte muncit au fost şi mai pre urmă prin foc s-au
s:vvârsit>\
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Nu tot astfel s-a întâmplat cu quasicontemporanii şi vecinii săi de
episcopat mai tineri, LAURENŢIU DE NOVAE (Novae era o localitate
din preajma Nicopolei) şi TEOTIM DE TOMIS, pe care mai mult cerce
tarea ştiinţifică a istoriei creştinismului în Dacia i-a scos din uitare.
Despre Laurenţiu ştim că primea scrisori de la papa Inocenţiu (prin
401—417), dar mai ales că era în strânse relaţii cu Bizanţul, apărând
biserica de erezia lui Photin. Opera lui se compune din două omilii
originale, De poenitentia (Despre pocăinţă) şi De eleemosyna (Despre
milostenie), alte două scrieri, De muliere chananaea (Despre femeia
cananeană) şi De duobus temporibus (Despre cele două vremi : adică
«vremea» I, de la Adam până la Hristos şi «vremea» a Il-a, de la Hris
tos încoace), cea dintâi fiind o traducere din greceşte în latină după
Sfântul Ioan Gură de Aur. Era un orator şi un scriitor vestit în epoca
sa, supranumit şi Laurentius mellijuus (Laurenţiu cel dulce ca mierea).
Reproducem un pasaj pe care I. Coman îl redă după De scriptoribus
ecclesiasticis a lui Sigebert de Gemboulux :
«Laurentius Mellîfluus scripsit librum De duobus temporibus, id
est un o ab Adam usque ad Christum, altero a Christo usque ad finem
v 1. gastrimargia, 2. luxuria, 3. philargvria, 5. acedia, 7. cenodoxia
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saeculi. Declamavit eiam homilias quasi mellito, unde agnominetur
Mellifluus» (subl. ns.)Iată deci versul eminescian «Văd poeţi ce-au scris o limbă ca un
jagure de miere» anticipat de filocalia lui Laurenţiu de Novae cu
14 secole înainte de aşternerea pe hârtie a Epigonilor! Nerv retoric,
percutanţă şi ritm calofilic, menite să zguduie auditoriul aflăm şi în
De poenitentia :
«Vivunt in me duo serpentes pariter: avaritia et luxuria. Mordent
semper exclucerant jugiter, collidunt frequenter, et stare contra tales
besticis propria virtute non jiossim».
Teotim din Tomis — «Scythae Tomorum episcopus», cum îl numeşte
Ghenadie in De viris illustribus — ne interesează mai puţin, el scriind în
limba greacă. Era însă daco-roman şi el, «dac din categoria comaţilor»,
Sozomen supranumindu-1 «Comatkometes», păstorind Tomisul pe la
finele secolului al IV-lea, bun cunoscător al lui Origen şi având relaţii
strânse cu Ioan Gură de Aur, cu Vasile cel Mare şi Grigore din Nazians,
autori ai culegerii de texte «ai primei Filocalii» din filozoful alexandrin.
Nu este exclus să-i fi vizitat, la Constantinopol. Se mai spune despre el
că ar fi îmblânzit pe huni, cu mese şi daruri, să nu-i^ strice cetatea,
înfiinţarea (sau reînfiinţarea, mai bine zis) Mitropoliei Tomisului, în
zilele noastre, se întemeiază pe tradiţia ilustrată în secolul al IV-lea în
primul rând prin Teotim, o personalitate a vremii şi un ferm întemeietor
al monahismului dacic în vechea Dobroge.
Un loc aparte îl ocupă printre scriitorii bisericesti străromâni IOAN
CASSIANUS şi DIONISIE EXIGUUS (Dionisie cei Mic), daco-romani
de origine dar lucrând în afara ţării lor de baştină, mai mult în Franţa
şi respectiv în Italia, astfel încât trecerea lor în patrimoniul culturii
noastre vechi este numai în parte îndreptăţită.
După toate probabilităţile, Ioan Cassian s-ar fi născut într-un sat
(vicus Cassi) din Scythia Minor (Dobrogea), Ia vest de cetatea Histria,
localizat, aproximativ, aproape de actualul sat Şeremet, pe valea Casimcei, la circa 40 km nord-vest de Constanţa. Primele învăţături pare să
le fi primit chiar pe meleagurile natale, în vreo mănăstire de aici. Insă,
foarte de tânăr, îndată după vârsta de 20 de ani, împreună cu prietenul
şi conaţionalul său Gherman, sunt întâlniţi la o mănăstire din Betleem,
în Palestina, prin anul 383, de unde pleacă apoi în Egipt, trăind şapte
ani în unele mănăstiri de acolo. Fac o serie de călătorii, din nou în
Palestina, apoi la Constantinopol şi la Roma, unde-i descoperim prin
405, solicitând ajutorul papei Inocenţiu I, pentru Sfântul Ioan Gură de
Aur aflat pe atunci în exil. La Roma, Leon, viitorul episcop, îi solicită
lui Cassian să scrie tratatul Despre întruparea Domnului. Nu ştim dacă
a dus la capăt această lucrare. Ştim însă că, fără prietenul său Gher
man de astă dată, Ioan Cassian ne este semnalat la Marsilia, unde este
hirotonisit ca preot şi unde întemeiază două mănăstiri, una de călugări
şi alta de călugăriţe, în jurul anului 415. Aici, în sudul Franţei, a trăit
şi a lucrat până la moarte, în 435.
La cererea episcopului Castor de Apta Julia Narbonensis, pe la
anul 420, Cassian scrie tratatul De institutis cenobiorum et de acto
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principalium vitiorum remediis (Despre aşezările mănăstirilor de obşte
şi despre înlăturarea celor opt păcate capitale). Este o operă impună
toare, compusă din peste 20 de cărţi, tratând, în prima parte, despre
modul cum sunt organizate mănăstirile în Orientul Mijlociu, în Palestina
şi Egipt, în special ; iar în a doua parte analizând modul de stârpire
a păcatelor monahilor : 1. păcatul lăcomiei (pântecelui), 2. al desfrânării
(patima cărnii, altfel spus), 3. păcatul arghirofiliei (patima strângerii de
bani), 4. păcatul mâniei, 5. al... -tristeţii, 6. păcatul trândăviei, 7. al
slavei deşarte, 8. al mândriei sau mai bine zis al orgoliului nejustificat.
Cealaltă operă, nu mai puţin importantă se constituie din 24 de cărţi
numite Conlationes (conferinţe, sfaturi, dialoguri) care reiau pe larg,
analitic, insistent problema remedierii celor 7 sau 8 păcate capitale. Se
vede că episcopii bisericii creştine din Provenţa aveau mare nevoie de
organizarea mănăstirilor, în vremea respectivă, un învăţat din părţile
Orientului fiind binevenit în mijlocul lor, ca o autoritate greu de dez
minţit. Ioan Cassianus este un scriitor deosebit de stubtil, adept inveterat al filocaliei lui Origen din Alexandria, cu ecouri limpezi din vechii
Platon, Tucidide, Xenofon sau Aristotel. Frumuseţea spiritului (dar şi
a trupului) era pentru el idealul creştinesc. Ioan Coman este de părere
că, în unele din scrierile lui, Gala Galaction se lasă direct influenţat
de Ioan Cassianus.
Născut în Scythia Minor, mult mai târziu însă, în jurul anului 470,
este şi Dionisie cel Mic (Exiguus). Şi i-a făcut şi el ucenicia la o mănăs
tire din Dobrogea, a călătorit, cum cerea datina, şi el în Orient, la
Constantinopol şi în fine la Roma, unde soseşte prin anul 496. La Roma
are prilejul de a-1 cunoaşte pe Cassiodorus, primul ministru al lui
Theodoşie, din partea căruia se bucură de multă preţuire. La rându-i,
papa Gelasie şi-l apropie, având nevoie pe lângă sine de un bun
cunoscător de limbă greacă şi latină. Interesant este să notăm că în
introducerea dedicată Venerabililor Domni şi Fraţi prea iubiţi Ioan şi
Leontin, care prefaţa traducerea în latină a două scrisori ale Sfântului
Chirii al Alexandriei «către Succesus, întâistătătorui Diocezareei Isauriei», Dionisie face o descriere a ţării lui natale, cu multă căldură, şi
mândrie patriotică. Iată un fragment, în traducere, reprodus după
I. Coman, op. cit., p. 271 şi urm. :
«Pare lucru nou celor neştiutori că Scythia, care arată îngrozitoare
prin frig şi în acelaşi timp prin barbari, a crescut bărbaţi plini de
căldură şi minunaţi prin blândeţea purtării. Că lucrurile stau aşa, eu
ştiu nu numai printr-o cunoaştere din naştere, ci mi le-a arătat şi expe
rienţa. Se cunoaşte că acolo (în ScythiaMinor), într-o comunitate
pământească deschisă (exposito terena congregatione) am fost renăscut
cu harul lui Dumnezeu, prin taina botezului şi am fost învrednicit să
văd viaţa cerească în trup fragil a preafericiţilor părinţi, cu care acea
regiune se slăveşte ca de o rodire duhovnicească deosebită. Credinţa
& O. R.
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lor strălucind prin fapta bună, era pildă de viaţă şi sinceritate pentru
toti» etc.
Dionisie redactează Decretele pontificale, traduce o serie de hagio
grafii, din greceşte în latineşte, cum ar fi de exemplu Descoperirea
capului Sfântului Ioan Botezătorul, Pocăinţa minunată a sfintei Thaisia
sau Viaţa Sfântului Pahomie. Scrie şi două epistole : De ratione Pascha
(Cartea despre Paşte) şi Argumente Pascale. I se atribuie şi colecţia de
texte patristice din sfinţii Augustin, Ambrozie, Ilarie, Ciprian, Athanasie, Grigorie din Nazians, Vasile cel Mare, Grigorie din Nyssa etc. Tot
lui Dionisie cel Mic i se datorează aşezarea numărării anilor erei
noastre, anul calendaristic curent, de la naşterea lui Hristos, nu de la
împăratul Diocleţian, cum se făcea numărătoarea până la el. Această
legiferare a fost adoptată treptat apoi de toată lumea creştină : în Franţa
începând cu anul 527, în Italia la 627, în Anglia în secolele V III—IX etc.
(V. Ed. Salisbury Faulkes, in Dictionnary of Christian Biographyes Litterature, New-York). Cassiodorus îl aprecia excesiv : «Tot ce putea căuta
cititorul la alţii găsea în ştiinţa lui în mod strălucit». Ioan Coman, în
lucrarea de care ne slujim şi noi aici, îl compară, cât priveşte reforma
calendaristică, întreprinsă cu atâta acribie, cu însuşi Deceneu, sfetnicul
şi marele preot al lui Burebista care, cu 600 de ani mai înainte, fixa şi el
cele 12 semne ale Zodiacului, mersul planetelor şi fazele lunii, «măsura
cu care discul solar depăşeşte suprafaţa pământului, cursul celor 346 de
stele în jurul polului ceresc» etc. (v. op. cit., p. 270, cu trimitere la Getica
lui Jordanes, ediţia Momsen, 1882).
Scriind micul studiu de mai sus, cum am mai arătat, încercăm să
integrăm scrierile patristice istoriei limbii, culturii şi literaturii române,
cu mai multe secole înainte de epoca slavonismului, pe vremea când
Biserica noastră păstra încă strânse legături cu Roma şi, mai în general,
cu Occidentul. Izolarea «insulei latine» în o «mare slavă» — care am
devenit mai târziu şi am continuat să fim până prin secolele al XVII-lea
şi al XVIII-lea, în anume chip până în zilele noastre chiar — este prin
cipala cauză a rămânerii în urmă a românilor faţă de cultura Apusului.
«Ex Occidente lux !», binecunoscuta deviză lovinesciană pare că a func
ţionat pe întreg parcursul istoriei culturii şi civilizaţiei noastre, nu numai
în epoca modernă la care se referă criticul de la Sburătorul. In epoca
străromână, a răspândirii creştinismului la Dunăre şi Carpaţi, prin
misionari precum Nicetas din Remesiana — cu mult deci înainte de
invazia slavă — daco-romanii se aflau în contact direct cu Italia, cu
Roma, de unde le venea limba, într-un fel, însă, şi credinţa creştină. Pe
atunci funcţiona deviza «Ex Oriente lux !», printre cărturarii care au
purtat lumina Orientului spre Occident aflându-se, cum s-a văzut, şi unii
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scriitori ecclesiastici din Dacoromania, precum Ioan Cassianul şi Dionisius Exiguus. Principalul martor al latinităţii noastre, limba, dovedeşte
că termenii fundamental legaţi de religie sunt de origine romanică. Ei,
am căutat să demonstrăm, s-au transmis nu numai pe cale orală ci, foarte
probabil şi pe o cale scrisă. In orice caz scrierile patristice au consolidat
latinitatea limbii şi culturii pe meleagurile noastre. Astfel încât ipoteza
lui Dimitrie Cantemir, am mai spus, primită mai târziu de iluminiştii
ardeleni, ca şi de Kogălniceanu (în Moldau und Walachei. Romanische
oder Wallachische Sprache und Litteratur, 1837), cum că până în vremea
lui Alexandru cel Bun s-a scris cu litere latine pe pământul Daciei (lati
neşte ?, româneşte ?, deocamdată e greu de precizat) n-ar trebui să ne
apară fără un fundament oarecare. După Dimitrie Cantemir (în Descriptio
Moldaviae), mitropolitul Teoctist, «de neam bulgar», fost diacon al lui
Marcu Efesiul (principalul factor de discordie de la Sinodul de la Flo
renţa, întrunit în vederea reunirii celor două biserici, cea răsăriteană şi
cea apuseană, fapt ce nu s-a produs) ar fi convins pe Alexandru cel Bun
să interzică scrierea în latineşte şi să pună pe foc toate cărţile scrise
până atunci cu litere latine. Lipsa de documente care să ateste afirmaţia
lui Dimitrie Cantemir nu este totală, cum s-a crezut până de curând.
în ultimul timp, profesorul I. C. Chiţimia a demonstrat că textele
maramureşene (măcar unele dintre ele) ar putea să aibă ca bază de tra
ducere în româneşte texte latineşti. (Ori, adăugăm, să fi fost tălmăcite
după versiuni slavone provenite, acestea din urmă, din tălmăciri mai
vechi latine). Astfel încât impulsurile din partea Reformei, venite din
spre Occident, altfel spus : ideea de a traduce textele sacre în limba
naţională, a avut, chiar la începutul secolului al XVI-lea (în plin slavonism) o cât de firavă tradiţie... latină. In sprijinul afirmaţiei cantemiriene vin însă şi alte documente mai puţin cunoscute, sau nefăcute cu
noscute de teama de a nu contrazice directivele slavofile în istoria cultu
rii noastre. Astfel, în cartea bulgărească intitulată Tarstvenica (apă
rută la Budapesta în 1844), cuprinzând istoricul pe scurt al domniilor
bulgare, se scrie la un moment dat aşa : «S-au însemnat în nişte cărţi
vechi, scrise de mână, că după repausarea patriarhului bulgar, Sfântul
Ioan, care au ridicat pe Asan la împărăţie, a chemat Asan de la Ohrida
pe părintele Teofilact, a luminat şi a curăţit toată Bulgaria de eresurile
care se aflau atunci în ea. După aceea a invitat pe împăratul Asan de
a trecut în Valahia, să o cucerească şi să o cureţe de eresul roman, care
pe atunci domnea în ea; şi a silit Asan pe valahi, care până atunci
citeau în limba latină, să lese mărturisirea romană, şi să nu citească
în limba latină, ci în cea bulgară; şi a poruncit ca celui ce va citi în
limba. latină să i se taie lim ba; şi de atunci valahii au început a citi
bulgăreşte» (subl. ns. I.R.).

t

E drept, informaţia din documentul amintit mai sus, ca de altminteri
şi cea din cronica lui Gr. Ureche, privitoare la Sinodul de la Florenţa,
când s-ar fi produs despărţirea definitivă dintre biserica ortodoxă şi
cea catolică, una din consecinţele acestui eveniment fiind interzicerea
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scrierii latine la români, conţin câteva inadvertenţe : Sinodul de la
Florenţa s-a ţinut în 1437, când Alexandru cel Bun murise de 4 ani;
pe de altă parte Asan a domnit între 1185— 1196 şi a purtat războaie
mai mult contra Bizanţului, dincoace de Dunăre netrecând decât o sin
gură dată, înfrânt fiind atunci de basileul Isaac Angelul. Ca atare, isto
ricii avizaţi, în frunte cu A. D. Xenopol, arată cum creştinismul roman
a cedat în faţa celui bulgar mult mai înainte de domnia lui Asan, pe
timpul ţarului Bogor sau a urmaşului său Simeon. De aceeaşi părere,
mai rezolut încă, este Dimitrie Onciul, în Originea principatelor române
(1899) şi în studiul Papa Formosus (v. Omagiu lui Titu Maiorescu, 1903),
din care cităm aceste rânduri : «Prin bulgari şi odată cu dânşii (căci
până la 870 şi bulgarii oscilau între Roma şi Bizanţ, n.n.) noi am fost
despărţiţi de biserica romană ; de la dânşii am primit limba slavonă
în biserică şi stat, care domină apoi viaţa noastră intelectuală până în
secolul al XVII-lea. Aşa ne-a fost fatalul destin».
Este foarte adevărat că în limba slavonă s-au scris pe teritoriul
patriei noastre Învăţăturile lui Naegoe Basarab către fiul său Theodosie,
o capodoperă (care atinge însă întreaga ei strălucire numai în versiunea
românească din epoca lui Constantin Brâncoveanu). Şi este foarte
adevărat că fără Cronica lui Ştefan cel Mare, scrisă de asemenea în
slavonă, am fi lipsiţi de un document istoric capital. Este adevărat, pe de
altă parte, că slavonismul a fost pentru scurtă vreme, în timpul dom
niei lui Matei Basarab, o stavilă împotriva grecizării culturii româneşti.
Cultura românească propriu-zisă nu s-a putut dezvolta însă firesc şi nu
a pornit din limba slavonească, pentru simplul motiv că această limbă
era absolut incompatibilă cu limba poporului român, o limbă neolatină,
ca şi pentru motivul că era, pentru noi cel puţin, o limbă moartă. Ea
numai s-a scris, în acte oficiale, dar la Suceava, la curtea lui Ştefan cel
Mare şi la Argeş, la curtea lui Neagoe Basarab, nu s-a vorbit niciodată.
Ceea ce nu era deloc cazul latinei, limba oficială în Occident sau în
Polonia. Nicolae Iorga are perfectă dreptate să spună, în Istoria lite
raturii religioase a românilor până la 1688 : «Literatura română nu
putea porni de la dânşii, care cântau pe bulgăreşte până şi isprăvile
lui Ştefan cel Mare». Astfel încât, oricât de târziu ar fi apărut istorio
grafia în limba română, începând cu cronica lui Ureche, importanţa ei
ne apare capitală, prin raport cu cea slavonească. Pentru că, odată cu
primul cronicar moldovean de româneşte, urmat apoi de Costineşti, de
Dimitrie Cantemir şi de Stolnicul Constantin Cantacuzino, a apărut
şi conştiinţa romantităţii, începutul revenirii — nu fără piedici serioase
până aproape de zilele noastre — în matca noastră latină şi occidentală,
cu totul prielnică dezvoltării culturii. Mai înainte chiar de Ureche, dia
conul Coresi, în tipăriturile lui de la Braşov, va invoca străvechiul dezi
derat exprimat de Sf. Apostol Pavel în Epistola întâia către Corinteni,
cunoscut mai întâi, fără îndoială, încă din secolele IV—V de părinţii
bisericii româneşti în frunte cu Nicetas din Remesiana.
Prof. Univ. Dr. ION ROTARU
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UN MEMORIU INEDIT AL MITROPOLITULUI
TIT SIMEDREA DESPRE AVERILE BISERICEŞTI
Pe vremea când era preot de mir la biserica Sf. Nicolae Tabacu
din Bucureşti, Tit Simedrea, cleric luminat şi cărturar de seamă, de
venit apoi episcop al Hotinului şi mitropolit al Bucovinei, a întocmit în
anul 1922, la cererea mitropolitului primat Miron Cristea, viitorul
patriarh, un memoriu, de fapt un studiu temeinic motivat istoric şi
juridic despre averile bisericeşti, care a servit ca material documentar
pentru demersurile ce s-au făcut atunci pentru înzestrarea Bisericii,
ieşită din marele război de reîntregirea neamului mult slăbită şi cu
totul sărăcită.
Aservită unor interese mici şi trecătoare, începând cu a doua jumă
tate a secolului al XlX-lea, Biserica privea neputincioasă cum în hotă
rârile ce angrenau nevoile ei vitale trăgeau cu toată greutatea factori
străini de spiritul şi scopurile sale. Zbătându-se în neputinţa de a-şi
rezolva singură treburile proprii, din lipsă de autonomie, autoritatea
bisericească consitata cu mâhnire că Biserica nu se bucura de atenţia
plină de dragoste din partea Statului, pe care se cuvenea să o pretindă
cea mai veche instituţie a ţării, dar şi cea mai sacrificată şi către care,
în cele mai grele vremuri de restrişte, s-au îndreptat nădejdile de mai
bine ale tuturor.
După multe stăruinţe şi încordări, depuse cu răbdare şi înţelepciune,
în primii ani de după Marea Unire, de către mitropolitul primat Miron
Cristea, s-a ajuns la adoptarea şi punerea în aplicare, la 6 mai 1925, a
Legii şi Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române. Era primul pas de reaşezare a Bisericii pe temelii trainice.
Mulţumită acestei legi, între alte înfăptuiri binefăcătoare, Biserica
şi-a dobândit autonomia, pe baza căreia şi-a rostuit apoi treptat atât
propria administraţie, cât şi viaţa spirituală.
Din veniturile bunurilor sale, pe care şi Ie-a adunat cu multă
trudă şi le-a administrat cu chiverniseală, în perioada interbelică s-au
putut repara şi înfrumuseţa numeroase biserici, iar în multe parohii
s-au construit biserici noi. Apoi, învăţământul teologic, care lăsa mult
de dorit, mai ales în vechiul Regat, prin reducerea numărului seminariilor, impusă de legea lui Spira Haret, a fost lărgit şi consolidat,
asigurându-i-se totodată şi baza materială. De asemenea, a sporit şi
s-a înviorat lucrarea pastoral-misionară, menită să ţină credincioşii
strâns legaţi sufleteşte de Biserică, prin editarea unei literaturi teolo
gice şi religios-morale bogate şi variate, precum şi a numeroase publi
caţii şi reviste care au asigurat îndrumarea pastorală a clerului, dar şi
sădirea bunelor moravuri şi învăţăturilor creştine în popor. în acelaşi
timp, beneficiind de 'mijloace adecvate, preoţii au putut să iasă în
largul vieţii obşteşti şi să participe la activităţile sociale, culturale, fi
lantropice şi patriotice, stând, după putinţă, în fruntea acestor activi
tăţi s-au împlinindu-şi partea lor de muncă.
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Din nefericire, în 1948, Biserica şi-a pierdut majoritatea bunurilor
sale, în special terenuri şi clădiri, adunate cu atâta stăruinţă în dece
niile anterioare, aflându-se asităzi în situaţia de a nu-şi putea dsfăşura
pe deplin lucrarea ei pastoral-misionară, culturală şi social-caritativă
atât de necesară pentru reînviorarea vieţii spirituale a societăţii româ
neşti.
De aceea, memoriul mitropolitului Tit Simedrea despre averile
bisericeşti, pe care îl reproducem în cele ce urmează, îşi păstrează şi
astăzi actualitatea, constituind atât o temeinică sursă de informare şi
documentare, cât şi un îndemn în eforturile pe care Biserica le face
pentru redobândirea bunurilor sale.

MEMORIU
«I. Prefacerea scocial-politică începută în Principatele Dunărene
în prima jumătate a secolului al XlX-lea găseşte Bsierica Ortodoxă
[Română, din punct de vedere al averilor eclesrastice, în următoarea
situaţie :
De o parte, bisericile de mir de prin târguri şi sate, oblăduite mai
întâi numai de preoţi şi apoi, din timpul lui Barbu Ştirbei, în Muntenia,
de câte o eforie, unele şi cele mai multe, fără nici un fel de avere, iar
altele, puţine la număr şi mai ales prin oraşe, înzestrate de către evlavioşii creştini cu averi pentru preîntâmpinarea nevoilor cultului şi
întreţinerea clerului. Bisericile de prin sate erau clădite, ca în satele
de moşneni sau răzeşi, pe pământ răzeşesc şi întreţinute de obştea
răzeşilor sau, cum era prin satele boiereşti, zidite de proprietarii de
moşii şi întreţinute, cele mai multe, de acei proprietari în mod voluntar,
din propria lor avere şi fără a li se crea fonduri speciale.
De cealaltă parte şi de o însemnătate covârşitoare, stau mănăstirile
şi mitropoliile cu episcopiile.
Şi unele şi altele, potrivt legilor bizantine şi obiceiului pământului,
întotdeauna au avut calitatea de persoane morale şi juridice, deci, în
drept de a primi legate şi capabile ca prin reprezentanţii lor, preoţi,
ctitori, egumeni etc., să stea în judecată şi să facă acte cu efecte juridice.
II.
După situaţia lor de dinainte de secularizare, împărţim mănăsti
rile în cinci categorii : 1. Cele cunoscute în general sub numele de
mănăstiri neînchinate ; 2. Mănăstirile sau schiturile închinate fie epis
copiilor, fie altor mănăstiri din ţară ; 3. Mănăstirile cenovitice, indepen
dente de autoritatea episcopală în materie disciplinară Şi administra
tivă ; 4. Cele întemeiate de familiile mari şi bogate din ţară cu scop de
binefacere şi pietate şi a căror administraţie era încredinţată, chiar prin
hrisovul de ctitorie, urmaşilor fondatorilor si 5. Mănăstirile închinate
Patriarhiilor şi Locurilor sfinte din Orient.
1.
Mănăstirile neînchinate. înainte de reforma din 1831, mănăstirile
ffieînchinate se administrau singure, prin comunitatea lor, sub prive
gherea eparhioţilor, supuse însă şi ascultării voievodului ţării, care tră
gea de la ele foloase considerabile.
/
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Regulamentul Organic pune aceste mănăstiri sub administrarea
Logofeţiei treburilor bisericeşti, a Ministerului de Culte de mai târziu,
şi de atunci veniturile acestor mănăstiri s-au vărsat într-o Casă cen
trală, instituită în folosul bisericilor, al şcoalelor şi al operelor de
binefacere. Bunurile acestor mănăstiri se arendau, pe perioade de câte
5 ani, prin licitaţie (mezat), de către logofătul treburilor bisericeşti şi
sub controlul mitropoliţilor şi al episcopilor.
în urma acestei reforme, cu toate abuzurile ce se comiteau la aren
dare, venitul moşiilor mănăstireşti aproape s-a înzecit.
în Muntenia, în anul 1857, venitul s-a urcat la licitaţie până la
suma de 13 milioane lei vechi. Din această sumă se dădeau trei milioane
pentru întreţinerea mănăstirilor proprietare, a seminariilor şi a tuturor
demnitarilor bisericeşti, iar mai mult de un milion se dădea pentru
scoli.
în Moldova, venitul Casei centrale e de 3—4 milioane. Suma ar fi
putut să fie şi în Moldova mai mare de s-ar fi făcut abuzuri mai puţine.
Deci, în ambele Principate, venitul mănăstirilor neînchinate, a
căror gestiune o are Statul de la 1831 încoace, se urcă la suma de
17 milioane lei vechi.
Când s-au luat moşiile acestor mănăstiri — de altfel, acelaşi lucru
s-a întâmplat şi cu celelalte categorii de mănăstiri — li s-au lăsat pentru
întreţinerea soborului aşa-zisele vetre dimprejurul lor. Dar, egumenii,
în mod abuziv, au arendat aceste vetre în propriul lor profit. Barbu
Ştirbei şi Grigore Ghica, pentru a curma abuzul, au dispus arendarea
acestor vetre tot de cătreguvern. în Muntenia,
în schimbul acestor
vetre, pe care le arenda DepartamentulCredinţei,
prin scoatere la
mezat, «dorind a vedea pe părinţii egumeni mărginiţi la bisericeştile da
torii ce le sunt însuşite după potvigul ce poartă şi a se feri de daraveruri ce sunt date numai neguţătorilor şi speculanţilor mireni», li s-a
înscris în bugetul acestor mănăstiri o compensaţie anuală de la Casa
centrală.
2. Schituri închinate mănăstirilor sau episcopiilor. Sunt clasate în
două categorii şi conduse după normele arătatepentru mănăstirile
neînchinate, veniturile lor fiind supuse aceluiaşi regim. Sumele de mai
sus cuprind şi veniturile acestei categorii de mănăstiri.
Numai câteva schituri şi metoace au fost lăsate în administrarea
eparhiilor, precum fusese mai înainte. Caimacamul Alex. Ghica, în
Muntenia, n-a încuviinţat propunerea ministrului de a lua şi pe acestea
în administraţia Statului.
3. Mănăstiri cenovitice, care, după rânduiala pusă de fondatori, se
bucurau de o autonomie absoluta. Aici, egumenii sunt aleşi chiar de
soborul mănăstirii şi administrează bunurile mănăstirii fără control
nici din partea guvernului, nici a eparhiilor.
Averile acestor mănăstiri, însă, încă din anul 1840, au fost supuse
aceluiaşi regim ca şi al celor de mai sus.
Pentru mănăstirile chinovii din Moldova, scutite în timpul căimăcămiei lui Ştefan Vogoride de măsurile luate de el în 1822 asupra veni-
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turil-or mănăstirilor, guvernul moldovean de la 1859, sub pretext de rea
administraţie a trecut şi aceste averi sub administraţia Ministerului
Cultelor ca şi pe celelalte averi mănăstireşti. Atunci s-au luat toate
actele şi lucrurile privitoare la administrarea bisericească a averilor
acestor mănăstiri, se luară tipografiile de la Neamţ şi de la Mitropolie,
se puse alături de egumeni un comitet administrativ, se desfiinţară
fabricile mănăstireşti, se vândură în iarmaroc, precum zice Buletinul
oficial al Moldovei nr. 47, 56, 62 şi 63/1859, vitele, stupii şi altele ase
menea, oprindu-se numai strictul necesar soborului.
Moşiile trec sub administrarea Ministerului de Culte, ca şi ale
celorlalte mănăstiri, iar în schimb se făcură mănăstirilor ştate în margi
nile strictului necesar şi se trecură în buget şi, astfel, începură şi
aceste mănăstiri să trăiască din ridicole şi mizerabile sume.
4. Mănăstiri conduse de urmaşii fondatorilor. Aceste mănăstiri au
fost înfiinţate de unele familii mari şi bogate din ţară cu scop de
binefacere. Conducerea unor asemenea mănăstiri o au urmaşii acelor
familii şi au fost, până în prezent, cruţate de tutela statului Scopul
fondatorilor fiind binefacerea, acest scop e atins prin întreţinerea ma
rilor spitaluri, a azilurilor pentru săraci şi prin împărţirea de pomeni
şi ajutoare.
Această categorie de mănăstiri, care nu numără decât numai câteva,
n-au avut de suferit din partea Statului nici o impietate. Singura obiecţiune ce se poate face, ar fi că, deşi ele şi-au luat fiinţa prin Biserică
către care persoanele evlavioase ale fondatorilor primitivi aveau toată
condescendenţa, înţelegând să aşeze sub oblăduirea ei întreaga lor cti
torie, totuşi, urmaşii lor, pe zi ce trece, dau mai puţină importanţă
tocmai acelei instituţiuni din aşezământul lor de care ctitorii primitivi
au înţeles să-şi lege întreaga lor operă de pietate şi anume Biserica.
Nu e rar cazul când, preoţii bisericilor acestor aşezăminte, între multe,
foarte multe lipsuri, n-au nici măcar un rând de veşminte convenabil
pe care să-l îmbrace la sfintele slujbe. Cauza n-are explicaţie decât prin
faptul că, cei care în cursul vremii au fost puşi să ocârmuiască aceste
averi, pe care azi impropriu le-am mai numi mănăstireşti, au fost tot
aceiaşi oameni sau, cel puţin, din aceleaşi familii, clasă socială, cu aceeaşi
educaţie, mentalitate cu a conducătorilor statului, care «n-au aflat nimic
de respectat din orânduiala tradiţională a Bisericii noastre.
5. Mănăstiri închinate Locurilor sfinte. Formează o categorie cu
totul distinctă. Ele ocupă în Principate o poziţiune cu totul excepţio
nală şi măsurile drastice luate împotriva lor sunt cu desăvârşire drepte.
Până la legea de secularizare, cu toate tentativele făcute de Stat
de a se amesteca şi în gestiunea acestor mănăstiri, prin egumenii lor,
susţinuţi şi ajutaţi de turci, dar mai ales de ruşi, ele au reuşit să pareze
şi să eludeze toate măsurile restrictive ce se luau contra lor, până ce
legea de secularizare din 1863, decembrie 17, trece întregul lor patri
moniu pe seama Statului.
a)
In ceea ce priveşte administrarea averilor mănăstireşti prin
amestecul şi controlul Statului, avem de observat că se comiteau ne
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numărate abuzuri, cu toate că motivul invocat pentru a pune mâna pe
averile religioase fusese tocmai «o mai bună administraţie». Arendarea
pământurilor mănăstirilor, deşi garantată în aparenţă prin închirierea
la licitaţie, totuşi, mezatul acesta public a fost pentru mulţi un mijloc
de îmbogăţire ilicită, mijloc foarte mult practicat. Funcţionarii guver
nului, care ar fi trebuit mai ales să vegheze la interesele Casei cen
trale, erau acuzaţi, în cele mai multe cazuri şi pe toată dreptatea, de
necinste.
Trebuie adăugat că nu numai Statul, prin asemenea funcţionari in
corecţi, pierdea o mare parte din veniturile bunurilor religioase, dar nici
Biserica nu putea folosi complet ceea ce ar fi trebuit să i se pună la
dispoziţie. Mănăstiri vechi şi frumoase din Ţara Românească, precum
Tismana, Bistriţa, Cozia, Arnota şi altele, se aflau într-o stare de de
gradare vrednică de plâns.
Sumele care se adunau din veniturile bunurilor bisericeşti se strân
geau într-o Casă centrală, administrată de Departamentul Credinţei,
deosebită de vistieria Statului. Din suma totală de 13 milioane lei vechi,,
la cât ajunsese în anul 1858 venitul bunurilor religioase, se cheltuiau
pentru Biserică şi celelalte aşezăminte alimentate din Casa centrală
numai vreo 6 milioane, restul se întrebuinţau în alt fel. Ori de câte
ori, pentru serviciile publice, era nevoie de cheltuieli, care nu se puteau
acoperi prin alte mijloace, se lua sub formă de împrumut de la Casa
centrală. La 1 ianuarie 1858, Ministerul Finanţelor datora la Casa cen
trală 8.156.526 lei vechi.
Dar, o măsură mai radicală nu întârzie prea mult. Oamenii de
atunci nu erau nici din cei care înţeleg să respecte, precum nu erau nici
din cei care să-şi spună greu şi apăsat cuvântul lor. In 19 octombrie
1860, guvernul Cuza, printr-o hotărâre întărită şi de Adunare şi de
domn, desfiinţează pur şi simplu Casa centrală de la Ministerul Culte>3r, vărsând-o, făcând-o, deci, venit, vistieriei generale a Statului.
Această ultimă confiscare lăsa să se întrevadă intenţia guvernului dea proceda la o secularizare formală, mal ales că toate aceste măsuri de
confiscare nu puteau lovi veniturile mănăstirilor închinate, care, precum
am arătat, ştiau şi puteau să
evitetoatemăsurile luate împotriva lor.
b) Legea de secularizare. Când avu siguranţa că
orice opoziţie
dinăuntru nu mai e posibilă, iar cea din afară nu mai constituia un
pericol de care să se teamă, tot guvernul Cuza, în 13 decembrie 1863r
propune spre votare Legea pentru secularizarea averilor mănăstireşti.
Această lege nu putea avea alt rost decât pentru mănăstirile în
chinate, pentru că, precum văzurăm, averile tuturor celorlalte aşezăt
S(? ^O0Ş11 erau deja confiscate. 'Pentru acelea, legea era de prisos,,
nu mai putea produce nici un efect. Cel mult, dacă putem admite,,
această lege ratifica numai confiscarea efectuată demult.
Legea, în principiu, secularizează averea tuturor mânăstirilor şi
aşezămintelor bisericeşti monastice de orice categorie. Articolul 1 al
legii se exprimă în termeni
foartelargi : «Toate averile mănăstireşti
din România sunt şi rămânale Statului». Din citirea
acestui singur
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articol şi din interpretarea dată de tribunalele judecătoreşti reiese că
s-a secularizat orice fel de avere a oricărei categorii de mănăstiri. Cred,
însă, că s-a mers prea departe cu înţelegerea şi interpretarea acestei
legi.
Să vedem.
Luată în întreaga ei iconomie, legea de secularizare pare că e făcută
mai mult în vederea mănăstirilor închinate. Această lege, alcătuită din
9 articole, afară de primele două în care se exprimă principiul secu
larizării şi se determină noul regim sub care vor fi administrate averile
mănăstireşti, în toate celelalte nu se ocupă decât de modalităţile de
despăgubire către Locurile sfinte. Nu este nici un articol măcar prin
care să se indice, cât de redus, ce anume atitudine adoptă Statul faţă
de averile bisericeşti din ţară pe care le confiscă. Pentru ce această
tăcere în privinţa mănăstirilor naţionale ? E posibil a crede că intenţia
guvernului de atunci a fost de a favoriza mai mult averile mănăstirilor
neînchinate, oreându-le o situaţie mai avantajată ? Nu. Tăcerea în pri
vinţa averilor bisericeşti naţionale se explică altfel. Regimul acestor
averi era determinat, cu mult înainte de 1863, prin măsurile luate în
cepând încă de pe la 1831. Noua lege nu mai produce nici un efect
pentru averile mănăstirilor pământene, cel mult dacă vom admite că
ratifică ceea ce, de fapt, era deja împlinit.
In lipsa dezbaterilor, care să poarte pecetea oficialităţii, ale Adu
nării elective, în privinţa legii de secularizare nu putem face decât
ipoteze. Dacă dăm crezare ziarului «Românul», la luarea în consideraţie
a legii pe articole, în şedinţa de la 13 decembrie 1863, la discuţia arti
colului 1, Creţulescu întreabă pe preşedintele Consiliului de miniştri :
«Cer numai o lămurire asupra redacţiei. Voi să ştiu, averile mănăsti
reşti se pun sub un drept deosebit de averile celorlalte aşezăminte bi
sericeşti, precum averile episcopale ale eparhiilor, şi dacă nu creează un
asemenea drept deosebit, să se zică : toate aşezămintele bisericeşti. De
aceea, întreb pe dl. ministru dacă voieşte să creeze un drept deosebit
pentru aceste aşezăminte şi altul pentru celelalte mănăstiri ?». Şi pre
şedintele Consiliului, Kogălniceanu, răspunde : «Eparhiile sunt deose
bite si bisericile de mir nu se secularizează. Nu voim să se mai zică
în Ţara Românească averi mănăstireşti. Introducem în ţara noastră
principiul pe care l-au introdus toate naţiunile mari şi libere».
Din acest răspuns ar reieşi, oarecum, că averile episcopiilor se pun
sub un regim aparte de cel creat prin secularizare, dar replica lui
Creţulescu : «Va să zică se înţeleg şi eparhiile», încurcă orice deducţie
logică.
Răspunsul lui Kogălniceanu : «Eparhiile sunt deosebite...» îmi pare
că are alt sens. Averile eparhiilor, cum şi cele ale câtorva schituri în
chinate bisericilor episcopale, cel puţin în Muntenia, nu fuseseră su
puse măsurilor de confiscare pe care le văzurăm aplicate celorlalte
averi ale mănăstirilor pământene. Secularizarea le găsea încă în posesia
mitropoliţilor şi episcopilor. Prin secularizare se confiscă şi aceste
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averi. Atunci, care e sensul cuvintelor : «Eparhiile sunt deosebite...» ?
Cred că Kogălniceanu se gândeşte a le trece în categoria şi a le aplica
acelaşi regim ca şi celorlalte averi eclesiastice pământene, căci, altfel,
credem că ar fi trebuit ca aceste instituţiuni — eparhiile — dacă se în
globează în regimul mănăstirilor închinate, trebuie să beneficieze şi ele
de avantajele ce se creează acestor mănăstiri, adică să participe la suma
de 82 milioane despăgubiri pe care Statul o pune la dispoziţia Locurilor
păgubite prin secularizare.
Deci, încă o dată, îmi pare că legea de secularizare e o lege spe
cială pentru mănăstirile închinate.
Şi încă altceva. Legea aceasta, prin articolul 1, zice : «Toate averile
mănăstireşti din România sunt şi rămân ale Statului». După interpre
tarea largă care s-a dat acestui articol, urmează, negreşit, că în România
n-a rămas nici o avere a vreunei mănăstiri, de orice categorie ar fi,
care să nu fi fost secularizată. Lucru absolut inexact. Legea nu ex
ceptează nici o mănăstire, totuşi, împotriva prevederilor articolului 1
au rămas mănăstiri nesecularizate, puţine e drept, dar au rămas. Exem
plu : Sf. Spiridon din Iaşi, Colţea din Bucureşti şi altele.
Cum se explică aceste excepţiuni pe care legea nu le prevede ?
Averile acestor mănăstiri n-au fost atinse de măsurile restrictive
dinainte de secularizare. în momentul legii de secularizare ele se aflau
sub gestiunea organelor instituite prin actele de fondare şi tot aşa au
rămas şi până acum. Legea de secularizare fiind o lege specială pentru
averile închinate, nu s-a aplicat acestei categorii de averi. Deci, prin
cipiul general din articolul 1, nu are o aplicare atât de largă pe cât i-au
atribuit-o necunoscătorii împrejurărilor istorice care au premers se
cularizarea.
Juriştii posteriori, obişnuiţi cu principiile juridice introduse de
noile legiuiri, mai ales în ceea ce priveşte bunurile, că anume ele sunt
supuse unui regim determinat de o lege, când au fos-t să dea hotărâri
în chestiuni litigioase în legătură cu averile mănăstireşti, au trebuit să
se întemeieze pe un text de lege, care să aibă aparenţele legale cerute
de Constituţie şi atunci, datorită acestei concepţii, nu au interpretat
exact legea de secularizare.
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Acum, dacă acesta este cadrul exact în care trebuie pusă legea
ele secularizare, vom admite că averile mănăstirilor pământene scapă
clin acest cadru. Regimul lor e determinat de măsurile luate de gu
verne, începând cu 1831, prin simple decrete, regim, de altfel, valabil,
fiindcă aceste decrete sunt în conformitate cu regimul legal sub care
trăiau Ţările Romaneşti m a^ea vren e. De ^ceea, când e vorba, azi,
să ne întrebăm : Care este situaţia juridică a diferitelor bunuri pe care
Biserica le mai posedă sau pe care pretinde să le posede, trebuie ne
greşit să ţinem seama cui au aparţinut aceste bunuri : mănăstirilor pă
mântene, mănăstirilor închinate sau unor simple biserici de mir ? După
cum avem de a face cu una dintre aceste categorii, îi vom aplica un
regim diferit. Bisericilor de mir, cărora nu li s-a aplicat nici regimul
simplelor decrete dinainte de 1863, nici legea de secularizare, nu le
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putem aplica decât regimul creat de Constituţie şi de noul cod civil,
până la legea de organizare a Casei Bisericii ; pentru averile care au
aparţinut mănăstirilor pământene le aplicăm regimul începând cu anul
1831, iar averilor mănăstirilor închinate, regimul creat de secularizare.
Tuturor celor trei categorii li se aplică câte un regim aparte până în
momentul când legea de organizare a Casei Bisericii din 1902 vine să
fixeze regimul care de atunci şi până azi e în vigoare.
d) Vom începe cu mănăstirile închinate şi secularizate prin legea
de la 1863. Aceste mănăstiri sunt lovite de o confiscare totală, a ori
căror bunuri şi de orice fel, mobile sau imobile. Se confiscă moşiile,
pădurile, fâneţele, livezile, grădinile, apele, odoarele sfinte, documen
tele, uneltele de gospodărie, vitele, stupii, clădirile, într-un cuvânt,
întreg patrimoniul. în provincie, bisericile acestor mănăstiri au fost
date a servi ca biserici de mir, nelăsându-li-se decât ograda împrejurul
bisericii. Chiliilor şi celorlalte clădiri, în unele părţi, li s-au dat anu
mite întrebuinţări de către Stat, multe însă au fost lăsate în părăsire,
în Bucureşti, însă, multe biserici ale fostelor mănăstiri închinate au
fost dărâmate, pur şi simplu, iar terenul de sub ele, fie că a fost luat
de Stat, care a clădit diferite instituţiuni, fie că a fost înstrăinat la
particulari. Nu mai încape îndoială că acestei categorii de mănăstiri,
pentru care a şi fost votată legea, secularizarea s-a făcut ultraradical.
Mult-puţina avere care a mai putut scăpa, pe ici pe colo, până la
Legea clerului din 1893, dar mai precis până la legea de organizare a
Casei Bisericii din 1902, Biserica, nici direct, nici indirect, nu a putut-o
sesiza. Astăzi, însă, prin intermediul Ministerului Cultelor, înlocuitorul
Casei Bisericii, Biserica este din nou posesoarea puţinei averi ce a mai
rămas, cum spre exemplu : vetrele vechilor mănăstiri şi schituri des
fiinţate, căci articolul 82, vorbind de fondurile puse la dispoziţia Casei
Bisericii, în alineatul h, zice : «Din arenzile pământurilor şi vetrelor
vechilor mănăstiri, biserici şi schituri desfiinţate după legea de seculari
zare şi care, eventual, -n-ar mai putea exista în viitor». Tot în acest
sens reglementează şi Curtea de Casaţie, secţia I, printr-o jurisprudenţâ
din anul 1910, recunoscând că pământurile vechilor mănăstiri, biserici
şi schituri, desfiinţate după legea de secularizare, fac parte din fondurile
pe care le administrează Casa Bisericii, în baza legii sale speciale.
Totuşi, sunt cazuri de mănăstiri închinate, desfiinţate prin seculari
zare, care şi-au păstrat un mic avut al lor şi anume, vatra, fără ca
vreodată Ministerul Domeniilor, în patrimoniul căruia au trecut averile
confiscate de la aceste mănăstiri, să ridice pe baza legii de secularizare
vreo pretenţie, exemplu, mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti. Aceasta
ne duce la concluzia că, cu toţi termenii energici şi pozitivi ai legii,
secularizarea nu s-a făcut aşa de radical cum încearcă să pretindă unele
organe ale Statului, care nu mai ştiu cum să-şi satisfacă partizanii
politici.
e) Nu tot astfel este situaţia mănăstirilor pământene şi a eparhiilor.
Am arătat mai sus că atunci când, la 1831— 1840, s-au confiscat
averile mănăstireşti, pământene, s-au lăsat pentru întreţinerea soborului
aşa-zisele vetre, în propriul lor profit. Aceeaşi măsură se aplică şi
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pentru mănăstirile cu sobor — între care se numără şi Ţigăneşti, cu
metohul ei, cum şi averilor eparhiilor. Deci, rămâne stabilit că vetrele
mănăstirilor, schiturilor, metohurilor, bisericilor eparhiale nu s-au con
fiscat.
Ce se înţelege prin vatra mănăstirii ? In această privinţă, să lăsăm
să vorbească regulamentul de punere în aplicare a legii Casei Bisericii.
In articolul 122, alineatul 3, zice : «Prin vatra mănăstirii se înţelege
tot terenul împrejmuit, precum şi terenul a cărei folosinţă s-a lăsat
de către Stat, la secularizare, personalului monahal sau care i s-a concedat ulterior, precum şi terenul destinat metohurilor mănăstirilor».
Măsurile luate ulterior de noii administratori ai fostelor bunuri
bisericeşti fac dovada deplină cum că vetrele mănăstirilor şi schituri
lor pământene, ca şi ale eparhiilor, au rămas neconfiscate. în contractul
tip de arendare, publicat în Monitorul Oficial nr. 215/26 septembrie
1864, adică la mai puţin de un an de la promulgarea legii de seculari
zare, între alte condiţiuni puse arendaşilor, găsim articolul 50, care
zice : «Arendaşii n-au nici un amestec în interiorul schiturilor sau
mănăstirilor ce s-ar afla în cuprinsul moşiei. Totodată, ei vor lăsa
la dispoziţia superiorilor respectivi grădinile de legume sau pomi ro
ditori, pe care acestea le vor fi posedând la facerea acestui contract».
Aceeaşi condiţie e repetată şi în articolul 49, pentru arendarea moşiilor
statului pe periodul 1871— 1876. Ce este aceasta mai mult decât con
firmarea măsurilor luate la 1835. Să se observe şi perioadele de aren
dare, că n-au ca început secularizarea legală de la 1863.
Cu regret, însă, trebuie să observăm că, fie din necunoaşterea îm
prejurărilor istorice premergătoare secularizării, fie cu rea voinţă, di
feritele organe conducătoare ale Statului au răşluit fără pic de con
sideraţie şi neînsemnatele averi pe care guvernanţii Ţării Româneşti
de la 1831— 1863 n-au înţeles să le confişte. Şi e cu atât mai amară
această observaţiune, cu cât noile confiscări s-au făcut şi se fac şi
fără temei legal şi în detrimentul instituţiunii pe care Constituţia o
proclamă ritos Biserică de stat, căreia, prin diferitele legi de organizare,
i s-a redat poziţia în stat de instituţiune cu care Statul stă în raporturi
de cea mai strânsă prietenie, izbutindu-se să se înlăture acea atmosferă
de ostilitate şi luptă anterioară anului 1866. Când constaţi aceste lu
cruri îţi vine să crezi că întreBiserica Ortodoxă naţională română şi
între diferitele instituţiuni ale Statului există numai o amiciţie apa
rentă, în fond rămânând aceleaşi sentimente de ostilitate faţă de Bi
serică, de care erau animaţi oamenii politici dinainte de 1866.
Cu ce temei legal se scoală azi Ministerul Domeniilor de vinde
arhitecţilor Simota şi Culina terenul Mitropoliei din Bucureşti de lângă
chiliile dinspre răsărit, după o întreagă serie de înstrăinări abuzive şi
absurde făcute din acelaşi teren particularilor pe care îi vedem înşiruiţi
de-a lungul aleii ce coboară spre piaţa Bibescu Vodă ? Unde este senti
mentul de prietenie şi solidaritate care se presupune că există între
diferitele instituţiuni ale aceluiaşi stat, când acelaşi minister înstrăi
nează — şi gravitatea e şi mai mare că înstrăinarea aceasta pare a fi
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consimţită şi de cel al Ministerului Cultelor — terenul numit «grădina
cu pomi» al schitului Hagi Dima, zis şi Schitul Maicilor, unde e metohul
mănăstirii Ţigăneşti ?
Ministerul Domeniilor se prevalează de legea de secularizare şi de
prescripţie. Dar, când e vorba de legea de secularizare, pentru averile
mănăstirilor pământene văzurăm cum trebuie înţeleasă chestiunea sau
dacă Ministerul Domeniilor nu primeşte această interpretare, trebuie
să aibă în vedere faptul că această lege a încetat de a-şi mai produce
efectul îndată ce alte legi, ca cea din 1902 de organizare a Casei Bisericii
sau a Clerului mirean din 1893, care asimilează schitul Hagi Dima bi
sericilor de mir, atunci când ia în stăpânirea lui asemenea bunuri.
Prescripţiunea invocată de Ministerul Domeniilor e pe de-a dreptul
absurdă. Ce este Ministerul Domeniilor decât unul din multiplele organe
de guvernare ale Statului ? Dar, Ministerul Cultelor, care reprezintă
interesele Bisericii ? Acelaşi lucru. Deci, ambele sunt organe ale ace
luiaşi corp social, care este Statul. Poate Statul invoca prescripţia con
tra sa însuşi ? Nu. Nimeni nu poate invoca prescripţia contra propriilor
sale interese. Apoi, prescripţia se dovedeşte, nu se presupune.
Aşadar, eu nu văd de unde răsar drepturile pe care Ministerul Do
meniilor şi le atribuie dispunând de bunurile Bisericii.
Dar, hai ! mă pun şi eu în situaţia de a considera că acest minister
e proprietar necontestat. Cu toate acestea, tot nu putea să înstrăineze
aceste bunuri la particulari, fie aceştia chiar o asociaţie oarecare. Legea
de înstrăinare a bunurilor statului şi răscumpărarea embaticurilor din
7 aprilie 1889, în articolul 7, zice : «Sunt exceptate din această ca
tegorie — adică din categoria celor ce se pot înstrăina — locurile, ca
sele, grădinile şi orice alte asemenea bunuri mici şi acarete aflate în
interiorul mănăstirilor, schiturilor şi al bisericilor, precum şi a celor
situate imediat în jurul lor, care s-ar găsi trebuincioase acestor aşeză
minte». Mai clar decât aşa nu se poate. Dar, când s-au respectat de
către cei mari şi puternici legile în Ţara Românească, ca să fie res
pectate şi acum ? Dar, în definitiv, Ministerul Domeniilor vândă-şi
cum îi place şi cui o vrea terenurile sale, nu însă pe ale Bisericii !
f)
A treia categorie de averi sunt cele ale bisericilor de mir. Bi
sericii de mir i s-a recunoscut totdeauna dreptul de a poseda averi.
A posedat şi înainte de secularizare şi după secularizare, până în ziua
de azi, fără prea mari stingheriri. îndeosebi, bisericile de mir cu averea
lor au avut de la 1822, când începe perioada de tulburare a Bisericii,
şi până în ziua de azi, situaţia cea mai clară din punct de vedere ju
ridic dintre toate aşezămintele bisericeşti.
Măsurile luate împotriva averilor mănăstireşti înainte de 1863 n-au
atins bisericile de mir. Legea de secularizare, cum deducem nu numai
din răspunsul lui Kogălniceanu, dar şi din termenii întrebuinţaţi de
legiuitor, nu le-au atins. Putem afirma că, până la legea de organizare
a Casei Bisericii, în mod legal, Statul n-a impietat de fel asupra bi
sericilor de mir. Prima dată când se loveşte formal în starea privile
giată a bisericilor de mir, este legea Casei Bisericii din 1902, de aceea,
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Dl. Nicolae Iorga o şi numeşte «o altă secularizare». Această lege con
fiscă pe seama Casei Bisericii terenurile rămase bisericilor rurale prin
legea agrară de desfiinţarea clăcii de la 1864 şi, de asemenea, ridică
bisericilor de mir capacitatea de a primi direct donaţii.
încă înainte de 1863, din timpul căimă:ămiei lui Barbu Ştirbei,
se instituie pentru administrarea gestiunii bisericilor de mir câte o efo
rie, care a fost reglementată din nou în 1873, sub numele de epitropie,
prin regulamentul pentru administrarea avutului Bisericii şi apoi tre
cută în Legea clerului mirean de la 1893.
Biserica de mir, deşi capabilă de a poseda averi, având o situaţie
bine definită, recunoscându-i-se totdeauna un organ legal de adminis
traţie, totuşi, şi îndeosebi bisericile din Bucureşti, n-au fost scutite de
grave, nedrepte şi repetate încălcări, în special din partea Primăriei.
Terenul multor biserici, fără nici cel mai mic drept, a fost uzurpat
de Comună, nelăsându-se bisericii nimic mai mult decât terenul cuprins
între ziduri. A fost o întrecere între Primărie şi persoanele particulare,
cu greutate politică, în a uzurpa drepturile bisericilor. Acolo, unde Pri
măria nu s-a putut aşeza de-a dreptul şi fără vreo formă legală, cum
a făcut la bisericile Visarion, Sf. Apostoli şi altele, uzurpând, pur şi
simplu, terenul bisericii, a procedat sub forma deghizată a exproprierii
pentru utilitate publică, ca apoi, cu terenul bisericesc expropriat, să
satisfacă partizanii politici, care nu puteau în alt fel să pună mâna pe
pământul Bisericii.
Ceea ce e foarte trist, e că nimeni n-a protestat în numele Bi
sericii, până acum, împotriva acestor încălcări abuzive şi lipsite de orice
aparenţă de legalitate.
Primăria n-a avut niciodată drept de proprietate asupra bunurilor
bisericeşti. Da, a avut drept de control asupra gestiunii epitropiilor şi
obligaţie de întreţinere, dar drept de proprietate nu-i dă nici un text
de lege. Primăria a avut asupra bisericilor exact aceleaşi drepturi pe
care le are actualmente Ministerul Cultelor. Şi Ministerul Cultelor
n-are asupra averilor bisericii de mir decât dreptul pe care Dreptul
comun îl atribuie Tribunalului asupra averii minorului în tutelă sau
interzisului în curatelă. Atât şi nimic mai mult. De unde atunci pre
tenţia Primăriei de a dispune de terenurile bisericeşti, zidind şcoli, ca
la Visarion şi Sf. Apostoli ? Terenurile sale şi le împarte la funcţionari
favoriţi sau la favoriţi politici, iar necesităţile de ordin public şi le
satisface furând averea bisericilor. Nu există nici un text de lege care
să recunoască Primăriei dreptul de proprietate asupra terenurilor bi
sericeşti. Iar când a dat peste oameni dârji şi mai rezistenţi, a procedat
la expropriere. Primăria, în special a Capitalei, totdeauna a avut o»
atitudine ostilă faţă de Biserică. Obligată prin lege de a subvenţiona
cultul şi clerul, de a întreţine în bună stare bisericile, ori de câte ori
i-a fost cu putinţă s-a sustras acestor obligaţiuni sau, când n-a putut,
a miluit Biserica cu sume ridicole.
Felul cum Primăria a abuzat de expropriere, m dauna bisericilor,,
vădeşte şi mai mult ca orice, spiritul ostil al Primăriei.
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Articolul 19 din Constituţie, alineatul 2 şl 3, zice : «Nimeni nu
poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică, iegalments
constatată şi după o dreaptă şi prealabilă despăgubire. Prin cauză de
■utilitate publică urmează a se înţelege numai comunicaţiunea şi salubri
tatea publică, precum şi lucrările de apărare a ţării». Iată cum însăşi
Constituţia caută să pună la adăpost, de poftele schimbăcioase ale gu
vernanţilor, dreptul de proprietate.
Cărei utilităţi publice a servit exproprierea făcută în dauna bisericii
.'Sf. Nicolae-Şelari de către Primărie ? Pentru a satisface partizanii po
litici sau a închiria terenul expropriat, care stă de multă vreme liber,
servind vecinilor de depozit de gunoaie ? De care lege îşi bate joc în
-cazul acesta Primăria ? De însăşi Constituţia ţării, legea legilor. Dar
felul cum s-a procedat faţă de biserica Sf. Voievozi e mai instructiv
ca oricare altul. Am înainte broşura «Notiţe istorice asupra bisericii
Sf. Voievozi», scrisă de Pr. V. Pocitan, actualul paroh al acestei bi
serici. Această broşură e tipărită în anul 1904 cu bani daţi de Primă:rie, autorul spune aceasta la pag. 108. Deci, autorul e obligat faţă de
Primărie la o atitudine binevoitoare. Totuşi, cu tot menajamentul pe
care părintele autor îl are faţă de Primărie, reiese evident purtarea
Primăriei către acea biserică. Aşa, la pag. 31, autorul spune că Pri
măria «a luat» terenul de pe strada Sf. Voievozi, nu l-a expropriat.
Tot asemenea, la pag. 33, se vede de ce mijloace a uzitat primăria
pentru a pune mâna pe terenul pe care azi e clădită şcoala primara
«Sf. Voievozi» : Se dă afară un epitrop care, în unire cu parohul de
atunci, se opune la dărâmarea caselor şi înstrăinarea terenului ; se nu
meşte un altul, care stă epitrop numai atât cât era de trebuinţă pentru
a face majoritate în epitropie pentru dărâmarea caselor şi înstrăinarea
terenului şi apoi pleacăSi acestea nu sunt decât cazuri cunoscute. Câte altele n-or fi, care
n-au ieşit la iveală până acum !
g)
Din toate cele arătate până acum o concluzie se impune : Bise
rica împreună cu averile sale nu s-a bucurat de atenţia plină de dra
goste ce se cuvine să pretindă cea mai veche, cea mai sacrificată, cea
către care, în cele mai grele vremuri de restrişte, se îndreaptă nădejdile
de mai bine şi pasul pocăit al tuturor. Totuşi, nu e mai puţin adevărat
că şi Bisericii i-au lipsit oameni de aceia care, ca Veniamin Costache
sau Sofronie Miclescu, să ştie să-şi spună la vreme cuvântul greu, întâmple-se orice. Interesele vremelnice şi personale au primit însă pe
cele permanente şi generale ale Bisericii şi atunci când nevoia s-a ivit,
Biserica s-a găsit lipsită de apărătorii ei fireşti.
E vremea ca Biserica, prin organele sale de conducere, mitropoliţi şi episcopi, să întreprindă o lucrare energică de salvare a ceea ce
este pe cale să se piardă definitiv din avutul bisericesc şi de consoli
dare, punându-se sub un regim juridic unic, orice fel de avere biseri
cească sub dreapta, unica şi canonica oblăduire a Episcopatului».
I

9

a

i

1

18 iunie 1922
de

la

Preotul T1T SIMEDREA
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Acest memoriu al viitorului mitropolit Tit Simedrea, după cum s-a
putut vedea, oferă serioase argumente pentru repunerea Bisericii în
posesie deplină a bunurilor parohiale, episcopale şi mănăstireşti pe care
dintotdeauna le-a avut şi care i-au fost răpite, ultima dată, in 1948,
concomitent cu constituirea lor într-un patrimoniu distinct, pus sub
ocrotirea unui regim juridic special, care să-i asigure şi să-i garanteze dreptul de a le spori şi administra integral prin organe proprii,
In scopul înfloririi vieţii bisericeşti.
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Prin aceasta, Statul şi Biserica nu
ciproc, dar s-ar crea condiţiile optime
cerută de evoluţia istorică a Statului
menită să rodească mereu momente de
mul românesc.
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numai că nu s-ar stingheri repentru o mai bună conlucrare,
român şi a Bisericii naţionale,
propăşire spirituală pentru nea

Biserica şi-ar asigura astfel mijloacele cu ajutorul cărora ar putea
lucra sporadic în domeniul pastoral-misionar, al tipăriturilor de cărţi
bisericeşti şi cu conţinut religios-moral, reparării şi întreţinerii biserici
lor, înfrumuseţării şi înzestrării lor cu cele necesare cultului, dotării
atelierelor de obiecte bisericeşti, înfloririi vieţii mănăstireşti, precum
-şi în diferite activităţi de interes obştesc, sprijinirii săracilor, bolnavilor, bătrânilor şi orfanilor, ajutorării instituţiilor culturale, de binefacere, a şcolilor, studenţilor şi elevilor merituoşi şi altele.
Totodată, publicarea acestui memoriu este şi un act de cinstire a
mitropolitului Tit Simedrea, pe nedrept uitat, care, dăruit de Dumnezeu
cu o minte ascuţită şi cu nestăvilit dor de a sluji Biserica şi neamul,
.s-<a aplecat ca un adevărat om de ştiinţă peste paginile cronicelor şi
manuscriselor şi a dat la iveală lucrări de reală însemnătate în ogorul
culturii noastre bisericeşti. Scrisul său a îmbogăţit mai multe laturi ale
vieţii noastre literare : editări şi publicări de texte, precizări şi clarifi
cări de date şi fapte istorice, prezentări de vechi scrieri religioase ro
mâneşti, cercetări monografice, consideraţii şi aprecieri asupra monahismului şi sfintelor sale lăcaşuri şi încă multe altele.
studiat
străinătate, a ajuns episcop şi mitropolit şi a cunoscut oameni şi fapte
însemnate, a întâmpinat însă şi multe necazuri, dar a ştiut să treacă
peste ele şi s-a silit mereu să fie părinte cât mai bun pentru cler şi
credincioşi.
Pentru tot ceea ce a săvârşit în pământeasca-i viaţă, mitropolitul
Tit Simedrea s-a arătat vrednic de a fi socotit ca făcând parte din şirul
marilor chipuri ale Episcopatului nostru oare au contribuit la propăşi
rea Bisericii şi Neamului, la înflorirea culturii şi spiritualităţii româ
neşti.
GHEORGHE VASILESCU

cii n
B. O. R. — 12

BISERICI BUCUREŞTENE DEMOLATE
IN TIMPUL COMUNISMULUI *
Despre monumentele religioase ale capitalei noastre s-a scris mult
prea puţin în ultimele cinci decenii, lucru explicabil de două ori : pe
de-o parte nimeni nu mai avea voie să scrie despre ceea ce însemna
viaţă religioasă, iar pe de alta, nu trebuia să existe o statistică a aces
tor monumente pentru că altfel istoria ar fi înregistrat pierderile ce
s-au produs. Or, în concepţia regimului ce a dominat această ultimă
jumătate de veac nu existau pierderi, şi concret, în România nu s-au
dărâmat biserici. Aşa trebuia să creadă toată lumea. Acestea sunt şi
motivele pentru care alcătuirea lucrării de faţă a întâmpinat unele
greutăţi în căutarea materialului documentar.
Din fericire câteva lucrări au reuşit să se mai strecoare printre
degetele ce se voiau strânse într-un pumn gata să-şi zdrobească orice
duşman. Astfel istoricul Nicolae Stoicescu a reuşit să scoată, în 1961,
un Repertoriu bibliografic al monumentelor din Bucureşti, 360 pag.,
care din păcate nu cuprinde în conţinut şi bisericile dărâmate până
atunci — şi este explicabil — ceea ce a reprezentat o lacună pentru
această lucrare i. In cele din urmă am aflat numele tuturor bisericilor
cu pricina dintr-o listă inserată la sfârşitul unei cărţi recente a autoru
lui Alexandru Predescu (Vremuri vechi bucureştene, Bucureşti, 1990,
175 pag.). O lucrare care a reuşit să ajungă la cititori a fost şi cea a
marelui istoric Constantin C. Giurescu : Istoria Bucureştilor din cele
mai vechi timpuri până astăzi, Bucureşti, 1966.
Tot în aceeaşi perioadă au mai apărut şi alte două-trei studii ale
unor autori teologi, în revistele bisericeşti unde încă se mai putea scrie
câte ceva.
Mai departe, chiar dacă nu s-a scris despre ceea ce fusese demolat,
din motivele expuse anterior, totuşi istoria a înregistrat faptele pentru
că în jocul cu istoria nu pot ieşi învingători nici măcar cei care o fac.
Majoritatea bisericilor demolate în perioada 1948— 1989, asupra
cărora mi-am propus să mă opresc aici, erau monumente datând din
* Lucrare de seminar alcătuită în cadrul cursurilor de doctorat în Teologie
sub îndrumarea Domnului Prof. Univ. Dr. Emilian Popescu, cel care a şi dat avizul
de publicare.
1.
Este interesant de remarcat că tertipurile folosite pentru ca lucrarea să
ajungă la cititor erau variate. Dar cel mai utilizat era cel al compromisului. Şi
ca să se înţeleagă, voi cita un text din introducerea acestui «Repertoriu» : «trebuie
să arătăm că în regimul burghezo-moşicresc aceste monumente erau tratate cu
foarte puţină grijă şi înţelegere (...) unele biserici au fost dărâmate deşi, cu
unele reparaţii, puteau fi păstrate. De-abia în anii regimului nostru de democraţie
populară (după 1948, n.n.) monumemtele au găsit grija şi înţelegerea necesară». Evi
dent, acesta era sacrificiul pe care trebuia sa-1 facă autorul oa să-şi poată vedea
lucrarea tipărită. De altfel lucrarea poate fi oricui de mare folos, constituind o
piesă extrem de utilă celor ce vor să cunoască vestigiile medievale bucureştene.
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sec. al XVIII-lea. Dar există şi biserici mai vechi din a doua jumătate
a sec. al XVI-lea în forma lor iniţială, din lemn, deci de când Bucureştiul devenise capitală statornică a Ţării Româneşti.
Numărul bisericilor din Bucureşti a crescut treptat, încât la sfâr
şitul sec. al XVIII-lea existau aici 165 de biserici şi mănăstiri. Intre
timp s-au mai dărâmat unele din cauza condiţiilor impuse de timp
(oarecum cu acordul Bisericii) dar în locul acestora s-au construit
altele.
In anii ce au urmat războiului, ani de teroare pentru naţiunea ro
mână şi Biserica lui, s-au dărâmat 22 de biserici, număr ce s-a întors
fatidic împotriva demolatorului. Şi ciudat este că ponderea o deţin
lăcaşurile cu hramul Sf. Nicolae. «Simplă coincidenţă sau aversiune
pornită dintr-un subconştient satanic ?...» se întreba un autor2.
Dar cum spuneam, că în lupta cu istoria .nu există învingători, tot
aşa după «revoluţia» din 1989 nu se mai pot ţine ascunse aceste eveni
mente. De aceea am ales tema aceasta în care voi încerca pentru fie
care dintre bisericile expuse alfabetic o mini-monografie...
1. Biserica Albă «Postăvari» (hram Sf. Nicolae) 3. Această biserică
aflată în mahalaua «Postăvarilor» este amintită pentru prima oară în
acest loc într-un act din 8 aprilie 1558, atribuit lui Petru cel Tânăr4,
iar cu numele «Sf. Nicolae», «ce este în susul oraşului Bucureşti» a
fost înscrisă în acte mult mai devreme, într-un hrisov al lui Alexandru
Aldea din 15 martie 1433 5. In hrisovul lui Petru cel Tânăr se spunea
că cei care au ctitorit biserica erau postelnicul Ghiorma şi soţia sa Caplea. După noii ctitori, biserica s-a numit fie «Sf. Nicolae» «a postelnicesii», fie «Sf. Nicolae» «a jupânesii Caplea» sau «mănăstirea Ghiormei banul» 6.
Biserica a fost bogat dăruită de către Petru cel Tânăr şi Mihnea
Turcitul, de la care datează un act în care erau pomeniţi şi ctitorii7.
2. Al. Predescu, Vremuri vechi bucureştene, p. 170.
3. Cu numele de biserica «Albă» o pomeneşte banul Mihai Cantacuzino (Tunusli, Istoria politică şi geografică a Ţerei Româneşti de la cea mai veche a sa
întemeiere până la 1774, trad. de G. Sion, Buc., 1863f 192 p. (p. 178), iar Dionisie
Fotino o numeşte biserica «Postăvari» (Istoria generală a Daciei sau a Transilva
niei, Ţerei Munteneşti şi a Moldovei, ed. de G. Sion (3 voi.), Buc., 1858, III, p. 166).
In 1795 era numită «biserica A lbă de la schit» (V. A. Urechia, Istoria românilor,
Buc., 1891— 1901 (14 voi.), IV, p. 749), în 1813 «schitul Sf. Nicolae din mahalaua
Postăvari»
(ibidem, XI, p. 441— 442) «schitul ot Postăvari» în 1824, sau «biserica
Albă de la Schit», în 1832 (E. şi I. Vârtosu, începuturi edilitare 1830— 1832. Docu
mente pentru istoria Bucureştiului, Buc., 1930, p. 222).
4. G. D. Florescu, Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi domneşti şi hanuri
între anii 1790— 1791 după două planuri inedite de la siârşitul veacului X V III, Buc.,
1935 (XVI -f- 186 p. -f 44), p. 100; Documente privind istoria României (DIR) vea
cul XVI, B.T.R., III (1551— 1570), Buc., 1952, p. 190— 191.
5. P. P. Panaitescu, Domnitorii Ţării Româneşti, I, Bucureşti, 1938, p. 167—
168; Ioan Brezoianu, Vechile instituţiuni ale României (1327— 1866), Bucureşti, 1882,
p.
234; C. C. Giurescu, Istoria României, I, ed. V, Buc.,
1946, p. 492.
6. Cf. Pr. Niculae Şerbănescu, M ărturii istorice despre monumentele religioase
din Bucureştii de altă dată, în «BOR», LX X V III, 1960, nr. 1— 2, p. 88.
7. C. C. Giurescu, Istoria Bucureştilor, p. 63; N. Stoicescu, op. cit., p. 165;
G. O. Florescu, op. cit., p. 100.
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De această biserică se leagă o legendă cunoscută, pusă în circulaţie
de cronicarul Radu Popescu la sfârşitul sec. al XVII-lea în legătură cu
Mihai Viteazul, care, înainte de a fi domn, fusese implicat într-un
proces al unui grup de boieri pe care domnul Alexandru îi bănuia de
complot8.
In istoriografie a existat tendinţa, la un moment dat, de a fi iden
tificată cu mănăstirea Mihai Vodă, dar problema s-a clarificat datorită
descoperirii unui act patriarhal aparţinând lui Ieremia II al Constantinopolului. Actul datează din octombrie 1591, în el precizându-se că bi
serica (Albă) se găsea aproape de Dâmboviţa, într-un loc expus inun
daţiilor, şi că atunci Mihai Viteazul a construit o altă biserică pe colina
bine ştiută 9. După zidirea acesteia din urmă, biserica Sf. Nicolae (Albă)
a rămas metocul ei potrivit unui document din 5 aprilie 1635 10, iar
când Mihai Vodă a fost închinată mănăstirii Simon Petru de la Athos u,
automat biserica Albă a intrat şi ea în jurisdicţia acelei mănăstiri
atoni te.
Se pare că iniţial biserica Albă a fost construită din lemn, potrivit
săpăturilor din 1953— 56 care au dat la iveală resturi ale primei biserici
de la sfârşitul secolului XVI, în jurul căreia se afla un cimitir l2.
In 1838, biserica a fost avariată de un cutremur i3, rămânând foarte
ruinată până în 1855 când a fost demolată şi refăcută apoi din te
melii, fiind terminată în septembrie 1857 14.
Printre noii ctitori erau un Gheorghe Ioan, franzelar, serdarul
Costache Constantinescu şi alţii. Cu prilejul reclădirii i s-au mai adăugat
hramurile Sf. Gheorghe şi Sfinţii 40 mucenici lr\ Pictura a fost şi ea
refăcută în 1889 de Anton Serafimi6. Ulterior biserica a mai suferit
reparaţii. Aici a slujit, jumătate de veac, până la demolare preotul
dr. Niculae Şerbănescu, profesor de Istoria Bisericii Române la Facul
tatea de Teologie din Bucureşti.
8. Radu Popescu spune că M ihai a fost arestat şi adus în Bucureşti pentru a
fi judecat. Şi pe când trecea el pe lângă biserica «Albă» la vremea liturghiei, s-a
rugat de cei care-1 păzeau să-l lase să asculte Sf. Liturghie. A ici s-a rugat el Sfân
tului Nicolae că de-1 va izbăvi va face mănăstire în numele său. Apoi a fost dus la
domn şi s-a dovedit a fi nevinovat, scăpând. De aici a fugit apoi la Poartă (Isto
riile domnilor Ţării Româneşti cuprinzând istoria munteană de Ia început până la
1688, completată şi alcătuită de Constantin căpitanul Filipescu. Publicate din nou
de N. Iorga, Bucureşti, 1902, p. 83 (X X X V III -f- 222 p). Cele spuse nu sunt cu totul
adevărate căci mănăstirea promisă a fost ridicată de M ihai (ban) cu mult înainte
de a pleca la poartă. Este vorba de M ihai Vodă cu hramul Sf. Nicolae terminată
la 1591 şi căreia i-a fost închinată şi biserica «Albă» (N. Stoicescu, op. cit., p. 230).
9. Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, voi. XIV,
part. 1, p. 90— 93.
10. Arhivele Statului Bucureşti, fond «Mănăstirea Hanu Greci» X/3( (ASB).
11. N. Stoicescu, op. cit., p. 230; G. D. Florescu, op. cit., p. 101 ; Un alt autor
spune că biserica a fost închinată de ctitori mănăstirii Simon Petru.
12. N. Stoicescu, op. cit., p. 165, nota 8.
13. A.S.B., Ministerul Instrucţiunii, dos. 596/1838,f. 119.
14. N. Stoicescu, op. cit., p. 165 ; G. D. Florescu, op. cit., p.
101.
15. N. Stoicescu, op. cit., p. 165.
16. Ib id e m ; Pr. Marin Dumitrescu,Istoricul a
40 debiserici din România, 4
voi., Buc., 1899— 1915, voi. I, p. 146— 147.
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2. Biserica «Bradul Staicului» ; (hram : «Toţi Sfinţii» şi «Sf. Apos
toli Petru şi Pavel»).
Mahalaua Staicului, din plasa Broştenilor, trecută într-o catagrafie
de la 1798 cu 96 case, purta numele logofătului Staicu, ctitor împreună
cu soţia sa Despa, la biserica ce îi va păstra numele 17.
Pentru început, biserica fusese construită din lemn de brad la
1740 18 de către acel logofăt, fapt pentru care va purta şi numele de
biserica Bradului J), cu hramul «Intrarea în Biserică a Maicii Domnului»,
sărbătoare ce era patroana breslei cârciumarilor20.
In locul bisericii de lemn, deteriorată, Apostol Velicu a construit
alta din zid la 1809 21 cu două hramuri, unul pentru băcani — «Dumi
nica Tuturor Sfinţilor» şi altul pentru brutari — «Sf. Apostoli Petru
şi Pavel».
în 1875 a fost renovată cu banii enoriaşilor22. Când în 1915 a fost
vizitată de Pr. Marin Dumitrescu, aici se afla icoana înfăţişând hramul
«Toţi Sfinţii», lucrare aparţinând lui Nicolae Grigorescu23.
3. Biserica Brezoianu (hram Sf. Treime), căreia i se mai zicea şi
Popa Stoica. A fost întemeiată la început de boierii vel-clucer Mănăilă
Mărăcineanu şi vel-vistiernic Şerban Bujoreanu pe locul donat de boie
rul Pătraşcu Brezoianul24. Ea a fost terminată în octombrie 171025 şi
nu — cum în mod greşit era consemnat în pisanie, la 1701 26.
In mijlocul sec. al XVIII-lea aici se întindeau moşiile vistiernicu
lui Fiera Brezoianu de la care îşi păstrează azi numele şi biserica şi
strada din marginea estică a Cişmigiului27. Aici s-a construit «Sala
palatului».
4. Biserica mănăstirii Cotroceni. Construcţia mănăstirii a început
la 26 mai 1679, în primul an de domnie al lui Şerban Cantacuzino care
a fost şi ctitorul acesteia. La 20 decembrie 1680 domnitorul spunea :
«noi înşine am înfipt sapa în pământ şi cu mâna noastră jos în temelie
cărămizi am pus»28. Lucrările au fost gata la 30 decembrie 1679, când,
17. C. C. Giurescu, Ist. Buc., p. 75 şi 358.
18. Pr. M. Dumitrescu, op. cit., IV, p. 93; Nicolae Iorga, referindu-se labiserica«Staicului», spune că ar data de pe la 1699— 1700 (Conducător
istoric la bisericile
dinBucureşti şi împrejurimile imediate, Buc.r 1935, (23 p., p 13), iar când se referă
la biserica «Bradului» consemnează ca dată de început, anii 1800— 1810 (ibidem,
p. 15). Nu putem înţelege prin aceasta decât că se referă la cele două etape de
existenţă a bisericii, adică prima biserică, de lemn, şi apoi cea de zid.
19. Cu această denumire apare în catagrafii de la 1831 şi 1852 (N. Stoicescu,
op.
cit., p.177). Banul Mihai Cantacuzino n-o aminteşte printre bisericile de lemn
(ibidem).
20. Pr. M. Dumitrescu, op. cit., IV, p. 93.
21. D. Fotino, op. cit., III, p. 166; Gion Ionescu, Istoria
Bucureşcilor, Buc.,
1899, 818 p. 219; cf. Pr. M. Dumitrescu, op. cit., IV, p. 93.
22. C. C. Giurescu, Ist. Buc., p. 358.
23. Pr. M. Dumitrescu, op. cit., p. 93.
24. Ibidem, II, p. 145; C. C. Giurescu, Ist. Buc., p. 87; N. Iorga, op. cit., p. 14.
25. Gion Ionescu, op. cit., p. 210; G. B. Florescu, op.
cit., p.26— 27; C. C.
Giurescu, Ist. Buc., p. 87.
26. Pr. M. Dumitrescu, op. cit., II, p. 146.
27. G. D. Florescu, op. cit., p. 26— 27.
28. ASB, Mănăstirea Cotroceni, LXI/27; cf. Giurescu, Ist. Buc., p. 80.
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din nou, domnul spunea : «zidind şi înălţând
domnia mea această
mănăstire» 20.
Acolo unde se înălţa mănăstirea Cotroceni fusese un sat care este
pomenit în documentele de la sfârşitul sec. al XVI-lea, din timpul lui
Mihai Viteazul30. Din 10 iunie 1660 satul Cotroceni ajunge în stăpâ
nirea lui Şerban Cantacuzino 31. In pădurea de dincolo de acest sat s-a
ascuns viitorul domnitor de urgia domnului de atunci Gheorghe Duca
şi a adepţilor acestuia, ameninţaţi de Şerban Cantacuzino cu pierderea
puterii. Ca mulţumire pentru faptul că scăpase atunci când a ajuns
domn s-a gândit să ridice în aceste locuri mănăstirea Cotroceni32.
Arhitectura mănăstirii se inspira din aceea a bisericii de la Curtea
de Argeş, concretizându-se într-un plan trilobat, cu pronaosul supralărgit cum se întâlnea atât la biserica de la Radu-Vodă cât şi la aceea
a Mitropoliei. Cu toate acestea dimensiunile sale erau mai reduse decât
la cele două amintite (13 X 33 m) 33. Elementul artistic cel mai remarcat
era pridvorul deschis, susţinut de 8 coloane octogonale, cu ornamente
sculptate cu motive orientale:Vl. Naosul era despărţit de pronaos prin
4 coloane. O deosebită importanţă din punct de vedere artistic o re
prezenta catapeteasma sculptată în lemn cu motive vegetale şi flori35,
iar în ce priveşte pictura, ea fusese realizată de dascălul Pârvu Mutu,
deschizător al unei noi epoci în pictura ecleziastică românească36. Din
păcate pictura originală nu s-a păstrat, căci la 1866 biserica a fost re
novată integral.
La 15 mai 1680, mănăstirea bogat înzestrată de către ctitor, primea
primul ei egumen 37.
In 1682, fiind complet terminată (inclusiv palatul domnesc şi chi
liile egumeneşti) este închinată de către marele domnitor celor 20 de
mănăstiri de la muntele Athos 38. Cu acest prilej domnul a făcut şi un
aşezământ pentru alegerea egumenului, administrarea averii mănăsti
rii, praznicul hramurilor, cerând să fie îngropat în această ctitorie a
sa30, care devine de altfel gropniţă domnească40.
29. ASB, Mănăstirea Cotroceni, X/14, cf. N. Stoicescu,
op. cit., p. 188.
30. Doc. din 27 nov. 1614 in D1R, XVII/2, p. 336.
31. ASB, Mănăstirea Cotroceni, LXI/20, cf. N. Stoicescu, op. cit., p. 188.
32. Doc. 13 mai 1679 la ASB, Mănăstirea Cotroceni, LXI/27.
33. Ilie Georgescu, Biserici voievodale In Bucureşti, în «BOR», CVIII, 1990, nr.
3— 4, (p. 114— 133), p. 147.
34. N. Stoicescu, op. cit., p. 190; Gh. I. Cantacuzino, Mănăstirea Cotroceni,
ed. «Meridiane», Bucureşti, 1968, p. 8.
35. I. Georgescu, op. cit., p. 117.
36. Teodora Voinescu, Pârvu Mutu, Bucureşti, 1969 ; I. L. Georgescu şi Roman
lalomiteanul, Aspecte şi tendinţe In evoluţia
picturii bisericeşti la romăni, în
«ROR», XCV, 1977, nr. 9— 12, p. 1003.
37. ASB, Mănăstirea Cotroceni, XXXIII/3.
38. Giurescu, Ist. Buc., p. 80, I. L. Georgescu, op. cit., p. 116.
39. Hurmuzaki, X IV /l, p. 246— 255.
40. Aici se aflau : mormântul ctitorului (f 29 oct. 1689), mormântul fratelui său
Matei (f 1686), al altui frate, Iordache (f 1692), al lui Radu (f 1715) fiu al istoricu
lui Constantin Cantacuzino, frate cu Şerban, şi mormântul fiului său Constantin
(f 1729). Tot aici regina Maria îşi îngropase fiul, pe MkiCea, mort de copil (N.
Iorga, Conducător istoric..., p. 9).
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Intre timp mănăstirea Cotroceni ajunsese cea mai mare şi frumoasă
ctitorie bucureşteană, încât un călător englez i-a făcut o descriere inte
resantă la 1702, remarcând că este zidită după tipul vechilor biserici
greceşti41.
Biserica a avut de suferit de-a lungul anilor mai multe stricăciuni
datorate, fie nepăsării unora dintre egumeni, fie calamităţilor naturale,
cum a fost cutremurul din 1802, care «a sfărâmat din temelie mânăstirea Cotrocenilor», dărâmând vechea biserică, clopotniţa, trei pătrimi
din ziduri şi foişorul domnesc/,!2. Biserica a fost refăcută de egumenul
Visarion, păstrându-se vechea formă, construindu-i două turle în loc de
patru câte avusese4:J. Aceste reparaţii nu i-au îmbunătăţit starea şi
atunci a fost nevoie de noi reparaţii. în 1812, 1816 şi apoi după 1821,
când mănăstirea fusese arsă în timpul revoluţiei 44.
La mijlocul sec. al XlX-lea, biserica ajunsese în ruină şi a fost
reparată când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a mutat reşedinţa dom
nească la Cotroceni45, apoi a fost din nou reparată în 1903 şi după cu
tremurul din 1940.
Astăzi nu mai există nimic din vechea biserică voievodală, căci furia
comunistă nu a iertat nici acest monument — necropolă domnească,
expresie a unei epoci plină de istorie.
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5.
Biserica Enii. Această biserică a fost ridicată iniţial din lemn,
la nordul mănăstirii Sfântului Sava, pe proprietăţile boierului Mihai
Grecu din Târgşor. Pe aceste proprietăţi, o jupâneasă, Ian a, poate soţia
lui Mihai Grecul, a ridicat biserica de lemn în sec. al XVII-lea46. La
1670 ea închină biserica mănăstirii din Târgşor, ctitorie a lui Antonie
Vodă, din Popeşti 47, iar la sfârşitul vieţii ei reuşeşte să desfiinţeze în
chinarea şi dă biserica în îngrijirea călugărului Iosif, care mai târziu a
ajuns egumen la Dealu48. Un document de la 1698, ianuarie 13, atestă
că biserica se afla la acea dată în grija unui ieromonah Iosif de la
Târgşor49, iar la 8 mai 1704 biserica era încă metoc al mănăstirii Târg
şor 50. Din această expunere de evenimente putem înţelege că Iosif a
urmat lui Iacov şi că Iana, ctitora bisericii, a murit după 1704. De alt
fel, la călugărul Iosif a găsit jupâneasa Safta, pe la 1720, actele vechii
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41. Edmund Chistholl, Călătorie nrin Ţara Românească in 1702, «Buletinul Soc.
Rom. de geografie», XLI, 1922, p. 197— 214 în «RHSEE», I, 1924, p. 407— 408.
42. în «BO», XII, (1889— 1890), p. 625 cf. N.Stoicescu, op.
cit., p. 188.
43. N. Iorga, Stud. şi doc., voi. XV, p. 237.
44. ASB, Mănăstirea Cotroceni, CXI/52 ; s-au mai făcut reparaţii în 1823 —
ASB, mss. 430 f. 514 şi f. 526.
45. ASB, Min. Instrucţiunii, dos. 1012/1866, 132/1898.
46. P. Gh. Negulescu, O pagină din istoria Bucureştilor • Biserica Colţea cu
spitalul şi biserica hanului Colţei, în «BOR», seria I, II, an XLIV,
1926, nr. 539 şi
540; Iana era fiica lui Ianuto j N. Stoicescu, op. cit., p. 219.
47. Acest fapt apare însemnat într-o scrisoare din 1740: Pr. Gh. Negulescu,
op cit., p. 85, nota 1 ; N. Stoicescu, op. cit., p. 219.
48. G. D. Florescu, op. cit., p. 58.
49. Acad. Rom. CCCLXX/87, laN. Stoicescu, op. cit., p. 219.
50. N. Stoicescu, op. cit., p. 219.,
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biserici, înainte de a ridica noua biserică de zid (1720— 1724) 51. Grija
întreţinerii bisericii a rămas apoi în sarcina Măriei Mogoşescu Vasile,
fiica unui Duca, cuparul 52.
Biserica a fost reparată în mai multe rânduri, la 1847, 1897 şi 1906.
La 1868— 1870 fusese pictată de Gheorghe Tăttărăscu, sub această pic
tură păstrându-se vechea frescă 53.
Biserica lenei făcea parte din categoria celor cu plan treflat cu
turlă pe naos şi o turlă-clopotniţă pe pronaos. Exteriorul era caracteris
tic sec. al XVII-lea. Pronaosul era precedat de un pridvor deschis, cu
arcade rezemate pe stâlpi poligonali, ca la biserica Doamnei. Pe perete
le pronaosului dinspre pridvor se mai păstrau fragmente din fresca
originară 54. în ansamblu, biserica lenei era unul dintre exemplele tipic
arhitecturale pentru sec. al XVIII-lea.
La cutremurul din 1977 biserica nu a fost afectată, dar a căzut,
din păcate, victima unei macarale, ancorată lângă ea pentru a degreva
zona de resturile blocului căzut în vecinătate. Părerile unanime sunt
că nu a fost un accident, ci o intenţie.
6.
Biserica Sf. loan Moldoveni (Sf. loan cel Mic, fostă în curtea
Palatului). Bucureştiul avea o populaţie amestecată. Aici se aflau di
verse colonii : de olteni, moldoveni ş.a. Colonia moldovenilor a dat nu
mele lor unui deal şi unei biserici. M. Cantacuzino în «Istoria Ţării
Româneşti» nota printre bisericile din Bucureşti şi una din lemn nu
mită «Moldoveni» (1768)r)5. Iniţial biserica a fost din lemn căci astfel
a fost numită în 1774 56 şi 1790.
In 1795 este data la care se ridicase în locul acesteia o nouă bise
rică din zid având hramul Sf. loan Botezătorul. Potrivit spuselor pisa
niei, ctiori erau Dimitrie Dăsăscu, mare medelnicer împreună cu soţia
sa Sofia 57.
51. Ibidem ; C. C. Giurescu, Ist. Buc., p. 354; Safta era soţia marelui logofăt
Pană din Negoieşti care dorise să ridice o nouă biserică de zid în locul celei vechi.
Din păcate a murit în 1719 (G. Negulescu, op. cit., p. 84, nota b, col. I) dar a lăsat
cu limbă de moarte să se refacă acest lăcaş şi să fie înmormântat aici. Dorinţa i-a
fost —
precum constatăm — îndeplinită de soţia sa, ispravnic al lucrărilor fiind
M ihai Logofătul (N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, Buc., 1905— 1907, f. I,
p. 265, nr. VIII/613).
52. Ştefan D. Grecianu, Viaţa lui Constantin Vodă Brăncoveanu de Radu vellogoiăt Grecianu, cu note şi anexe, Buc., 1906, p. 334— 335, (376 p .) ; I. C. Filitti,
Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, Buc., 1919 (X X X V I -f- 352 p).
53. JSl. Stoicescu, op. cit., p. 219.
54. Ibidem.
55. C. Giurescu, Ist. Buc., p. 267. Se crede că se numea Moldoveni întrucât în
urma unei răscoale, nişte boieri moldoveni, scăpând de la moarte prin fuga lor în
Bucureşti au adus cu ei icoana Sf. Ion Botezătorul, ocrotitorul lor, acesta dând şi
hramul bisericii (N. Şterbănescu, M ărturii istorice despre monumentele religioase
din Bucureştii de altădată, «BOR» LXXV III, 1960, 1— 2, p. 115. Dar mult mai plau
zibil este să se fi numit aşa datorită faptului că se afla în mahalaua moldovenilor
sau că era frecventată mai mult de moldoveni, ori ctitorii iniţiali erau moldoveni
(Giurescu, Ist. Buc., p. 267).
56. Tunusli, Istoria politică..., p. 178.
57. N. Iorga, Inscripţii, I, p. 294, nr. X X X /723; P. Lahovari, Elemente monograiice ale pieţei Amzei, Bucureşti, 1937, p. 25; Gion Ionescu, op. cit., p. 198,
Pr. N. Dumitrescu, op. cit., III, p. 65.
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Biserica a fost reparată după 1856, căci în acest an, dintr-o neaten
ţie, luase foc, dar nu arsese decât tâmpla, icoana Maicii Domnului,
cărţile şi, parţial, altarul. Ulterior a mai fost reparată si anume în 1875*
şi 1893 58.
Probabil, după legea clerului mirean din 1893 biserica a ajuns fiiij ală a parohiei Amzei, depinzând de aceasta până în 1935. între timp
sfântul locaş mai fusese reparat în 1895 şi 1908 5<J.
în 1935, biserica a fost înglobată în curtea fostului palat regal,,
transformată şi apoi dărâmată 60.
7. Biserica «Izvorul Tămăduirii», zisă şi «Puţul cu apă rece». La
30 martie 1785 şi 25 iunie 1787 este pomenit acest sfânt lăcaş ca fiind din
lemn 61. Vechea biserică, foarte stricată la un moment dat, a fost dărâ
mată puţin după 1791 şi reconstruită din zid în timpul primei domnii
a lui Alexandru Moruzi (1793— 1796), când mitropolit era Dositei Filit—
t i G2. Reconstrucţia se datorează unui grup de meseriaşi : Ioan-lumânărarul, Hagi Miul-abagiul, Peteu croitorul, Stroe dulgher şi Stoian (sau
Constantin) ciolac cărămidarul, care isprăvesc lucrarea la 8 septembrie
1794 63.
Noua biserică obţinuse scutiri de dări în 1795 64 cât

şi la 1813 65.

în 1838 biserica a fost grav afectată de un cutremur, căzându-i
aproape de tot bolta şi zidurile 66, ulterior a fost refăcută, construindu-ise 3 turle. în 1860— 1861 şi 1909 a fost restaurată. în 1940, biserica s-a
resimţit în urma cutremurului de atunci şi a fost iarăşi reparată între
1942— 1948, reclădindu-i-se turlele c7.
8. Biserica «Olteni» sau a «Protopopului» (hram Adormirea Maicii
Domnului). Iniţial, biserica a fost construită din lemn şi exista deja la
8 februarie 1696 în mahalaua Olteni68.
Pe locul acesteia, Nicolae Protopopul şi Constantin Vătaful au re
construit la 1722 o biserică din zid 69, pe care o mai găsim pomenită
într-un act de danie de la 25 iunie 1742 70.
58. N. Şerbănescu, op. cit., p. 115.
59. Ibidem.
60. Ibiclem, p. 116.
61. Ibidem, p. 221.
62. C. C. Giurescu, Ist. Buc., p. 102; G. D.Florescu, op. cit., p. 23.
63. N. Stoicescu, op. cit., p. 221 ; C. C. Giurescu, Ist. Bac., p. 102.
64. V. A. Urechia, Istoria românilor, Buc., 1891— 1901 (14 vol.)f voi. VI, p. 105»
65. Ibidem, voi. X A, p. 128— 129.
66. ASB, Min. Instrucţiunii, dos. 596/(1838, f. 106.
67. N. Stoicescu, op. cit., p. 221.
68. ASB mss. 707, f. 81— 82; cf. Giurescu, Ist. Buc., p. 86; N. Stoicescu, op*
cit., p. 239.
69. Pr. M. Dumitrescu, op. cit., voi. IV, p. 99.
70. Acad. Română, CLXXXI/7
la Stoicescu, op. cit., p. 239.
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La 17 aprilie 1821, în timpul represiunii sângeroase a eteriştilor de
către otomani, arnăuţii lui Brubaşa Sava s-au refugiat, în această bise
rică, având în frunte pe căpitanul Atanase Chimariotul. Turcii an ase
diat biserica, lovindu-o cu tunurile. în urma atacului toţi cei asediaţi
au fost exterminaţi 71. Grav avariată, biserica a fost refăcută de maha
lagii cu ajutorul lui Mihai Logofătul de divan, fiind isprăvită în iunie
1822 (data pisaniei care pomeneşte aceste evenimente)72.
între timp biserica a mai suferit o serie de stricăciuni, fapt pentru
care a început să fie rezidită din temelie în 1863, fiind terminată la
1865 73. Noua pictură aparţinea lui Gh. Tătărăscu. Biserica mai fusese
apoi reparată după cutremurul din 1940 şi bombardamentele din \§*A.
9.
Biserica mănăstirii Pantelimon (hram Sf. Mc. Pantelimon). Pre
cum am putut constata până aici şi se va vedea de altfel, şi în conti
nuare, sec. al XVIII-lea poate fi considerat timp de înnoiri arhitectu
rale în domeniul ecleziastic.
Domnii de atunci, deşi fanarioţi, nu s-au dezis, In marea lor parte,
de tradiţia construirii de lăcaşuri sfinte a poporului român. Ca urmare,
încă o biserică avea să răsară la 1735 în timpul domniei lui Grigorie
’Ghica. El a fost ctitorul bisericii, caselor şi spitalului din insula Pan
telimon. La 12 octombrie 1735 dădea un. hrisov de înzestrare a spitalu
lui şi m ănăstirii7/1. (Spitalul era construit în scopul adăpostirii şi îngri
jirii, în special, a celor bolnavi de ciumă şi aceasta pentru că la 1734
Bucureştiul fusese grav atins de această epidemie).
Zidirea bisericii a fost întreruptă de mutarea domnului în Moldo
va şi a putut fi terminată abia în a doua domnie a sa în Ţara Româ
nească, mai precis la 1750, ispravnicul lucrării fiind marele clucer Sandu
Bucsenescu 75.
După ce la 1802 a fost dărâmată de cutremur biserica a fost refă
cută din temelie 76.
în 1813, mănăstirea Pantelimon figura printre marile mănăstiri
domneşti ale tă rii77.
Biserica a mai fost restaurată o dată în 1897— 1898 şi a doua oară
in 1940.
în ce priveşte tipul arhitectural, biserica mănăstirii Pantelimon avea
plan dreptunghiular, iar altarul era o absidă poligonală în exterior,
fiind boltit cu o semicalotă ; restul bisericii avea o boltă cilindrică.
Naosul nu era despărţit de pronaos, făcând împreună un corp comun 7S.
t
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71. Hurmuzaki, X f p. 124— 125; cf. Giurescu, Ist. Bac., p. 118; N. Stoicescu,
cp. cit., p. 239.
72. Pr. M. Dumitrescu, op. cit., IV, p. 99.
73. N. Stoicescu, op. cit., p. 239.
74. C. C. Giurescu, Ist. Buc., p. 96.
75. D. Fotino, Istoria generală a Daciei, voi. II, p. 157.
76. Doc. din 6 febr. 1813 în Urechia, Ist. rom., X A, p. 1012— 1013 ; Cartografia
clin 1810, în «BOR», 1914, p. 850.
77. Urechia, Ist. rom., X A, p. 15.
78. N. Stoicescu, op. cit., p. 240.
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La intrare exista un pridvor susţinut de 4 coloane cu capiteluri.
Peretele din pronaos era marcat de tabloul ctitorilor ale căror morminte
erau tot acolo : la dreapta cel al domnului (f 26 aug. 1752) şi al soţiei
sale Zoe (f 14 martie 1759), iar în stânga mormântul din marmură
italiană al lui Alexandru Ghica, mort la Napoli în sec. X I X 79.
Biserica se mai remarca printr-un frumos portal la intrare, asemă
nător cu cel al bisericilor de la Foişor şi Mărcuţa, portal ce era împo
dobit cu stemele celor două principate. Uşa intrării era din lemn foarte
frumos sculptat 80.
Pentru demolarea bisericii nu se mai poate aduce scuza ilogică a
sistematizării pentru că aceasta se afla pe o insulă şi, mai mult decât
atât, pe locul vechiului complex al monumentului funcţionează azi un
restaurant. Câtă nesăbuinţă !
10. Biserica Sf. Nicolae Crăngaşi. Biserica a fost zidită la sfârşitul
sec. al XVII-lea, la începutul sec. al XVIII-lea, poate de jupan Dumitru
şi Maria, nume care erau menţionate în pisanie 81.
Din păcate mai multe date nu am putut afla ci numai că înainte
de demolare se mai păstra în ea un fragment de pictură, după ce aceas
ta fusese refăcută în 1919.
11. Biserica Sf. Nicolae «Jitniţă» sau Popescului. Mahalaua Popes
cului, al cărei nume vine probabil de la vreunul din membrii familiei
Popeşti (din satul cu acelaşi nume din partea de sud-est a oraşului) era
una dintre cele mai vechi din Bucureşti, deşi documentar apărea abia
în 1718 82.
Ca în toate celelalte mahalale, şi aici fusese ridicată o biserică şi
iniţial tot din lemn încă pe la sfârşitul sec. al XVI-lea. I se spunea
biserica «de la Jitniţă», întrucât se afla în apropierea Jitniţei domneşti
din Bucureşti83, dar era denumită şi după numele mahalalei în care
era ridicată, — «a Popescului» 84.
Conform majorităţii părerilor, biserica a fost ridicată din zid între
1711— 1718 85 de către Gheorghe Totoescu, căpitan de blegii şi soacra
sa Chiţa ; în aşezământul alcătuit de ea la 1718 se interzicea ca bise
rica să fie închinată vreunei mănăstiri, ci trebuia «să rămână de trea
ba mahalalei» 86.
79. N. Iorga, Conducător..., p. 20.
80. N. Stoicescu, op. cit., p. 241.
81. N. Stoicescu, op. cit., p. 290.
82. C. C. Giurescu, Ist. Buc., p. 358.
83. Doc. 19 iun. 1590 în DIR. XVI/5, p.458 ; Tot
aicişi-auavut aşezările primii
evrei, construindu-şi sinagogă în aceastăzonă (Giurescu,
Ist. Buc., p.
358).
84. Doc. 29 apr. 1698 — ASB, Mănăstirea Radu Vodă, 1/27 şi ASB, Mitropolia,
CCCXI/1.
85. N. Stoicescu, op. cit., p. 291, N. Iorga indică anul 1711— 1712 (Inscripţii, I,
p. 341— 342 şi Conducător istoric..., p. 14); Ionescu Gion indică anul 1722 (op. cit.,
p. 204), iar G. D. Florescu ia ca dată a ridicării bisericii anul 1721 (op. cit., p. 70).
86. N. Stoicescu, op. cit., p. 291.
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La înzestrarea ei interioară au contribuit şi mahalagiii, căci, neajun
gând banii, zugrăveala, tâmpla, jilţurile şi restul odoarelor au fost fă
cute de aceştia 87.
De la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul celui de-al XlX-lea,
biserica a fost cunoscută şi sub numele de biserica Protopopului 88.
în 1821, ea a luat foc89 aşa cum se întâmplase cu multe în mişca
rea revoluţionară, iar în 1838 a fost ruinată de un cutremur. A fost
refăcută de Matache Rădulescu, Ghită Chiriac si alţii, fiind gata la
1851 90.
12. Biserica Sf. Nicolae Sârbi. La începutul sec. al XVII-lea91 în
satul Sârbi92 (unul din cele dintâi înglobate în partea sud-estică a
Bucureştiului) s-a ridicat o biserică tot din lemn ca toate cele care
mai târziu aveau să fie de zid.
Aceasta din zid a fost ctitorită de un jupan Vasile Potoceanu cupeţ,
Sanda soţia sa şi fiul lor Ghinea, şi terminată la 1 septembrie 1692 93.
în 1774 era menţionată între bisericile de zid ale oraşului94.
Cutremurul din 1838 a stricat tâmpla din zid a bisericii05, iar în
1864 a fost reparată integral, inclusiv repictată şi adăugându-i-se clo
potniţa m.
Biserica a rezistat până când a căzut pradă «sistematizărilor» co
muniste.
13. Biserica «Spirea Veche». Numele bisericii vine de la fondatorul
ei, dr. Spirea Cristoffi, originar din Corfu. El a ridicat această biserică
cu ajutorul unei rude de-a sa, un fost ceauş spătăresc97, pe la mijlocul
secolului X V III98. De altfel, piatra de mormânt a ctitorului, căci el a
fost înmormântat aici, a înregistrat data de 1765, ceea ce ar putea să
însemne că biserica a fost terminată înainte de această dată, poate între
1740— 1750.
Spirea murise însă înainte de terminarea bisericii pe care o zugră
vesc, pardosesc şi înzestrează ginerii săi, popa Constantin şi Gheorghe
logofăt de taină ".
87. Acad. Rom. CXCXII/2şi docum. 1 iun. 1724 la ASB, Mitropolie, CXXIII/6.
(N. St. op. cit., 291).
88. Doc., 1813 la Urechia, Ist. rom., X, p. 833.
89. Hurmuzaki, X, p. 124.
90. N. Stoicescu, op. cit., p. 291.
91. Ea exista la 28 mai 1639 când apare ca martor popa Stanciu din Sârbi —
Acad. Rom. mss. 1062, f. 2 cf. N. Stoicescu, op. cit., p. 292.
92. Numele de Sârbi i s-a dat probabil de la locuitorii veniţi de peste Dunăre
în Slobozia înfiinţată în jurul fostei palăngi a lui Sinan Paşa (N. Stoicescu, op.
cit., p. 292).
93. Ionescu Gion, op. cit., p. 204; Pr. M. Dumitrescu, op. cit., III, p. 87 ; Giurescu, Ist. Buc., p. 89 ; N. Stoicescu, op. cit., p. 292.
94. Tunusli, op. cit., p. 178.
95. ASB, M in. Instrucţiunii, dos. 596, 1838, f. 50.
96. N. Stoicescu, op. cit., p. 292.
97. Oredia, op. cit., II, p. 115— 117; VI, p. 59.
98. Vezi ş diata ctitorului din 17 iul. 1759; ASB, Mitropolie, CCCXL/2.

99. Ibidem, CCCXL/3.
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Lăcaşul a fost închinat mitropoliei de către ctitor 10°, iar la 31 oc
tombrie 1777 mitropolitul Grigore a închinat-o mănăstirii Grigoriu din
muntele Athos J()|.
Ulterior, biserica a fost modificată, adăugându-i-se absidele latera
le, lărgindu-i-se pronaosul, închizându-i-se pridvorul, iar apoi i-a fost
adăugată clopotniţa. De asemenea, s-au lărgit ferestrele, s-au suprimat
stâlpii dintre naos şi pronaos, s-a mărit proscomidia si s-a zugrăvit
biserica, toate în anii 1832— 1834, 1847, 1865, 1883 J02.
In 1915, era ruinată, motiv pentru care a fost demolată şi refăcută
integral.
14.
Biserica «Sf. Spiridon Vechi». Un act al lui Şerban Cantacu
zino de la 9 martie 1680 m pomenea de existenţa, în Bucureşti, a acestei
biserici, care la acea dată trebuia să fi fost din lemn, ridicată în această
formă probabil de familia boierilor Floreşti m .
La 21 martie 171Gm biserica avea case de zid în jur, ceea ce face
posibil ca ea însăşi să fi fost din zid la acea dată. Iniţial, biserica se
găsea pe malul stâng al Dâmboviţei, până în 1881, când aceasta a fost
canalizată şi, schimbându-i-se cursul, biserica a rămas în dreapta apei.
Intre timp însă, a fost refăcută. Pisania de deasupra uşii de intrare în
sfântul locaş (azi se află în Muzeul de istorie), în limbile greacă şi
arabă, reda un text conform căruia biserica de zid a fost ridicată de
patriarhul Silvestru al Antiohiei pe cheltuiala lui Constantin Mavrocordat în 1747 106. Biserica fusese reconstruită la 8 decembrie 1746 107.
In urma acestei refaceri din 1747, pronaosul şi pridvorul au fost
mult lărgite, iar arcadele ce separau naosul de pronaos au fost înlă
turate I0S.
în timp biserica a avut de suferit în urma mai multor cutremure,
la1838 dărâmându-se şi turla. Biserica mai dispunea de o clopotniţă,
care a fost dărâmată în 1898. Sf. Spiridon Vechi a suferit câteva repa
raţii la 1865, 1877 şi 1914. în locul turlei dărâmate la 1838 naosul a fost
boltit cu o calotă rezemată pe vechile arcuri109. înainte de demolarea
ei, se constatase deja existenţa frescei originale pe peretele dinspre
pridvor, iar urmele de pictură exterioară au dovedit că iniţial biserica
fusese pictată pe dinafară. Ceea ce se mai păstra în biserică erau o uşă
100. Pr. M. Dumitrescu, op. cit., III.
101. Urechia, op. cit., II, p. 105— 107 şi ASB, Schitul Spirea, II/2 ; 111/7; 111/12;
V. Drăghiceanu, Bis. Spirea Veche din Bucureşti, Note istorice, în «BCMI», XVII,
fasc. II, 1924, p. 58— 64; I. Brezoianu, Mănăstirile zise mkinate şi kălugării străini,
Buc., 1861, (167 p), p. 31— 33.
102. Vezi Catagrafia de la ASB, Min. Instrucţiunii, dos. 1324/1847; dos. 1410/
1865.
103. Hurmuzaki, XIV, 1, p. 741, doc. DCCXXV.
104. G. D. Florescu, op. cit., p. 33.
105. Hurmuzaki, XIV, 3, p. 121.
106. N. Stoicescu, op. cit., p. 298; Giurescu, Ist. Buc., p. 99; G. D. Florescu,
op. cit., p. 33; Gr. Ionescu, Bucureşti, Oraşul şi monumentele sale, Buc., 1956, p. 70;
Dionisie Fotino credea că a fost zidită pe la 1732 — op. cit., II, p. 153.
107. ASB, Mănăstirea Sf. Spiridon Vechi, 1/3. A se vedea şi Pr. M. Dumitrescu,
op. cit., III, p. 75— 77.
108. Gr. Ionescu, op. cit., p. 70.
109. M. Stoicescu, op. cit., p. 299.
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din lemn frumos sculptată şi tâmpla din sec. al XVIII-lea, lucruri care
i-au supravieţuit împreună cu pisania.
15. Biserica «Stejarii» (3 hramuri : «Sf. Cruce», «Adormirea Maicii
Domnului» şi «Sf. Atanasie» al Alexandriei)110.
Aceasta se afla pe actuala stradă Luterană, în spatele Palatului
regal, făcută, după tradiţie, din lemn pe la 1717 de un Maxim arhie
reul ljl, deşi ea e pomenită într-un
document de la 20 decembrie
1691 ,l2.
A fost construită din zid între 15 iulie — 8 septembrie 1763 de
către un Tănase căpitanul, soţia sa Stana şi Stanciu vătaf de bontari113.
Biserica a dăinuit astfel până când, în urma cutremurului de la
1838, bolta i s-a crăpat m şi a fost renovată abia în 1894 sub regele
Carol I Jl5.
16. Biserica «Sf. Treime-Dudeşti» (Crucea de piatră). Era ctitoria
lui Păun Plugaru de la 1804. Acesta era un orăşean de la margine care
se ocupa şi de plugărie. Biserica a suferit reparaţii în 1887, şi în 1960—
1962), ajutată fiind de propriii enoriaşi116.
17. Biserica mănăstirii Văcăreşti.
Situată pe dealul Văcăreştilor
(moşia lui Constantin Văcărescu) 117 cel de-al cincilea pe malul drept al
Dâmboviţei după cel al Cotrocenilor, al Spirii, al Viilor, Radu Vodă,
mănăstirea Văcăreşti a fost ctitorită de domnitorul Nicolae Mavrocordat
în al cincilea an al domniei sale. Construcţia mănăstirii a fost începută
la 1716, dar tot atunci a şi fost întreruptă deoarece domnul a trebuit
să petreacă 3 ani în captivitate la Sibiu, ca prizonier al austro-ungarilor n8.
întorcându-se în 1719, a continuat lucrările şi le-a terminat în sep
tembrie 1722.
Ispravnicii lucrării au fost Matei Mogoş, mare agă, Manolache, mare
clucer, şi Iane, mare cupar 119.
Biserica nou ridicată trebuia să întreacă în frumuseţe pe cea de la
Horezu şi era comparabilă totodată cu biserica Sf. Nicolae de la Cernica. Era prima biserică înălţată de domnii fanarioţi în Muntenia, fiind
sfinţită la 24 septembrie 1724 j20.
110. Pr. M. Dumitrescu, op. cit., IV, p. 65. G. D. Florescu spune că hramul bi
sericii era Sf. Mina (op. cit., p. 27).
111. Giurescu, Ist. Buc., p. 87.
112. Apare menţionată «Mahalaua de la biserica de la Stejar» — ASB, M ănă
stirea Zlătari, X V 1/89. Numele ei se trăgea se pare de la un stejar falnic din veci
nătatea lăcaşului (Giurescu, Ist. Buc., 87).
113. Tunusii, op. cit., p. 178; Pr. M. Dumitrescu, op. cit., (v. p. 65); Ionescu
Gion, op. cit., p. 221 ; N. Iorga, Inscripţii, fasc. II, p. 337, nr. LXV/848.
114. ASB, M in. Instr., dos. 596/1838, f. 106.
115. G. D. Florescu, op. cit., p. 27.
116. Pr. M. Dumitrescu, op. cit., IV, p. 94— 95; Giurescu, Ist. Buc., p. 102.
117. Pr. M. Dumitrescu, op. cit., II, p. 54— 57; Constantin Bilciurescu, M ănăsti
rile şi bisericile din România cu mici notiţe istorice şi gravuri, 1890, p. 242; N.
Iorga, Inscripţii, f. I, p. 79— 81, nr. XXXVII/161 ; cf. G. D. Florescu, op. cit., p. 85.
118. Gr. Ionescu, op. cit., p. 96.
119. N. Stoicescu, op. cit., p. 317; v. şi Giurescu, Ist. Buc., p. 94, 96. Iorga,
Conducător istoric..., p. 21 ; Ilie Georgescu, op. cit., p. 125.
120. C. C. Giurescu, Ist. Buc., p. 96; N. Stoicescu în lucrarea sa vorbeşte de
data de 13 sept. 1724 (p. 317) — stilul vechi.
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Este posibil ca biserica să fi fost terminată prin 1721, fapt ce ar
explica şi închinarea ei, atunci Sfântului Mormânt ,2L.
Ca aspect exterior biserica mănăstirii Văcăreşti nu se deosebea
mult de cea a mănăstirii Horezu şi impresiona prin mărimea ei, fiind,
după mai multe păreri, cea mai mare biserică din Muntenia.
Monumentul reprezenta o combinaţie între stilul mănăstirii de la
Curtea de Argeş şi tipul de cruce greacă J22. Ceea ce dădea însă o frumu
seţe excepţională bisericii erau sculpturile în piatră ale coloanelor. Turla
centrală a pronaosului era susţinută de patru coloane, poate cele mai
frumoase exemplare ale secolului X V III123.
Decoraţia exterioară a bisericii s-a făcut de asemenea remarcată ;
la fel portalul uşii de intrare, înalt şi decorat cu frumoase sculpturi în
piatră ce înconjurau pisania, deasupra căreia se afla stema unită a ce
lor două Principate ,2\ Mai puteau fi remarcate, în incinta monumen
tului bisericesc de la Văcăreşti, portretele în frescă ale Mavrocordaţilor
şi splendidul mormânt lucrat în marmură al ctitorului mort pe 3/14
septembrie 1730. In pridvor se mai aflau două morminte : al lui Radu
Văcărescu (1755) şi Dimitrie Balasachi (1756) 125.
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Se pare că mănăstirea era în totalitatea ei, într-adevăr atât de
monumentală încât fusese apreciată, la 1740, de către un călător fran
cez drept cea mai frumoasă din câte văzuse la greci12G.
In plus mănăstirea mai dispunea şi de un paraclis ridicat la 1736
de Constantin Mavrocordat cât şi de o bibliotecă, celebră în vremea
aceea pentru exemplarele pe care le deţinea 12T. In clădirile mănăstirii
au mai funcţionat o tipografie şi o şcoală grecească128, condusă de
Gheorghios al lui Teodor din Trapezunt şi apoi de Gheorghe Hrisogon
Hypomenas din Trapezunt. Aici învăţaseră numeroşi greci, printre care
Chesarie Daponte, secretarul lui Constantin Mavrocordat, autorul cu
noscutelor «Ephemerides Daces» 12y.
La 1848 clădirile mănăstirii au fost transformate în închisoare pen
tru revoluţionari, fapt oficializat într-un fel la 1864 în contextul legii
secularizării 13°. x4.bia în 1973 ansamblul bisericesc monumental urma
să fie redestinat menirii sale dintru început, dar, din păcate, atât cu
121. Hurmuzaki, XIV/2, p. 872, nr. DCCCL.
122. N. Stoicescu, op. cit., p. 318, Gr. Ionescu, Arhitectura pe teritoriul Româ
niei de-a lungul veacurilor, Buc. 1982, p. 400, Liana Bilciurescu, Monumente isto
rice şi de artă, în «BOR», XCII, 1974, nr. 2, p. 8.
123. N. Stoicescu, op. cit., p. 318.
124. îbidem, p. 323.
125. Iorga, Conducător..., p. 21.
126. Jean Claude Flachat, Observations sur le commerce et sur Ies arts d'unepartie de 1'Europe, de TAsie, de l'Afriquc et meme des Îndes orientals, I, Lyon,
1766, p. 348— 349, apud M. Stoicescu, op. cit., p. 317.
127. Corneliu Dima Drăgan, Biblioteca Mavrocordaţilor dela mănăstirea V ăcă
reşti intre legendă şi adevăr, în «BOR», XC V (1977), p. 1035.
128. Hurmuzaki, XIV/2, p. 909; N. Iorga, Istoria literaturii române în
sec.
X V III (1688— 1821), (2 voi), Voi. I, Buc.f 1901, p. 59.
129. M. Stoicescu, op. cit., p. 318.
130. I. Georgescu, op. cit., p. 125.
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tremurul din 1977, cât şi politica de demolare a regimului comunist şi-a
ipus amprenta şi asupra sa.
18.
Biserica «Sf. Vineri» (Sf. Parascheva), «Herasca». Situată la în
tretăierea a două mari artere — Calea Călăraşi (fostă Podul Vergului)
şi Calea Văcăreşti (fostă Dobrotesei), biserica fusese ridicată la 1645,
purtând, pentru început şi în tot sec. al XVII-lea, numele ctitorului ei
Aga Niţă. împreună cu el au mai fost ctitori soţia sa Ioana şi fiul lor
’Călir Spătarul131.
La începutul sec. al XVIII-lea biserica apărea deja cu numele Sf.
Vineri 132 şi tot în acest secol a intrat în grija familiei Herescu i33, fa
milia din care provenea soţia lui Matei Basarab (era de fapt vorba des
pre «neamul Năstureilor» din Herăştii Ilfovului) m .
Biserica a fost reclădită în 1839, mai mare decât prima, care deja
'suferise avarii mari de pe urma unor cutremure, de către Constantin
Herescu Năsturel (nepotul banului Emonim, care îngrijise de ea în sec.
al XVIII-lea) J35. Se pare că printre ctitori s-a aflat şi arhiereul Ioani>chia Stratonichias, cum de altfel spunea şi pisania 13,i.
Biserica a mai suferit ulterior o serie de reparaţii şi refaceri. Ast
fel, în 1896 a fost zugrăvită din nou şi i s-a reînnoit tâmpla J37.
La 1913 i s-au modificat turlele, s-a înălţat porticul de la intrare
şi i s-a adăugat ornamentaţia exterioară. Apoi, la 1927— 28 a fost repictată de pictorul D. Belizarie şi, totodată, i s-au refăcut stranele şi
tâmplele 138.
în 1988, când a fost dărâmată, fără explicaţii, după ce i se făcuseră
serioase lucrări de consolidare, se afla printre bisericile mari din Bucu
reşti şi printre cele cu cel mai mare vad de credincioşi, ceea ce probabil
a deranjat pe dictator.
în afara acestor biserici — monumente istorice — au mai fost
dărâmate încă patru biserici, care însă erau de dată mai recentă. Aces
tea erau : biserica «Buna Vestire» (Calea Rahovei, 26), biserica «Crângaşi 2», biserica «Gherghiceanu» (Str. Apahida 5) şi biserica «Doamna
Oltea» (Str. Barbu Văcărescu), zidită după cel de-al doilea război, din
donaţiile credincioşilor, prin grija preotului Ioan Gagiu.
131. Vezi Monografia Bisericii Sf. Vineri-Herasca Bucureşti, Buc., 1916, p. 5;
I. C. Filitti, Arhiv. Grigorie Cantacuzinof Buc., 1919, (352 p.), p. 35, doc. 135, p. 36,
doc. 139; Giurescu, Ist. Buc., p. 357, 72. Cu numele de Aga Nită, biserica a fost
pomenită în M.m. acte din sec. X V II (N. Stoicescu, op. cit., p. 302).
132. Ibidem. Cu privire la această ctitorie relevăm şi numele slav de «sviati
Petca» (= a cincia 7, vinerea) pe care-1 are într-o diată din 22 mart. 1631 unde
printre martori figura un «popa Ivan de la sviati Petca...; C. C. Giurescu, op. cit.,
p. 354.
133. G. D. Florescu, op. cit., p. 74.
134. C. C. Giurescu, Ist. Buc., p. 72.
135. G. D. Florescu, op. cit., p. 74; N. Stoicescu, op. cit., p. 302. Cât despre
problema genealogiei familiei Năsturel-Herescu a se vedea Monografia, p. 11— 13.
136. Ibidem, p. 6.
137. N. Stoicescu, op. cit., p. 302.
138. Ibidem.
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Din păcate toate acestea, cele mai multe podoabe de artă şi arhi
tectură, nu mai există azi, căzând pradă furiei oarbe a dictatorilor co
munişti, majoritatea fiind dărâmate fără ca pe locul lor să se con
struiască ceva, ci pur şi simplu pentru ca să se uite că au existat şi alt
fel de epoci, cu adevărat măreţe. Dărâmarea lor a fost o refulare prin
care călăii neamului şi ai credinţei trebuiau să-şi satisfacă vanitatea
«atotputerniciei» lor.
în cele mai multe cazuri s-a invocat argumentul sistematizărilor,
fapt ce se mai întâmplase şi înainte de 1945 fără ca nimeni să protes
teze. Poate la o primă vedere ar trebui să admitem ideea, dacă nu am
şti că demolările erau ostentative şi dacă nu am şti cum judecau cei
care considerau că nu lui Dumnezeu se cuvine slavă, ci numai lor. Şi
atunci diferenţa dintre cele două epoci e imensă, pentru că în locul
unor lăcaşuri de cult dărâmate între 1900— 1940 s-au construit clădiri,
adevărate monumente de artă şi acelea, care aveau .o utilitate neîndo
ielnică, iar în compensaţie s-au zidit alte lăcaşuri de cult. Desigur argu
mentul sistematizării rămâne argument îndoielnic.
Toate aceste demolări, ca de altfel şi tnanslările care s-au făcut,
acuză ireversibil şi duc la concluzia că s-au dorit aceste dărâmări, fără
ca ele să fie fost impuse de necesităţi sociale, economice sau chiar edili
tare, ci doar dintr-o diabolică pornire împotriva sentimentelor şi mani
festărilor religioase.
De aceea am considerat necesar să reactualizăm problema dărâmării
lăcaşurilor bucureştene — monumente istorice, cu credinţa că scriind,
cele scrise vor rămâne documente ce vor acuza şi, mai mult, vor con
stitui um avertisment pentru generaţiile ce urmează.
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LUCRĂRILE SFÂNTULUI
AL BISERICII ORTODOXE
SUMARUL ŞEDINŢEI DE
DIN 5— 6 OCTOMBRIE

-

SINOD
ROMÂNE
LUCRU
1993

în zilele de 5— 6 octombrie 1993, s-au desfăşurat, la reşedinţa
patriarhală din Bucureşti, lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, din cadrul sesiunii anului 1993.
După îndeplinirea formalităţilor procedurale privind prezenţa,
componenţa comisiilor, ordinea de zi, ca şi repartizarea materialelor de
studiat pe comisii de specialitate, lucrările în plen s-au desfăşurat în
ziua de 6 octombrie a.c.
La reluarea lucrărilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t
invită pe P.S. Episcop Andrei al Alba-Iuliei să prezinte rapoartele
Comisiei pentru doctrină, viaţă religioasă şi pentru mănăstiri, în
legătură cu materialele repartizate :
Temei nr. 5683/1993 — Darea de seamă a P.S. Episcop-vicar Sera
fim Făgărăşanul, în legătură cu situaţia asociaţiei «Oastea Domnului».
Din darea de seamă prezentată, din explicaţiile verbale date, ca şi
din discuţiile purtate, s-au conturat următoarele aspecte :
— accentuarea tendinţelor de scindare a grupărilor de la
Cluj-Napoca şi Simeria faţă de Sfatul frăţesc pe ţară de la Sibiu;
— tendinţa de gravitare a anumitor grupuri dizidente din
«Oastea Domnului» către mişcările de nuanţă sectară şi chiar către
secte;
— dizidenţele sunt create de pretenţiile unora sau altora din
tre grupări de a fi socotite adevăratele urmaşe ale «Oastei Domnului» şi de lipsa dialogului dintre acestea;
— necesitatea reintegrării grupurilor dizidente în asociaţia
«Oastea Domnului» şi atenţionarea acestora de a respecta linia
autentică a Asociaţiei;
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— necesitatea ca, pe plan local, preoţii să acorde mai mare
atenţie membrilor asociaţiei «Oastea Domnului» si activitătii
acestora.
9

*

*

f

Ca -urmare a analizării acestor aspecte referitoare la asiociaţia
«Oastea Domnului» şi a necesităţii reintegrării grupărilor dizidente pe
linia autentică a Asociaţiei ;
Luând act de propunerile de a se iniţia un dialog între Patriarhia
Română cu reprezentanţii diferitelor grupări dizidente ale asociaţiei
«Oastea Domnului» ;
In urma discuţiilor care au avut loc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă instituirea unei comisii formată din I.P.S. Mitro
polit Nicolae al Banatului, P.S. Episcop-vicar Serafim Făgărăşanul,
la care se adaugă chiriarhul locului, care va contacta şi va purta
discuţii cu grupările dizidente ale asociaţiei «Oastea Domnului» în
scopul reintegrării acestora în linia autentică a Asociaţiei «Oastea
Domnului».
Temei nr. 5424/1993 — Memoriul asociaţiei «Frăţia ortodoxă ro
mână», filiala Dorohoi, prin care solicită reluarea acţiunilor privind
aducerea în ţară a moaştelor Sf. Cuvios Ioan de la Neamţ-Hozevitul,
canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992.
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, acceptată de I.P.S. Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Adresează I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovi
nei rugămintea de a elabora un documentar referitor la poziţia
Patriarhiei Ierusalimului în privinţa retrocedării moaştelor Sf. Cuv.
Ioan de la Neamţ-Hozevitul şi un proiect de scrisoare în această
problemă, care va fi adresată Patriarhiei Ierusalimului.
în continuarea lucrărilor Sfântului Sinod, P.F. Părinte Patriarh
Teoctist invită pe P:S. Episcop Calinic al Argeşului, raportorul Comisiei
canonică-juridică şi pentru disciplină să prezinte referatele asupra
problemelor repartizate :
Temei nr. 6330/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu proiectul de Protocol privind acordarea asistenţei religioase în uni
tăţile Direcţiei generale a penitenciarelor şi Statutul preotului de peni
tenciar, ce urmează a fi încheiat între Patriarhia Română şi Ministerul
Justiţiei.
Având în vedere că Protocolul prezentat spre examinare este
rezultatul dorinţei reciproce a părţilor semnatare de reînnodare a tradi
ţiilor anterioare anului 1948 în privinţa acordării asistenţei religioase
în penitenciare şi constituie rolul experienţei bilaterale, acumulată în
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perioada 1990— 1993 în acest domeniu, şi că acesta este redactat în spi
ritul normelor constituţionale şi legale interne şi internaţionale privind
libertatea de credinţă şi de conştiinţă a deţinuţilor*;
în urma discuţiilor care au avut loc şi în cadrul cărora s-a propus
amendarea art. 10 din Protocol, în care să se prevadă că selecţionarea
preoţilor de penitenciar să se facă «după criteriile de selecţionare sta
bilite de eparhii» (alin. 2) şi că, de asemenea, «revocarea» se face, ca şi
desemnarea, de către episcopul locului (al. 3) ;
La propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfân
tul Sinod hotărăşte :
— Aprobă proiectul de Protocol cu privire la acordarea asis
tenţei religioase în unităţile Direcţiei generale a penitenciarelor şi
Statutul preotului de penitenciar, cu amendarea art. 10, al. 2 al. 3
care, în noua formulare vor avea următorul conţinut: «Selecţio
narea se va face dintre preoţii cu aleasă ţinută morală, fără impe
dimente canonice, pe baza criteriilor de încadrare în unităţile Di
recţiei generale a penitenciarelor» (al. 2); «Desemnarea şi revo
carea preoţilor de penitenciar se face de către episcopul locului
pe baza criteriilor bisericeşti, iar încadrarea pe post se face de
către şeful Direcţiei generale a penitenciarelor, Salarizarea preoţi
lor se va face de către Ministerul Justiţiei, potrivit studiilor şi
vechimii în activitate» (al. 3):
— Roagă pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist să fina
lizeze perfectarea documentelor privind asistenţa religioasă în pe
nitenciare şi să desemneze preotul ce va fi încadrat pe postul de
inspector general al preoţilor de penitenciare.
Temei nr. 6415/1993 — Adresa Secretariatului de Stat pentru Culte, ■
nr. 121/1993, în legătură cu proiectul Legii cultelor şi libertăţii religioase
din România şi cu întâlnirea care va avea loc în a doua parte a lunii
octombrie, pentru definitivarea acesteia.
în urma discuţiilor care au avut loc şi în cadrul cărora s-a reliefat
că este necesară prezenţa, la proiectata întâlnire a unei delegaţii repre
zentative a. Patriarhiei Române, care să studieze, în prealabil, proiectul
respectiv, spre a susţine punctul de vedere propriu în privinţa preve
derilor proiectului legii,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă instituirea unei comisii formată din LP-S. Mitro
polit Antonie al Ardealului, I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clu
jului, P.C. Arhid. Ioan Floca, P.C. Pr. prof. Dumitru Radu şi P.C.
Pr. Constantin Pârvu,vicar administrativ, care va studia şi va re
prezenta Patriarhia Română la discuţiile din luna octombrie, pri
vind Legea cultelor şi libertăţii religioase din România ;
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In scopul limitării prozelitismului şi evitării suspiciunilor
privind modul de activitate a Secretariatului de Stat pentru Culte
în relaţiile sale cu Cultele oficial recunoscute, se va solicita mai
multă transparenţă din partea acestui organism prin publicarea, pe
culte, a parohiilor care primesc contribuţii de la bugetul de stat.
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Temei nr. 6544/1993 — Adresa Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 5080/1993,
cu propunerile de înfiinţare sau reactivare a unor mănăstiri şi de
transformare a unor schituri în mănăstiri.
La propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă transformarea următoarelor schituri în m ănăstiri:
destinaţie
pentru călugări.
Mănăstirea Brădiceni, loc. Dolhasca, jud
pentru călugări.

laoe-

jud. Iaşi, cu destinaţie
4.
Mănăstirea Stavnic, loc. Moineşti, jud. laşi, cu destinaţie
pentru călugări.
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5. Mănăstirea Boureni, loc. Moţca, jud. Iaşi, cu destinaţie Ven
tru călugări.

•

Mănăstirea

Eat
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re-

gart.
7. Mănăstirea Rediu-Mitropolie, loc.
destinaţie pentru călugări.

Popriceni, jud. Iaşi, cu

Aprobă înfiinţarea următoarelor mănăstiri ;
1. Mănăstirea Codrii Paşcanilor, Ioc. Moţca, jud. Iaşi cu desti
naţie pentru călugăriţe.

oq

2. Mănăstirea «Tuturor Sfinţilor», paraclisul catedralei mitro
politane Iaşi, cu destinaţie pentru călugări.

ri-

3. Mănăstirea «Sf. Ioan de la Neamţ-Hozevitul», de la Semi
narul teologic liceal Neamţ, cu destinaţie pentru călugări.

*

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

198

Aprobă reactivarea următoarelor m ănăstiri:
catedrala mitropoliMănăstirea
destinatie
2. Mănăstirea Miclăuşeni, loc. Butea, jud. laşi, cu destinaţie
pentru călugăriţe.
3. Mănăstirea «Cetatea Dagăţa», loc. Dagăţa, jud. iaşi, cu des
tinaţie pentru călugări.
'4. Mănăstirea «Sf. Atanasie şi Chirii», loc. Podgoria Copou,
jud. /aşi, cu destinaţie pentru călugări.
5. Mănăstirea «Sf. Gheorghe» — catedrala veche, mun, /aşi,
cu destinaţie pentru călugăriţe.
6. Mănăstirea «Sf. Nicolae», ioc. Popriceni, jud. /aşi, cu desti
naţie pentru călugări.
7. Mănăstirea Horaiţa, loc. Crăcăoani, jud. Neamţ, cu destinaţie pentru călugări.
8. Mănăstirea Tazlău, jud. Neamţ, cu destinaţie pentru călugări.
9. Mănăstirea «Schimbarea la Faţă», Ceahlău, jud. Neamţ, cu
destinaţie pentru călugări.
Poiana

#

destinatie
11. Mănăstirea Gorovei, loc. Varfu Câmpului, jud. Botoşani,
cu destinaţie pentru călugări.
12. Mănăstirea Zosim, loc. Băluşeni, jud. Botoşani, cu desti
naţie pentru călugări.
13. Mănăstirea Balş, com. Frumuşica, jud. Botoşani, cu desti
naţie pentru călugări.
Aprobă ca, potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul
pentru' organizarea vieţii monahale, Z.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei să dispună, pe plan local, asupra măsurilor
necesare pentru înfiinţarea, reînfiinţarea, reactivarea sau schim
barea destinaţiei schiturilor menţionate din cuprinsul Arhiepisco
piei Iaşilor.

în continuare sunt prezentate rapoartele asupra următoarelor
temeiuri :
—
Temei nr 6543/1993 — privind propunereaArhiepiscopiei Sibiu
lui de reactivare a mănăstirii «Naşterea Maicii Domnului» din Predeal,
jud. Braşov, pentru călugăriţe ;
Temei nr. 6545/1993, in legătură cu propunerea Arhiepiscopiei
Clujului de înfiinţare a mănăstirii «Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel», în
localitatea Rebra-Parva, jud. Bistriţa-Năsud, pentru călugări;
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Temei nr. 6308/1993 — referitor la adresa Episcopiei Oradei, pri
vind reînfiinţarea mănăstirii «Adormirea Maicii Domnului», localitatea
Bălan, jud. Sălaj, pentru călugări ;
Temei nr. 60309/1993, referitor la adresa aceleiaşi Episcopii privind
reînfiinţarea mănăstirii «Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil», localitatea
Voievozi, jud. Bihor, cu destinaţie pentru călugăriţe.
în toate aceste cazuri, ţinând seama de propunerile chiriarhilor
respectivi şi de prevederile regulamentare în vigoare.
La propunerea Comisiei pentru doctrina, viaţă religioasă şi pentru
mănăstiri,
Sfântul Sinod a aprobat propunerile prezentate.
Temei nr. 5308/1993 — Cererea preotului Băbeanu Iliedela parohia
Laloşu, jud. Vâlcea, prin care solicită iertarea de pedeapsa depunerii din
treapta preoţiei, aplicată de Consistoriul eparhial al Episcopiei Râmni
cului, prin sentinţa nr. 2/1990.
în urma discuţiilor purtate şi pe temeiul prevederilor art. 7, lit. «1»
şi art. 49, lit. «p» din Regulamentul organelor centrale, ale dispozi
ţiilor sfintelor canoane în speţă şi ale hotărârilor Sfântului Sinod refe
ritoare la aplicarea şi iertarea pedepselor aplicate preoţilor, precum şi
pe baza avizului favorabil al chiriarhului locului;
La propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfân
tul Sinod hotărăşte :
acordă preotului Băbeanu Ilie, de la parohia Laloşu, jud.
Vâlcea, iertarea de pedeapsa depunerii din treapta preoţiei aplicată
de Consistoriul eparhial al Episcopiei Râmnicului prin sentinţa
nr. 2/1990.
în cadrul discuţiilor care s-au purtat în plenul Sfântului Sinod pe
marginea problemelor examinate de către Comisia canonică-juridică şi
pentru disciplină şi supuse aprobării Sfântului Sinod, numeroşi ierarhi
au evidenţiat o serie de aspecte privind disciplina clerului şi viaţa
mănăstirească, după cum urmează :
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei a relevat că este
necesară întărirea autorităţii bisericeşti prin exercitarea acriviei, ca
atare sunt necesare o serie de măsuri privind pe de o parte întărirea
disciplinei clerului, iar pe de altă parte mai multă fermitate din partea
organelor bisericeşti competente în aplicarea pedepselor şi sancţiunilor.
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului raliindu-se punctului de
vedere al I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, solicită să
fie sesizate organele de ordine în legăutră cu cei ce abuzează de uni
forma preoţească, precum şi cu aşa-zişii călugări vagabonzi.
I.P.S. Mitropolit Nestor al Olteniei, P.S. Episcop Epifanie al
Buzăului şi P.S. Episcop Ioan al Oradiei, prezentând o serie de cazuri
de abateri de la disciplina preoţească solicită să se găsească modalităţile
necesare pentru respectarea hotărârilor instanţelor disciplinare biseri
ceşti.
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In legătură cu revitalizarea vieţii monahale din Ardeal, l.P.S.
Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului apelează la bunăvoinţa membrilor
Sfântului Sinod ca atunci când în mânăstirile din cuprinsul eparhiilor
pe care le păstoresc, ar exista solicitări ale unor monahi şi monahii,
provenind din Ardeal, de a reveni, prin închinoviere, în locurile natale,
să fie sprijiniţi în a obţine aprobarea cuvenită.
în legătură eu întărirea autorităţii bisericeşti şi ou respectarea
disciplinei preoţeşti, /.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului propune
ca acestea să se exercite pornind de la mărturisirea publică pe care o
face candidatul ou ocazia hirotoniei în preot care constituie piesă de
bază a dosarului fiecărui preot.
Prea Fericitul Părinte Patriarh T e o c t i s t supume atenţiei Sfân
tului Sinod problema elaborării unui document privind întărirea autori
tăţii bisericeşti şi întărirea disciplinei preoţeşti, iar pe de altă parte
pentru instruirea corectă a recursurilor aflate pe rolul Consistoriului
central bisericesc sau adresate Sfântului Sinod, centrele eparhiale să
acorde atenţia cuvenită în cercetarea şi întocmirea dosarelor respective.
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc pe marginea problemelor
ridicate privind disciplina preoţilor, întărirea autorităţii bisericeşti şi
promovarea vieţii monahale, Sfântul Sinod hotărăşte :
Recomandă centrelor eparhiale ca, in spiritul rânduielilor
canonice şi a prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti,
să ia măsurile necesare pentru ca autoritatea bisericească să fie
respectată.
Recomandă centrelor eparhiale să introducă obligativita
tea Mărturisirii de credinţă la hirotonia în preot, folosind exemplul
altor eparhii.
Recomandă centrelor eparhiale ca, în funcţie de cazurile de
port ilegal de uniforma pi'eoţească şi pentru stăvilirea fenomenului
de cerşetorie, acţiuni care aduc prejudicii Bisericii, să sesizeze orga
nele de ordine locale, pentru luarea măsurilor necesare.
Recomandă membrilor Sfântului Sinod să sprijine cu bună
voinţă cererile monahilor şi monahiilor care doresc să revină pen
tru închinoviere în mânăstirile din Ardeal.
în continuarea lucrărilor Sfântului Sinod, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, invită pe P.S. Arhiereu-vi car Casian Gălăţeanul, ra
portorul Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bise
ricesc, să prezinte referatele asupra problemelor examinate :
Temei nr. 5470/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod privind
introducerea în planurile de învăţământ ale seminariilor teologice li
ceale şi ale şcolilor postliceale de cântăreţi bisericeşti-învăţători, a obi
ectului de studiu «Practică liturgică şi formare duhovnicească».
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Luând în considerare că Seminariile teologice liceale şi Şcolile
postliceale de cântăreţi bisericeşti-învăţători sunt şcoli în care formarea
teoretică de bază trebuie completată cu formarea practică şi duhovni
cească ce are loc în capelele şcolilor, întregind astfel pregătirea viito
rului personal de cult (preoţi sau cântăreţi bisericeşti) ;
Constatând că este necesară completarea planurilor de învăţământ
de la Seminariile teologice liceale şi Şcolile post-liceale de cântăreţi
bisericeşti-învăţători cu obiectul de studiu «Practică liturgică şi formare
duhovnicească», prin acordarea numărului de ore respectiv care au ca
racter practic şi se desfăşoară în capelele sau paraclisele şcolilor ;
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea persona
lului bisericesc Sfântul Sinod adoptă hotărârea privind modificările ne
cesare în planurile de învăţământ al celor două tipuri de şcoli, precizându-se şi numărul de ore afectat disciplinei respective.
De asemenea, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se va interveni la Secretariatul de Stat pentru Culte şi lo.
Ministerul învăţământului pentru avizarea celor două planuri de
învăţământ cu completările intervenite în vederea punerii ulte
rioare în aplicare la Seminariile teologice liceale şi la Şcolile
postliceale de cântăreţi bisericeşti-învăţători.
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— Desfăşurarea practică a orelor introduse în cele două pla
nuri de învăţământ se va face în concordanţă cu prevederile Regu
lamentului învăţământului şi se va desfăşura numai în paraclisele
şi capelele şcolilor pe baza programului zilnic şi săptămânal ce se
va stabili de conducerile şcolilor.
— Se va reactualiza tematica orelor de educaţie duhovnicească,
pe clase de studiu, folosită anterior la Seminariile teologice, în
care scop Seminariile teologice şi Şcolile postliceale vor face propuneri care vor fi supuse avizării Comisiei învăţământului, în ve
derea aplicării în cadrul orelor de formare duhovnicească.
Temei nr. 6410/1993 — Adresa Ministerului învăţământului
nr. 35994/1993, privind organizarea, la sediul acestei instituţii, în ziua
de 7 oct. 1993 a unei consfătuiri de lucru pe problemele învăţământului
religios.
Constatând că tematica propusă pentru consfătuire cuprinde pro
bleme în care Biserica Ortodoxă Română are un cuvânt important de
spus, în perspectiva definitivării Legii Cultelor şi a Legii învăţământu
lui şi că este necesar ea la Consfătuire să participe o delegaţie repre
zentativă şi competentă;
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc în plen pe marginea te
melor Consfătuirii, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă instituirea unei comisii formată din I.P.S. Mitro
polit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului şi P.C. Pr. Constantin Pârvu, vicar administrativ,
B. O. R. — 14
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care va participa şi va susţine punctul de vedere al Patriarhiei la
consfătuirea din 7 octombrie 1993 de la Ministerul învăţământului
pe problemele învăţământului religios.
— Aprobă să se solicite Ministerului învăţământului ca pen
tru cazurile specifice să se plătească şi profesori de religie care au
grupe mai mici de 10 elevi.
— Aprobă să se aducă la cunoştinţa Ministerului învăţămân
tului că în perspectiva introducerii Istoriei religiilor în univer
sităţi, această disciplină să fie predată de specialişti teologi, re
comandaţi în Biserică.
Temei nr. 6173/1993 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură
cu propunerile de programe analitice pentru disciplinele de specialitate
teologică de la Şcolile postliceale de cântăreţi bisericeşti-învăţători.
Având în vedere că pentru organizarea acestor şcoli cu durata de
3 ani, Sfântul Sinod a aprobat planul de învăţământ, care a fost avizat
şi de Ministerul învăţământului şi de Secretariatul de Stat pentru
Culte ;
Pe temeiul prevederilor art. 10, lit. «n» din Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 51, lit. «b» din
Regulamentul organelor centrale şi la propunerea Comisiei învăţămân
tului, pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotă
răşte :
— Aprobă programele analitice pentru disciplinele de specia
litate teologică de la Şcolile postliceale de cântăreţi bisericeşti-învăţători, cu aplicare imediată.
Temei nr. 6602/1993 — Adresa Facultăţii de teologie ortodoxă a
Universităţii din Cluj-Napoca, prin care solicită actualizarea hotărârii
Sfântului Sinod nr. 384/1993, în legătură cu înfiinţarea profilului Teologie-patrimoniu cultural în cadrul acelei Facultăţi, începând cu anul
universitar 1994— 1995.
Având în vedere că prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 384/93, luată
în şedinţa din 21 ian. 1993, s-a aprobat înfiinţarea profilului Teologiepatrimoniu cultural în cadrul facultăţilor de teologie din Bucureşti, Iaşi
şi Cluj-Napoca, dar că punerea în practică a acestei hotărâri în anul
1993— 1994 a fost posibilă numai la Facultatea de teologie din Ia ş i;
La propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea perso
nalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se vor relua, prin Cancelaria Sf. Sinod, demersurile către
Ministerul învăţământului, în scopul punerii în aplicare a hotă
rârii Sfântului Sinod nr. 384/1993, privind înfiinţarea profilului
Teologie-patnmoniu cultural în cadrul facultăţilor de teologie din
Bucureşti şi Cluj-Napoca, începând cu anul universitar 1994—1995.
Pe marginea problemelor de învăţământ discutate în plenul Sfântu
lui Sinod au fost relevate şi alte aspecte, după cum urmează :
Problema profesorilor de teologie care predau în alte facultăţi
decât cele care funcţionează cu binecuvântarea Sfântului Sinod în uni
versităţile de stat.
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La acest punct s-a relevat că deşi Sfântul Sinod, în şedinţa sa de
lucru din 6—8 iulie 1993 a hotărât că «profesorii de teologie ortodoxu
care predau în şcolile de teologie aprobate de Sfântul Sinod, nu pot
preda la alte şcoli de teologie decât cu aprobarea Sfântului Sinod»,
hotărâre comunicată centrelor eparhiale şi facultăţilor de teologie cu
adresa Cancelariei Sfântului Sinod nr. 4611/2 aug. 1993, aceasta a rămas
necunoscută sau nu i s-a dat curs.
în urma discuţiilor, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Hotărârea Sfântului Sinod nr. 4611/1993, transmisă tuturor
centrelor eparhiale şi instituţiilor de învăţământ teologic, să fie
aplicată cu fermitate, luându-se măsurile necesare în acest scop.
— Hotărârea în cauză se va publica în presa bisericească şi se
va comunica din nou centrelor eparhiale şi instituţiilor de învăţă
mânt teologic care funcţionează cu aprobarea Bisericii.
Problema examenului de admitere în şcolile teologice şi a exame
nului de bacalaureat la seminariile teologice liceale.
Constatând neajunsurile pe care le creează menţinerea probei de
muzică, ca probă eliminatorie, la examenele preliminare admiterii în
instituţiile de învăţământ teologic ;
Luând aminte că din numeroasele opinii exprimate în plenul Sfân
tului Sinod a rezultat că la examenul de admitere în seminariile teo
logice, media examenului de admitere trebuie să rezulte din adunarea
mediei examenului preliminar cu media examenului de admitere (pro
bele de Limba şi literatura română şi Matematică) ;
Având în vedere că şi pentru examenul de bacalaureat de la semi
nariile teologice liceale s-au exprimat opinii, potrivit cărora acesta să
cuprindă şi discipline de specialitate teologică ;
în urma discuţiilor care au avut loc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— îşi exprimă acordul ca media examenului de admitere în
seminariile teologice liceale să se constituie din media examenului
preliminar şi media probelor de admitere.
— îşi exprimă acordul ca disciplinele de specialitate teologică
să fie incluse în probele examenului de bacalaureat de la semi
nariile teologice.
— Ministerul învăţământului va fi informat
hotărâri, în scopul găsirii căilor de aplicare.

despre aceste

în continuare, la invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
T e o c t i s t, Prea Sfinţitul Episcop-vicar patriarhal Nifon Ploieştea
nul, raportorul Comisiei afacerilor externe bisericeşti prezintă re
feratele asupra lucrărilor repartizate, după cum urmează ;
Temei nr. 6353/1993 — Darea de seamă a înalt Prea Sfinţitului
Mitropolit Nicolae al Banatului, privind vizita în cădind Vicariatului
ortodox român din Iugoslavia.
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In urma dezbaterilor avute în plen şi la propunerea Comisiei afa
cerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de vizita Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae
al Banatului, în cadrul Vicariatului ortodox român de la Vârşeţ,
precum şi de participarea înalt Prea Sfinţiei Sale la manifestările
culturale organizate de comunităţile româneşti din Serbia;
— Ţinând seama de complexitatea problemelor cu care se
confruntă confraţii noştri din Iugoslavia, nu mai puţin cei din
Ungaria, să se continue sprijinirea activităţilor Vicariatelor ro
mâneşti de la Vârşeţ şi Gyula, depunându-se eforturi, pe cale ad
ministrativă, de aducere la îndeplinire a hotărârii sinodale
nr. 7742/1992, privind înfiinţarea unei episcopii pentru cele două
vicariate.
Temei nr. 6354/1993 — Referat privind stadiul actual al organi
zării Mitropoliei ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală.
în urma amplelor discuţii care au avut loc şi la propunerea Comi
siei afacerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se dă delegaţie Prea Sfinţitului Episcop Serafim Făgărăşanul pentru a participa la şedinţa adunării eparhiale a Mitropoliei
ortodoxe române pentru Germania şi Europa centrală din 16 oc
tombrie 1993,ocupându-se, pe o anumită perioadă, de bunul mers
al activităţii acestei eparhii;
— Totodată, Prea Sfinţitul Episcop Serafim primeşte încre
dinţarea ca, în această perioadă să contacteze pe preoţii care s-au
declarat doritori să aparţină jurisdicţiei Arhiepiscopiei de la Paris
pentru discuţii privind această eparhie.
Temei nr. 6355/1993 — Referat privind proiectul de Statut al
Mitropoliei ortodoxe române pentru Europa occidentală.
Au avut loc ample discuţii, atât în comisie cât şi în plenul şedinţei,
în urma cărora, ţinând seama şi de propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod a hotărât :
—
Se amână luarea unei hotărâri în privinţa Statutului Mitro
poliei ortodoxe române pentru Europa occidentală, până după
întoarcerea Prea Sfinţitului Episcop Serafim din misiunea încre
dinţată în Germania şi Franţa.
Temei nr. 6325/1993 — Scrisoarea preotului Michel Laroche, de la
parohia «Sfântul Mihail şi Sfântul Nectarie» Paris-Franţa, prin care
solicită recunoaşterea dependenţei canonice a Prea Cucerniciei Sale şi
a parohiei de Mitropolia Banatului.
în urma dezbaterilor avute şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod a hotărât :
— Se apreciază dorinţa preotului Michel Laroche de a apar
ţine Ortodoxiei şi de a respecta întru totul rânduiala bisericească
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canonică. Faţă de fierbintele său deziderat de a aparţine Bisericii
Ortodoxe, întrucât noi ne ocupăm doar de ortodocşii români să i
se recomande să se adreseze, pentru obţinerea jurisdicţiei cano
nice, unei eparhii locale ortodoxe;
Se va reexamina decizia de înfiinţare a noului protopopiat
francez, punând-o de acord cu poziţia principială a Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române.
Temei nr. 3003/1993 — a) Vizita Sanctităţii Sale Bartolomeu L
patriarhul ecumenic al Constantinopolului, în România, 12—18 au
gust 1993.
în cadrul relaţiilor frăţeşti pe care Biserica Ortodoxă Română le
are cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, în perioada 12— 18 august 1993,
la invitaţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, făcută în numele
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ne-a vizitat Biserica
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului,
împreună cu mai mulţi ierarhi, clerici şi colaboratori.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de vizita Sanctităţii Sale Bartolomeu /, patriarhid
ecumenic al Constantinopolului, în România ;
Se va publica în revistele centrale bisericeşti reportajul
vizitei patriarhului ecumenic în România,
Temei nr. 3160/1993 — Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist în Bulgaria, cu prilejul festivităţilor jubiliare prilejuite de
împlinirea a 1100 de ani de la Sinodul din Preslav, 17—20 septem
brie 1993.
La invitaţia Sanctităţii Sale Maxim, Patriarhul Bulgariei, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de l.P.S. Arhiepiscop Lucian
al Tomisului şi P.C. Pr. Manole Marcel, a participat în perioada 17—20
septembrie 1993, la festivităţile prilejuite de aniversare a 1100 de ani
de la primul sinod naţional bisericesc bulgar, care s-a ţinut în anul 893,
în oraşul Preslav.
Acest sinod a luat hotărâri privind viaţa politică şi religioasă bul
gară, a introdus limba slavonă în cult şi şcoli, a mutat capitala de la
Plisca la Preslav, a stabilit ca în clerul superior bisericesc să fie nu
miţi numai cei care au naţionalitate bulgară şi a hirotonit ca prim
episcop bulgar pe Clement, ucenicul Sfinţilor Chirii şi Metodiu.
Evenimentul s-a înscris în rândul sărbătorilor de seamă ale anului,
pe plan naţional bulgar, organizându-se cu acest prilej numeroase
acţiuni culturale.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist în Bulgaria;
Se va publica în revistele centrale bisericeşti reportajul
vizitei Prea Fericitului Părinte Patriarh T e o c t i s t în Bulgaria.
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Temei nr. 3888/1993 — Participarea I P.S. Lucian, Arhiepiscopul
Tomisului la festivităţile desfăşurate în oraşul Varna, Bulgaria, 2—4
iulie 1993.
Aceste festivităţi s-au înscris în rândul manifestărilor dedicate
împlinirii a 1100 de ani de la introducerea limbii slavone ca limbă -liturgică şi naţională în Biserica Ortodoxă Bulgară.
I.P.S. Lucian, Arhiepiscopul Tomisului a prezentat mesajul transmis
cu această ocazie de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de vizita I.P.S. Arhiepiscop Lucian al Tomisului
la festivităţile din oraşul Varna, reportajul vizitei se va publica în
revistele centrale bisericeşti.
Temei nr. 6377/1993 — Scrisoarea I.P.S. Mitropolit Antonie de
Pereiaslav şi Siceslav, prin care o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române
este invitată să participe la lucrările Sinodului ortodox pan-ucrainean
al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Patriarhia Kievului, Kiev, Ucraina,
21—23 octombrie 1993.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de invitaţia adresată Bisericii Ortodoxe Române
de a participa la lucrările Sinodului ortodox panucrainean ce se
va desfăşura la Kiev, comunicându-se faptul că invitaţiei i se va
putea da curs in raport de normalizarea situaţiei canonice a acestei
Biserici din Ucraina.
Temei nr. 5161/1993 — Informare asupra diferendului dintre
Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului şi Patriarhia Ierusalimului
privitor la problemele ivite în cadrul diasporei ortodoxe greceşti.
Referatul subliniază că la Patriarhia Română s-au primit mai
multe documente referitoare la existenţa şi evoluţia acestui diferend.
La discuţiile care au urmat prezentării referatului, s-a subliniat că,
totuşi, Patriarhia Română nu este în posesia întregii documentaţii pri
vind această problemă.
Prea Fericitul Părintre Patriarh Teoctist a subliniat că în toate
discuţiile pe care le-a avut fie cu Patriarhul ecumenic, fie cu alţi repre
zentanţi ai celor două Patriarhii a făcut stăruitor apel pentru recon
ciliere între cele două părţi.
De aceea, în consens cu intervenţiile din plenul Sf. Sinod şi cu
propunerile Comisiei afacerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotă
răşte :
— Se ia act cu durere de diferendul existent între Patriarhia
Ecumenică a Constantinopolului şi Patriarhia Ierusalimului, ge-
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nerat de unele probleme din cadrul diasporei ortodoxe greceşti,
cu constatarea că măsurile luate de Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului nu sunt întemeiate pe prevederile sfintelor canoane
ale Bisericii Ortodoxe.
— Luând în consideraţie decizia recentă a Patriarhiei Ierusa
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lim ului de a-şi înceta activitatea în Australia şi de a se retrage
din regiunile aflate sub jurisdicţia Patriarhiei Ecumenice, să se
comunice Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului opinia Sfân
tului Sinod privind oportunitatea revenirii asupra hotărârilor luate
împotriva unor ierarhi şi clerici aparţinând de Patriarhia Ierusa
lim ului ;
— Să se trimită câte o scrisoare Patriarhiei Ecumenice a
Constantinopolului şi, respectiv, Patriarhiei Ierusalimului, în care
să se accentueze nevoia reconcilierii, pentru a se evita criticile la
adresa Ortodoxiei, venite din partea eterodocşilor.
Temei m\ 3880/1993 — Participarea P.S. Arhiereu Casian Gălăţeanul şi a P.C. Pr. Prof. Dumitru Popescu la conferinţa internaţio
nală : «Ortodoxia şi noua realitate europeană», Ormilya, Grecia (30 iu
nie — 4 iulie 1993).
Conferinţa a avut loc la invitaţia Ministerului de Externe al Gre
ciei şi la ea au participat delegaţi ai parlamentelor din ţările cu tradiţie
ortodoxă, cât şi delegaţi ai Bisericilor din aceste ţări, invitaţi să par
ticipe la lucrările conferinţei în calitate de observatori.
Importanţa conferinţei a constat, în principal, în faptul că a cerut
lumii ortodoxe să ia atitudine, pe baze spirituale, faţă de realităţile po
litice ale lumii contemporane.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
Se ia act de participarea delegaţiei Patriarhiei Române la con
ferinţa de la Ormilya, dedicată problemelor cu care este confrun
tată Ortodoxia în contextul noii realităţi europene, mai puţin as
pectele de natură politică, la dezbaterea cărora delegaţii noştri nu
au putut lua parte ;
— Se va alcătui un reportaj asupra conferinţei de la Ormilya,
precum şi un studiu privind rolul Bisericii Ortodoxe în Europa
de azi, care să fie publicate în revistele centrale bisericeşti.
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Temei nr. 5430/1993 — Vizita Graţiei Sale, Dr. George Leonard
Carey, Arhiepiscop de Canterbury, Primat al întregii Anglii şi al
Comuniunii Anglicane din întreaga lume, în România, 6— 10 sept.
1993.
Vizita pe care Primatul Comuniunii Anglicane a efectuat-o în
România a reprezentat un moment important în relaţiile dintre Biserica
Ortodoxă Română şi Biserica Anglicană, cu toate problemele noi care
au apărut în ultima vreme în cadrul dialogului teologic ortodox-anglican, în special cele legate de hirotonia femeilor şi limbajul inclusiv
folosit în unele cercuri ale teologiei anglicane. Atmosfera deschisă a
discuţiilor, căldura cu care înalţii oaspeţi au fost întâmpinaţi pretu
tindeni de către clerul şi credincioşii ortodocşi români, interesul arătat
de către partea anglicană în găsirea unor soluţii viabile la problemele
comune ce ne preocupă, toate acestea au subliniat necesitatea găsirii
acelor soluţii care să ne apropie pe unii de ceilalţi.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
—
Se ia act de vizita GraţieiSale George Leonard CareyArhi
episcop de Canterbury în România ; reportajul vizitei se va publica în
revistele centrale bisericeşti.
Temei nr. 6379/1993 — Participarea P.C. Pr. Prof. Viorel Ioniţă la
a Vll-a întrunire plenară de dialog dintre Bisericile Ortodoxe şi Fe
deraţia Luterană Mondială, Sandbjerg, Danemarca, 5— 10 iunie 1993.
Tema acestei întruniri a fost «Sinoadele ecumenice şi autoritatea
lor în Biserică». Textul final al întrunirii consemnează faptul că orto
docşii şi luteranii afirmă, împreună, ca hotărârile Sinoadelor ecumenice
sunt autoritative pentru Bisericile lor.
.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei afacerilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de participarea delegatului Bisericii Ortodoxe
Române la cea de-a Vll-a întrunire plenară de dialog dintre Bi
sericile Ortodoxe şi Federaţia Mondială Luterană, de la Sandbjerg
(Danemarca).
In continuare, P.S. Nifon, raportorul Comisiei, prezintă refe
ratele asupra următoarelor tem eiuri:
Temei nr. 2293/1993 — privind participarea P.C. Arhid. Teodor
Savu la conferinţa europeană pentru îngrijire şi sfătuire pastorală,
Debreţin (Ungaria), 3— 10 august 1993 ;
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Temei nr. 3103/1993 — referitor la participarea P.O. Diac. Ioan
Caraza şi a d-lui Radu Preda la cursul «Secte şi prozelitism», organi
zat la Diakonisches Werk din Germania, sub patronajul Conferinţei
Bisericilor Europene, între 16 august — 10 sept. 1993.
Temei nr. 5164/1993 — privind participarea unei delegaţii a Bi
sericii Ortodoxe Române la seminarul pentru lectorii de teologie din
ţările din centrul şi estul Europei, organizat de Consiliul Ecumenic al
Bisericilor, Tesalonic (Grecia), 22—29 august 1993.
Temei nr. 3390/1993 — privind participarea P.C. Pr. Dumitru Colotelo la conferinţa privind drepturile omului, Budapesta, 2— 7 sept. 1993,
în organizarea C.S.C.E.E şi a Comitetului C.E.B. pentru drepturile
omului.
In urma prezentării şi discutării referatelor, ţinând seama şi de
propunerile Comisiei afacerilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod
hotărăşte :
Se ia act de participarea delegaţilor ortodocşi români la
manifestările am intite; delegaţii respectivi vor întocmi materiale
ce vor fi publicate în presa centrală bisericească.
—

în continuarea şedinţei Sfântului Sinod, Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist, arată că la capitolul «Diverse», mai sunt de discutat
câteva probleme :
— Problema monumentelor istorice.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist arată că în legătură cu
această problemă a invitat la şedinţă pe dl. arhit. E. Hoinărescu,
directorul Direcţiei monumentelor şi siturilor istorice din cadrul Mi
nisterului Culturii şi dl. arhit. Cristian Moisescu din cadrul Secretaria
tului de Stat pentru Culte.
Discuţiile care au avut loc s-au referit direct la grija eparhiilor
pentru conservarea şi restaurarea, în special, a locaşurilor de cult —
monumente istorice din cuprinsul eparhiilor şi a modalităţilor de spri
jinire materială, din partea Statului, a acestor lucrări.
v

Concluzionând asupra discuţiilor care au avut loc, Prea Fericitul
ce măsură centrele eparhiale vor putea dispune de supravegherea şan
tierelor şi de gestionarea sumelor ce se vor aloca pentru restaurarea
monumentelor istorice bisericeşti, subliniind în acelaşi timp că este
necesar ca centrele eparhiale să dispună de organe de specialitate care
să fie recunoscute şi autorizate în acest scop, aşa cum, de altfel, există
deja unele eparhii.
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De asemenea, Prea Fericirea Sa, a subliniat că este de dorit ca su
mele prevăzute pentru restaurarea monumentelor istorice bisericeşti sa
fie alocate direct centrelor eparhiale care să se îngrijească de recru
tarea personalului de specialitate, a lucrătorilor şi de procurarea ma-.
terialelor necesare.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a mulţumit celor doi in
vitaţi pentru lămuririle date şi pentru interesul arătat faţă de această
importantă problemă a Bisericii străbune şi a Statului nostru.
In continuare s-a mai discutat : problema manualelor de religie
pentru clasele I—V III şi problema costului oalendarelor bisericeşti
pentru anul 1994, adoptându-se hotărâri corespunzătoare.
Epuizându-se examinarea problemelor înscrise pe ordinea de zi a
Sfântului Sinod, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist mulţumeşte
membrilor Sfântului Sinod pentru contribuţiile aduse la soluţionarea
problemelor de competenţa acestui for bisericesc, atât în cadrul co
misiilor de lucru cât şi în plenul şedinţei şi adresează tuturor membri
lor Sfântului Sinod rugămintea de a veghea, în eparhii, la aducerea la
îndeplinire a celor hotărâte, în scopul promovării vieţii religioase şi a
susţinerii, sub toate aspectele, a lucrării Bisericii Ortodoxe Române.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist declară închisă actuala
şedinţă de lucru.
Procesul verbal este semnat de :

Preşedintele Sfântului Sinod

f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE
SECRETARUL SFÂNTULUI SINOD,

f NIFON PLOIEŞTEANUL
"

EP I S COP - VI CAR PA T R IA R H A L

*r e.c e wz 11 *
Arhim. Veniamin Micle, INIŢIERI CATEHET1CE, Mt. Bistriţa, Ep.
Râmnicului, 1993, 160 p. Idem, TREPTE SPRE AMVON (Studii
omiletice), Mt. Bistriţa, 1993, 255 p.
Părintele profesor Veni-amin Micle, autorul, este binecunoscut în cercurile
teologice, pentru preocupările cărturăreşti, evidenţiate la catedră, la amvon şi în
numeroasele studii şi articole publicate. A nii cei mai prolifici în publicistică — în
ceea ce priveşte cărţile — au fost cei de după decembrie 1989, îmbogăţind astfel
panoplia cărţilor de valoare ale spiritualităţii ortodoxe româneşti K
Ne bucură, desigur, toate aceste publicaţii, care sunt de un real folos nu
numai pentru pastoraţie, ci şi pentru aprofundări teologice ale celor interesaţi. Cu
deosebire ne bucură, însă, aceste două cărţi din domeniul cateheticii1 — omileticii,
care — prin studiile incorporate — ni-1 înfăţişează pe autor ca pe unul din cei mai
valoroşi specialişti în domeniu.
Facem cu regret remarca faptului că Omiletica-catehetica nu are, în clipa de
‘faţă, m ulţi iniţiaţi, fiind un domeniu mai sărac în specialişti faţă de altele din
câmpul teologiei româneşti contemporane. S-au tipărit, desigur, multe cărţi de pre
dici şi s-au publicat şi în revistele bisericeşti un număr impresionant de cuvântări.
S-au publicat, de asemenea, studii sporadice din câmpul omiletic-catehetic. Dar
cărţi cu studii propriu-zise, cu aparate bibliografice prezentate într-un mod ştiin
ţific, nu avem, exceptând manualele publicate prin osteneala Pr. Prof. Dumitru
Călugăr 2 şi a Pr. Prof. Nicolae Petrescu 3.
Iată de ce munca P. Cv. Părinte Veniamin Micle vine întru întâmpinarea dori
torilor de informare şi edificare în domeniu.
I. Iniţieri catehetice. Cartea se prezintă sub forma unui mic manual, structurat
pe 7 capitole. Fiecare din ele se prezintă la nivelul unui* curs universitar şi chiar
de doctorat. Este suficient, pentru început, să pomenim faptul că la finele capitole
lor apar cel puţin 50 note bibliografice, unele având chiar peste 100. Iar lista
bibliografică finală semnalează 565 titlu r i!
Dacă pe parcursul celor şapte capitole, problemele sunt prezentate condensat
(respectându-se sănătosul principiu non multa sed multum), unul din cele mai mari
servicii pe care le face autorul cateheticii contemporane este acest număr impresio
nant de lucrări semnalate, distribuite astfel: 138 în literatura rom ână; 189 în fran
ceză, 83 în germană, 27 în engleză, 98 în italiană, 28 în spaniolă.
1. Sfântul Grigorie Decapolitul, 1992; Istoria bisericească de Samuil Micu,
1993; Predici şi cuvântări de Eufrosin Poteca, 1993; Antihristica, 1994; Cultul
sfinţilor, 1994; Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi, 1994; Si. Antonie de la
Iezeru, 1994; înainte de 1989, a publicat Monumentul Coşuna — Bucovăţul Vechi,
1982, Mănăstirea Polovragi, 1987.
2. Catehetica, M anual pentru Institutele teologice ale B.O.R., Bucureşti, 1976.
3. Omiletica, Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1977.

BISERICA ORTODOXA ROMÂNĂ

212

Pentru a repera maii uşor autorii, Părintele V. Micle a întocmit şi o listă
alfabetică, plasată în continuarea listei bibliografice. Spre a încheia precizările
referitoare la aparatul critic, notăm faptul că fiecare din cele şapte studii are, la
sfârşit, trimiterii la autorii folosiţi.
Notăm enunţurile celor şapte capitole, precedate de un Cuvânt înainte lăm uri
tor : 1. Importanţa catehezei în Biserica Ortodoxă, după învăţătura şi practica pri
melor veacuri creştine ; 2. Principii catehetice în catehezele Sfântului Chirii al
Ierusalim ului; 3. Sfântul Atanasie cel Mare, învăţător al unităţii creştine ; 4. Preotul
catehet după cărţile de învăţătură din secolul al X lX - lea; 5. Cateheza romano-catolică în secolul al X X - lea; 6. Activitatea învăţătorească a preotului pentru pro
movarea credinţei ortodoxe ; 7. Psihologia catehumenilor.
In primele trei capitole, elementele catehetice se împletesc armonios cu datele
istorice, evidenţiindu-se râvna misionar-catehetică de excepţie a câtorva sfinţi
părinţi binecunoscuţi în Ortodoxie. Capitolul al patrulea (Preotul catehet după căr
ţile de învăţătură din sec. al XlX-lea), în care se scot din uitare cateheţi români
valoroşi ai secolului al XlX-lea, se completează în mod fericit cu îndemnurile cu
prinse sub titlurile Condiţiile necesare îndeplinirii cu succes a funcţiunii învăţătoreşti, p. 102 şi Metode pentru promovarea şi apărarea dreptei credinţe, p. 104.
Capitolul Cateheza romano-catolică în secolul al XX-lea se prezintă ca un
studiu inedit în literatura catehetică actuală. Apreciem nu numai aspectul infor
mativ, ci şi observaţiile critice pertinente, vizavi de fiecare «zonă» catolică în
parte. In chip deosebit semnalăm concluziile cuprinse la finele studiului, în care
autorul notează cu fineţea ortodoxului, dublată de competenţa cunoscătorului, cau
zele nereuşitelor strădaniilor romano-catolice în acest domeniu (strădanii uriaşe, de
a ltfe l!). între acestea, neputinţa învăţăm ântului catolic contemporan de a se rupe
de metodele scolastice tradiţionale. Soluţia ? Pr. V. Micle propune: «... o cateheză
adecvată şi eficientă trebuie totdeauna să ia în considerare datul revelat autentic
şi realitatea fiinţei umane, cu întregul ei tezaur spiritual, cultural şi social al exis
tenţei sale. Cunoaşterea omului şi Revelaţiei divine oferă catehetului limbajul po
trivit, înţeles de catehumeni, pentru îndeplinirea au succes a misiunii sale învăţătoreşti, primită de la M ântuitorul nostru Iisus Hristos, prin intermediul Bisericii»
(p. 93).
Ultimul capitol, Psihologia catehumenilor, atrage atenţia a su p ra : 1. Noţiunii
de psihologie generală; 2. Noţiunilor de psihologie religioasă; 3. Valorii psiholo
giei în expunerea catehezei. Abordarea acestor aspecte este de o importanţă v i
tală» : «Cunoaşterea psihologiei catehumenilor constituie una dintre datoriile fun
damentale ale catehetului ; ea se impune cu atât mai mult cu cât cateheza nu
intenţionează să transmită numai un anumit număr de cunoştinţe religioase, adică
să informeze, ci scopul ei principal constă în a forma din catehumeni adevărate
caractere religios-morale (subl. n., p. 110).

*
II.
Trepte spre amvon. La fel ca în precedenta lucrare, remarcăm duhul ştiin
ţific de prezentare a temelor şi grija autorului de a familiariza pe cei interesaţi
cu alte studii de subiect comun. Impresionează şi aici mulţimea autorilor folosiţi
şi notaţi în listele bibliografice.
Iată capitolele: 1. Predica şi predicatorul în concepţia Noului Testament;
2. Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în lumina învăţăturii Bisericii O rtodoxe;
3. Cuvântul lui Dumnezeu şi Sfintele Taine în Biserica O rtodoxă; 4. Activitatea
predicatorială a Sfântului Vasile cel M a re ; 5. Sfântul Grigorie Teologul, propovă
duitor al cuvântului lui Dum nezeu; 6. Sfântul Ioan Gură de Aur, predicator al uni
tăţii creştine; 7. Sfântul Ioan Gură de Aur, predicator social; 8. Citirea şi inter
pretarea Sfintei Scripturi, lupă omiliile Sfântului Ioan Gură de A u r ; 9. Tematica
moral-socială a predicilor Sfinţilor Trei Ie rarh i; 10. Cultul sfinţilor oglindit în pre
dicile patristice; 11. Primul tratat de omiletică tipărit în limba rom ână; 12. A rhi
mandritul Eufrosin Poteca — predicator ; 13. Preocupările omiletice ale mitropolitului
Andrei Ş aguna; 14. Preotul Zaharia Boiu, reprezentant strălucit <al amvonului-;
15. Predicatorul şi predica creştină în concepţia dogmatistului Karl B arth ; 16. As
pecte actuale ale predicii creştine; 17. Problematica predicii romano-catolice ra
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portată la coordonatele propovăduirii ortodoxe; 18. Rolul predicii creştine în slujba
mişcării ecumenice; 19. Pregătirea duhovnicească a predicatorului; 20. Datoria
preotului de a propovădui cuvântul lui Dum nezeu; 21. Pentru o propovăduire ac
tuală, după Sfântul loan Gură de Aur.
Iată, aşadar, o abordare a omileticii în vremuri şi locuridiverse: la Sfinţii
Părinţi, comuni tuturor confesiunilor, separate istoric mai tâ rz iu ; apoi în spaţiul
catolic şi în cel protestant; în spaţiul românesc, pentru careeste consacrat un
loc aparte.
Cu toate că ar fi nedrept să facem o ierarhizare valorică a temelor prezentate
(fiecare temă având — prin modul de abordare — îndreptăţire să fie considerată
de
referinţă), ne-a captivat în chip deosebit capitolul intitulat Primul tratat de
omiletică tipărit in limba românească (p. 138— 145). Este vorba de Ritorica sau

învăţătura şi întocmirea frumoasei cuvântări, acum întâi izvodită pe limba româ
nească, împodobită şi întemeiată cu pildele vechilor filosofi şi dascăli bisericeşti.
La Buda s-au tipărit, în crăiasca tipografie orientalicească a Universităţii Peştii,
1878.

Reluând cercetările făcute asupra acestei lucrări de istorici, filologi şi preoţi
derenume c a : loan Lupaş, C.Daicoviciu, Dumitru Belu ş.a., Păr. Prof.
V. Micle
scoate de la naftalină acest prim tratat de omiletică în limba română spre încunoştiinţarea tuturor celor interesaţi în domeniu. Problematica cea mai dificilă se
leagă de precizarea numelui autorului, care — după toate concluziile — este de
semnat în persoana lui loan Piuaru-Molnar (1749— 1815), cunoscutul cărturar umanist
transilvan, fin al celebrului «Popa Tunsu» din Sadu — Sibiu (alias părintele loan
Molnar, persecutat şi batjocorit de autorităţile politice de atunci, străine de n ă
zuinţele ortodocşilor români transilvăneni).
Tratatul este conceput în patru cărţi, având la început o prefaţă care arată
scopul lu c ră rii: «...să fie de folos părţii politiceşti, propovăduitorilor Cuvântului
lui Dumnezeu şi scolasticilor învăţători» (p. 139). După toate analizele, Părintele
V. Micle concluzionează că această Retorică este întocmită «după o carte de
specialitate grecească» p. 143). Parcurgând însemnările consacrate lucrării, ne
dăm seama că tratatul este important nu numai din punctul de vedere al priorităţii
în timp, ci şi pentru că în el sunt cuprinse principii ortodoxe de propovăduire,
într-o vreme în care politica de catolicizare a Transilvaniei era
atât de agresivă.
Acest mod de abordare a fost
favorizat şi de fatpul că, la bază, Tratatul are o
lucrare grecească, «neidentificată, deşi unii presupun că a fost aceeaşi după care
s-a orientat şi Antim Ivireanul la întocmirea predicilor sale» (citat Pr. D. Belu,
M.A. 9— 10/1963, p. 709— 737) — p. 142.
Oprindu-ne asupra altor teme, remarcăm preocuparea pentru evoluţia predicii
în perioadele istorice mai prolifice.
Sub titlul «Predicatorul şi
predica în concepţia Noului Testament»,
autorul
notează următoarele apelative ce se pot da predicatorului după scrierile nou-testam entare: apostol, crainic, rob, servitor, slujitor, iconom, învăţător, binevestitor sau
evanghelist, colaborator al lui Dumnezeu (p. 508), folosind o sumedenie de citate
biblice în acest sens.
Interesantă (şi utilă) este atenţia pe care autorul nostru o acordă unui ex
ponent de seamă al predicii protestante: Karl Barth. Deşi dogmatist de profesie,
K. Barth «a predicat toată viaţa» (p. 189), având concepţia — comună tuturor pro
testanţilor — că numai Biblia cuprinde cuvântul lui Dumnezeu revelat omului. Dar
afirmă în acelaşi timp că «predicarea cuvântului ne-a fost lăsată ca taină. Reforma
ne-a luat totul şi ne-a lăsat în chip dureros numai Biblia» (subl. n.)f p. 189. «Ce
ne poate învăţa un protestant' în domeniul predicii ?» ar putea să întrebe un ortodox
neavizat. Răspunsul se desprinde limpede din ceea ce Părintele V. Micle a eviden
ţiat la acest predicator. In special în capitolul Redactarea predicii (p. 195— 197).
In ceea ce priveşte cealaltă mare confesiune creştină, catolicismul, ni se în
făţişează atât Criza predicii... în sânul ei (p. 215), venită în special prin «pierderea
importantei cultîce» (p. 214): «Diminuarea rolului predicii în cadrul cultului
divin catolic, a fost provocată pe de o parte de faptul că, mai ales în ritul roman,
lecturile biblice din timpul missei, care trebuie să» formeze fondul predicii, se
citeau în limba latină, înţeleasă numai de cei care aveau traducerea paralelă în
limba vorbită de credincioşii respectivi} iar pe de altă parte, predica devenise
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aproape cu exclusivitate preocuparea unor congregaţii călugăreşti şi sacerdotale
sau a unor predicatori itineranţi, dobândind în decursul secolelor al XlV-lea şi
al XV-lea o influentă specifică asupra credincioşilor, care îi ascultau cu evlavie»
(p. 214).
In acelaşi timp sunt prezentate şi încercările de reînnoire a predicii catolice
(p. 217— 219) şi reuşitele unor reprezentanţi remarcabili, ca : J. A. Jungmann, Otto
Semmerloth, Domenico Grusso ş.a.
Cum era şi firesc, Părintele V. Micle acordă spaţiului ortodox o atenţie deose
bită, în special din câmpul omiletic românesc.
Pe lângă prezentarea câtorva din cei mai străluciţi reprezentanţi ai amvonu
lui ( c a : Eufrosin Poteca, Andrei Şaguna, Zaharia Boiu), preocuparea cade asupra
Coordonatelor propovâduirii ortodoxe, (p. 220— 223). Dacă ar fi să alegem o frază
de sinteză din acest subcapitol, aceasta ar fi urm ătoarea: «De remarcat că şi
astăzi predica (ortodoxă n.n.) se desfăşoară potrivit tradiţiei specifice Bisericii
Ortodoxe, de unitate fiinţială între predicator şi ascultătorul cuvântului lu i Dum
nezeu (p. 223) — concluzie în deplină armonie cu cea consemnată de autor la
sfârşitul prefeţei cărţii de care ne o cup ăm : «In consecinţă, se poate afirma cu
certitudine că predica autentică este convingere trăită şi experimentată întâi de
preot, apoi recomandată ascultătorilor pentru aplicarea ei în viaţa lor de fie
care zi» (p. 4).

*

Oprindu-ne aici cu prezentarea celor două cărţi, ne exprimăm regretul că o
recenzie nu-şi poate îngădui prea multe detalii, ea fiind mai mult o invitaţie pen
tru cei interesaţi de a parcurge personal toate temele tratate. Îndemnăm la acest
demers pe toţi cei înjugaţi la dulce-amara trudă a propovăduirii, mai ales astăzi
când urechile ascultătorilor sunt asaltate de fel de fel de voci- străine de or
todoxie.
Osteneala erudită a autorului va ieşi în evidenţă tuturor celor ce vor binevoi
să se apropie de temele abordate de Prea Cuvioşia Sa.
Preot prof. VASILE GORDON

Gheorghe P o p e s c u - V â l c e a , Cuvinte din temniţă — Editura Insti
tutului Bibi. şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1991, 61 p.
Autorul licenţiat în Teologie, doctor în «Litere şi Filosofie», secţia arte, luptă
tor ca ofiţer decorat în cruciada contra bolşevismului distrugător de civilizaţie şi
popoare şi răpitor al Basarabiei, Ţinutului Herţa şi unei părţi din Bucovina, ini
ţiator, în 1947, al mişcării de rezistenţă «Vlad Ţepeş II», luptător contra guver
nanţilor trădători de ţară şi de neam, condamnat la grea temniţă din care ispăşeşte
peste 16 ani, a «întocmit în minte» aceste poezii, cum însuşi mărturiseşte, «de-a
lungul anilor de temniţă, spre a susţine moralul elevilor şi studenţilor, ţăranilor
şi muncitorilor căzuţi în aceleaşi temniţe, întărindu-le convingerea că au luptat
pe drept pentrur credinţa în Dumnezeu, pentru libertate, pentru sfintele obiceiuri
şi minunăţiile acestui pământ moştenit cu lacrimi şi sânge de «la strămoşi». Şi tot
acestor confraţi «căzuţi în robia şi lanţurile anticristului acestui veac «închină
poeziile abia acum tipărite.
Prefaţarea româneştilor şi duhovniceştilor versuri o face evlaviosul preot şi
eminentul academician prof. dr. Dumitru Stăniloae, care şi dânsul a suferit ani de
grea închisoare pentru credinţă şi neam.
Lucrarea însumează 1384 versuri grupate în 19 poezii din care 18 variază
între 12— 76 versuri, iar prima, Cântarea Ţării, are 213 strofe, respectiv 852 versuri.
Prozodia este cea a poeţilor noştri clasici şi a celor de până la venirea co
muniştilor. Este lipsită de orice ambiguitate şi obscuritate a ideilor şi simţămintelor,
fără formule sofisticate. Tocmai de aceea poeziile acestui creştin «mărturisitor» pă
trund lesne şi cu tot sensul lor în cămara cea de taină a sufletelor adevăraţilor
români. Poeziile sunt suflet din sufletul a u to ru lu i; sunt însuşi paradisul său lăuntric
4. Catehetica, M anual pentru Seminariile teologice, Bucureşti,
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sădit de Dumnezeu şi de părinţii lui de la ţară după dreapta credinţă şi bimile
narele datini străbune; sunt paradisul crescut şi frumos împodobit în anii de studii
când Dumnezeu era prezent în şcoala românească, paradis care s-a purificat de
inerentele plante parazitare şi neghini în anii grei de temniţă, precum «aurul se
purifică în cuptorul cel aprins».
Afară de Cântarea Ţării, mai sunt încă trei închinate tot ţării, una Basarabiei,
patru colinde compoziţie proprie, încă un Colind din robie, adică din temniţă, două
rugăciuni pentru tineret, Moartea lui Ştefan cel Mare, două imne referitoare la re
zistenţa în munţi, doi psalmi creaţie personală, ilustrând starea sufletească a celor
ce se sfinţesc în suferinţă, încheind cu Pescăruşii, care vor să arate soarta celor
din închisori.
Primul Psalm lasă mai puţin să se întrevadă locul unde se află poetul. El
se roagă fierbinte la Dumnezeu : / Coboară, Stăpâne, coboară la mine / Pe scara
cerească ce urcă la Tine /. El, întemniţatul urcă, iar Dumnezeu coboară, îi întinde
mâna, tragându-1 şi luându-1 de braţ. Redă lupta dintre suflet şi trup, în care
omul nu biruie decât cu ajutorul lui D um nezeu. / Mi-e sufletul pâine şi trupul
mi-e câine, / Voinţa de bine şi răul din mine / Se luptă, se-nfruntă, dar fără de
Tine / M ă biruie răul.... / ... / Cu 'Tine în mine -tot răul se frânge / Şi binele,
Doamne, prin Tine învinge / .Rugăciunea revarsă în suflet mirul harului şi-aprinde /
...nădejdi, polioandre /. In această duhovnicească stare, poetul vrea Sfânta Îm părtă
şanie : / Să-mi sature foamea şi setea potirul /.
Intr-al doilea Psalm poetul se arată pe sine în închisoare, / Când sufletu-n
mine e numai ruine, / Când gara e mută, scuipată, bătută, / Când ochiul se stinge
în lacrimi de sânge / ... / Când toate se surpă şi toate m-astupă / ... în aceste grele
momente, poetul aleargă în genunchi la Dum nezeu: / Şi-Ţi cer îndurare şi scut
de-apărare /. Duşmanul din mine cu fiere mă ţine /, Duşmanul de-afară cu lanţ
mă-mpresoară / ... / Zdrobeşte-mi duşmanii, ferice fă-mi anii / ...
Tabloul colindelor este decupat de poet şi aplicat la starea fizică şi psihică
a celor din lagărele bolşevice şi din temniţele barbariei comuniştilor români cu
obârşie străină de neamul nostru. / A venit şi sfânta noapte de Crăciun / Să ne-aducă Leru-i Doamne în surghiun /. Picură printre zăbrele-un colţ de stea /. Miruind
cu raza-i blândă viaţa mea / ... / Lângă temniţa de plumb şi mucegai / Poposit-au
un moşneag şi eu trei c r a i; / A u cătat să vază feţe omeneşti / Şi-au văzut doar
oblonitele fereşti /. In continuare arată situaţia din ţară şi pe răufăcătorii bieţilor
ro m â n i: / Suflă-amarnic, suflă crivăţul hain /, Peste ţară numai jale şi suspin. /
Plânge mama-n vatră, plâng copiii-n blid. / Tot mai cruzi, irozii stepei ne ucid. /
In aceste necurmate şi dramatice îm prejurări: / Numai sfintele colinde îngereşti /
Se revarsă, untdelemn, din slăvi cereşti. / Vin heruvi şi vin serafi cu mâini de
crin / Să ne mângâie pe frunţile de chin / Şi-n cătuşele robiei ce mă strâng, / Velerim din amintire-ngân şi p lâ n g /Ş i spre maica din sătucul troienit,/C u arhanghelii
în noapte am pornit. /
Alte patru colinde nu fac aluzie la urgiile comuniste din închisori, ci la spe
cificul profund românesc şi creştin ortodox al acestor creaţii, din care se vede cum
poporul şi plaiurile noastre şi-au împletit destinul cu frumuseţile naturii, zidind
biserici, participând la Sfânta Liturghie. / Peste chivote apuse, / Răsărit-au para
clise, / Uşi împărăteşti deschise, / Pe pristoale Antimise. / Sfânt Agneţ în sfinte
vase, / Doxologhii în cafase, / Heruvimi aduc coroane, / Sună harfe şi organe /.
Două imne de Rezistenţă trimit la jertfa sfinţilor noştri străm oşi: Ştefan cel
Mare, Iancu, Tudor. Rezistenţă la hotare, Rezistenţă în munţi. Toţi eroii neamului
sunt / Stâlpi de hotar, temelii de veacuri, / Cruci de lumină, luceferi, soare, / ... /
Toţi cei în viaţă să pornim la luptă, având alături eroii din morminte. / Umăr la
umăr, în marş cu toţii, / Mergem şi viii, mergem şi morţii / ... / Este războiul de
apărare în care nu se consideră păcat uciderile făcute de oştile neamului nostru,
după. canonul sfântului Vasile cel Mare, în războaiele de apărare şi de eliberare
a neamului, ba, dimpotrivă, jertfirea lor este încununată cu harul sfinţeniei.
In ceea ce priveşte caracterizarea poeziilor închinate ţării, inclusiv Cântarea
Ţării, aceasta o face cu toată competenţa profundul teolog şi întru tot românul,
părintele Stăniloae din care redăm. In aceste poezii este redată «istoria noastră,
aşa cum a trăit-o poporul nostru» dar se redau şi «realizările lui de artă de unică
originalitate şi modurile lui de înţelegere a vieţii..., trăirea speciiicâ a câmpiilor, a
pădurilor, a munţilor în care a trăit poporul nostru, legătura lui sufletească cu
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natura şi cu animalele ce au format modul lui de viaţă. Dar mai ales este redată...
taina legăturii cu Dumnezeu în sărbătorile Lui strălucind de o lumină veşnică... j
atmosfera de lumină, de seninătate, de taină, caracteristice sufletului şi naturii aşa
bine simţite de poporul român, reflectată în datinile pline de strălucire în care
şi-a organizat trăirea sărbătorilor!
«Cântarea Ţării» este o adevărată epopee spirituală a vieţii istorice, ca şi a
ambiantei spaţiale transfigurate aşa cum le-a trăit poporul român. S-ar putea în 
făţişa ca modele aproape fiecare strofă pentru conţinutul lor adânc şi frumuseţea
unică a imaginilor care-1 redau. S-ar putea scrie un volum întreg pentru a pune
în relief minunea tainică a acestui conţinut şi a formelor de exprimare poetică a
lui... îndeosebi «Cântarea ţării» socotesc că va rămâne... în memoria generaţiilor
viitoare un monument de talia «Cântării României» a lui Alecu Ruso»
Adăugăm că această poezie poate fi asemănată cu «România pitorească» a fru
museţilor reliefului dar şi a sufletului românesc, unit indisolubil cu glia strămo
şească ; o istorie a neamului nostru, un compendium de etnografie naţională. In
dicând România poetul zice : / Acolo e mai multă omenie, / Decât oriunde pe acest
pământ, / Şi peste tot respiră dărnicie / Şi vorba este adevărul sfânt. / Acolo e
Iisus la El acasă / ... / Şi referirile religioase şi creştin ortodoxe abundă în toate
poeziile.
Dacă pentru noi generaţia născută după primul război mondi-al aceste poezii,
în fruntea cărora stă Cântarea Ţârii, sunt un râu de paradis cu Undele pururi vii
sub sclipirile razelor Soarelui Hristos, ale sfintei Sale Maici ale sfinţilor, în general,
şi ale sfinţilor din neamul nostru, în special, considerăm că aceste versuri pentru
generaţiile care s-au dezvoltat sub imperiul ateismului comunist, distrugător de
religie şi de neam, mai ales pentru tineret, să constituie un simbol de credinţă şi
de evlavie creştin românească, un imn de slavă adus lui Dumnezeu, care, pentru
jertfele strămoşilor noştri, pentru sfinţenia vieţii lor, a făcut să dăinuie pe aceste
meleaguri ca popor ortodox, deşi am fost şi suntem aşezaţi «în calea răutăţilor».
Arhimandrit IOASA F POPA

1ÂNĂ
dată...
ică...;
ii aşa
care
şi a
*a înîseţea

DOCUMENTARE

pune
ic.., a
î ^lllor

pr

Niculae Ş e r b ă n e s c u , Argumentări istorice cu privire Ia necesitatea
prezenţei reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe în Parlamentul României
117
Pr. prof. dr. Alexandru M o r a r u , Un arbitraj arbitrar, străin de adevăr şi
dreptate: Dictatul de la Viena (30 august, 1 9 4 0 ) ..........................
140
Prof. univ. dr. Ion R o t a r u, Locul scrierilor patristice în istoria limbii şi
literaturii r o m â n e ....................................................................................... 147
Gh. V a s i le s eu , Un memoriu inedit al mitropolitului Tit Simedrea despre
averile b i s e r i c e ş t i ........................................................................................165
Drd. Ioan M o l d o v e a n u, Biserici bucureştene demolate în timpul comun i s m u l u i ......................................................................................................... 178

V ru“
[amo~
*• In ’
acest
010 e
toate
>oeznf
ri vii
neral,
>entru
yt de
iţă şi
lentru

PARTEA OFICIALA
Lucrările Siântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sumarul şedinţei de
lucru din 5—6 octombrie 1993
................................................................

194

RECENZII

|feste
tllor>>*

Arhim. Veniamin M i c 1e, Iniţieri catehetice, 160 p. şi Idem, Trepte spre
amvon. Studii omiletice, 255 p., Mănăstirea Bistriţa — Vâlcea, 1993
(Pr. prof. Vasile G o r d o n ) ...................................................................211
Gheorghe P o p e s c u - V â l c e a , Cuvinte din temniţa, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune, Bucureşti, 1993 (Arhim. Ioasaf P o p a) .
.
. 214

t

?

t

I

