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PASTORALE
PASTORALA
SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROM ÂNE
LA D U M IN IC A O RTODOXIEI

SFÂNTUL SINOD AL BISERICII ORTODXE ROMÂNE
PREA IUBITULUI CLER ŞI DREPTMÂRITORILOR CREŞTINI
DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMÂNE HAR, MILÂ
ŞI PACE DE LA DUMNEZEU-TATÂL, IAR DE LA NOI
ARHIEREŞTI BINECUVÂNTĂRI
Iubiţi Iii duhovniceşti,

Intre duminicile de peste an, un loc deosebit il ocupă cea dintâi
duminică a Sfântului şi Marelui Post al Paştilor. După o săptămână de
pregătire duhovnicească, cu post şi rugăciune, cu stăruinţă în săvârşi
rea binelui şi participarea la slujbele sfinte rânduite acestei perioade a
anului bisericesc, toate călăuzindu-ne la mai multă evlavie şi smerenie,
poposim la această duminică într-un moment deosebit din istoria Orto
doxiei. în primul rând, aceasta ne aduce aminte de biruinţa credinţei
celei adevărate asupra ereziei, prin reaşezarea cultului sfintelor icoane
în Biserică. Această credinţă stă la temelia vieţii creştine şi a lucrării
Bisericii lui Hristos în lume. Este o zi de aleasă bucurie duhovnicească,
întrucât în ea, după ani de persecuţii şi frământări religioase, s-au
cristalizat prin cultul sfintelor icoane, atât întreaga învăţătură, cât şi
adevărata trăire creştină ortodoxă.
Sărbătoarea Duminicii Ortodoxiei a fost rânduită de Biserică la 11
martie 843, după ce au fost biruite rătăcirile tuturor ereziilor şi hu
litorilor de icoane. Acum s-a statornicit pentru totdeauna învăţătura
că sfintele icoane trebuie cinstite. Cinstirea icoanelor se îndreaptă spre
ceea ce este înfăţişat pe ele. Prin sfintele icoane mărturisim şi întărim
în Biserică dreapta credinţă ortodoxă, arătând comuniunea noastră cu
toţi sfinţii din ceruri, iar pe pământ cu toţi cei care cred şi mărturi
sesc pe unul şi adevăratul Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.
Noi ne închinăm în faţa sfintelor icoane şi le sărutăm, arătându-ne
astfel iubirea noastră faţă de Dumnezeu şi sfinţii Săi. Astfel, sfintele
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icoane sporesc, în chip deosebit, rugăciunea către Dumnezeu şi dorul
după viaţa veşnică. Ele aşază în faţa ochilor noştri sufleteşti, modele
de virtute şi viaţă creştină, plăcută lui Dumnezeu. Prin ele Biserica
noastră, trăieşte cuvântul Mântuitorului, «veţi vedea cerul deschizăndu-se» (Ioan 1, 51), ca şi pe acela al Sfântului Apostol Pavel, care arată :
«Credinţa este dovedirea lucrurilor celor nevăzute» ale lui Dumnezeu
(Evrei 11, 1).
Iubiţi credincioşi,

în Postul Sfintelor Paşti, căutând mai cu stăruinţă pe Dumnezeu,
preocuparea noastră de căpetenie este legată de găsirea căii celei ade
vărate spre comunicarea cu El, în credinţă, ca «taină a iubirii veşnice
a lui Dumnezeu pentru oameni•» — cum afirmă un teolog ortodox —
şi în faptele bune, ca manifestări ale acestei credinţe. în acestea se află
înţelesul cel mai adânc al Sfintei Duminici pe care o prăznuim astăzi.
Textul din pericopa Apostolului citit astăzi
(Evrei 11, 24—26 ;
32—40), arată j.uterea credinţei dovedită în viaţa multor drepţi din
Vechiul Testament. Toţi aceştia au trăit prin făgăduinţa împlinirilor
viitoare. Prin credinţa în Dumnezeu, Biserica a rămas neclintită «ca o
casă zidită pe stâncă» (Matei 7, 25) şi va dura în veci. Prin crcdinţă
omul se află in legătură permanentă cu Dumnezeu. El crede că Cel
neapropiat se face apropiat şi Cel nemărginit, Cel nevăzut ia chip de
om, pentru ca omul văzându-L faţă către faţă, să rămână veşnic în
legătură cu Dumnezeu.
Ortodoxia se prezintă printr-o expunere clară de credinţă, pe în
ţelesul tuturor, care este Simbolul Credinţei alcătuit, tălmăcit şi întă
rit de Sinoadele Ecumenice. în acesta găsim adevăruri necesare mân
tuirii şi anume credinţa într-un singur Dumnezeu, în Sfânta Treime :
Tatăl-Creatorul, Fiul-Mântuitorul şi Duhul Sfânt-Sfinţitorul. Toate se
întemeiază pe tâlcuirea corectă a Sfintei Scripturi şi pe experienţa de
veacuri a Bisericii, oglindită în Sfânta Tradiţie.
Din această credinţă izvorăsc faptele cele bune : «căci precum
trupul fără de suflet mort este, astfel şi credinţa fără de fapte moartă
este» (Iacob 2, 26). Dreapta credinţă este strâns unită cu buna vieţu
ire, in care strălucesc, asemenea mărgăritarelor, faptele cele bune.
Sfântul Apostol Pavel însuşi a încurajat pe credincioşii din vremea sa,
să ajute pe cei ce erau in necazuri şi suferinţe zicând : «Facerea de
bine şi întrajutorarea nu le daţi u itării; căci astfel de jertfe sunt bineplăcute hii Dumnezeu» (Evrei 13, 16).
Biserica, următoare sfatului apostolesc, îndeamnă, aşadar, pe cre
dincioşii ei la împreună-lucare şi întrajutorare frăţească. Cei care ur
mează această chemare primesc binecuvântarea Domnului Iisus Hristos,
Care zice : «întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici.
Mie Mi-aţi făcut» (Matei 25, 40).
Dreptmăritori creştini,

Biserica noastră românească dă cu
prisosinţă mărturia păstrării
cu sfinţenie a Ortodoxiei, primită dintru început prin predica Sfântu
lui Apostol Andrei, cel dintâi chemat de Mântuitorul la misiunea eres-
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tină. Evlaviei credincioşilor ortodocşi li se datorează sfintele locaşuri şi
mănăstiri care împodobesc pământul românesc. Ele sunt recunoştinţa
făpturii către Dumnezeu pentru ajutorul dat şi semn al speranţei tu
turor credincioşilor. Ea ne-a invăţat meşteşugul scrisului şi cititului,
căci primele scrieri şi tipărituri au văzut lumina în mănăstiri, iar cei
dintâi alcătuitori ale lor au fost slujitorii Sfintelor Altare. Ea ne-a dat
cele mai frumoase realizări şi monumente de arhitectură şi pictură în
tradiţia românească, monumente care sunt astăzi mândria noastră na
ţională, la care se adaugă nenumăratele- splendori ale artei noastre
bisericeşti de la o margine la alta a ţării. Toată această zestre mate
rială şi spirituală, se cere şi astăzi, păstrată cu scumpătate şi sporită
cu râvnă.
Iată de ce. Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română se îndreaptă
cu stăruinţă spre inimile credincioşilor ei, pentru a le deschide şi mai
mult către dragostea de aproapele şi totodată faţă de cerinţele ei misi
onare. Sunt cunoscute şi lăudate faptele de milostenie pe care credin
cioşii ortodocşi români le-au dovedit faţă de nevoile fraţilor din Basa
rabia, Bucovina şi din alte părţi, precum şi ale sinistraţilor din dife
ritele zone ale ţării.
Sfântul .Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ne cheamă iarăşi, în
această Duminică a Ortodoxiei,
să împletim credinţa cu fapta cea
bună, pentru ca rugăciunea în vremea Sfântului Post în care ne aflăm,
să se înalţe mai fierbinte la ceruri. Cei din şcoli, orfelinate, case de
bătrâni, aşezăminte de handicapaţi, spitale, penitenciare, familiile cu
copii mulţi sau nevoiaşe, aşteaptă un semn al dragostei noastre. Tot
aşa, mănăstirile şi schiturile nou înfiinţate, bisericile în construcţie sau
reparaţie din parohiile mai sărace aşteaptă ajutorul nostru.
încredinţaţi că, şi de această dată, veţi răspunde la apelul nostru
părintesc, pentru ca Biserica să continue lucrarea ei sfântă, rugăm pe
Iubitorul de oameni Dumnezeu, Care a zis : «Fericiţi cei milostivi, că
aceia se vor irului» (Matei 5. 7), să-şi reverse darurile Sale cele bo
gate, peste noi toţi, spre împlinirea tuturor nevoilor acestea. De asemeneal încredinţându-vă de faptul că şi în acest an, ca şl în trecut,
contribuţia tuturor la Fondul Central Misionar al Bisericii Ortodoxe
Române, este întrebuinţată cu multă chibzuinţă spre binele comun, vă
mulţumim pentru chipul ales al jertfelniciei prin care mărturisiţi cre
dinţa moştenită în toată curăţia, din moşi strămoşi. Impărtăşindu-vă
binecuvântarea şi iubirea noastră părintească, ne rugăm Bunului Dum
nezeu să propăşiţi totdeauna în dreapta credinţă şi în fapta cea bună
plăcută Lui.
«Harul Domnului nostru lisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu
Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toţi» (II Cor. 13,
13). Amin !
PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD

t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII O R T O D O X E R O M Â N E

DE LA CRUCE LA BUCURIA ÎNVIERII
PASTORALĂ LA ÎN V IEREA DOMNULUI 1997
«V e n iţi to fi c re d in c io ş ii sâ ne Înch ină m
S lin te i î n v ie r ii lu i H risto s că, iată, a
v e n it p rin cruce b u cu rie Ia toată lu m ea»
(Din troparul «Învierea lui Hristos»).

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,

La această strajă a nopţii celei sfinte a învierii din morţi a Dom
nului nostru Iisus Hristos, vă privesc pe toţi cu ochii minţii, cuprinzându-vă într-o îmbrăţişare a dragostei de care e pururi stăpânit su
fletul meu de părinte duhovnicesc. Aprinzând lumânarea de Paşte din
candela credinţei noastre strămoşeşti, primită şi păstrată cu evlavie
şi sfinţenie de înaintaşii noştri de la Sfântul Apostol Andrei, aş năzui
să o port către fiecare fiu şi fiică a Bisericii noastre, spre a le vesti
adevărul nostru mântuitor :
«HRISTOS A ÎNVIAT !»

şi pentru a primi mărturisirea credinţei fiecăruia dintre ei
«ADEVARAT a î n v i a t »

Având înaintea ochilor chipurile dumneavoastră ale tuturor, inun
date de lumina cea negrăită a Praznicului praznicelor, vă chem îm
preună cu sfânta Biserică pentru a ne regăsi toţi laolaltă, uniţi în bine
facerea jertfei de pe cruce şi a bucuriei pascale : «Veniţi toţi cre
dincioşii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că, iată, a venit
prin cruce bucurie la toată lumea».
Dreptmăritorilor creştini,

Aceste cuvinte ale cântării Sfintelor Paşti ne amintesc de legătura
strânsă, dintre crucea iertării păcatelor noastre, realizată de Iisus
Hristos prin jertfa Sa şi mormântul gol care vesteşte tuturor Învierea
cea de a treia zi, biruind moartea, «vrăjmaşul cel din urmă, care va
fi nimicit» (I Cor. 15, 26). Văzând cu duhul împlinirea făgăduinţei
dumnezeieşti de mântuire a neamului omenesc, Sfântul Prooroc Isaia
scrie : «Dispreţuit era şi cel din urmă dintre oameni, om al durerilor
şi cunoscător al suferinţei..., dispreţuit şi neluat în seamă. Dar El a
luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovă
rat... şi, prin rănile Lui, noi toţi ne-am vindecat» (53, 3, 4, 5).
Aceasta este, iubiţii mei, pricina bucuriei noastre de acum : păti
mirile firii omeneşti au fost vindecate, o dată pentru totdeauna, în
Hristos, «Care
trebuia să pătimească şi să
învieze din morţi» (Fapte
17, 3), pentru
a se împlini cuvântul : «moartea a fost înghiţită de
viaţă» (I Cor.
15, 54), iar puterea urii şi
a răutăţii se nimiceşteîn
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adâncul necuprins al iubirii dumnezeieşti. «Căci Dumnezeu atât de
mult a iubit lumea, încât pe Fhd Său Cel Unul-Născut L-a dat ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică» (Ioan 3, 16).
înainte de crucea şi jertfa lui Iisus Hristos s-a aflat iubirea cea
nesfârşită a lui Dumnezeu, Cel ce a gândit din veci planul de mân
tuire a omului. Dar nu numai omul se va bucura de roadele cele îm
belşugate ale crucii şi jertfei lui Iisus Hristos, ci şi firea întreagă se
împărtăşeşte de aceste roade : «Câteva picături de sânge, spune Sfântul
Grigorie de Nazianz, înnoiesc toată zidirea». «Şi făptura însăşi, scrie
Sfântid Apostol Pavel, se va izbăvi din robia stricăciunii, pentru ca să
fie părtaşă la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu» (Rom. 8, 21).
Domnul nostru Iisus Hristos a împlinit, pe cruce, ceea ce nici un
om nu ar fi putut îndeplini prin puterile sale, deoarece toţi oamenii
erau sub păcat. Numai Hristos, ca mare Arhiereu şi Fiul lui Dumnezeu
fiind «întru toate asemenea nouă, în afară de păcat» (Evrei 5, 15), S-a
adus pe Sine însuşi ca jertfă neprihănită pe cruce, pentru ca să poată,
apoi, birui moartea. Căci Mesia, Unsul lui Dumnezeu, nu putea să fie
lăsat «să vadă stricăciune» (Fapte 2, 27). De aceea, psalmistul şi
proorocul David, «mai înainte văzând, a vorbit despre învierea lui
Hristos, căci n-a fost lăsat în iad sufletul Lui şi nici trupul Lui n-a
văzut putreziciune» (vezi Fapte 2, 31).
Iubiţi fraţi creştini,

Atât crucea, cât şi învierea Domnului nu sunt numai momente
implinite ale planului dumnezeiesc de mântuire a neamului omenesc,
ci şi acte ale revelaţiei celei mai presus de fire din care ne îndestulăm
mereu cu învăţăminte necesare purtării noa9tre in societate şi în lume,
spre a dobândi roadele mântuitoare ale învierii. Primind în inimă
bucuria învierii Domnului, se cuvine să o însoţim cu bucuria întoarcerii
de pe drumul rătăcirii la învăţătura Bisericii, statornicită de Sfinţii
Părinţi şi pecetluită cu jertfele martirilor din cei aproape două mii de
ani de creştinism. Din pilda acestor mărturisitori ai învierii lui Hristos
să renunţăm şi noi la individualismul pururea înşelător, care ne în
străinează de semeni şi incită egoismul nemăsurat, sursă de tensiuni,
vrajbe, lăcomie, întunecând astfel atmosfera sfântă de comuniune a
iubirii intre semeni. Lipsa acestor valori nemuritoare, care definesc
viaţa şi fiinţa omului ca făptură a lui Dumnezeu, face ca această săr
bătoare a biruinţei vieţii să găsească omenirea şi anul acesta divizată
şi încleştată de capcanele morţii ; sutele de mii de fiinţe umane care
pribegesc cu disperare dintr-o ţară în alta, victime la acest sfârşit de
mileniu foametei, bolilor şi nesfârşitelor suferinţe.
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Pentru aceasta să ne îndreptăm gândul călre Mântuitorul «Cel
ce a zdrobit porţile iadului», rugându-L să Se milostivească spre izbă
virea lumii de războaie, uneori fratricide, de cataclisme aducătoare de
sărăcie, trimiţând în sufletele conducătorilor de popoare o rază de
înţelepciune din lumina Sfintei învieri spre a fi slujitorii dreptăţii,
adevărului şi dragostei faţă de toţi. în faţa acestor nesfârşite pierderi
de vieţi omeneşti din lume, putem rosti şi noi împreună cu Marta,
sora lui Lazăr, către Mântuitorul Hristos : «Doamne, dacă ai fi fost aici,
fratele meu n-ar fi murit» (Ioan 11, 21).
Iubiţi credincioşi,
Dar, iată în această noapte de lumină, Domnul Hristos Cel înviat
este cu noi. El vine în mijlocul nostru, cu iubirea şi darul cu care, şi
acum aproape două mii de ani, S-a înfăţişat apostolilor spre a-i încre
dinţa de învierea Sa. Cu trupul Său îndumnezeit, El deschide uşile
sufletelor noastre încuiate de îndoială, de frică sau de nepăsare spre
a le deschide faţă de suferinţele trupeşti sau sufleteşti ale multora
dintre semenii noştri, bolnavi, orfani, săraci, marginalizaţi şi însinguraţi
de o societate îndreptată spre tragedia secularizării. Aceşti «fraţi prea
mici» ai Săi la care se adaugă cei aflaţi în penitenciare, în spitale,
sau acele chipuri de prunci şi copii abandonaţi de părinţii lor, aşteaptă
o rază de speranţă, o privire mângâietoare ca cea a lui lisus. o mână
iubitoare, care să-i smulgă din înlănţuirea suferinţelor, redându-i
societăţii. Dar Hristos Cel ce a biruit păcatul şi cu rana Lui ne-a vin
decat voieşte acum şi totdeauna, ca prin grija, fapta şi rugăciunea
noastră a slujitorilor şi credincioşilor Bisericii, să vindece rănile cele
greu de purtat ale celor lipsiţi .în viaţă de cârma învăţăturilor Sale,
ale sărmanelor mame ucigătoare de prunci, practică prea des întâlnită
la noi, ca şi cea a consumului de droguri, a păcatului contra firii sau
a desfrânării cuprinzând din nefericire şi pe unii tineri. De aceea,
combătând această primejdie nimicitoare de familie şi de integritate a
fiinţei umane, Biserica noastră a intervenit în repetate rânduri pe lângă
forurile legiuitoare ale Ţării de a nu legifera anormalitatea, ci promo
varea unei educaţii şi renaşteri moral-creştine. Dacă cei ademeniţi in
păcate ca acestea au rămas adesea înstrăinaţi de sfânta Biserică şi de
darurile ei dătătoare de nemurire, şi lipsiţi de căldura inimilor noastre,
ca slujitori ai sfintelor altare, purtăm şi noi, cu toţii, Trupul cel văzut
al lui Hristos, povara rătăcirii lor. Dar privim acest tablou al durerilor
umane nu numai cu întristarea, ci şi cu încredinţarea că lisus Cel ce
le-a purtat pe acestea în preacuratul Său Trup, jertfindu-Se de bună
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voie pentru viaţa şi mântuirea lumii, ne va ajuta să nu trecem nepă
sători pe lângă aceste chipuri cuprinse de suferinţă morală şi deseori
fizică. Aceştia ne cheamă stăruitor, ca prin ei, să-L slujim pe însuşi
Hristos aşa cum ne-a lăsat pildă Sf. Ierarh Calinic de la Cernica. Spre
mângâierea noastră a tuturor, in această slujire a fraţilor, s-au şi im
plicat cu dăruire creştini şi creştine, împreună cu preoţii şi ierarhii lor.
De multe ori în mod tainic, monahi, studenţi şi elevi, credincioase din
comitetele parohiale au cercetat şi au alinat pe copiii părăsiţi sau alun
gaţi, i-au scos din ascunzişuri dându-le curaj să accepte ospitalitate,
şcolarizare, să fie botezaţi şi împărtăşiţi cu Sfintele Taine. Cu cât
această slujire a îmbrăcat forme neaşteptat de pilduitoare, înscriindu-se
in domeniul ştiut mai mult de Dumnezeu, cu atât socotim că ea trebuie
să devină, iubiţi părinţi slujitori şi fraţi creştini, fapte de însemnătate
a comuniunii în dragoste şi nădejde, ca şi cea liturgică, de la parohie
până la patriarhie. Sfântul Iacob, primul episcop al Ierusalimului defi
neşte astfel această lucrare : «Evlavia curată şi neîntinată înaintea lui
Dumnezeu şi Tatăl aceasta este : să cercetăm pe orfani şi pe văduve
în necazurile lor şi să ne păzim pe noi fără pată din partea lumii»
(1, 27).
Iubiţi fii şi fiice în Domnul Hristos,

Dincolo de toate încercările prin care trece omenirea şi cărora
suntem supuşi şi noi în societatea în care trăim, bucuria şi biruinţa
vieţii asupra morţii pe care le revarsă învierea Domnului trebuie să ne
stăpânească in viaţă cu toate darurile lor mântuitoare. Rămânând ca
şi strămoşii noştri pe temelia de neclintit pusă vieţii noastre de Cel
ce a biruit moartea prin Sfânta Sa înviere şi pe temelia poruncii celei
mari a iubirii, şi noi, cei de acum vom dobândi puterea de a birui şi
a trece peste toate încercările întâmpinate, întru slujirea unităţii Bise
ricii şi Neamului nostru, chemări permanente şi sfinte pentru noi toţi,
fiii acestei ţări. Unitatea şi împlinirea idealurilor ei de afirmare în
faţa popoarelor lumii trebuie să însufleţească responsabilitatea, capa
citatea şi devotamentul fiecăruia dintre noi, mai presus de opiniile per
sonale. La slujirea «acestei nădejdi vii» ne cheamă stăruitor însăşi con
ştiinţa noastră de fii ai unui popor creştin din naştere, îndreptat acum
cu maturizare creştină şi civică să ofere culturii şi civilizaţiei Europei,
valorile şi cultura sa îndestulate secol după secol la izvoarele sfinte
ale creştinismului nostru apostolic. Cetele da martiri ai lui Hristos,
«prietenii Mirelui» (Ioan 3, 29), în rândul cărora sunt şi sfinţi români,
care au învins moartea in cele aproape două milenii, Sfintele lor Moaşte
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şi Altarele de unde se inalţă neîncetat jertfa cea fără de sânge, îm
părtăşind cu hrana nemuririi milioanele de creştini, ca şi viaţa lor de
rugăciune şi evlavie sunt mărturii vii «câ atât predica apostolilor, cât
şi credinţa noastră n-au fost zadarnice» (I Cor. 15, 14). Cu această
moştenire şi cu aceste mărturii, adeverite şi reînnoite neîncetat, prin
jertfe şi răbdare sfântă de înaintaşii noştri, Biserica Ortodoxă Română
ne călăuzeşte către aurora celui de al treilea mileniu. Cu fiecare Li
turghie, cu fiecare botez, Sf. Taine şi cinstire a Sfinţilor, Biserica îşi
reînnoieşte viaţa ei şi a fiilor ei înălţându-i, călăuzindu-i, sfinţindu-i
neîncetat prin apă şiprin duh, făcându-i părtaşi dumnezeieştii firi.
Recunoscători pururea lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale
revărsate asupra Ţării şi fiilor ei, înrădăcinaţi dintru începuturi pe
teritoriul dăinuirii lor bimilenare, binecuvântat cu bogăţii spirituale,
cu dărnicia brazdei şi avuţiile dintru adâncuri, să avem încredinţarea
că numai uniţi cu toţii în slujirea refacerii ei cu valorile sufletelor
noastre, cu tot ceea ce avem mai bun şi mai sfânt ca vocaţie şi res
ponsabilitate, vom depăşi cu bine greutăţile actuale după pilda moşilor
şi strămoşilor noştri împodobiţi sufleteşte cu valorile ortodoxiei, ale
culturii şi artei mâinilor lor şi ale văzului lor lăuntric de iubire, blân
deţe şi înţelepciune faţă de toţi. Cu această simţire, acum când îl avem
între noi pe Hristos Cel înviat, îmbrăţişez pe toţi fraţii Ierarhi ai
Bisericilor din ţara noastră, de naţionalităţi diferite, chemându-i să
facem paşi, în lumina învierii lui Hristos spre pace şi împăcare în
dragostea Sa, şi intr-un singur cuget, ca fii ai Aceluiaşi Părinte ceresc,
să cântăm împreună imnul bucuriei, iertării şi comuniunii : «Ziua
învierii! Să ne luminăm popoare cu prăznuirea şi unul pe altul să ne
îmbrăţişăm. Să zicem : fraţilor, şi celor ce ne urăsc pe n o i; să iertăm
toate pentru înviere !». în nădejdea acestor sfinte împliniri, vă încre
dinţez, iubiţii mei fii duhovniceşti, şi în această zi a Paştilor noastre
străbune, de rugăciunea şi iubirea mea, îmbrăţişându-vă în Domnul pe
toţi cei din cinul preoţesc şi călugăresc, pe toţi binecredincioşii creştini
şi creştine, pe copii şi tineri, primăvara Sfintei noastre Biserici. Alăturându-mă prin acest cuvânt pastoral veseliei duhovniceşti a fiecărei
familii, vă doresc sărbătorire creştinească şi românească în deplină
sănătate, vestindu-vă tuturor,
HRISTOS A ÎN V IA T !

Al vostru Părinte duhovnicesc,

t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII O R T O D O X E R O M A N E

CUVÂNTUL PASTORAL
AL SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII O RT O D O X E ROMÂNE*
♦Precum sunt săg eţile
vitea z, aşa sunt c o p iii
t in e r i» (Ps. 126, 4).

în mâna ce lu i
p e ntru p ă rin ţii

Iubiţi credincioşi,
Părinţi ai fiilor Bisericii noastre,

Ne bucurăm căsuntemcunoscuţi şi apreciaţi pentru credinţa
noastră, pentrutradiţiile noastre şi pentru felul în care ne manifestăm
la marile praznice şi sărbători creştine. Aceste aprecieri se întemeiază
pe o realitate vie şi obiectivă a vieţii şi spiritualităţii noastre creştine,
numai că ne paşte un mare p>ericol : acela de a crede că toate lucrurile
merg bine. Nu ne referim de data aceasta la aspectul material al vieţii,
fiindcă este limpede pentru oricine cu câte lipsuri şi greutăţi se con
fruntă credincioşii în această perioadă de timp, ci ne referim la trăirea
noastră creştină, la aspectul duhovnicesc al vieţii noastre.
Sunt nenumărate relele care macină vlaga sufletului şi trupului
p>oporului român, dar una le întrece pe toate, pentru că pătrunde până
la rădăcina tainică a vieţii : este vorba de avort, de pruncucidere. Acest
păcat strigător la cer curmă viaţa la aproape un milion de copii în
fiecare an. Evident că pentru justificarea suprimării vieţii, înainte de
naştere, se invocă numeroase motive legate de starea materială a omu
lui şi anume : sărăcia unora dintre tinerii căsătoriţi, lipsa locuinţelor,
o lege post-decembristă mai permisivă decât oriunde în favoarea avor
tului. Se uită însă cel mai serios motiv, care este absenţa unei con
vingeri creştine puternice, referitoare la rostul familiei şi al copilului
şi care trece dincolo de greutăţile materiale şi greutăţile traziţiei.
Căsătoria creştină, ca Taină a iubirii este un act sfânt, de origine
dumnezeiască în care, prin preot, se împărtăşeşte harul Sfântului Duh,
unui tânăr şi unei tinere ce se unesc liber în căsătorie, care sfinţeşte
şi înalţă legătura naturală a căsătoriei lor la demnitatea reprezentării
unirii duhovniceşti dintre Hristos şi Biserică. Iubirea dintre soţi rodeşte
în Taina căsătoriei multe daruri, între care cel mai mare este acela al
naşterii de prunci. Fericirea celor doi este deplină şi binecuvântată de
Dumnezeu, atunci când apar şi pruncii : «Fericit este omul care-şi va
umple casa de copii», spune Proorocul David (Ps. 126, 5). Iubirea este
energie creatoare, ea cheamă la viaţă şi îmbogăţeşte viaţa. Comuniunea
*
Text adoptat
Copilului, 1 iunie 1997.

de

Sfântul Sinod

al

Bisericii

Ortodoxe

Române,

de

Ziua
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dintre soţ şi soţie nu impune numai nedesfacerea acestei legături, di
vorţul constituind o grea şi dureroasă boală morală a vremurilor noas
tre, ci aduce cu sine puterea ziditoare pentru început. Consfinţită in
Taina căsătoriei, iubirea îşi găseşte expresia in reciproca şi tainica dă
ruire a celor două fiinţe chemate la desăvârşire spirituală şi urmează
o lege universală, ieşită din plinătatea darurilor dumnezeieşti : «naş
terea de prunci». Această iubire, însă, ieşind de la Dumnezeu se în
toarce tot la El, nu singură, ci cu spor de viaţă nouă şi sfinţită de o
altă taină : copiii. Lumina din sufletul copilului pregăteşte cu anticipare
venirea împărăţiei lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul vede în copil
prototipul cetăţeanului împărăţiei cerurilor : «Adevărat zic vo uă: de
nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia
cerurilor» (Matei 18, 3).
A avea copii, înseamnă a primi binecuvântarea Iul Dumnezeu in
casa ta şi în sufletul tău. Cei ce nu iau aminte şi dispreţuiesc o familie
cu copii, sunt oameni fără frica lui Dumnezeu. Când vezi o mamă cu
pruncul în braţe, ai în faţă icoana Maicii Domnului cu Dumnezeiescul
Prunc Iisus Hristos in braţe şi te gândeşti la cuvintele Mântuitorului :
«Cine va primi un prunc ca acesta in numele Meu, pe Mine Mă pri
meşte» (Matei 18, 5).
Naşterea de prunci atrage după sine în fiecare familie o mare res
ponsabilitate. Părinţii lăcrimează şi trudesc tainic la soarta copiilor lor
cărora le dau naştere, aducându-i în trup care este lăcaşul sufletului.
Se îngrijesc de cele necesare creşterii trupeşti, dar sunt profund res
ponsabili şi de formarea lor duhovnicească. Copiii moştenesc de la
părinţi nu numai particularităţi fizice, ci şi trăsături morale. Copiii
poartă în ei calităţile şi, din păcate, şi unele defecte ale părinţilor. De
aceea, şi răspunderea viitorului părinte este foarte mare. De aceea,
o viaţă curată până la căsătorie este premisa naşterii de copii sănătoşi,
sufleteşte şi truneşte, care vor fi mai târziu bucuria părinţilor lor.
Iubiţii noştri Iii sufleteşti,
Cu durere vedem că în lumea noastră nu toţi oamenii sunt cu frica
lui Dumnezeu şi, încercaţi de greutăţi, sau ispitiţi de o viaţă mai uşoară,
uită lesne de poruncile lui Dumnezeu. Aşa se face că până şi rostul
căsătoriei poate fi răstălmăcit până la pervertire. Mulţi văd în ea fie
doar un mijloc lesnicios de a dobândi plăceri, fie o asigurare împotriva
neputinţelor de la bătrâneţe şi nicidecum o Taină sfântă a comuniunii
şi a iubirii. Nu-şi dau seama de faptul că menirea căsătoriei este de
săvârşirea personală a soţilor şi naşterea de prunci. Uitarea acestui
lucru generează egoismul dus până la limită, uneori întemeiat pe argu
mentul sărăciei materiale şi îi determină pe unii dintre semenii noştri
să nu-şi dorească prunci. Tragic pentru ei şi pentru neam este că, dacă
totuşi ei se zămislesc în pântece, recurg cu o iresponsabilă uşurinţă la
oribila crimă a avortului. Ba se întâmplă uneori şi, din păcate tot
mai frecvent ca, tinerii luaţi de valul păcătoşeniei, ce-1 revarsă puterea
celui rău in lume, greşind înainte de căsătorie, şi aflându-se în faţa
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linei sarcini să recurgă cu uşurinţă tot la această fărădelege. Porunca
a 6-a din Decalog spune limpede : «Să nu ucizi!» (Ieşire 20, 13). De
aceea, nu numai oamenii Bisericii, ci şi medicii, antropologii şi biologii
cinstiţi, ne spun că avortul, din moment ce întrerupe o viaţă cu iden
titate separată, este crimă. Embrionul, din momentul conceperii, este
viaţă cu existenţă, cu identitate de sine, individ cu toate drepturile.
Consecinţei acestui principiu fundamental — şi anume că embrionul
este o persoană din momentul conceperii — este aceea că femeia care
avortează copilul, cu voie, săvârşeşte ucidere ; iar complicitatea la avort
a bărbatului şi a medicului ginecolog, este complicitate la crimă. Pentru
Biserica Creştină avortul nu este un oarecare act nepermis, ci este,
fără nici o nuanţare, omor ; omor mai grav şi mai oribil decât altele
pentru că ia dreptul la viaţă unei fiinţe omeneşti înainte de a fi gustat
din aceasta şi mai ales înainte de a se învrednici de Sfântul Botez.
Lipsurile materiale nu sunt un argument serios pentru a justifica
avortul. Poţi ucide pe altul ca să trăieşti tu ? Iar pe de altă parte.
Dumnezeu ii dă fiecăruia pâinea cea de toate zilele. Ba s-a observat
şi faptul că aversiunea faţă de copil creşte odată cu avuţia. Iată de ce
s-a şi constatat că în zonele bine situate economic, există de multe ori
o natalitate scăzută.
Tinerii căsătoriţi, soţii în general, ducând o viaţă de familie cum
pătată, trebuie să primească binecuvântarea cerului, născând şi crescând
copii. N-am dorit să intrăm, cu îndrăzneală, în cea mai intimă taină
a iubirii : comuniunea dintre soţ şi soţie. Dar ne-am văzut siliţi, in
calitate de părinţi sufleteşti, care ne adresăm unor părinţi, să vă îm
părtăşim aceste gânduri, pentru că deşi suntem un popor creştin şi
evlavios, batem un trist record în lume cu întreruperile de sarcină şi
cu familiile destrămate prin divorţ, care se înmulţesc de la o zi la alta.
Iubiţii noştri, fii şi fiice sufleteşti,

Toate păcatele sunt urâte de către Dumnezeu. Crima, însă, din
rândul căreia face parte şi avortul, este un păcat din categoria celor
strigătoare la cer. Sângele vărsat strigă la Dumnezeu pentru răzbunare.
Nici un atentat împotriva copilului nu rămâne fără urmări. Nu numai
avortul, dar şi contracepţia, au urmări grave şi dureroase. Violarea
legilor naturale, aşezate de Dumnezeu, prin practici anticoncepţionale
presupune şi expunerea la sancţiuni ulterioare. Natura nu se lasă în
şelată fără ca sănătatea femeii, mai ales, să nu resimtă loviturile răz
bunătoare ale ei.
Dincolo de consecinţele tragice ale avortului asupra mamei în
particular şi asupra familiei in general, acest păcat are urmări catas
trofale, cu consecinţe de nebănuit şi pe tărâm naţional. De aceea, con
siderăm că acest aspect l-ar putea observa cu mai multă atenţie şi
forurile legiuitoare, reanalizând condiţiile liberalizării avortului. Noi
am fost un neam sănătos şi viguros, însă nu după mulţi ani, dacă vom
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continua aşa, vom deveni o ţară îmbătrânită, lipsită de vlagă şi perspec
tivă, aducând atingere gravă fiinţei biologice şi spirituale proprii. Ne
place să ne lăudăm cu înaintaşii noştri, şi nu e rău, dar ei aveau o altă
mentalitate. Oricât de greu le-ar fi fost, ei aduceau copii pe lume şi-i
creşteau in frică de Dumnezeu. Când iudeii se lăudau cu strămoşul
Avraam, Mântuitorul le-a zis : «dacă aţi fi fiii lui Avraam, aţi face
faptele lui Avraam» (Ioan 8, 39).
Nădăjduind că aceste frământări şi tristeţi din sufletele noastre
vor ajunge la inimile frăţiilor voastre, mame şi taţi, tineri şi bunici şi
că împreună vom medita serios asupra perspectivei noastre vremelnice
şi veşnice, atât ca Biserică, cât şi ca neam, vă împărtăşim părinteşti
binecuvântări şi ne rugăm Bunului Dumnezeu ca pruncii şi nepoţii să
vă crească frumoşi şi sănătoşi «ca nişte vlăstare tinere de măslin, împrejand mesei voastre» (Ps. 127, 3).
PREŞEDINTELE SFÂNTULUI SINOD

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

- VIAŢA*BI$tRKtA$CA*
SCHIMB DE SCRISORI IRENICE ÎNTRE
PREA FERICITUL PĂRINTE PATRIARH TEOCTIST
ŞI ÎNTÂISTĂTĂTORI DE B ISERICI CREŞTINE
Şl ALTE PERSONALITĂŢI CU PRILEJUL
SĂRBĂTORII ÎN V IE R II DOMNULUI DIN ANUL 1997
Ca în fiecare an, sărbătoarea învierii Domnului nostru lisus Hristos
a prilejuit, şi in 1997, un schimb tradiţional de scrisori irenice între
Intâistătătorii Bisericilor creştine. Pe lângă bucuria Sărbătorii şi urări
arhiereşti de sănătate şi sporire duhovnicească, pe care Intâistătătorii
Bisericilor creştine şi le-au adresat reciproc, atât personal, cât şi ierar
hilor, clerului şi fiilor duhovniceşti ai Bisericilor pe care le păstoresc,
aceste scrisori scot în evidenţă şi bogăţia de evenimente pe plan biseri
cesc a anului 1097, fiind în acelaşi timp un prilej de retrospectivă a
contactelor directe dintre conducătorii bisericeşti şi Bisericile creştine
din întreaga lume în acest an.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a trimis îndătinata scrisoare
irenică întâistătâtorilor Bisericilor Ortodoxe surori, celor ai Bisericilor
Ortodoxe Orientale, Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al 11-lea, Preşe
dintelui Conferinţei Internaţionale a Episcopilor Vechi-catolici, Arhi
episcopului dc Canterbury, Primatul Comuniunii Anglicane din întreaga
lume, conducătorilor Bisericilor Luterane din diferite ţări, conducătorilor
organizaţiilor ecumenice internaţionale, unor ierarhi ce păstoresc în
diaspora ortodoxă, unor cardinali romano-catolici cu care Prea Fericirea
Sa a avut contacte directe, precum şi ierarhilor români din diaspora.
Redăm. în continuare textul scrisorii trimise de Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Arhiepiscopul
Constantinopolului — Noua Romă, Patriarhul ecumenic :
Sanctitatea Voastră,
Cu bucurie sfântă izvorâtă din taina Mormântului gol al Mântuito
rului lumii, salutăm frăţeşte pe Sanctitatea Voastră şi pe toţi clericii şi
credincioşii ce-i aveţi în păstorire cu vestirea cea sfântă : «Hristos a
înviat !».
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Cu «Adevărat a Înviat Hristos /». In lumina acestui adevăr — sin
gurul mântuitor — abordăm propria noastră viaţă, viaţa Bisericii, viaţa
lumii. O lume în general insensibilă faţă de taina învierii. Căci moartea
este pretutindeni prezentă.
Întreaga noastră credinţă este fundamentată, însă, pe adevărul că,
prin moartea Sa, Hristos a schimbat însăşi natura morţii. Aceasta devine
trecere — Paşte — spre Împărăţia lui Dumnezeu. «Cu moartea pc
moarto călcând», Hristos devine «începătura celor adormiţi» (I Cor. 15.
20), transformând tragedia morţii în cea mai luminată izbândă.
în lumina acestui crez şi a acestei speranţe, singurele care dau sens
luptei Biscricii în năzuinţa de propovăduire a adevărului şi de regăsire
a unităţii creştine, dorim Sanctităţii Voastre ajutorul !ui Dumnezeu
întru strădania ce o depuneţi pentru slava Numelui Său.
TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII O R T O D O XE R O M A N E

Scrisori irenice similare au fost adresate de către Prea Fericirea Sa
şi celorlalţi întâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi şefilor de
Biserici creştine şi personalităţilor ecumenice :
1. Prea Fericirea Sa Petru VI, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi
al întregii A frici;
2. Prea Fericirea Sa Ignatie IV, Patriarhul Antiohiei şi al întregu
lui Orient ;
3. Prea Fericirea Sa Diodor I, Patriarhul Ierusalimului ;
4. Sanctitatea Sa .ilexei II, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii ;
5. Sanctitatea Sa Pavle, Patriarhul Serbiei ;
li. Sanctitatea Sa Maxim, Patriarhul Bulgariei ;
7. Sanctitatea Sa Ilic II, Patriarhul Catolicos al întregii Georgii ;
8. Prea Fericirea Sa Chrysostomos, Arhiepiscopul Noii Justiniana
şi al întregului Cipru ;
9. Prea Fericirea Sa Serafim, Arhiepiscopul Atenei şi a toată Gre
cia ;
10. Prea Fericirea Sa Anastasie, Arhiepiscop de Tirana şi a toată
Albania ;
11. Prea Fericirea Sa Vasile, Mitropolitul Varşoviei şi a toată Polo
nia ;
12. Prea Fericirea Sa Dorotei, Mitropolitul Cehiei şi Slovaciei ;
13. Eminenţa Sa Ioan, Arhiepiscopul Kareliei şi a toată Finlanda ;
14. Prea Fericirea Sa Theodosius, Arhiepiscop de Washington,
Mitropolit al întregii Americi şi al Canadei ;
15. Eminenţa Sa Theodosios, Arhiepiscop de Tokio, Mitropolit al
întregii Japonii ;
16. Eminenţa Sa Ieremia, Mitropolitul Franţei, Exarh de Iberia ;
17. Eminenţa Sa Damaskin, Mitropolitul Elveţiei ;
18. Eminenţa Sa Panteleimon 11, Mitropolit de Tesalonic ;
19. Prea Fericirea Sa Vladimir, Mitropolit al Kievului şi al întregii
Ucraine ;
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20. înalt Prea Sfinţia Sa Victorin, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada ;
21. înalt Prea Sfinţia Sa Serafim, Mitropolitul Mitropoliei Orto
doxe Române pentru Germania şi Europa Centrală ;
22. Prea Sfinţia Sa Nathaniel, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Ro
mâne din Detroit-America ;
23. Sanctitatea Sa Karekin 1, Patriarh Catolicos Suprem al tuturor
armenilor ;
24. Sanctitatea Sa Aram, Catolicos armean al Ciliciei;
25. Sanctitatea Sa Senuda III, Papă şi Patriarh al Bisericii Orto
doxe Copte ;
26. Sanctitatea Sa Abbuna Paulos, Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Etiopiene ;
27. Sanctitatea Sa Moran Baselius Marthoma Mathews II, Patriarh
Catolicos al Bisericii Ortodoxe Siriene ;
28. Sanctitatea Sa Ignatius Zakka I Ivas, Patriarh Ortodox Sirian
al Antiohiei ;
29. Sanctitatea Sa Mar Dinkha IV, Patriarh Catolicos al Bisericii
Asiriene a Răsăritului ;
30. Eminenţa Sa Antonim Jean Glazemaker, Arhiepiscop de Utrecht, Preşedintele Conferinţei Internaţionale a Episcopilor Vechi Cato
lici ;
31. Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul I I ;
32. Eminenţa Sa Karl Lehman, Preşedintele Conferinţei Episcopilor
Catolici din Germania ;
34. Graţia Sa George Leonard Carey, Arhiepiscop de Canterbury,
Primat a toată Anglia şi al Comuniunii anglicane din întreaga lume ;
35. Excelenţa Sa Dr. Klaus Engelhard, Preşedintele Bisericii Evan
ghelice din Germania ;
36. Eminenţa Sa Karl Gustav Hammar, Arhiepiscop de Uppsala şi
Primat al Bisericii Luterane din Suedia ;
37. Revd. Dr. Konrad Raiser, secretarul general al Consiliului Ecu
menic al Bisericilor ;
38. Revd. Dr. Jean Fischer, secretarul general al Conferinţei Bise
ricilor Europene ;
39. Revd. Dr. Milan Opocensky, secretarul general al Alianţei Mon
diale Reformate ;
40. Mr. Ishmael Noko, secretarul general al Federaţiei Mondiale
Luterane.
La rândul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
scrisori irenice de la Intâistătătorii şi conducătorii de Biserici mai sus
menţionaţi, precum şi de la alte personalităţi ecumenice.
Redăm în continuare, scrisorile irenice primite de către Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist, cu prilejul marii sărbători a învierii
Domnului, din anul acesta.
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului-Noua Romă :
B. o . R. — 2
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Prea Fericite Teoctist,
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Prea iubit şi mult dorit frate in Hristos Dumnezeu şi împreună
liturghisitor cu Smerenia noastră, căldures imbrăţişându-Vă în Domnul,
cu deosebită bucurie ne adresăm prea cinstitei Voastre Prea Fericiri !
«Bucuraţi-vă popoare şi vă veseliţi !
înger a stat pe piatra mormântului
Şi nouă ne-a vestit :
«Hristos a înviat din morţi,
Mântuitorul lumii».
Pe toate le-a umplut de bună-mireasmă,
Bucuraţi-vă popoare şi vă veseliţi !»
Nu există, Prea Fericite şi prea cinstie frate şi împreună liturghi
sitor, veste mai îmbucurătoare decât vestea învierii Domnului nostru
lisus Hristos, deoarece aceasta este vestea biruinţei asupra morţii, a
putinţei de a dobândi în Hristos viaţa veşnică, a triumfului dragostei
care pe sine se jertfeşte, asupra urii care ucide, a slavei Celui Care Se
supune prin ascultare faţă de voia lui Dumnezeu până la moarte, şi a
înălţării şi şederii Lui de-a dreapta Tatălui, ca cel dintâi intre mulţimile
de oameni care îi vor urma.
Pentru că s-a îndepărtat de Dumnezeu, a arătat neîncredere în făgă
duinţele Lui şi a întors dragostea faţă de Dumnezeu şi de semeni numai
spre sinea egoistă, lumea se luptă cu frica de moarte, deoarece aceasta
face fără rost toate realizările îndelungatelor şi grelelor sale eforturi.
Pentru a recăpăta elanul sufletesc în viaţă şi pentru «a-şi injecta» o
doză de optimism existenţial în ceea ce priveşte viitorul, lumea creează
continuu noi teorii rătăcite, prin care încearcă să se convingă că depă
şeşte moartea fizică, dar se înşală !
Cu toate acestea, există un fapt confirmat din punct de vedere
istoric, care nu decepţionează, un fapt trăit neîntrerupt de cei care de
atunci până astăzi au crezut, un fapt care constituie singurul răspuns
satisfăcător şi complet la asemenea tendinţe şi dorinţe ale existenţei
umane, care, aflată într-o situaţie tragică, se confruntă cu faptul inexo
rabil al morţii ce distruge totul : este faptul învierii lui Hristos, prin
care pentru toţi cei ce cred în El, moartea se omoară. De multe ori
acesta a fost adeverit de Domnul, de nenumărate ori a fost trăit de
sfinţi şi neîncetat este trăit in Sfânta noastră Biserică Ortodoxă. Cel
care crede în Dumnezeu, Care L-a trimis pe Domnul în lume, s-a mutat
de la moarte la viaţă şi încă la viaţa veşnică.
De aceea nu ne surprinde nicidecum elanul spiritual foarte puternic
prin care imnografii Bisericii se exprimă atunci când este vorba despre
acest fapt, simţind învierea în toată profunzimea şi extensiunea semni
ficaţiei ei. Cuvântul îngerului «Hristos a înviat din morţi» a umplut
totul de bună mireasmă. Gura Femeilor-de-mir-purtătoare s-a umplut
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de bucurie când a grăit : «înviat-a Domnul !». Prin învierea din morţi
a Domnului toate imaginile lumii s-au lum inat!
Aceasta este vestirea credinţei noastre, care pe toate le umple
de negrăită armonie spirituală şi face să amuţească zarva şi zbuciumul
existenţei aflate în agonie. Pentru că Hristos a înviat, moartea s-a
omorât şi dezintegrarea văzută a vieţii fizice nu constituie — pentru
cel credincios — nimic altceva decât trecerea de la moartea acesta la
viaţa veşnică, adică la viaţa in Dumnezeu, preschimbată în duh, viaţă
în plinătatea ei, covârşită de bogăţia negrăită a trăirilor adevărate şi de
desfătarea duhovnicească a tuituror dorinţelor binecuvântate ale fiecărei
existenţe personale, a fiecăruia dintre noi.
Aşadar, toate s-au umplut de bucurie atunci când au trăit taina
învierii. Trăirea faptelor aducătoare de bucurie, dintre care cel mai
mare este învierea, în comuniunea de credinţă cu prea iubita şi mult
preţuita Voastră Prea Fericire şi cu ceilalţi fraţi Arhierei ne face să
simţim şi mai puternic această bucurie de nespus.
De aceea, şi noi ne bucurăm împreună cu fraţii şi cu împreună-liturghisitorii care se bucură, prăznuim împreună cu toată pleroma Bise
ricii cu prilejul învierii Domnului şi, aflându-ne în această stare sufle
tească, prin această frăţească Scrisoare Patriarhală pascală, comunicăm
cu Prea Fericirea Voastră, prea iubite frate ! Astfel trăind împreună
bucuria invierii Domnului, să ne bucurăm de îndoita ei desfătare
duhovnicească. Petrecând in acest fel învierea, sâ vedem cum inima
noastră se întoarce prea plină deoarece, prin fericirea de a da bucurie,
se vede bogăţia dumnezeieştii răsplătiri.
încheiem cu inima săltând de bucurie şi cu gura vestind taina
învierii.
îmbrăţişăm cu pascală îmbrăţişare pe prea cinstita Voastră Prea
Fericire şi împreună cu Prea Sfânta Biserică aflată sub arhipăstorirea
Prea Fericirii Voastre, cu cinstita Ierarhie, cu alesul Cler şi credinciosul
popor, strigăm cu mare glas : «Hristos a înviat din morţi, Mântuitorul
lumii !».
Al prea cinstitei Voastre Prea Fericiri iubit frate în Hristos,
t BARTOLOMEU I AL CONSTANTINOPOLULUI
Sfintele Paşti 1997»

Prea Fericirea Sa Petru VI, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al
întregii Africi :
Prea Fericite Teoctist,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Patriarh al României,
Prea iubit şi mult dorit frate în Hristos Dumnezeu şi împreună-liturghisitor cu Smerenia noastră, călduros îmbrăţişându-Vă în Domnul,
cu deosebită bucurie ne adresăm Prea Fericirii Voastre !
Ziua aleasă şi sfântă, cea una a sâmbetelor a sosit şi cu vrednicie
«cerurile să se veselească» doarece «Hristos S-a sculat şi întregii lumi
a dat lumina biruitoare».
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Ziua cea una a sâmbetelor a alungat întunericul păcatului, iar
mântuirea care a răsărit lumii din mormântul cel purtător de viaţă al
Domnului, umple de bucurie şi nădejde inimile tuturor fiilor credincioşi
ai Bisericii, chemându-i să se îmbrăţişeze unii pe alţii, grăind cu mare
glas :
HRISTOS A ÎN V IA T !

Aceasta este vestea îmbucurătoare adusă de îngeri, aceasta este
credinţa veşnică a Bisericii întru care s-a întărit zidirea ei, pe care nu
au putut s-o zdruncine nici împrejurările grele, nici crizele şi nici
situaţiile dificile prin care trece lumea aceasta, pentru că «Iisus este
acelaşi şi ieri şi azi şi in veci» (Evr. 13, 8).
«Sărbătoarea sărbătorilor şi al praznicelor praznice cu binecuvântare
umple de bucurie inimile tuturor, fiindcă dăruitu-s-a «harul lui Dum
nezeu cel de mântuire tuturor oamenilor» (Tit 2, 11) şi «lumina cea
fără de început tuturor a strălucit trupeşte din mormânt», încredinţându-ne că «există Fiul lui Dumnezeu, Cel ce mântuieşte neamul ome
nesc».
în această zi, când «toate s-au umplut de lumină», şi noi ne-am
învrednicit, împreună cu prea cucernicul cler şi poporul cel credincios
al lui Dumnezeu, să Vă cercetăm cu gândul întru veselia duhului şi
bucuria inimii pe mult dorita Voastră Prea Fericire. Astfel, de aici, din
scaunul sfântului slăvitului Apostol şi Evanghelist Marcu, ne rugăm
Mântuitorului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos să dăruiască Prea
Sfintei Biserici Ortodoxe Române bunăstare şi pace, iar prea cinstitei
Voastre Prea Fericiri să Vă dea ani mulţi în care să prăznuiţi cu bucurie
duhovnicească învierea de-viaţă-purtătoare a Domnului şi, cu veselie,
să staţi înaintea tainei sfinte a ospăţului credinţei.
Cu acestea, împreună cu îngerii, cu mare glas Vă adresăm pascala
salutare de bucurie aducătoare «Hristos a înv iat!» şi călduros îmbrăţişându-Vâ încă o dată cu sfântă sărutare, rămânem prea plecat,
Al Prea Fericirii Voastre iubit frate în Hristos,
t PETRU AL ALEXA N DRIEI
In marea cetate a Alexandriei, la Sfintele Paşti 1997»

Prea Fericirea Sa Ignatie IV, Patriarhul Antiohiei şi al întregului
O rient:
«Prea Fericite Teoctist
Patriarh al României,
Prea iubit şi mult dorit frate în Hristos Dumnezeu şi împreună-liturghisitor cu Smerenia noastră, frăţeşte îmbrăţişându-Vă în Domnul,
cu aleasă bucurie ne adresăm Prea Fericirii Voastre !
Străbătând vremea nevoinţelor postului şi sporirii în virtuţi, ajun
gem la Sfânta înviere de lumină dătătoare în mijlocul războaielor, cutre
murelor, potopului, ciumei, foametei, într-o vreme în care toată lumea
trece printr-o gravă criză spirituală şi morală. Nesiguranţa şi neîncre
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derea pun stăpânire peste popoarele pământului. Mii şi mii de neno
rociri, ateismul, materialismul hedonist, parareligiile şi satanismul se
năpustesc asupra societăţii naţiunilor. In mijlocul acestei stări de lucru
se ridică solidar toţi cei care cred cu fermitate In Mântuitorul pentru
ca, cu o gură şi o inimă să înalţe dumnezeieşti cântări de prea slăvire
Cuvântului lui Dumnezeu întrupat, Care pentru noi S-a răstignit şi a
înviat a treia zi din Mormânt spre a milui zidirea Sa cea afundată în
adâncul păcatului şi neînfrânării.
De aceea, Noi, Intâistătătorii Bisericilor Autocefale, aflaţi în fruntea
poporului evlavios al Domnului, îl păstorim şi îl călăuzim pe acesta la
lăcaşurile mântuirii. în lupta duhovnicească suntem primii şi, ca nişte
buni cârmaci, ducem corabia Sfintei Biserici a lui Hristos la limanul
cel lin al mântuirii prin învierea Mântuitorului.
Cu aceste gânduri în minte, în această aleasă zi a învierii Mântuito
rului Hristos, zi care ne aduce toată bucuria duhovnicească, din tot
sufletul urăm prea iubitei şi mult preţuitei Voastre Prea Fericiri, zile
îndelungate, sănătate trainică şi întărire de la Izbăvitorul Care a înviat,
în exercitarea îndatoririlor arhipăstoreşti spre binele Prea Sfintei Bise
rici a României, a Sfintei noastre Ortodoxii şi a întregii lumi.
Cu acestea, încă o dată, îmbrăţişăm călduros cu sfântă sărutare în
lisus Hristos Cel înviat pe Prea Fericirea Voastră prietenă şi urăm
ÎI.PP.SS. şi PP.SS. Arhierei din jurul Prea Fericirii Voastre, distinsului
Cler şi binecredinciosului popor al Prea Sfintei Biserici Ortodoxe al
cărei întâistătător sunteţi un Paşte fericit cu dragoste şi pace.
Cu aleasă dragoste,
Al mult preţuitei Voastre Prea Fericiri, iubit frate în Hristos Cel
înviat şi întru toate de tot binele voitor,
t IGNA TIE

AL

IV-LEA

al

Antiohiei

Damasc, Sfintele Paşti 1997»

Prea Fericirea Sa Diodor 1, Patriarhul Ierusalimului :
f DIODOR I,
din mila lui Dumnezeu Patriarh al Sfintei Cetăţi a Ierusalimului
şi al întregii Palestine,
Prea Fericitului Teoctist
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Locţiitor al Cezareii Capadociei,
Mitropolit al Ungrovlahiei şi Arhiepiscop al Bucure ştiului,
sfântă îmbrăţişare în Hristos lisus, Cel ce cu slavă din morţi a
înviat!
După ce m-am închinat cu toată evlavia prea cinstitelor Patimi ale
Domnului şi Dumnezeului nostru lisus Hristos şi am primit prin ele
puterea de la Dumnezeu în lupta ce ne stă înainte împotriva începătoriilor şi stăpânilor veacului acestuia, cu credinţă adâncă şi nezdrunci
nată mărturisim că «ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului
Său» (Rom. 5, 10). De aceea, prăznuim cu toată bucuria slăvită Sa înviere
din morţi, prin care a dăruit neamului omenesc nestricăciune şi viaţă.
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Trăind această mare minune de-a lungul veacurilor pe pământul
Sfânt-de-Dumnezeu-umblat le vestim mai înainte tuturor celor care vin
aici «de la miazănoapte, de la apus şi dinspre mare» şi le arătăm ca pe
o mărturie palpabilă a învierii, Mormântul gol — dar de viaţă purtă
tor — şi le aducem vestiri inspiraţi de constatarea fermă a îngerului :
«nu este aici, ci s-a sculat» (Luca 24, 6)
Nu numai acestea, ci, făcându-ne părtaşi Patimilor Sale, pe care
Făcătorul şi Stăpânul a toate le-a primit pentru noi, neîncetat luăm de
la El putere sufletească şi trupească şi mai ales în împrejurările grele
şi dureroase care s-au abătut asupra noastră în ultimul timp. Primim
această putere spre mângâierea mult încercatului popor al prea Sfintei
noastre Biserici a Sionului, Maica tuturor, supusă acum unor noi greu
tăţi. Totodată, noi transmitem tuturor celor din jurul nostru nădejdea
izbăvirii şi- i încredinţăm că harul lui Dumnezeu împârăţeşte prin
dreptate spre viaţă veşnică prin Iisus Hristos «Domnul nostru» (Ro
mani 5, 21).
De aceea, cu prilejul învierii Domnului cea aducătoare de veselie
duhovnicească, comunicăm bucuroşi cu prea cinstita Voastră Prea Feri
cire, cu frăţească dragoste Vă adresăm călduroasele noastre felicitări şi
urări pascale. Vă încredinţăm că, în smeritele dar fierbinţile rugăciuni
pe care le înălţăm de la Prea Sfântul Mormânt de viaţă purtător, pome
nim cinstitul nume al Prea Fericirii Voastre şi al ÎÎ.PP.SS. şi PP.SS.
iubiţi fraţi Arhierei din jurul Prea Fericirii Voastre, cerând de la Dom
nul Care a înviat să sfinţească prin binecuvântarea Sa de har izvorâtoare, viaţa şi lucrarea arhipastorală a Prea Fericirii Voastre, şi să Vă
trimită de sus tot darul desăvârşit spre mântuirea poporului numit cu
numele lui Hristos, popor ce V-a fost încredinţat.
Cu acestea, sărbătoreşte Vă adresăm salutarea «Hristos a înviat !»,
Vă îmbrăţişăm cu frăţesc dor întru Izbăvitorul sufletelor noastre şi
rămânem,
Al iubitei Voastre Prea Fericiri,
Iubit frate în Hristos,
t D IO D O R

I. Patriarhul

Ierusalimului

Sfânta Cetate a Ierusalimului
Sfintele Paşti 1997»

Sanctitatea Sa Alexei II, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii :
Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate în Domnul şi coliturghisitor
în faţa tronului lui Dumnezeu,
în această «sfântă şi aleasă zi», slăvindu-L pe Hristos, de viaţă
dătătorul «care sălăşluieşte în lumina veşnică» şi care a înviat din
morţi, Vă salut din toată inima, Prea Fericirea Voastră, cu cuvintele
sfântului mesaj pascal :
HRISTOS A ÎN V IA Ţ I
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Biserica lui Hristos sărbătoreşte Sfintele Paşti în bucuria spirituală
şi respectul faţă de taina învierii. «Acum toate s-au umplut de lumină,
cerul şi pământul şi cele dedesubt», întrucât «El va înlătura moartea pe
vecie» (Isaia 25, 8), închisorile iadului vor fi sfărâmate şi multe locuri
în casa lui Dumnezeu pregătite de Ei de la întemeierea lumii vor fi
deschise celor binecuvântaţi (Matei 25, 34). Speranţa noastră este
deplină, întrucât Dumnezeu Atotputernic «ne va învia şi pe noi prin
puterea Sa» (I Cor. 6, 14) pentru ca noi să intrăm în bucuria Domnului
(Matei 25, 23).
Fie ca Mântuitorul înviat să ne lumineze cu lumina Slăvitei Sale
învieri şi să dea harul Său nemărginit Prea Fericirii Voastre, înzecindu-vă puterea în slujirea patriarhală pentru binele Sfintei Ortodoxii.
Cu dragoste în Hristos înviat,
t ALEXEl,
Patriarh al Moscovei şi întregii Rusii»

Sanctitatea Sa Pavle, Patriarhul Serbiei :
Iubit frate intru Hristos şi impreună-slujitor al smereniei noastre,
Teoctist, salutăm respectuos pe Prea Fericirea Voastră şi Vă sărutăm
frăţeşte !
în aşteptarea luminosului Praznic al Praznicelor, învierea lui
Hristos Mântuitorul, Vă adresăm sincere felicitări şi doriri de bine,
adresându-vă cu bucurie urarea pascală :
HRISTOS A ÎN V IA T !

«Căci pentru mine a vieţui este Hristos, iar a muri este câştig», zice
Sfântul Apostol Pavel (Filipeni 1, 21). A trăi după învăţătura lui Hristos,
adică a duce o viaţă dreaptă şi curată, înseamnă a trăi în conformitate
cu învăţăturile evanghelice despre adevăr, dreptate, credinţă, morală,
nădejde şi dragoste. Mântuitorul spunea : «Eu am venit ca lumea viaţă
să aibă şi din belşug să aibă» (Ioan 10, 10). El însuşi a biruit răul şi
păcatul în om, a învins răul în lume. Dar cel mai mare rău este moartea
ca «plată pentru păcat». Hristos e singurul în istoria neamului omenesc
Care poate să spună «Eu sunt învierea şi viaţa ; cel ce crede în Mine,
chiar dacă va muri, va trăi» (Ioan 11, 25). învierea lui Hristos este
dovada biruinţei asupra diavolului, suferinţei şi morţii. El este un
exemplu pentru om că şi el este capabil de a înlătura răul şi împreună-slujitor în Hristos Cel înviat.
t PAVLE,
Patriarhul Serbiei»
Belgrad, Sf. Paşti, 19ţ>7

Sanctitatea Sa Maxim, Patriarhul Bulgariei •
«Prea Fericitului Teoctist,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
Bucureşti
Prea Fericirea Voastră,
Iubit în Domnul şi Stăpânul nostru.
HRISTOS A ÎN V IA T !
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Vă salut, cu frăţească dragoste, cu ocazia luminoasei sărbători a
învierii lui Hristos. Având binecuvântarea lui lisus înviat : «Pace vouă.
Bucuraţi-vă !» (Ioan 20, 19 ; Matei 28, 9), slăvim, în aceste sfinte zile
pascale, împreună cu fiii duhovniceşti ai Sfintei Biserici Ortodoxe,
marea biruinţă a Binelui asupra Răului, a Vieţii asupra mortalităţii şi
morţii, întrucât «Hristos a înviat din morţi, fiind începătură a învierii
celor adormiţi» (I Cor. 15, 20).
Luminaţi de bucuria nemărginită adusă de sărbătoarea sărbătorilor,
de biruinţa biruinţelor — învierea biruitoare a lui Hristos, sufletele
noastre se bucură cu mare încântare. Cuvintele sfinte ale Mântuitorului :
«Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va
trăi» (Ioan 11, 25) ne încurajează în propovăduirea sfintei credinţe
Ortodoxe, dau un înţeles vieţii noastre pământeşti şi ne ajută spre înăl
ţarea spirituală pe scara creşterii duhovniceşti. Ele ne întăresc în spe
ranţa mântuirii şi vieţii veşnice în împărăţia Cerurilor.
In această credinţă curată şi sfântă trăire spirituală mă rog ca
Dumnezeu să dea Prea Fericirii Voastre putere şi sănătate şi să Vă
ajute în slujirea Sfintei Voastre Biserici pentru binele Sfintei Ortodoxii.
Ne încredinţăm sfintelor Voastre rugăciuni şi rămânem, al Prea
Fericirii Voastre credincios frate şi coliturghisitor în Domnul,
t M A X IM ,
Patriarhul Bulgariei
Sofia, la Sfintele Paşti 1997»

Sanctitatea Sa llie 11, Patriarhul Catolicos al întregii Georgii :
Prea Fericirea Voastră, iubit frate în Hristos,
H RISTOS A ÎN V IA T !

După săvârşirea Tainei Divine a Mântuirii omenirii, inimile noastre
sunt pline de cea mai mare bucurie a învierii lui Hristos. Toate tainele
Domnului sunt de neconceput pentru mintea umană, însă ele sunt lim
pezi şi apropiate oricărui credincios cu inimă iubitoare.
Ne rugăm Domnului să ne dăruiască posibilitatea de a depăşi cu
răbdare şi dragoste toate durerile şi dezastrele cu care suntem confrun
taţi astăzi.
Vă felicităm plini de speranţă şi de bucurie cerească la aniversarea
slăvită a Paştelui.
Fie ca Domnul nostru lisus Hristos să Vă dea viaţă lungă pentru
binele Bisericii Voastre şi al întregii Ortodoxii.
A D EV Ă R A T A ÎN V IA T !

Vă îmbrăţişăm cu dragoste în Hristos şi rămânem,
ELIA II, Patriarh Catolicos al Întregii Georgii»
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Prea Fericirea Sa Chrysostomos, Arhiepiscop de Noua Justiniana
şi al întregului Cipru :
Prea Fericite Teoctist, Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolit al Ungrovlahiei şi Patriarh al României,
prea iubit şi mult dorit frate în Hristos,
călduros îmbrăţişăndu-Vă frăţeşte întru Domnul,
cu deosebită bucurie ne adresăm prea cinstitei Voastre
Fericiri !

Prea

Lumea întreagă pleacă genunchi smerit înaintea smereniei necu
prinse a Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu, Care a venit să sufere de
bună voie crucea şi moartea pentru a ne spăla de păcate şi a ne da
putinţa întoarcerii la frumuseţea cea dintâi. Tot pământul prăznuieşte
cu prilejul învierii celei de a treia zi din morţi a lui Hristos răstignit,
al înălţării Lui la Cer şi şederii de-a dreapta scaunului măririi lui
Dumnezeu Tatăl.
Cerul şi pământul şi cele dedesubt luminat prăznuiesc slăvită
înviere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin care viaţă ne-a dă
ruit. Ca sentimente de triumf şi slavă, bucuria şi veselia se revarsă
din belşug în inimile creştinilor de pe tot pământul din pricina acestui
fapt mai presus de fire şi lumii de mântuire.
Cu sufletele pline de bucuria învierii şi cu chipurile luminate de
lumina ei neînserată, şi noi aducem cântări de slavă Domnului Hristos
care a zdrobit legăturile iadului şi a biruit puterea morţii. Totodată,
adresăm prea cinstitei Voastre Prea Fericiri salutarea dumnezeiască
şi de-duhovnicească-bucurie-aducătoare
«Hristos a în v iat!» şi Vă
urăm sănătate trainică întru cât mai mulţi ani, fericire în toate şi pu
tere din belşug de la Cel de Sus spre împlinirea gândurilor bune pe
care le aveţi faţă de Sfânta Ortodoxie
Dumnezeu să dăruiască bunăstare şi întru toate bună sporire prea
sfintei Biserici Ortodoxe Române pe care El a încredinţat-o prea înţeleptei arhipăstorii a Prea Fericirii Voastre.
Rugându-Vă să transmiteţi omagiile şi urările noastre pascale iu
biţilor şi cinstiţilor ierarhi fraţi care alcătuiesc Sfântul Sinod din ju
rul Prea Fericirii Voastre, încă o dată Vă îmbrăţişăm cu sfântă săru
tare şi rămânem
Al prea cinstitei Voastre Prea Fericiri, iubit frate în Hristos,
CH RISOST O M OS AL CIPRULUI
In sfânta Arhiepiscopie a Ciprului,
Sfintele Paşti 1997»

Prea Fericirea Sa Serafim, Arhiepiscop al Atenei şi a toată Grecia :
Prea Fericite Teoctist,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Patriarh al României,
Prea iubit şi mult dorit frate în Hristos Dumnezeu şi împreunăliturghisitor cu Smerenia noastră, călduros îmbrăţişându-Vă în Domnul,
cu deosebită bucurie ne adresăm Prea Fericirii Voastre!
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Acum, când trăim zilele mântuitoarelor patimi ale lui
Hristos
Dumnezeul nostru, zile ce ne aduc adevărat folos sufletesc, slăvim în
vierea Lui din morţi cea de a treia zi, prăznuim cu bucurie, împreună
cu cetele iubitoare de praznic, purtând în mâini făclie şi săltând de
duhovnicească veselie lăudăm pe Dumnezeu Cel ce S-a preaslăvit, pe
Cel Unul al Părinţilor şi Pricinătorul a toată zidirea.
Aşadar, primind bunele vestiri de bucurie, in duh venim înaintea
Prea Fericirii Voastre, şi, adresându-Vă creştineasca salutare «Hristos
a înviat !», Vă îmbrăţişăm frăţeşte cu frăţească sărutare în Hristos Cel
înviat.
Felicitând pe Prea Fericirea Voastră cinstită de Dumnezeu, din
suflet ne rugăm lui Hristos, Celui ce a înviat din Mormântul de Viaţă
dătător, să Vă învrednicească întru cât mai mulţi ani să întâmpinaţi şi
să prăznuiţi cu sănătate şi bucurie această împărăteasă a sărbătorilor
şi al praznicelor praznic, să călăuzească pe calea Lui cea dreaptă stră
daniile şi purtarea de grijă a Prea Fericirii Voastre pentru buna stare
şi renumele prea Sfintei Sale Biserici spre slava prea lăudatului Său
Nume. Cu dor neţărmuit, încă o dată Vă îmbrăţişăm călduros cu săr
bătorească sărutare în Hristos Cel ce a înviat din morţi !
SERAFIM AL ATENEI al Întregii Elade
Sfintele Paşti 1997»

Prea Fericirea Sa Anastasie, Arhiepiscop de
Albania :

Tirana şi a toată

Prea Fericirea Voastră,
iubit frate şi coliturghisitor in Hristos,
«Ş/ toate sunt de la Dumnezeu, Care
ne-a îm păcat cu Sine p rin H risto s şi
Care ne-a dat nouă s lu jire a Îm p ă c ă rii»
(2 Cor. 5, 18)

Nevoia de reconciliere rămâne oportună in toate timpurile pentru
toţi oamenii, în special în această perioadă critică prin care trec ţările
noastre. Sărbătoarea pascală revelează intr-un mod unic sursa şi pu
terea reconcilierii dorite. Prin jertfa de pe Cruce şi prin învierea Dom
nului, Dumnezeu a împăcat «printr-Insul toate cu Sine, fie cele de pe
pământ, fie cele din ceruri» (Col. 1, 20). Această împăcare privind
relaţiile dintre Dumnezeu şi omenire este extinsă la întreaga creaţie
spirituală şi materială cu care omenirea este interdependentă.
încredinţându-i-se slujirea reconcilierii, Biserica vesteşte adevărul
Evangheliei în libertate şi fără teamă sau grabă, îi apără pe cei care
suferă nedreptăţi, se luptă pentru adevăr şi fraternizează cu oamenii.
La acest Sfânt şi fericit Paşte Biserica declară tuturor : «împăcaţi-vă
cu Dumnezeu. Căci pe El, Care n-a cunoscut păcatul, L-a făcut pentru
noi păcat, ca să dobândim, întru El, dreptatea lui Dumnezeu» (2 Cor.
5, 20— 21).
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Bucurându-ne de reconcilierea inefabilă pe care Dumnezeu ne-a
dat-o prin Iisus Hristos, să-L rugăm să ne facă pe toţi cei ce slujim
Sfânta Sa Biserică demni de a sluji «cuvântul împăcării» ca soli ai
lui Hristos, Domnul dragostei şi păcii în jurisdicţia noastră, precum
şi in cadrul ecumenismului.
Urăm Prea Fericirii Voastre, ierarhilor, clericilor şi aleşilor Sfin
tei Biserici a României să sărbătorească, cu sănătate şi bucurie spiri
tuală Paştele, sărbătoarea reconcilierii universale şi Vă îmbrăţişăm cu
dragoste pascală.
HRISTOS A ÎN V IA T !
AN ASTASIE,
Arhiepiscop al Tiranei şi al întregii A lbanii
Tirana, la Sfintele Paşti 1997»

Prea
Polonia :

Fericirea

Sa Vasile, Mitropolit

al

Varşoviei şi a toată

Prea Fericirea Voastră, Iubit întru Domnul
Prea Sfânt Vlădică,
HRISTOS A ÎN V IA T !

«Şi s-au deschis ochii lor şi L-au cunoscut : şi El S-a făcut nevăzut
de ei. Şi au zis unul către altul : oare, nu ardea în noi inima noastră,
când ne vorbea pe cale şi când ne tâlcuia Scripturile ?» (Luca 24,
31— 32). Ard şi inimile noastre, asemenea Apostolilor Cleopa şi Luca,
atunci când citim în bisericile noastre Ceasurile din Săptămâna Pati
milor.
Cum se face că, uneori, noi nu simţim acest foc ?
Stăpânul lumii acesteia, diavolul mincinos şi tatăl minciunii, în
tunecă inimile credincioşilor şi slujitorilor, născând în ei deşertăciune
şi mâhnire.
Focul divin să ardă cu putere atotbiruitoare, distrugând hăţişu
rile potrivnice lui Dumnezeu. «Pace vouă !» a spus Domnul Sfinţilor
Apostoli, «primiţi Duh Sfânt... Eu cu voi sunt în toate zilele, până la
sfârşitul veacurilor» (Matei 28, 20).
îngerul a vestit Celei pline de har : «Prea Curată Fecioară, bucură-te !» şi noi din nou vom zice : Bucură-te, Prea binecuvântată Fe
cioară Maria, Domnul este cu Tine şi cu noi în vecii vecilor !
Bucuraţi-vă, Prea Fericirea Voastră, cu o bucurie deplină, aşa
cum a promis Iisus Hristos ucenicilor, pentru că această bucurie vine
prin Cruce pentru întreaga lume. Amin.
Cu multe sărutări în Domnul Cel înviat şi rugăciuni doritoare de
bine pentru Sfânta Voastră Biserică, rămân cu dragoste al Prea Feri
cirii Voastre.
CU A D EV Ă R A T A ÎN V IA T !

Al Prea Fericirii Voastre iubit frate în Hristos,
VASILE,
M itropolitul Varşoviei şi a toată Polonia
Paştele 1997»
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Prea Fericirea Sa Dorotei Mitropolitul Cehiei şi al Slovaciei :
Prea Fericirea Voastră mult respectată,
«Să ne veselim dumnezeieşte, căci a înv iat H ristos!»

Cu aceste cântări şi altele asemănătoare, cântă şi laudă Biserica
lui Hristos biruinţa învierii asupra morţii. Acest imn solemn ne însu
fleţeşte până în adâncul sufletului. în el se exprimă atât de poetic iz
bânda! lui Hristos, iar cel învins este diavolul şi cu el a fost înfrântă
toată nedreptatea, care îndepărta pe om de la Dumnezeu. Cunoaştem
cum a fost obţinută biruinţa. Ea a fost înfăptuită prin dragostea jertfelnică faţă de om a Mântuitorului nostru lisus Hristos. Cunoaştem şi
cu ce armă l-a învins pe diavol, fiind călcat în picioare de neamul ome
nesc prin Crucea lui Hristos. Sub greutatea ei, Mântuitorul însuşi a
căzut istovit fizic pentru păcatele noastre.
Toţi cei care L-au urmat sincer pe Hristos şi au luat în numele
Lui cu dragoste asupra sa şi-şi poartă crucea pe propria Golgotă ne
amintesc cu ce cumplite chinuri ne-a răscumpărat Mântuitorul şi ne-a
făcut fii ai Tatălui Ceresc. Să nu uităm acest lucru, căci aceste gân
duri ne conduc pe noi la pocăinţă şi iertarea greşelilor şi spre mân
tuirea noastră.
Credinţa noastră şi dragostea jertfelnică faţă de Biruitorul Hristos
ne umple inimile de bucuria negrăită a învierii lui Hristos. Căci mul
tiseculara «noapte e pe sfârşite şi ziua este aproape» (Rom. 13, 12). Să
mulţumim lui Dumnezeu împreună, năzuind într-o viaţă creştină
evlavioasă, având în rugăciune permanent numele lui Dumnezeu. La
acest mare praznic al Paştilor, mă grăbesc să împărtăşesc cu Prea Fe
ricirea Voastră această imensă bucurie. Din tot sufletul Vă felicit cu
prilejul învierii lui Hristos. Fie ca totdeauna inima Prea Fericirii
Voastre să se umple de bucuria izvorâtă din Mormântul dătător de
viaţă al lui Hristos.
Cu adevărat a înviat Hristos şi va împărăţi în veci !
Rămân al Prea Fericirii Voastre cu dragoste în Hristos şi sărutare
întreită,
DOROTEI,
Arhiepiscop de Praga

Eminenţa Sa Ioan, Arhiepiscop al

Kareliei şi a toată Finlanda :

HRISTOS A ÎN V IA T !

Vă salut cordial, Prea Vericirea Voastră, în aceste zile luminoase
ale Sfintelor Paşti. Mesajul învierii Domnului şi Mântuitorului nos
tru ne dă speranţa şi bucuria care ne întăresc.
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în rugăciune şi cuget sunt alături de Sfânta Voastră Biserică,
participând, astfel, în duh, la aniversarea sărbătorii sărbătorilor.
HRISTOS A ÎN V IA T I

A D EV A R A T A ÎN V IA T !

Rămân,
Al Vostru, în Domnul înviat,
IO A N ,
Arhiepiscop al Kareliei şi al întregii Finlande
Sfintele Paşti 1997»

Eminenţa Sa Panteleimon II, Mitropolit al Tesalonicului :
Prea Fericite Părinte şi Stăpân,
Cu prilejul Sfintelor Patimi şi al de-lumină-purtătoarei învieri
a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu adâncă smerenie,
adresez iubitei şi nepreţuitei Voastre Prea Fericiri urările mele fieşti
izvorâte din adâncul inimii.
Cu aceasta, aşteptând rugăciunile părinteşti cele de
Dumnezeu
ascultate şi binecuvântările Prea Fericirii Voastre, rămân
Cu respect şi dragoste în Domnul,
PANTELEIM ON II AL TESALONICULUI»

Prea Fericirea Sa Theodosie, Arhiepiscop de Washington, Mitropolit
al întregii Americi şi al Canadei :
Prea Fericirea Voastră, Patriarh Teoctist,
HRISTOS A IN\1AT !

AD EV Ă RA T A ÎN V IA T !

Aceste cuvinte care răsună acum în Bisericile noastre, ne oferă
nouă şi lumii întregi bucuria nemărginită a biruinţei lui Hristos asu
pra păcatului şi morţii. întreaga creaţie este reînnoită prin cele trei
zile ale Paştilor Mântuitorului nostru. Prin intrarea noastră în taina
acestei Sărbători suntem invitaţi să îmbrăţişăm cu cugetul şi cu inima
Vestea cea Bună ce radiază din mormântul gol. Suntem chemaţi, odată
cu femeile mironosiţe, să ne bucurăm de vestea dată de înger că lo
cul morţii s-a transformat în templul vieţii veşnice.
Scriind despre învierea Domnului, Sf. Pavel se foloseşte de Psal
mul 67 : «când s-a suit la înălţime, robit-a mulţime, luat-a daruri de
la oameni» (Efeseni 4, 8). Suindu-Se la înălţime, Mântuitorul a coborât
în adâncurile iadului, făcându-şi cunoscută prezenţa şi domnia uni
versală. într-adevăr, El se află pretutindeni. Intr-adevăr, lumina Sa di
vină şi necreată a pătruns temniţa întunecată a morţii păcătoase şi
îngrozitoare. Astăzi noi, care am fost robi ai acestei închisori, suntem
eliberaţi de Cel a cărui moarte creatoare înalţă moartea noastră de la
mortalitate la imortalitate. Cel care ne-a iubit înainte de toţi vecii se
oferă să ne îmbrace cu darul nestricăciunii. El ne cheamă acum să
mărturisim dragostea Sa universală care doreşte să ridice întreaga
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omenire la nivelul Lui în ziua fericită şi luminoasă care nu va mai
asfinţi.
Astăzi, toţi cei care slăvesc cu adevărat crucea şi mormântul gol
primesc Vestea cea Bună a dragostei şi libertăţii veşnice. Să propovăduim într-un glas biruinţa Dumnezeului Om in faţa unei lumi dezori
entate şi înfricoşate, întrucât El este «Cel Care va schimba la înfăţi
şare trupul smereniei noastre ca să fie asemenea trupului slavei Sale,
lucrând cu puterea ce are de a-Şi supune Sieşi toate» (Filipeni 3, 21).
Iubite frate în Domnul Vă îmbrăţişez cu sărutare pascală şi Vă
transmit cele mai bune urări pentru fericita sărbătoare a Învierii
Domnului. Fie ca slava, înţelepciunea, puterea şi tăria marelui dar al
Învierii Domnului să ne călăuzească în mărturisirea în lume a biruin
ţei vieţii asupra morţii.
Cu dragoste în Domnul înviat, al Vostru frate şi coliturghisitor,
t THEODOSIUS, Arhiepiscop de

W ashington,

M itropolit al întregii Am erici şi al Canadei»

Eminenţa Sa Theodosie, Arhiepiscop de Tokio,
tregii Japonii :

Mitropolit al în
Paştele Dom nului 1997

Prea Fericirea Voastră,
HRISTOS A ÎN V IA T !
«Şi toate sunt de la Dumnezeu, Care
ne-a îm păcat cu Sine p rin H risto s ş i Care
ne-a dat nouă s lu jire a îm p ă c ă rii».
(2 C or. 5, 18).

Să ne amintim in bucuria învierii
că Dumnezeu Tatăl a dat omului mila
Fiului Său. Astfel, ne-a împăcat cu El
măreaţa noastră răscumpărare, iar mila
pe toţi. Să fim slăviţi în Lumina învierii.
Cu dragoste frăţească în Hristos,

Domnului nostru lisus Hristos
Sa nemărginită prin învierea
însuşi. Bucuria învierii este
dată nouă prin ea ne slăveşte

t THEODOSIUS,
Arhiepiscop de Tokio şi M itropolit
al întregii Japonii»

Sanctitatea Sa Karekin I, Patriarh
armenilor :

Catolicos

Suprem al tuturor

Iubite frate în Hristos,
Mă alătur Prea Fericirii Voastre la cel mai fericit eveniment pri
lejuit de sărbătoarea învierii, transmiţând mesajul de viaţă dătător al
biruinţei Domnului nostru asupra răului şi morţii.
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Paştele este sărbătoarea care dă speranţă şi curaj tuturor creştinilor
din toate părţile lumii. Marele Apostol al învierii, Sf. Pavel ne spune
că la Paşte, ca în toate zilele vieţii noastre, ni se aminteşte de prima
noastră îndatorire, aceea de a «căuta cele de sus, unde se află Hristos»
(Col. 3, 1).
Să ne unim in mărturisirea cu tărie, în faţa întregii lumi, a faptului
că viaţa nu este tot ceea ce se trăieşte pe pământ. Suntem chemaţi să
mărturisim realităţile cereşti către toţi cei care trăiesc în prezent în
această lume dominată de opinii materialiste şi secularizate asupra vieţii.
Mărturisirea noastră va fi mai eficientă dacă o facem împreună, uniţi
in El, Care prin învierea Sa ne-a unit in speranţa nemuririi.
Vă salut de la Sfântul Etchmiadzin, din Armenia, in aceeaşi cre
dinţă în învierea Domnului nostru. Fie ca Domnul înviat să Vă întă
rească, Prea Fericirea Voastră, împreună cu toţi clericii şi laicii din
Biserica Voastră.
Cu dragoste frăţească şi rugăciuni,
f KAREK1N r,
Catolicos a l tuturor armenilor»

Sanctitatea Sa Aram, Catolicos armean al Ciliciei :
Iubite frate în Ih-istos,
Vă salut cu mare bucurie în taina Paştelui.
De fapt, învierea este biruinţa vieţii asupra morţii. Drept pentru
care, ea este punctul central al credinţei creştine şi fundamentul măr
turisirii noastre.
Prin Crucea Sa nu numai că Hristos ne-a dat viaţă, dar El rămâne
izvorul vieţii, viaţă «din belşug».
Paştele este mesajul adresat nouă, tuturor, de a învinge răul şi
nedreptatea, violenţa şi moartea prin fapte drepte şi de dragoste.
Fie ca Hristos înviat să Vă ajute în viaţă şi în slujirea împără
ţiei Sale.
Cu dragoste frăţească, »
t A R A M I,
Catolicos a l Ciliciei»

Sanctitatea Sa Abbuna
Etiopiene :

Paulos,

Patriarh al

Bisericii

Ortodoxe

Prea Fericirea Voastră,
Salutări în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh !
Am primit scrisoarea cu bune urări a Prea Fericirii Voastre, prin
care eram, de asemenea, chemaţi să realizăm unitatea între Bisericile
Ortodoxe surori prin cooperare sporită şi dorinţa fermă de întărire a
Înţelegerii reciproce in vederea diminuării diferenţelor dintre noi. Prea
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Fericirea Voastră, cred că numai în felul acesta Biserica Ortodoxă ar
putea contribui la pacea lumii şi la securitatea sa economică şi spirituală.
Urez Prea Fericirii Voastre sănătate, pace şi putere tot anul în curs
şi pentru anii următori.
Al Vostru în Hristos,
f ABBA PAULOS,
Patriarhul Etiopiei»

Sanctitatea Sa Ignatius Zakka I Iwas, Patriarh Ortodox Sirian al
A ntiohiei:
Prea Fericirea Voastră,
Salutări în numele Domnului nostru, Iisus Hristos.
Lăudăm pe Domnul că putem aniversa marea sărbătoare a marii
biruinţe a Domnului nostru asupra morţii. Acest slăvit eveniment ne
aminteşte, de asemenea, de mântuirea omenirii din sclavia păcatului şi
a diavolului. Să ne convingem că noi, în calitate de mesageri ai Săi,
ne vom strădui neîncetat să vestim lumii biruinţa şi mântuirea pe care
Domnul nostru ne-a dat-o prin învierea Sa.
Cu dragoste frăţească şi bucurie transmitem Prea Fericirii Voastre
şi Bisericii Voastre cele mai bune urări pentru Paşte. Fie ca Atot
puternicul să vă dea sănătate, bucurie şi viaţă îndelungată.
Al Vostru în Domnul,
t IG N A T IU S Z A K K A I IW A S ,
Patriarh a l A ntiohiei
şi al întregului O rient
Conducător suprem al Bisericii
Ortodoxe Universale Siriene»

Sanctitatea Sa Mar Dinkha IV, Patriarh Catolicos al Bisericii Asi
riene a Răsăritului :
«HRISTOS A ÎN V IA T !

AD EV Ă RA T

A

ÎN V IA T !»

Slăvită Biserică a lui Iisus Hristos rosteşte cu mândrie cuvintele
de speranţă. Sunt cuvintele auzite la încheierea Postului. Sfânta în
viere ne dă mărturisirea solemnă a lui Iisus Hristos : El este «începă
tură (a învierii) celor adormiţi» (I Cor. 15, 20). El s-a ridicat dintr-un
mormânt pecetluit. El dă viaţă şi speranţă tuturor celor ce au încredere
în El.
Hristos a în v iat! Aceste cuvinte pline de măreţie sunt transmise
Prea Fericirii Voastre împreună cu confirmarea plină de recunoştinţă
pentru timpul dat nouă ca rezultat al dragostei, păcii şi slujirii lui Iisus
Hristos în Sfânta Sa Biserică. Sfânta înviere ne prezintă importanţa
dialogului activ şi continuu, folosindu-se liniile directoare date de Iisus
Hristos, în rugăciunea lăsată credincioşilor săi «pentru ca toţi să fie
una» (Ioan 17, 11, 22). Iisus Hristos, Domnul nostru, doreşte ca noi să
fim u n a ; bineînţeles, acest lucru va aduce bucurie Domnului nostru
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întrucât ne vom supune sfintelor Sale porunci. El este într-adevăr
Capul Bisericii; Iisus Hristos este piatra din capul unghiului pe care
este construită Biserica.
Permiteţi-ne să Vă mulţumim, Prea Fericirea Voastră, pentru mi
nunatele fapte rezultate din slujirea Sfintei Biserici a lui Iisus Hristos,
in numele celor care se simt mângâiaţi de deosebita caritate şi grijă
spirituală pe care le manifestaţi. Transmitem salutări Prea Fericirii
Voastre şi tuturor celor care au apelat la înţelepciunea şi slujirea
Voastră. Amin.
Transmitem salutări şi urări de bine in numele Sfintei Biserioi
Apostolice şi Soborniceşti a Răsăritului, cu ocazia sărbătoririi Sfintei
învieri. Vă asigurăm de toată dragostea noastră frăţească.
Hristos a în v iat! Adevărat a înv iat!
t H A N A N IA M A R D IN K H A IV ,
Patriarh Catolicos
Biserica A siriană a R ăsăritului
M orton Grove, Illinois,
Învierea Dom nului 1997»

Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul I I :
«//sus

H risto s,

ie r i

şi

azi

şi

în

veci,

este a ce la şi» (Evrei 13, 8).

Prin învierea Sa din morţi, Hristos ne-a fost arătat de către Duhul
Sfânt în plinătatea puterii Sale divine de Fiu al lui Dumnezeu (cf.
Rom. 1, 4). Hristos Cel înviat este Cel care ne-a fost vestit, Cel pe
care L-am primit prin credinţă, Cel de care rămânem legaţi şi prin
Care vom fi mântuiţi dacă ţinem Evanghelia aşa cum am primit-o
(cf. I Cor. 15, 1— 2).
în fiecare an, Biserica ne îndrumă să contemplăm această taină
care este cheia de boltă a istoriei mântuirii. Ea ne cheamă să ne reinnoim credinţa în această Evanghelie. Ne îndeamnă să o aprofundăm
printr-o lectură neîncetată şi însoţită de rugăciune a Cuvântului lui
Dumnezeu, îndeosebi în acest an de pregătire a marelui Jubileu când
vom aniversa 2000 de ani de la venirea printre noi a Fiului lui Dum
nezeu, unicul nostru Mântuitor. Această credinţă este comună tuturor
creştinilor. Trebuie să o mărturisim împreună. Marele Jubileu este un
prilej pe care Dumnezeu ni-1 oferă pentru a binevesti împreună întregii
lumi Evanghelia mântuirii. Hristos Cel înviat este singurul în care
trebuie să ne mântuim noi (cf. Fapte 4, 12).
Reînnoirea părtăşiei noastre la această taină fundamentală a cre
dinţei noastre este pentru noi izvorul unei nădejdi care ne umple de
bucurie. Preaslăvind împreună pe Domnul nostru înviat, II rugăm să
b.

o . R. — 3
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ne conducă, prin Duhul Său, către acea deplină unitate pe care voieşte
să o vadă realizată între ucenicii Săi şi a cărei mărturie va deştepta
credinţa lumii.
Vă asigur, Prea iubit frate, de adânca mea dragoste frăţească.
f IO A N PAUL II
Vatican, 20 martie 1997»

Eminenţa Sa Karl Lehman, Preşedintele
catolici din Germania :

Conferinţei

episcopilor

«Prea Fericirea Voastră, Iubit frate în Domnul,
Am primit cu mare bucurie urările pe care mi le-aţi trimis mie
şi tuturor catolicilor din Germania la Sărbătoarea Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos. Din toată inima Vă transmit Dumneavoastră ace
leaşi urări. Fie ca lumina Domnului nostru Celui înviat să lumineze
întunecarea inimilor oamenilor şi să lase să crească întru ei speranţa
de depăşire a răului în lumea noastră. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să
ne apropie de împlinirea dorinţei noastre ca membri ai Trupului
lui Iisus Hristos şi să facem din nou vizibilă unitatea dintre creştini
şi să depăşim piedicile pe care ni le-a aşezat în cale nedesăvârşirea ome
nească, pentru împlinirea acestui scop, cu răbdătoare dragoste.
Cu ataşament întru Domnul nostru Cel înviat. Vă salută
Al Dumneavoastră,
+ Episcop KARL I f H M A N »

Eminenţa Sa Antonius Jean Glazemaker, Arhiepiscop de Utrecht,
Preşedintele Conferinţei internaţionale a episcopilor vechi-catolici:
Prea Fericirea Voastră,
Amintindu-ne de Noe care a primit o frunză verde în mijlocul unei
mări nesfârşite ca semn al unui nou pământ şi al unui viitor, bine
cuvântat de Dumnezeu (Facerea 8, 11), Vă transmit salutări personale
cu ocazia sărbătoririi Paştelui.
Intr-o lume plină de imagini haotice şi în mijlocul unor valuri
îngrozitoare care ucid oameni aflaţi atât în mizerie, cât şi în bogăţie,
ne putem încuraja reciproc şi transmite salutări de pace în Domnul
nostru înviat. Renasc noile speranţe iar ochii noştri se deschid pentru
a găsi locuri de reconciliere şi o viaţă nouă.
Cartea Facerii nu ascunde faptul că după noul început copiii lui
Noe s-au simţit ruşinaţi de tatăl lor (Facerea 9, 21, 23). De multe ori
trebuie să mărturisim că imaginea arătată de noi în calitate de Biserici
unii faţă de alţii nu este vrednică de vocaţia la care suntem chemaţi
(Efeseni 4, 1— 6).
Fie ca harul de viaţă dătător al Domnului nostru sărbătorit la
Paşte să facă din Bisericile noastre şi din noi înşine un semn verde
de speranţă în mijlocul omenirii.
f A N T O N IU S JE A N GLAZEM AKER,
Arhiepiscop de Utrecht»
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Graţia Sa George Leonard Carey, Arhiepiscop de Canterbury,
Primatul Angliei şi al Comuniunii anglicane din întreaga lume :
<Prea Fericirea voastră,
* EI care a s u le rit odată p e ntru păcatele oa m en ilo r
A ic i, pe păm ânt, pe cruce
Ne-a m â n tu it ; Ne-a dat v ia tă ,
Şi lăcaş In c e ru ri»

Profit, încă o dată, de marea sărbătoare a Paştelui pentru a Vă
saluta în numele Domnului şi Mântuitorului nostru în v ia t; versurile
poemului anglo-saxon din secolul al IX-lea «Visul Crucii» ne amintesc
de realitatea noastră in Înviere. în ciuda diviziunilor din cadrul creş
tinismului suntem cu toţii uniţi atunci când afirmăm că Hristos a
înviat — Adevărat a în v iat!
Dar pentru mulţi oameni din lumea noastră realitatea învierii,
punctul central al credinţei noastre, este o iluzie. Ei spun, asemenea
hri Toma : «Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă
nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna
mea în coasta Lui, nu voi crede».
Adevărul pe care îl trăim în înviere ne arată o realitate care de
păşeşte cu mult ceea ce poate fi dovedit numai prin evidenţa fizică.
Ea ne vorbeşte de imensitatea dragostei lui Dumnezeu şi de biruinţa
vieţii asupra morţii, a adevărului asupra minciunii, a luminii asupra
întunericului. In cruce vedem cum împărtăşeşte Dumnezeu cu noi,
fiinţele umane, suferinţele şi tamerile noastre. Pentru mulţi viaţa din
hime este trăirea Crucii şi a durerii. Dar în calitatea noastră de creş
tini, trăind speranţa învierii, privim întotdeauna spre zorile dimineţii
de Paşte, încredinţaţi că El s-a ridicat din mormânt pentru a ne arăta
calea spre noua viaţă.
Din punct de vedere ecumenic, ne putem spune povestea realităţii
noii vieţi a lui Dumnezeu în Hristos. Mă bucur de felul în care credinţa
pascală ne apropie tot mai mult. Anul trecut anglicanii şi luteranii din
nordul Europei s-au angajat să realizeze comuniunea deplină. Dar la
multe alte niveluri convergenţa în credinţă continuă. Vizita mea din
decembrie la Papa Ioan Paul II a constituit un moment semnificativ
pentru anglicani, întrucât ospitalitatea şi prietenia arătate au repre
zentat un semn îmbucurător de ceea ce Sfântul Părinte a numit «o
comuniune reală dar imperfectă». Tot ce este real poate fi împărtăşit
şi oficiat; ce este «imperfect» poate fi un catalizator pentru un dialog
ulterior şi pentru o comuniune mai profundă. Mă gândesc din nou la
relaţiile călduroase pe care le avem cu familia ortodoxă, precum şi cu
tradiţia Bisericii libere. Intr-o lume căzută şi sfărâmată trebuie să găsim
căi de a ne îmbrăţişa unii pe alţii în dragostea şi mărturisirea a ceea
ce avem în comun.
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întrucât sărbătorim împreună această mare realitate şi speranţă
profundă, mă rog lui Dumnezeu pentru binecuvântarea slujirii Voastre
şi pentru toţi cei pe care îi conduceţi în slujirea Domnului nostru
înviat.
Al vostru în Hristos,
f GEORGE CAREY,
Arhiepiscop do Canterbury»

Excelenţa Sa Dr. Klaus Engelhard, Preşedintele Bisericii Evanghe
lice din Germania :
«La sărbătoarea Învierii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, Vă adresăm din inimă urări de sănătate şi binecuvântare.
Fie ca biruinţa lui Dumnezeu asupra puterilor întunericului şi ale
morţii să dăruiască Bisericii Voastre nădejde şi putere.
f Episcop Dr. KLAUS ENGELHARD,
Preşedintele Consiliului
■f Episcop Dr. ROLF KOPPE,
conducătorul Sectorului pentru Ecumenism
şi Relaţii Externe
ţ H EINZ KLAUTKE,
Consilier Superior Bisericesc,
Referent pentru Bisericile Ortodoxe»

Revd. Dr. Jean Fischer, Secretarul general al Conferinţei Biseri
cilor Europene:
«Prea Fericirea Voastră,
Vă mulţumim din suflet pentru frumoasele cuvinte adresate nouă
cu prilejul slăvitului Praznic al învierii Domnului, Dumnezeului şi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos din morţi, precum şi pentru tradi
ţionala urare de «Hristos a în v ia t!».
în Iisus Hristos a impăcat Dumnezeu Tatăl pe toţi oamenii cu
Sine însuşi şi ne-a dat prin El împăcarea sau reconcilierea (cf. II Cor.
5, 19). în lumina şi bucuria învierii lui Iisus Hristos din morţi, prin
care am obţinut împăcarea cu Dumnezeu, ne străduim să organizăm
împreună cu toate Bisericile creştine din Europa cea de a doua Adunare
Ecumenică Europeană (2AEE) la Graz, în Austria, între 23—29 iunie
a.c., cu tema : «Reconcilierea — dar al lui Dumnezeu, izvor de viaţă
nouă». Cu acest prilej toţi creştinii din Europa se vor ruga şi vor me
dita împreună asupra realizării între oameni a reconcilierii pe care
Dumnezeu ne-a dat-o în dar. Reconcilierea noastră cu Dumnezeu, la
care ne cheamă Sfântul Apostol Pavel, trebuie să o concretizăm prin
împăcarea cu semenii noştri.
Doresc să folosesc acest prilej pentru a Vă felicita pe Prea Fericirea
Voastră pentru frumosul exemplu pe care l-aţi dat, ca un semn de
pregătire pentru Adunarea de la Graz, prin publicarea unui text de
reconciliere între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Greco-Catolică
din România, după cum s-a menţionat în presa ecumenică internaţională.
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Prin astfel de iniţiative suntem încredinţaţi că Duhul Sfânt ne va călăuzi
şi lumina în desfăşurarea lucrărilor întrunirii de la Graz, ca astfel
darul reconcilierii de la Dumnezeu să devină cu adevărat izvor de viaţă
nouă pentru creştinii din Europa şi din întreaga lume.
Vă rog, Prea Fericite Părinte Patriarh, să primiţi expresia celor
mai alese sentimente de preţuire, pe care o port faţă de Prea Fericirea
Voastră.
t JE A N FISGHER,
Secretarul general al Conferinţei
Bisericilor Europene»

Revd. Dr. Milan Opocensky, Secretarul general al Alianţei Mon
diale Reformate :
«Prea Fericirea Voastră,
Vizita din noiembrie trecut a rămas o amintire foarte frumoasă
pentru mine. Am fost mulţumit de asigurarea că veţi continua să
cooperaţi cu alte Biserici. înţelegeţi că situaţia Bisericii Reformate din
România continuă sâ mă preocupe.
Vă mulţumesc pentru amabila scrisoare trimisă la Paşte. Mă rog
ca Dumnezeu să binecuvânteze slujirea Prea Fericirii Voastre şi cea
a Bisericii Ortodoxe Române.
Cu multe urări de bine, al Prea Fericirii Voastre,
f Dr. M IL A N OPOCENSKY,
secretar general»

Pe lângă Intâistătătorii şi conducătorii de Biserici mai sus men
ţionaţi, şi alţi ierarhi au adresat Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist felicitări cu ocazia sărbătorii învierii Domnului :
Î.P.S. Spiridon, Arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe Greceşti din
America :
Paştele 1997

«Prea Fericirea Voastră,
Hristos a înviat ! Ce bucurie să mă rog şi să vă transmit cele mai
bune urări cu ocazia Învierii Domnului şi Mântuitorului nostru !
Intr-adevăr, «Cerurile să se veselească şi pământid să se bucure... şi
toată lumea să sărbătorească, că Hristos a înviat spre bucurie veşnică»
(Utrenia de Paşte).
An de an, nu încetez să mă mir cum amintirea minunatului eve
niment al Învierii ne renaşte şi ne reînvie cu bucurie, pace şi dragoste,
atât individual, cât şi în familia bisericească. Această dragoste reînnoită,
împreună cu angajamentul reciproc pe care îl inspiră, face din reali
tatea veşnică a învierii o realitate tangibilă în viaţa noastră de zi cu zi.
La fel, această dragoste şi acest angajament reînnoit dau credit Evan
gheliei pe care o propovăduim şi care spune că în înviere lumea întreagă
îşi găseşte mântuirea.
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Fie ca Mântuitorul înviat al lumii, care stă de-a dreapta Tatălui,
să Vă binecuvânteze cu mila şi dragostea Sa. Fie ca harul Său să se
reverse asupra tuturor credincioşilor aflaţi în grija Voastră spirituală,
şi fie ca slujirea Voastră să fie în continuare plină de bucuria profundă
care vine din cunoaşterea faptului că Dumnezeul nostru este cu ade
vărat în mijlocul nostru.
Al Prea Fericirii Voastre,
t SPIRIDON,
Primatul Bisericii Ortodoxe Greceşti
din America»

I.P.S. Iakovos (fostul Arhiepiscop al Bisericii
din America) :

Ortodoxe

Greceşti

Sf. Paşti, 1997

«Prea Fericirea Voastră,
HRISTOS A ÎN V IA T !

Aceste simple trei cuvinte ne indică începutul unei noi creaţii în
care suntem chemaţi să creştem, vestind sfârşitul morţii şi domnia
vieţii veşnice.
Aceste trei cuvinte constituie salutul meu plin de bucurie şi de
dragoste către Prea Fericirea Voastră acum când, pătrunşi de credinţă,
ne continuăm slujirea smerită în lumea de azi.
Mă rog din suflet să răspundem spuselor lui lisus că «Iată, toate
lucrurile sunt noi» cu mintea luminată şi hotărâţi să acceptăm provo
carea de a lupta cu mai multă râvnă pentru reînnoirea poporului
nostru, astfel ca puritatea de cristal a minţii şi inimii să acopere drumul
spre cel de al treilea mileniu al împărăţiei Sale pe pământ.
Al Vostru în Domnul înviat,
f Arhiepiscop IA K O V O S »

I.P.S. Mitropolit Kiril de Smolensk şi Kaliningrad :
Moscova, la Sf. Paşti, 1997

Prea Fericirea Voastră,
Acum, când aniversăm plini de bucurie învierea Domnului şi Mân
tuitorului nostru lisus Hristos şi când ne împărtăşim din binefacerile
fericirii pascale, Vă rugăm să acceptaţi cele mai sincere felicitări cu
ocazia acestei sfinte şi mari sărbători :
HRISTOS A IN V IfA T !

Slava Domnului, care a iluminat Biserica, ne face părtaşi la marea
taină a reînnoirii firii umane şi a întregii creaţii : cerul şi pământul,
îngerii şi oamenii se bucură, întreaga lume transfigurată slăveşte în
vierea Mântuitorului iar noi, plini de bucurie spirituală, mărturisim
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intr-un glas şi un cuget, împreună cu pleroma Bisericii : «Astăzi este
mântuirea lumii : că a înviat Hristos ca Cel Atotputernic».
Fie ca această bucurie să ne slujească în lucrarea mântuitoare de
informare a lumii despre adevărul biruitor al Învierii lui Hristos şi fie
ca Prea Fericirea Voastră să aveţi parte de ea în înalta slujire la care
sunteţi chemat.
Cu profund respect şi dragoste în Hristos înviat,
t KIRIL,
M itropolit do Smolensk şi Kaliningrad
Conducătorul Departamentului de Relaţii
externe-bisericeşti al Patriarhiei
Moscovei»

P. S. Episcop loan, de Michailovsky :
Sf. Paşti, 1997

«Iubite frate in Hristos,
HRISTOS A INV&A.T !

Hristos a înviat in ceasul întunecat al nopţii care ne cheamă la
o nouă zi. Câmpurile de bătălie tac în momentul în care clopotele
bisericii vestesc cu bucurie biruinţa lui Hristos asupra morţii.
Ne rugăm cu toţii pentru pace în întreaga lume. Împărtăşiţi cu
iubiţii voştri enoriaşi, în numele Său, speranţa că relele zilei de azi
se vor sfârşi. Insuflati-le un nou curaj şi o nouă credinţă, pentru ca
ei sâ poată combate răul şi învinge neputinţa şi teama.
AD EV ĂRA T A ÎN V IA T !

Cu dragoste în Domnul nostru înviat.
f IO A N ,
Episcop de Michailovslcy»

Din ţară, s-au primit numeroase mesaje de felicitare prilejuite de
praznicul învierii Domnului, venite din partea membrilor Sfântului
Sinod, protopopilor, preoţilor, stareţilor de mănăstiri, credincioşilor şi
studenţilor.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a mai primit felicitări cu
ocazia Sfintelor Paşti şi de la alte personalităţi ale vieţii bisericeşti,
culturale, economice şi politice din ţară şi din străinătate, dintre care
menţionăm :
Eminenţa Sa Cardinalul Edward Idris Cassidy, preşedintele Con
siliului pontifical pentru unitate creştină — Vatican
Mons. Albert Rauch, Institutul pentru Bisericile răsăritene, Regensburg, Germania ;
Dl. Alfred Stirnemann, preşedinte al Fundaţiei «Pro Oriente»,
Austria ;
Pr. Marc-Antoine Costa de Beauregard, Franţa ;
Dl. Prof. Ion Ungureanu, Republica Moldova
E.S. Dl. Christos G. Alexandris, ambasadorul Greciei la Bucureşti;
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E.S. Dl. C.M. Van Hanswijck de Jonge, ambasadorul Olandei
Bucureşti;
E.S. Dl. Jose Augusto Seabra, ambasadorul Portugaliei
Bucureşti ;
E.S. Dl. Valery Keniaikin, ambasadorul Federaţiei Ruse
Bucureşti ,■
E.S. Dl. Niko Bezmalinovici, ambasadorul Republicii Croaţia
Bucureşti.

la
la
la
la

între cei care l-au felicitat pe Prea Fericirea Sa, se numără şi
preoţii Bisericii noastre de la parohiile ortodoxe române din străină
tate. între aceştia amintim :
P. Cuv. Arhim. Mitrofor Dr.
Vasilache, S.U.A. ;
P. Cuv. Arhim. Justinian Dalea,
S.U.A. ;
P. Cuv. Arhim. Felix Dubneac,
S.U.A. ;
Pr. Dr. Theodor Damian, S.U.A. ;
Pr. Mihai Iancu, S.U.A.;
Pr. Vasile Haţegan, S.U.A.;
Pr. Remus Grama, S.U.A. ;
Pr. Ion Gherman, S.U.A.;
Pr. Cezar Vasîliu, Canada ;
Pr. George Chişcă, Canada ;
Pr. Ion Jifcu, Canada ;
Pr. Costică Popa, Venezuela ;
Pr. Dumitru Coman, Australia ;
Pr. Dr. Gabriel Popescu, Aus
tralia
Pr. Ion Constantinescu, Australia
Pr. Gheorghe Speranţă, Noua
Zeelandă ;
Pr. Mihai Radu, Suedia ;
Pr. Enache Culai, Suedia ;
Pr. Cezar-Gavriil Dumitrescu,
Danemarca ;
Pr. Prof. Dr. Mircea Basarab,

Germania ;
Pr. Simion Felecan, Germania;
Pr. Radu Mironovici, Germania ;
Pr. Dr. Nicolae Dura, Austria ;
Pr. Prof. Dr. ioan Sauca, El
veţia ;
Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă,
Elveţia ;
Pr. Vergii Vâlcu, Elveţia ;
Pr. Petre Coman, Italia ;
P. Cuv. Arhim. Ioachim Giosanu, Franţa;
Pr. Vasile Iorgulescu, Franţa ;
Pr. Vasile Palade, Belgia ;
Pr. Matei Petre, Cipru ;
P. Cuv. Arhim. Mihail Filimon,
Grecia ;
Diac. Drd. Eugen Moraru, Gre
cia ;
P. Cuv. Stareţ Ierom. Petroniu
Tănase, Sf. (Munte Athos ;
Pr. Vicar Pavel Ardelean, Un
garia ;
Pr. Florin Olteanu, Ungaria ;
Pr. Neluţ Oprea, Bulgaria ;
Pr. Ionel Mojic, Iugoslavia.

Cu siguranţă că urările transmise cu această ocazie sunt o dovadă
vie a dragostei şi preţuirii de care se bucură Prea Fericitul Părinte
Patriarh TEOCTIST şi Biserica Ortodoxă Română, în ţară şi în străină
tate, atât din partea personalităţilor bisericeşti, cât şi a celor politice,
sociale, culturale.
SECTORUL PENTRU RELAŢII EXTERNE BISERICEŞTI

PARTICIPAREA I.P.S. MITROPOLIT NICOLAE
AL BANATULUI LA ÎNTRONIZAREA
PREA F E R IC IR II SALE PETRU al VlI-lea
IN SCAUNUL DE PAPĂ ŞI PATRIARH AL ALEXANDRIEI
ŞI A TOATĂ AFRICA
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului, ca reprezen
tant al Patriarhiei Române, a participat la festivităţile prilejuite de
intronizarea Prea Fericirii Sale Petru al VlI-lea în Scaunul de Papă şi
Patriarh al Alexandriei şi a toată Africa, în ziua de 9 martie 1997.
Ajunşi la Alexandria, toţi oaspeţii au vizitat sâmbătă, 8 martie,
centrul patriarhal aflat într-o clădire maiestuoasă, fostă şcoală, precum
şi catedrala patriarhală. A avut loc şi o întâlnire cu noul patriarh,
care s-a întreţinut cu toţi oaspeţii; aceştia, la rândul lor, au profitat
de ocazie spre a-i oferi daruri personale.
In ziua următoare, duminică, 9 martie, Sfânta Liturghie — ofici
ată de un singur arhiereu localnic, cu şase preoţi şi doi diaconi — a
începu!t la ora :7,30 şi s-a încheiat/ la ora 10,00. In acest timp au sosit
la catedrală oaspeţii şi o mare mulţime de credincioşi localnici. Dintre
oaspeţi amintim delegaţii Bisericilor Ortodoxe surori : S. S. Patriarhul
Maxim al Bulgariei, ierarhi, preoţi şi mireni din Constantinopol, Antiohia, Ierusalim, Rusia, Gruzia, Serbia, România, Cipru, Cehia şi Al
bania ; S. S. Şenouda al III-lea, Papă şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Copte, reprezentanţi ai Vaticanului şi ai Bisericii greco-catolice locale,
ca şi pe preşedinţii Greciei şi Ciprului, vicepreşedintele Egiptului, pri
mul ministru al Camerunului (ţara unde a funcţionat ca mitropolit
noul patriarh), ministrul de externe al Greciei.
La orele 10,00 au sosit ierarhii Patriarhiei Alexandriei, în frunte
cu noul patriarh, preoţi diaconi şi un grup de protopsalţi. După ce
s-a săvârşit ritualul instalării Prea Fericitului Patriarh Petru (conform
tipicului prestabilit), înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Dionisie de Kharrum a rostit un cuvânt ocazional, la care a răspuns noul patriarh. După
ceremonia instalării, oaspeţii oficiali au mers în sala festivă a clădirii
patriarhale unde reprezentanţii Bisericilor neortodoxe şi personalităţi
laice au felicitat pe noul patriarh.
Pe parcursul zilelor cât înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al
Banatului s-a aflat împreună cu delegaţii bisericeşti la instalarea no
ului patriarh al Alexandriei, a avut posibilitatea să se întreţină cu toţi
ceilalţi participanţi, remarcând interesul şi simpatia lor faţă de Bise
rica Ortodoxă Română.
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului a prezentat
mesajul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, oferind, totodată,
din partea Prea Fericirii Sale, în dar, o icoană, Prea Fericitului Patri
arh Petru.
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Iată textul acestui mesaj :
«Iubiţi membri ai Sfântului Sinod al Patriarhiei
Alexandriei şi a toată Africa,
Onorată asistenţă,
«Aceasta este ziua pe carc a făcut-o
Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim
într-îmsa» (Psalm 117, 24).

Cu inima plină de bucurie duhovnicească suntem alături de Prea
Fericirea Voastră şi de ceilalţi ierarhi, clerici şi credincioşi ai Patriar
hiei Alexandriei şi a toată Africa, mulumind cu recunoştinţă Bunului
Dumnezeu pentru momentul sfânt al intronizârii Prea Fericirii Voas
tre în sfânta slujire de Papă şi Patriarh al acestei Biserici Apostolice.
Am fi voit să ne împărtăşim împreună, faţă către faţă, de aceste
clipe de comuniune frăţească, însă multele rosturi bisericeşti din această
vreme au făcut ca să nu putem da curs personal, acestei invitaţii şi
de aceea am încredinţat acest mesaj al nostru Î.P.S. Mitropolit Nicolae
al Banatului.
Sunt binecunoscute legăturile frăţeşti tradiţionale statornicite de
veacuri între Bisericile noastre. La acest ceas de trăire sfântă, se cu
vine să ne reamintim, in mod deosebit, de înaintaşul Prea Fericirii
Voastre, vrednicul de pomenire Patriarhul Partenie III, personalitate
cu totul remarcabilă în contextul reiaţilor panortodoxe, ecumenice şi
inter-religioase ale lumii de astăzi, de a cărui prietenie ne-am bucurat
personal. Prezenţa Prea Fericirii Sale în România, cu mai multe pri
lejuri, ultima dată la manifestările aniversare ale Bisericii Ortodoxe
Române din luna octombrie 1995, a constituit, de fiecare dată, un mo
ment de aleasă comuniune şi trăire duhovnicească. Personal, păstrăm
în amintire, neşters, chipul blând şi plin de înţelepciune al Patriarhu
lui Partenie.
Suntem pe deplin încredinţaţi că şi noul întâistătător al Patriar
hiei Alexandriei şi a toată Africa, ales prin voinţa lui Dumnezeu să
păstorească turma cea cuvântătoare pe calea mântuirii, va continua, cu
aceeaşi râvnă şi pricepere, lucrarea plină de împliniri a înaintaşilor săi.
Rămânem alături de Prea Fericirea Voastră şi de întregul popor cel
binecredincios al Bisericii Apostolice a Alexandriei, rugând pe Bunul
Dumnezeu să Vă călăuzească şi să Vă întărească în marea şi atât de
importanta misiune, oa păstor duhovnicesc al Marelui şi Veşnicului
Arhiereu, Iisus Hristos, Cel care V-a chemat la această slujire sfântă.
Cu nădejdea că, şi de acum înainte, viaţa duhovnicească a Patri
arhiei Alexandriei şi a toată Africa va continua să se dezvolte, iar
legăturile frăţeşti tradiţionale dintre Bisericile noastre se vor amplifica
şi mai mult, Vă urăm multă sănătate şi sporire întru toate, spre slava
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lui Dumnezeu şi sporul duhovnicesc al credincioşilor încredinţaţi Prea
Fericirii Voastre spre păstorire.
Cu frăţească întru Hristos îmbrăţişare şi urare de mulţi ani de arhipăstorire,

t TEOCTIST
PATRIARHUL

BISERICII

ORTODOXE

ROM ANE

Ulterior P.F. Părinte Patriarh Teoctist a primit următoarea scri
soare din partea Prea Fericirii Sale Părinte Patriarh Petru al VlI-lea
al Alexandriei şi a toată Africa :
«Slavă şi laudă înălţăm lui Dumnezeu, Celui in Treime închinat,
pentru că, din neţărmurita Lui milă, a chemat pe Smerenia noastră
pe prea sfântul Scaun
Apostolic al Sfântului Slăvitului Apostol şi
Evanghelist Marcu, ca urmaş al pururea-pomenitului Papă şi Patriarh
Partenie, cel întru fericită adormire săvârşit la 23 ale lui iulie, anul
trecut. Dumnezeu ne-a chemat prin participarea clerului şi poporului
şi prin alegerea canonică făcută de Sfântul Sinod al Bisericii Alexan
driei, ca, din această mare cetate, să ne îngrijim de toate Sfintele Bise
rici ale lui Dumnezeu, aflate în pământul Egiptului şi în toată Africa.
La zece ale lui martie 1997, din necuprinsa milă a Mântuitorului
Hristos, Arhipăstorul nostru, am fost înscăunat şi am luat răspunde
rile păstoririi şi cârmuirii istoricului Scaun Apostolic al Sfântului
Marcu. Umblând după străvechiul dreptar şi oficiu apostolic, cu adâncă
şi neţărmurită mulţumire vestim prin această scrisoare irenică tuturor
iubiţilor fraţi întâistătători ai Prea Sfintelor Biserici Ortodoxe Autoce
fale chemarea ce s-a făcut nouă şi harul ce ni s-a dat de la Domnul.
Aşadar, fiind miluiţi de către Domnul nostru lisus Hristos, Dum
nezeul nostru, mărturisim cu toată smerenia acest har şi ne legăm din
tot sufletul şi cu toată inima că vom păzi credinţa Prea Sfintei Biserici
Ortodoxe Apostolice mărturisită de Sfinţii Apostoli, de Părinţii deDumnezeu-purtători şi de cinstitele soboare ecumenice ; o vom păzi
neştirbită, neclintită şi neprihănită. Comoara sfântă pe care am primit-o de la înaintaşii noştri iluştri şi binecredincioşi (Marcu Apostolul,
Alexandru, Atanasie şi Chirii până la Meletie Pigas, Chirii Lukaris,
Meletie Metaxalcis până la cel din urmă, pururea pomenitul Papă şi
Patriarh Partenie) o vom păstra nevătămată şi o vom transmite mai
departe neprihănită.
Aflându-ne acum pe Scaunul Sfântului Marcu, dorim să Vă încre
dinţăm, după datorie, pe prea cinstita Voastră Prea Fericire că vom
păzi nezdruncinată legătura întru unitatea de credinţă cu Scaunul Pa
triarhal al României şi cu celelalte Biserici Ortodoxe, comunicând, tot
mai direct şi colaborând din inimă pentru promovarea şi soluţionarea
problemelor interortodoxe şi interbisericeşti în duhul dragostei şi al
concordiei.
Avem credinţa că Dumnezeiescul întemeietor al Bisericii o va că
lăuzi pe aceasta şi o va păzi de tot necazul şi împrejurarea potrivnică,
revărsând peste ea din belşug duhul păcii, dragostei şi unităţii.
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Cu adâncă dragoste, Vă aducem la cunoştinţă acestea, încredinţându-ne pe noi şi Scaunul nostru Apostolic şi Patriarhal rugăciunilor
Prea Fericirii Voastre, celor cu multă trecere la Dumnezeu. Vă urăm
ca Domnul să vă dăruiască ani cât mai îndelungaţi şi de mântuire-aducători Prea Fericirii Voastre, Sfântului Sinod, cinstitului cler şi de
Dumnezeu-iubitorului popor al Bisericii Ortodoxe Române.
+ PETRU al Alexandriei
iubit frate în Hristos
In Marea Cetate a Alexandriei
la 15 ale lui martie 1997
N oul Patriarh Petru al Vll-lea s-a născut la Synghari, în Cipru, la 3 septem
brie 1949. A studiat — mai întâi — la seminarul «Apostolul Barnaba», în insula
sa natală şi s-a călugărit la mănăstirea Machera. Hirotonit diacon în anul 1969,
a plecat, in anul următor la Alexandria pentru a sluji ca diacon pt; lângă patri
arhul N irolae al Vl-lea. In 1978 şi-a încheiat studiile teologice Ia Atena, in acelaşi
un fiind hirotonit preot. In 1983, petrecând o perioadă în Episcopia din Johannesburg (Africa de Sud), a fost hirotonit episcop titular de Babilon. In 1990 a fost
ales ca titular pentru sediul din Accra şi Vestul Africii. Vorbeşte greacă, engleză,
franceză şi arabă.
MIRCEA-ALEXÂ UŢA
(Sectorul Relaţii externe bisericeşti)

PARTICIPAREA DELEGAŢIEI BISERICII ORTODOXE ROM AN E
LA LUCRĂRILE CELEI DE A D OU A ADU N Ă RI ECUMENICE
EUROPENE DE LA GRAZ — AUSTRIA

în zilele de 23— 29 iunie 1997 s-au desfăşurat în localitatea Graz, din
Austria, lucrările celei de a doua Adunări ecumenice europene, care a
avut ca temă : Reconcilierea — dar al hri Dumnezeii şi izvor de viaţă
nouă.
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de o importantă dele
gaţie, condusă de I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi din
care au făcut parte II.PP.SS. Mitropoliţi Nestor al Olteniei şi Serafim al
Germaniei şi Europei centrale, PP.SS. Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor
şi Teofan Sinaitul, vicar patriarhal, PP.CC Prof. Dumitru Popescu şi
Nicolae Necula, Pr. Michael Tiţa, consilier patriarhal, Pr. Petru Buburuz,
din cadrul Mitropoliei Basarabiei, monahia Maria Bălan, Dan Cojan şi
Dan Săvan şi domnişoarele Anne-Marie Vişoianu şi Adriana Preda.
La lucrările Adunării au participat peste 600 de delegaţi oficiali,
care au reprezentat atât Bisericile Ortodoxe şi Protestante, membre ale
Conferinţei Bisericilor Europene, cât şi Conferinţele Episcopale Catolice
din Europa. Au mai participat încă aproximativ zece mii de persoane
reprezentând diverse organizaţii bisericeşti şi ecumenice naţionale sau
internaţionale, reprezentanţi ai mass-media, vizitatori şi pelerini.
Din ţara noastră au mai participat delegaţi şi ai altor Biserici şi
Confesiuni creştine (Biserica Romano-Catolică, Bisericile Luterană şi
Reformată) constituind o delegaţie numeroasă de aproximativ 1200 de
persoane (poate cea mai numeroasă dintre toate delegaţiile).
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Se poate aprecia că această Adunare a fost cea mai mare adunare
creştină de la sfârşitul secolului nostru.
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, care a făcut parte
din Comitetul pregătitor al Adunării, în calitate de copreşedinte, a fost
ales şi în Comitetul de conducere al Adunării aducând o contribuţie
deosebită, atât la pregătirea cât şi la desfăşurarea lucrărilor Adunării.
Membrii delegaţiei Bisericii noastre au avut, de asemenea, contribuţii
semnificative în grupurile tematice în care au fost repartizaţi, în cadrul
momentelor de rugăciune ecumenică şi în alte manifestări.
Prezentăm, în continuare, câteva din aprecierile I.P.S. Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei *, în legătură cu importanţa şi cu rezul
tatele acestei manifestări creştine.
1. «Pirma remarcă în evaluarea Adunării ecumenice de la Graz
este tocmai constatarea că într-o vreme în care se vorbeşte de criza
ecumenismului, totuşi românii, in special tinerii, se arată ecumenici.
Cum se explică aceasta ? In primul rând, românii nu doresc să mai
trăiască în izolare ; apoi, prin însăşi constituţia lor spirituală, românii au
vocaţia dialogului dintre Răsărit şi Apus. Cele două întâlniri naţionale
ale românilor la Graz, în mare majoritate ortodocşi şi greco-catolici,
s-au desfăşurat într-o atmosferă caldă, frumoasă, aproape frăţească,
desigur, mult diferită de atmosfera de acum din ţară, foarte tensionată.
Cele două întâlniri naţionale ale românilor la Graz au fost coprezidate
de I.P.S. Daniel Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi de Episcopul
greco-catolic de Oradea, P. S. Virgil Bercea. Momente-simbol acolo pen
tru o speranţă de reconciliere acasă ? ! Poate, atmosfera generală de
acolo, tema adunării, rugăciunile şi meditaţiile biblice, toate au contri
buit la o deschidere sufletească deosebită !
2. Adunarea a fost bogată în abordarea diferitelor probleme ale
Europei de azi : căutarea unităţii vizibile, dialogul între religii şi culturi,
implicarea Bisericilor în opera social-filantropică, reconcilierea între
etnii şi state, implicarea creştinilor în rezolvarea problemelor legate de
mediul înconjurător, împărţirea echitabilă a resurselor, noi mişcări şi
secte religioase în Europa, problema rasismului şi a xenofobiei etc.
3. Adunarea a fost bine organizată din punct de vedere practic :
conferinţe, forumuri, ateliere tematice, auditorii, expoziţii, locuri de
rugăciune în comun şi pe diferite confesiuni, concerte muzicale în dife
rite pieţe ale oraşului, programe pentru copii şi tineret cu posibilităţi de
servire a mesei.
4. Adunarea de la Graz a scos în evidenţă faptul că reconcilierea
şi unitatea între Biserici în Europa sunt un ideal frumos, dar şi o
lucrare grea. Faptul că Prea Fericitul Alexei II, patriarhul Rusiei, nu
s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea la Viena şi
faptul că Sanctitatea Sa Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului, nu a participat, cum se spera, la adunarea de la Graz, anulându-şi vizita oficială în Austria, au umbrit mult atmosfera luminoasă
a adunării consacrată tocmai reconcilierii !
* Vezi «Candela M oldovei», nr. 7— 9, 1997, p. 3.
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De asemenea, oratorii ortodocşi din Europa răsăriteană, in frunte
cu Patriarhul Moscovei şi cu Sanctitatea Sa Karekin II, catolicosul
suprem al armenilor, au deplâns la Graz prozelitismul pe carc-1 practică
printre ortodocşii din Europa răsăriteană unele Biserici sau unele gru
pări creştine occidentale.
în plus, vestea retragerii Bisericii Ortodoxe a Georgiei din organi
zaţiile creştine internaţionale : Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi
Conferinţa Bisericilor Europene, sub presiunea unor grupuri conserva
toare din Georgia, a iăcut şi mai evidentă imaginea dificultăţilor exis
tente pe calea apropierii între Biserici şi cooperarea lor în Europa. Afir
marea libertăţii şi cultivarea unităţii de credinţă şi de acţiune sunt azi
imperative evidente, dar dificil de menţinut împreună !
Adunarea de la Graz a arătat că a trecut timpul visurilor idealiste
în privinţa realizării rapide a unităţii creştine. Pe de altă parte, ea a
fost, totuşi, un semn de speranţă, deşi marcat de realismul crucii efor
turilor dificile pentru a birui păcatul dezbinării şi al lipsei de iubire
între creştini.
Adunarea de la Graz a arătat nu numai ca reconcilierea intre dife
rite confesiuni creştine este dificilă, ci şi că, uneori, în interiorul ace
leiaşi Biserici, chiar şi în Ortodoxie, slăbeşte înţelegerea şi comuniunea
frăţească. în Occident, tensiunea dintre liberalism şi conservatorism,
dintre mentalitatea secularizată şi religiozitatea crispată ia forme acute.
Secularismul relativizant este o tentaţie crescândă. Lui i se opune ade
sea o religiozitate intolerantă şi chiar sectară. De aceea, criza ecumenismului este nu atât o criză de diplomaţie internaţională, cât reflexul
crizei spirituale a civilizaţiei contemporane • fragmentarea interioară şi
dezintegrarea spirituală a omului de azi. Fenomenul este complex şi
necesită o analiză duhovnicească atentă şi profundă.
De aceea, criza ecumenismului de azi trebuie studiată in contextul
crizei spirituale profunde a acestui sfârşit de veac în care drama liber
tăţii fragmentate, a vieţii persoanei şi a societăţii se învecinează, în mod
paradoxal, cu dorul după o identitate consolidată, nu atât în ceea ce
oferă prezentul, ci, fie în căutarea originilor (tradiţiei), fie în inovaţia
radicală, adesea sincretistă şi confuză.
Aşadar, o alternativă la ecumenismul de azi nu poate fi decât un
ecumenism mai bun, care înseamnă o spiritualitate creştină mai matură
şi mai aprofundată. Speranţa vine din adevăr şi sfinţenie. Iar sfinţenia
vine din pocăinţă sinceră şi din apropierea de Dumnezeu.
Criza de azi ne cheamă să ne apropiem mai mult de Hristos. Cât
timp ecumenismul a avut ca centru focalizator taina Persoanei lui
Hristos, el a fost mai puternic şi mai convingător. Mărturisirea comună
a lui Hristos a fost idealul şi etosul marilor personalităţi ecumenice
atât protestante şi catolice, cât şi ortodoxe. Când aceasta a fost însă
trecută pe plan secund de problematica politico-socială, s-a slăbit şi
idealul pentru unitate şi entuziasmul pentru social. De fapt, numai în
Hristos cosmosul poate fi perceput ca unificat. Fără legătura intimă cu
Hristos, omul nu poate avea în raport cu lumea decât o experienţă a
fragmentării interioare.
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De aceea, şansa unică a revigorării mişcării ecumenice nu este
căutarea vreunei noi ideologii de unitate sau unioniste de tip antro
pocentric şi cosmocentric, confesionalist sau universalist, ci reafirmarea
inteligentă şi intensivă a centralităţii lui Hristos, adevăratul izvor al
reconcilierii şi al unităţii creştine. Numai El, Care ne-a împăcat cu
Dumnezeu, ne poate face cu adevărat slujitori ai împăcării, atunci când
Duhul Lui locuieşte in noi».
Documentul final adoptat la încheierea lucrărilor Adunării de la
Graz a scos în evidenţă greutăţile prin care trece ecumenismul în zilele
noastre îndeosebi datorită amplificării acţiunilor prozelitiste de sorginte
occidentală în ţările Europei răsăritene, dar din alte cauze.
Documentul final a mai pus în evidenţă sentimentul coresponsabilităţii Bisericilor pentru viaţa şi unitatea Europei de azi şi de mâine,
accentuându-se că reconcilierea este un dar al lui Dumnezeu şi o lucrare
greu de înfăptuit intr-o lume marcată de păcat şi de tot felul de dezbi
nări. De aici rezultă şi mai pregnant îndatorirea Bisericilor din Europa
de a sluji Evanghelia împăcării şi de a întări speranţa oamenilor de
azi în realizarea acestei impăcâri.
Publicăm în continuare, in anexă, mesajul final adoptat do a doua Adunare
ecumenică europeană, C.raz (Austria), 23— 29 iunie. 1997.

M ESAJ FINAL
1. Experienţe

1. Au trecut opt ani de la cea dintâi Adunare ecumenică europeană
de la Basel, prima de acest fel şi fericită pregustare a schimbărilor
radicale ce aveau să se petreacă în curând în Europa, printr-o extindere
a libertăţii odată cu încheierea «războiului rece». Atunci când ne-am
adunat la Graz, in Austria, pentru cea de-a doua Adunare ecumenică
europeană, în 1997, euforia dispăruse. Afirmaţia documentului final de
la Basel privind «Pacea şi Dreptatea pentru întreaga creaţie», şi anume :
«Lumea confruntată cu un ansamblu de probleme interdependente care
pun în pericol supravieţuirea omenirii» (par. 8) a fost confirmată de
fapte. Până şi atrocităţile războiului au reapărut în Europa, iar rănile
sunt departe de a fi cicatrizate.
2. Interpelaţi şi inspiraţi de tema «Reconcilierea : dar al lui Dum
nezeu şi izvor de viaţă nouă», am venit la Graz, bărbaţi şi femei de
toate vârstele, reprezentând numeroasele Biserici din Răsăritul şi Apusul,
din Nordul şi din Sudul Europei. Se aflau de asemenea printre noi şi
reprezentanţi ai altor religii şi ai altor regiuni ale lumii. Creştini apar
ţinând Bisericilor încă dezbinate, avem aceleaşi temeri, tensiuni, pro
bleme şi piedici ca şi concetăţenii noştri europeni, ca toate făpturile
omeneşti. Dar purtăm în suflet nădejdea nestrămutată de a înainta pe
calea reconcilierii şi această nădejde a fost întărită de prezenţa activă a
numeroşi participanţi foarte tineri.
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3. îndemnaţi de credinţei noastră şi de voinţa de a trăi darul acestei
reconcilieri care vine de la Dumnezeu, am venit la cea de-a doua Adu
nare ecumenică europeană cu nădejdea că, dacă ne lăsăm călăuziţi de
acest dar în viaţa noastră zilnică, In viaţa Bisericilor noastre şi cea a
continentului nostru, vom putea face să progreseze unitatea Bisericii şi
a omenirii.
4. Dumnezeu ne-a dăruit cu generozitate binecuvântarea Sa in
aceste zile. Slujba zilnică a ocupat un loc central în cadrul întrunirii,
fiind temeiul comuniunii noastre. Rugându-ne împreună, am devenit
şi mai conştienţi de milostivirea şi de credincioşia Tatălui nostru Care
este în ceruri şi în Care credem ca nişte fii şi fiice. Meditând la Cuvân
tul lui Dumnezeu, am resimţit puterea harului lui Dumnezeu in Evan
ghelie care ne schimbă modul de a gândi şi ne dăruieşte o viaţă nouă,
adunându-ne şi pe unii şi pe ceilalţi în jurul Aceluiaşi Domn. Duhul
Sfânt «de viaţă Dătătorul» a creat atmosfera de încredere şi de colabo
rare care ne-a îngăduit să ne deschidem inimile şi mintea unii faţă de
alţii. De asemenea, am suferit din pricina dezbinărilor persistente care
subliniază cât este de greu să trăieşti reconcilierea pe care o proclamăm.
Iubirea lucrătoare s-a dovedit indispensabilă pentru a organiza o adu
nare atât de mare, numărând delegaţi şi conducători din peste 150 de
Biserici, şi pentru a primi mai bine de 10.000 de persoane de diverse
origini. Am trăit atât experienţa muncii dificile pe care o implică o
astfel de întrunire ecumenică cât şi bucuria unei unităţi crescânde. In
realitate, mişcarea ecumenică însăşi este deja o cale către reconciliere.
2. Reflecţii

5. La Graz, am putut intui realitatea reconcilerii in Hristos şi
binecuvântările care îi jalonează calea : binecuvântarea de a ne reaminti
rădăcinile iudaice ale credinţei noastre (Romani 11, 16— 18), de a ne
redescoperi aproapele, de a reclădi prietenia şi încrederea reciprocă, în
măsură să ne schimbe şi pe unul şi pe celălalt. Am putut astfel să
creştem împreună şi să edificăm un viitor comun. în viziunea noastră
despre Europa, nu există Biserici, cetăţeni, state sau rase superioare sau
inferioare. Toţi membrii familiei europene au dreptul la cuvânt în
această Europă conştientă de responsabilităţile sale şi deschisă către
celelalte continente. Un angajament reînnoit şi puternic al tuturor Bise
ricilor de a înfăptui rugăciunea Domnului nostru : «Ca toţi să fie una...»
(Ioan 17, 21— 22) ar contribui, desigur, la naşterea unei Europe cu
adevărat unite. Credem că această viziune ar trebui să ne cucerească şi
să ne determine să perseverăm în calitate de creştini.
6. Am venit la această întrunire ecumenică nu numai pentru a
face schimb de idei şi de experienţe, ci şi pentru a trece dincolo de
cuvinte la măsuri concrete, conştienţi că dezbinările şi duşmăniile
noastre continuă să provoace conflicte şi ne împiedică să facem văzut
darul reconcilierii. Rugăm pe Dumnezeu să ne ierte pentru aceasta şi
ne exprimăm regretul faţă de cei pe care i-am putut răni. Recunoaştem,
cu durere, existenţa acestor dezbinări nu numai între Bisericile noastre,
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;i chiar şi între membrii Bisericilor noastre, între bărbaţi şi femei. Dat
iiind că purtăm aceste greutăţi în noi şi în Bisericile noastre, reconci
lierea trebuie să pornească de la schimbarea săvârşită în inimile şi în
mentalităţile noastre de către Duhul lui Dumnezeu în Hristos.
7. Recunoscând avantajele mondializării, ştim că prin aceasta băr
baţi şi femei pot fi victime ale unor interese economice şi unor decizii
care le scapă de sub control. Prăpastia intre bogaţi şi săraci se adân
ceşte tot mai mult in întreaga lume şi de asemenea în numeroase
regiuni ale Europei. Exploatarea fură milă a resurselor epuizabile,
poluarea mediului înconjurător şi ruptura ecosistemelor provoacă astăzi
pagube uriaşe şi ameninţă bunăstarea generaţiilor viitoare şi a întregii
creaţii.
3. Provocări

8. Noi, creştinii şi Bisericile din Europa, înfruntăm aceste provocări,
conştienţi ue slăbiciunea noastră cât şi de sminteala dezbinării dintre
noi. Nu avem soluţii simple de propus. Ceea ce ne motivează, este
viziunea noastră creştină asupra reconcilierii. Darul reconcilerii în
Hristos ne îndeamnă să ne angajăm :
— să vestim, să aducem popoarelor din Europa Vestea cea Bună că :
«Dumnezeu era în Hristos, impăcând lumea cu Sine însuşi» (2 Coriteni 5, lfl) ;
— să căutăm neobosit unitatea văzută ; pentru aceasta, va trebui să
analizăm din ncu dezbinările noastre întrebându-ne dacă nu sunt cumva
rodul deosebirilor care odinioară erau socotite sursă de dezbinare, dar
care astăzi pot apărea drept o îmbogăţire reciprocă ;
— să demarăm procesul de vindecare a memoriilor, în respectui
istoriei ;
— să favorizăm colaborarea în toate domeniile, cum ar fi misiunea,
dialogul, şi, respectând libertatea de conştiinţă a fiecăruia, să evităm
realitatea distrugătoare ;
— să afirmăm egalitatea statului şi drepturilor Bisericilor şi popoa
relor minoritare ;
— să încurajăm asociaţiile locale, instituţiile publice şi organismele
europene în munca lor de reconciliere ;
— să continuăm la modul cel mai serios dialogurile interreligioase,
fără să uităm că, în Europa chiar, bărbaţi şi femei, ba chiar şi Biserici
continuă să sufere din cauza credinţei lor ;
— să organizăm întruniri ecumenice la nivel local şi regional pen
tru a continua experienţa de la Graz ;
— să facem tinerii să ia parte la aceste întruniri, încredinţându-le
viziunea ecumenică pentru viitor şi continuarea procesului conciliar
«Dreptate, Pace şi Salvgardarea Creaţiei».
Bisericile, la rândul lor, se angajează :

— să proclame şi să apere fără echivoc drepturile persoanei umane
şi procesul democratic ;
b.

o . R.

4

50

BISERICA ORTODOXA ROMANA

— să coopereze în vederea eliminării oricărei forme de violenţă,
îndeosebi faţă de femei şi copii ;
— să se opună oricărei forme de discriminare în sânul Bisericilor ;
— să promoveze statutul şi egalitatea femeilor în toate domeniile,
inclusiv în instanţele decizionale, păstrând în acelaşi timp identitatea
distinctă dintre bărbat şi femeie ;
— să-şi exprime limpede angajamentul în materie de dreptate
socială şi solidaritatea cu victimele oricărei nedreptăţi sociale ;
— să promoveze măsuri autentice de protecţie a mediului, în dome
niul activităţilor lor specifice ;
— să se opună sistemelor economice care provoacă efectele per
verse ale mondializării.
Propriul nostru angajament faţă de acest proces de reconciliere ne
determină să cerem stăruitor tuturor responsabililor politici şi tuturor
cetăţenilor :
— să promoveze demnitatea persoanei umane şi sfinţenia oricărei
vieţi omeneşti ;
— să restabilească sau să menţină întâietatea persoanei umane
asupra intereselor economice, ceea ce implică, printre altele, combaterea
şomajului şi în special a celui care-i priveşte pe tineri ;
— să apere demnitatea şi drepturile refugiaţilor, emigranţilor şi ale
persoanelor dezrădăcinate şi să garanteze dreptul refugiaţilor la azil şi
la libertatea de instalare ;
— să încurajeze dezarmarea şi promovarea metodelor non-violente
de soluţionare a conflictelor şi să susţină cu toată urgenţa negocierile
pentru eliminarea totală a armelor nucleare, potrivit Tratatelor de
neproliferare;
— să anuleze, incepând de acum până in anul 2000, in spiritul
biblic al Anului sabatic, datoriile insolvabile ale ţărilor celor mai sărace,
asigurându-se că de aceasta va beneficia în primul rând poporul res
pectiv ;
— să ia măsurile necesare pentru a inversa actualul curent care
tinde spre distrugerea ecologică şi epuizarea resurselor lumii, şi să
creeze condiţiile care să permită o viaţă stabilă pentru întreaga creaţie.
9. Noi afirmăm cu tărie rolul indispensabil al eticii şi al dreptăţii în
domeniile politic, economic, tehnologic şi al mass-media, astfel ca recon
cilierea să devină realitate în viaţa tuturor oamenilor.
10. Reconcilierea, ca dar al lui Dumnezeu şi izvor de viaţă nouă,
cere din partea noastră o solidaritate activă faţă de fraţii şi surorile
noastre care sunt persecutaţi şi marginalizaţi pe criterii de rasă, de sex,
de origine etnică, de vârstă sau de religie, în vederea edificării unei co
munităţi umane autentice. O spiritualitate a reconcilierii implică opo
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ziţia faţă de individualismul egocentric ; deosebirile sunt un dar lui
Dumnezeu care ne ajută să descoperim minunata diversitate a lumii
Sale celei una.
11.
Ca Biserici şi creştini europeni, ne angajăm să ne arătăm mai
solidari cu cei şi cele care se află în nevoie, care sunt marginalizaţi şi
respinşi de lumea în care trăim cu toţii. Fiecare fiinţă umană este un
frate sau o soră pentru care Hristos a murit şi a înviat. Suntem creaţi
după chipul lui Dumnezeu Cel Unul în Treime *.
BISERICA O R T O D O X A R O M A N A
ŞI MIŞCAREA ECUMENICA

In anul 1998 se vor sărbători 50 de ani de la înfiinţarea Consiliu
lui Ecumenic al Bisericilor. în vederea sărbătorii acestui jubileu, Se
cretariatul general al Consiliului Ecumenic al Bisericilor a solicitat
tuturor Bisericilor şi organizaţiilor membre să întocmească documente
în care să se facă evaluarea activităţii de până acum a acestui for
ecumenic, exprimându-se în acelaşi timp, puncte de vedere asupra
perspectivelor de viitor ale mişcării ecumenice, în general şi ale Con
siliului Ecumenic al Bisericilor, în special.
în vederea întocmirii acestui document, Sfântul Sinod al Bise
ricii Ortodoxe Române a solicitat Facultăţilor de teologie ortodoxe
din Bucureşti, Sibiu, Iaşi şi Cluj întocmirea unor referate, trimiţând
şi documentaţia existentă. în urma studierii acestor referate, Co
misia pentru relaţii interbisericeşti şi colaborare teologică cu Consiliul
Ecumenic al Bisericilor a întocmit un proiect de document care a fost
prezentat Sfântului Sinod în şedinţa din 27-29 mai 1997. în urma dis
cuţiilor care au avut loc în legătură cu acest proiect de document s-a
apreciat că el, exprimă, cât mai veridic, punctul de vedere al Bisericii
noastre în legătură cu activitatea şi importanţa Consiliului Ecumenic
al Bisericilor şi al mişcării ecumenice pentru lumea creştină contem
porană şi a hotărât ca el să fie trimis Secretariatului general al C.E.B.,
spre a se face cunoscută atitudinea Bisericii Ortodoxe Române în
această privinţă.
Redăm în cele ce urmează conţinutul acestui document :
Consideraţii, reflecţii şi recomandări
ale Bisericii Ortodoxe Române
privind mişcarea ecumenică, în general
Consiliul Ecumenic al Bisericilor, în special.
1.
Prezentul studiu eonstituie punctul de vedere al Bisericii Orto
doxe Române vis-â-vis de mişcarea ecumenică, în general, şi de Con
siliul Ecumenic al Bisericilor în special, în perspectiva împlinirii, în
anul 1998, a 50 de ani de la înfiinţarea acestui for ecumenic.
*
abţineri.

Documentul a fost adoptat cu 563 de voturi pentru, 8 Îm potrivă şi 21 de
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Demersul acesta a fost făcut ca urmare a iniţiativei C.E.B. de a
propune Bisericilor membre analiza critică a activităţii sale de la cre
are, în 1948, în perspectiva jubileului din 1998, cu scopul declarat de
iniţiere a unui proces de redefinire a locului şi rolului C.E.B. în viaţa
Bisericilor creştine, in actualul context intercreştin şi interreligios.
Prin intermediul prezentului studiu Biserica Ortodoxă Română
încearcă să facă o evaluare a ultimelor cinci decenii de activitate ecu
menică şi face unele propuneri pentru orientarea — în viitor — a
activităţii C.E.B.
2. Mişcarea ecumenică rămâne una dintre manifestările cele mai
caracteristice ale celui de-al XX-lea veac. Este pentru prima dată în
decursul celui de al doilea mileniu, cunoscut ca mileniul dezbinării
creştine, când Bisericile divizate au început să treacă de la o
atitudine de confruntare, la o atitudine de reconciliere în Hristos.
Cu toate criticile care se aduc mişcării ecumenice, trebuie re
cunoscut că ea a permis diferitelor Biserici creştine să înceapă să se
cunoască mai bine între ele şi săpromoveze curentul
de circu
laţie reciprocă al valorilor confesionale. Ortodoxia a avut posibi
litatea să contribuie astfel şi la îmbogăţirea ecumenismului contem
poran cu valori care îi sunt specifice şi de mare importanţă pentru
misiunea Bisericilor în lumea contemporană. Este suficient să amintim
de teologia Sfintei Treimi, de conceptul de comuniune, de conceptul
de har ca energie, de dimensiunea cosmică a mântuirii în Hristos,
pentru a ne da seama de impactul pe care Ortodoxia l-a avut asupra
ecumenismului contemporan.
în acelaşi timp trebuie arătat şi faptul că Bisericile Ortodoxe care,
in majoritatea
lor, se află pe teritorii aparţinând fostului spaţiu al
regimului comunist-ateu au avut, în C.E.B., un sprijin în depăşirea
unor bariere de comunicare ce le-au fost impuse de sistemele totali- |
tare. Astfel, prin participarea la activităţile C.E.B. s-a diminuat mult ;
izolarea la care erau supuse Bisericile Ortodoxe din acest spaţiu, atât
in relaţiile dintre ele cât şi în raporturile cu alte confesiuni creştine.
De menţionat şi faptul că Bisericile Ortodoxe au primit din partea
C.E.B., atât înainte cât şi după căderea regimurilorcomuniste,
sprijin
moral şi material.
3. Conform principiilor eclesiologice după care se conduce Bise
rica Ortodoxă, prin implicarea ei în cadrul mişcării ecumenice, nu
caută unitatea «per se» a Bisericii-Trupul tainic al Domnului, căci
aceasta este deja dată în Hristos al cărui Trup este Biserica. Biserica
este una în fiinţa ei, unitatea Bisericii fiind un dar dumnezeiesc reali
zat în Hristos (I Cor. 12, 27). Participarea Bisericii Ortodoxe la miş
carea ecumenică are drept raţiune căutarea realizării unităţii văzute a
Bisericii lui Hristos. Această unitate văzută a Bisericii este o misiune
de realizat de către creştini sub puterea unificatoare a Sfântului Duh,
este o deschidere a creştinilor spre darul dumnezeiesc al unităţii.
Participarea Bisericii Ortodoxe la mişcarea ecumenică a avut
ca ţel tocmai acest efort comun al persoanelor care cred în Hristos şi
care aprţin diferitelor confesiuni în vederea realizării unităţii lor vă
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zute într-o singură Biserică. Aceasta este condiţia ca misiunea Bise
ricii să fie credibilă în interiorul ei, dar mai ales în afara ei : «Ca toţi
să fie una, pentru ca lumea să creadă» (Ioan 17, 21).
4.
Dacă se poate vorbi despre multe aspecte pozitive ale mişcării
ecumenice, unele din acestea fiind menţionate şi in prezentul docu
ment nu este mai puţin adevărat că ecumenismul a cunoscut şi cu
noaşte perioade de criză evidente. Cauzele acestei situaţii trebuie cău
tate în repetatele tentative ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor,
care este parte clin această mişcare, de a propune, în decursul celor
cinci decenii de existenţă şi activitate, modele do unitate creştină fa
bricate în laboratoarele proprii, cu scopul vădit de a salva mai mult
identitatea denominaţiunilor creştine care alcătuiesc Consiliul, decât să
constituie o bază puternică a unităţii creştine. Cu alte cuvinte, am
putea spune că s-a încercat mereu să se pună diversitatea confesională
deasupra unităţii Bisericii lui Hristos. Această tendinţă se poate ob
serva in strădania anumitor cercuri ecumenice de a prezenta această
diversitate, care nu vrea să ştie de unitate, ca dar al lui Dumnezeu. Pe
această cale se ridică însă bariera de netrecut in calea unităţii creştine,
care rămâne scopul primordial al Consiliului Ecumenic al Bisericilor, şi
se încurajează indirect prozelitismul, cu toată strădania mişcării ecu
menice de a lupta împotriva acestuia. Nu se poate trece cu vederea
peste faptul că mulţi predicatori occidentali, care au sosit în Răsăritul
ortodox în ultimii ani, fac parte din Biserici şi confesiuni membre în
Consiliul Ecumenic al Bisericilor.
Problema mişcării ecumenice nu este unitatea, ci desunitatea Bi
sericii lui Hristos. Parte a acestei mişcări mai largi, Consiliul Ecume
nic al Bisericilor nu este un scop în sine, ci un instrument valoros
pentru întâlnirea Bisericilor, singurele capabile să realizeze unitatea.
Este însă evident că, dincolo de menirea sa, Consiliul Ecumenic al Bi
sericilor manifestă, prin unii reprezentanţi ai săi, o tendinţă de superBiserică, încercând să impună Bisericilor membre propria sa viziune
teologică. Or, din perspectiva Bisericii Ortodoxe, care participă la miş
carea ecumenică şi la Consiliul Ecumenic al Bisericilor după criterii
specifice, unitatea creştină nu înseamnă nici pluralitate confesională,
nici centralizare juridică, ci unitate de viaţă şi credinţă exprimată
sacramental şi canonic. Restaurarea unităţii văzute a Bisericii este o
problemă ce vizează în esenţă unitatea în credinţă, întrucât dezacor
durile dintre diversele comunităţi creştine există nu numai la nivelul
formulărilor teologice, ci mai ales la cel al conţinutului învăţăturii de
credinţă. De aceea, unitatea de credinţă trebuie să depăşească plura
lismul confesional actual bazat pe diversitatea doctrinară'. In acest sens,
există o relaţie organică între unitatea de credinţă şi comuniunea euharistică prin aceea că Sfânta Euharistie este expresia) vizibilă sacramen
tală a unei Biserici locale, care face aceeaşi mărturisire de credinţă cu
cea a unei alte Biserici locale. Comuniunea euharistică este deci ex
presia unităţii şi nu un mijloc spre unitate.
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Dacă se porneşte mereu de la cuvintele Mântuitorului, «ca toţi să
fie una» (Ioan 17,21) pentru a se da noi imbolduri mişcării ecumenice,
atunci nu vedem motivul pentru care nu se amintesc şi cuvintele Mân
tuitorului exprimate în acelaşi context : «Precum, Tu, Părinte, în Mine
şi Eu în Tine, aşa să fie şi ei în Noi una, ca să creadă lumea că Tu
M-ai trimis» (Ioan 17, 21), cu atât mai mult cu cât baza Consiliului
este o bază cu conţinut trinitar. Marea diferenţă dintre noţiunea de
comuniune care circulă astăzi cu intensitate sporită în cadrul mişcării
ecumenice şi comunitatea trinitară descoperită de Mântuitorul constă
în faptul că, în timp ce prima se bazează pe legăturile exterioare între
persoane, cea din urmă presupune legăturile interioare dintre persoane,
existenţa unei persoane prin altă persoană, şi trebuie subliniat cu
toată intensitatea că această comuniune trinitară, astfel înţeleasă, a
stat la temelia unităţii creştine din primul mileniu, concepută ca uni
tate sobornicească şi conciliară. Până la descoperirea acestui sens pro
fund al comuniunii, considerăm că este potrivit ca în cadrul mişcării
ecumenice să se vorbească mai mult de comunitate frăţească decât de
comuniune. Temelia unităţii creştine poate să fie doar comuniunea,
sinodalitatea sau sobomicitatea, aşa cum a fost ea înţeleasă de Biserica
nedespărţită a primului mileniu de istorie creştină, în lumina trinitară.
Acest model de unitate va rămâne permanent valabil, findcă nu este
model fabricat de om, ci descoperit de Dumnezeu.
în acest sens, C.E.B. nu poate dobândi calitatea de organism în
interiorul căruia se realizează experienţa comuniunii depline între
Bisericile membre. Cu alte cuvinte, C.E.B. nu poate pretinde un statut
eclesial. El rămâne un forum în care Bisericile membre găsesc sprijin
în căutarea lor pentru restabilirea unităţii şi a comuniunii depline.
Bisericile însele trebuie să prezinte punctele de vedere şi să descopere
ceea ce le uneşte deja şi să depăşească divergenţele. în luarea de decizii
în materie de realizare a comuniunii, responsabilitatea aparţine în
exclusivitate Bisericilor şi nu Consiliului Ecumenic al Bisericilor.
5.
La baza ecumenismului contemporan se află două mişcări bin
cunoscute, una care poartă numele de «Credinţă şi constituţie» şi cea
laltă cu numele de «Viaţă şi acţiune». Fiecare dintre aceste două miş
cări a înregistrat progrese atât în materie de doctrină, cât şi în pro
bleme de slujire. S-au elaborat studii edificatoare în materie de cre
dinţă prin atenţia acordată Crezului niceo-constantinopolitan, care a
ajuns să fie rostit astăzi de majoritatea creştinilor fără adaosul «Filioque» s-au depus eforturi considerabile pentru elaborarea documen
tului cunoscut sub numele «BEM», care a încercat pentru prima oară
să prezinte o doctrină asupra Botezului, Euharistiei şi Ministeriului
(Procotsan) acceptabilă pentru Bisericile membre ale Consiliului Ecu
menic al Bisericilor ; există, de asemenea, numeroase studii elaborate
de Comisia «Credinţă şi constituţie» referitoare la Tradiţie, şi multe
altele. Dar şi în domeniul slujirii s-au realizat lucruri deosebit de im
portante prin lupta dusă împotriva nedreptăţilor sociale, prin combate
rea rasismului, prin acţiuni menite să promoveze drepturile omului şi
să depăşească rivalităţile etnice.
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Cu toate acestea, trebuie remarcat că nici până astăzi nu s-a reuşit
depăşirea separaţiei dintre cele două mişcări amintite, Consiliul Ecu
menic al Bisericilor fiind criticat pentru preocupările lui mai mult orizontaliste decât verticale. De fiecare dată, s-a căutat să se corecteze
astfel de excese şi să se ţină un echilibru mai mult sau mai puţin stabil
între cele două dimensiuni ale mişcării ecumenice. Dar nu s-a căutat,
cel puţin până astăzi, să se descopere cauzele mai profunde ale aces
tui fenomen, care priveşte nu numai relaţia dintre credinţă şi acţiune,
ci chiar noţiunea de Biserică ca sacrament şi realitate istorică. Or, la
originea unor astfel de fenomene se află disocierea dintre Biserica vă
zută şi cea nevăzută, specifică lumii eterodoxe. Este vorba, pe de o
parte, de o Biserică spirituală nevăzută, ruptă de Biserica văzută, care
favorizează fuga credincioşilor de lume şi izolarea lor în turnul de fil
deş al pietismului, iar pe de altă parte, de o Biserică văzută separată
de cea spirituală, care determină creştinii să se angajeze în acţiuni
sociale şi sâ-L lase în umbră pe Dumnezeu. Dar separaţia dintre Bise
rica văzută şi cea nevăzută diluează şi subminează şi caracterul sacra
mental, şi caracterul istoric al Bisericii, fie că se pune accentul pe Bi
serica nevăzută, fie că se accentuează până la exagerare caracterul sa
cramental al Bisericii, acesta fiind confundat în cele din urmă cu
magia.
Din punct de vedere ortodox, nu există o Biserică văzută «şi o
alta nevăzută, ci este vorba doar de două aspecte ale aceleiaşi Biserici,
un aspect văzut şi unul nevăzut care nu rămân exterioare unul faţă de
celălalt, ci coincid, aşa cum s-a arătat în ziua Cincizecimii.
Biserica e o realitate istorică concretă, sacramentală, relaţională şi
eshatologică. în această lumină, rolul Bisericii nu este acela de a favo
riza fuga de lume, nici scufundarea credincioşilor în lume, ci transfigu
rarea lumii în Hristos. Până nu se va depăşi disocierea dintre «cele
două Biserici» şi până nu se va descoperi coincidenţa şi legătura internă
dintre ele, nu se va putea depăşi nici oscilaţia dintre vertical şi ori
zontal, oscilaţie care constituie o constantă a mişcării ecumenice con
temporane şi nici nu se va descoperi dimensiunea sacramentală şi
istorică a Bisericii. Credem că acesta trebuie să devină unul din subi
ectele ce trebuie discutate în cadrul Consiliului Ecumenic al Biserici
lor, fiindcă este salutar pentru progresul mişcării ecumenice. Ortodocşii
pot aduce în acest domeniu contribuţii extrem de voloroase.
Preocupările actuale ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor pentru
dreptate, pace, integritatea creaţiei sau dialogul interreligios, deşi va
loroase în intenţie, relevă, pe de o parte, o deplasare de la scopul sta
tutar de realizare a unităţii creştine, iar pe de altă parte o preferinţă
pentru dimensiunea orizontală a Bisericilor.
Acestea sunt motivele pentru care
Biserica Ortodoxă Română,
fără a deveni indiferentă pentru mişcarea ecumenică, manifestă reti
cenţă faţă de unele orientări actuale ale Consiliului Ecumenic.
6.
Trăim într-o lume secularizată care exercită o puternică influ
enţă asupra Bisericilor creştine atât prin atacul pe care-1 declanşează
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impotriva valorilor morale creştine, cuprinse în Sfânta Scriptură, cât
şi prin devalorizarea noţiunii de «păcat», care a început să dispară şi
din vocabularul unor Biserici. Există chiar şi situaţii în care anumite
comunităţi creştine, organizaţii ecumenice cochetează cu homosexua
litatea şi evită să o considere ca fiind împotriva firii şi a Scripturii.
Pe de o parte, se face caz de Scriptură, dar pe de altă parte se trece
peste Scriptură. Biserica Ortodoxă este deschisă unor noi înţelesuri
ale cuvântului Sf. Scripturi
descoperite în lumina Tradiţiei. Aceste
sensuri noi ale textelor scripturistice aduc răspuns la cerinţele spiri
tuale ale omului modern care-şi caută mântuirea în condiţiile carac
teristice timpului nostru. Aceasta nu înseamnă însă că Biserica Orto
doxă poate fi de acord cu adoptarea interpretării Sf. Scripturi unor
cerinţe de moment, unor ideologii, unor culturi şi cutume contrare
fidelităţii depline faţă de cuvântul sfânt în litera şi spiritul lui. De
asemenea, se practică o relativizare în plan teologic, eliminându-se
conceptul de erezie, înlocuindu-se cu acela de dar dumnezeiesc al di
versităţii. în acest sens, deşi Biserica Ortodoxă nu insistă asupra con
ceptului de unitate creştină ca uniformitate,
ea afirmă cu tărie că
există limite obiective ale unei divergenţe legitime, dincolo de care nu
se poate trece. Toate acestea îşi au izvorul într-o concepţie deistă care
a dus la ideea autonomiei lumii şi a pierderii relaţiei sale cu Dumnezeu.
Se pretinde uneori că rostul creştinismului ar fi cel de a seculariza
lumea ; fiindcă se porneşte de la o premisă teologică eronată, care con
fundă transcendenţa lui Dumnezeu cu absenţa Sa din creaţie.
Pe de altă parte există în Consiliu Ecumenic al Bisericilor tendinţa
de a scoate în evidenţă valoarea nepreţuită a creaţiei şi de a o pune in
relaţia cu Duhul lui Dumnezeu, cum s-a întâmplat la Adunarea generală
a C.E.B. de la Canberra (1991). Faptul este cu totul remarcabil, mai
ales că este pentru prima dată când tema unei Adunări generale a C.E.B.
nu mai are conţinut hristologic, aşa cum s-a întâmplat cu Adunările
precedente, ci unul pnevmatologic. Din nefericire, însă, s-a pornit de la
existenţa unui Duh al lui Dumnezeu despărţit de Hristos şi s-a ajuns să
se confunde Duhul Sfânt cu alte «duhuri» din creaţie, căzându-se astfel
într-o concepţie aproape panteistă.
Ne găsim astfel confruntaţi în mişcarea ecumenică cu o concepţie
deistă, care favorizează secularizarea lumii, şi cu o concepţie cu ten
dinţe panteiste care ar dori să sacralizeze lumea. Noi credem că această
dilemă poate fi despăşită numai dacă se afirmă în acelaşi timp atât
transcendenţa lui Dumnezeu faţă de creaţie, din punctul de vedere al
naturii divine, dar şi prezenţa lui Dumnezeu în creaţie prin lucrarea
Duhului, aşa cum rezultă din Sfânta Scriptură şi aşa cum ne învaţă
Părinţii de la început şi până astăzi. Ortodocşii sunt chemaţi să aducă
aceste teme în discuţia mişcării ecumenice, pentru a face faţă seculari
zării care vine din Apus şi panteismului care ne ameninţă de la Răsărit.
Din păcate, nu rareori se întâmplă ca abordarea teologică şi spirituală
de către ortodocşi a diferitelor probleme, puse în dezbatere, pare a fi
pentru mulţi membri ai C.E.B. lipsită de relevanţă pentru Occidentul
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modern, raţional, fundamentat pe valorile umaniste pe care le consi
deră universale.
Fără a da atenţia cuvenită mărturiei ortodoxe venită din partea
unei Biserici păstrătoare a adevărului de credinţă de-a lungul veacurilor,
actualele tendinţe ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor, tendinţele sincretiste şi laicizante, de a deveni un forum fără bază creştină autentică,
se pot radicaliza. Datorită faptului că dezacordurile nu sunt numai de
formă, ci şi de conţinut, ne este din ce în ce mai dificil să ne rugăm
împreună, in pofida eforturilor depuse. Numai discutând împreună, pe
baza credinţei şi a spiritualităţii creştine, problemele sociale, politice,
etnice şi ecologice cu care ne confruntăm toţi, mişcarea ecumenică mai'
are un viitor.
în acelaşi timp. Biserica Ortodoxă regretă faptul că ponderea sa in
luarea deciziilor în cadrul C.E.B. este insuficientă în faţa unei lumi
protestante şi neoprotestante care îşi impune punctul de vedere datorită
majorităţii de care dispune. Dacă se voieşte progresul pe calea unităţii
creştine, fiindcă aceasta este scopul principal al Consiliului Ecumenic al
Bisericilor, atunci ar trebui să se pună o anumită stavilă în calea acestei
diversităţi debordante şi ilegitime din cadrul Consiliului (sunt admise
denominaţiuni care nu vor să ştie de Biserică) şi să se acorde reprezen
tanţilor lumii ortodoxe locul cuvenit».
Redacţia

FESTIVITATEA LANSĂRII CELEI DE A DOU A TRANŞE
A EDIŢIEI JUBILIARE A BIBLIEI DE LA BUCUREŞTI
(1688) ŞI A PENTATEUHULULUI TRADUCERE, NOTE ŞI
COM ENTARII A I.P.S. ARHIEPISCOP BARTOLOMEU-VALERIU
A N A N IA AL CLUJULUI

Tranşa a doua a ediţiei jubiliare, a Bibliei de la Bucureşti, numită
şi Biblia lui Şerban, a fost lansată joi, 29 mai 1997, în Rotonda Palatului
Patriarhal, împreună cu Pentateuhul, tradus şi comentat de I.P.S.
Arhiepiscop Bartolomeu Anania al Vadului. Feleacului şi Clujului, tipă
rite la tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române.
Prima ediţie jubiliară a Bibliei lus Şerban, tipărită în condiţii gra
fice deosebite la tipografia Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, cu două texte paralele — unul cu literă chirilică şi
altul cu literă latină — a fost lansată, după cum se ştie, în noiem
brie 1988, prin grija Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, care şi-a
asumat atunci, împreună cu un grup de specialişti, răspunderea pregă
tirii pentru tipar şi reeditării acestei capodopere româneşti. Epuizându-sr? repede, dată fiind cererea mare a iubitorilor de limbă românească,
dar şi tirajul redus, impus de autorităţile comuniste, care nu îngăduiau
tipărirea Bibliei în ediţii de masă, iată că, după aproape zece ani, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a iniţiat editarea, unei a doua tranşe
a acestei cărţi epocale, căutată cu insistenţă atât în ţară cât şi peste
hotare.
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Tot acum, a fost lansat Pentateuhul (adică primele cinci cărţi ale
Vechiului Testament), în traducerea Î.P.S. Arhiepiscop Bartolmeu Anania, care se înscrie într-o nouă traducere românească a Bibliei, pe care
şi-a propus să o realizeze înalt Prea Sfinţia Sa şi din care a mai apărut
până acum Noul Testament în intregime. Este o ediţie revizuită, dar în
fond o traducere nouă, confruntată cu alte traduceri similare din litera
tura română, dar şi din alte părţi, un text explicat cu note, care îl face
accesibil cititorilor de astăzi. Pentateuhul, către se adaugă Noului Testa
ment, vine acum să completeze şi să se apropie de traducerea integrală
a Bibliei, asumată de Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu Anania, care va
marca şi ea un moment important în cultura neamului nostru.
Aşadar, cele două apariţii editoriale, a doua ediţie jubiliară a Bibliei
lui Şerban şi Pentateuhul, datorat Î.P.S. Bartolomeu Anania, au fost
anunţate publicului în cadrul unei festivităţi, ce s-a transformat într-un
veritabil simpozion, atât prin caracterul teologic al lucrărilor de cuvânt,
cât şi prin valoarea asistenţei, alcătuită din membri ai Sfântului Sinod,
in frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, profesori de teolo
gie, filologi, lingvişti, istorici şi slavişti, specialişti în iiieratura veche
românească, editori de carte rară şi cunoscători ai artei tiparului, biblio
fili, oameni de cultură, precum şi preoţi, studenţi şi elevi. Printre parti
cipanţi s-au numărat : Dl. Ion Diaconescu, Preşedintele Camerei Depu
taţilor, paralamentari, alte personalităţi ale vieţii publice româneşti.
Rolul de moderator şi l-a asumat Î.P.S. Mitropolit Nicolae Corneanu al
Banatului, care, după ce a pus in lumină importanţa evenimentului,
subliniind valoarea excepţională a celor două reuşite editoriale, a invitat
pe Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu Anania, să expună câteva consideraţii
privind traducerea Bibliei româneşti. în continuare, Î.P.S. Sa a dat
cuvântul profesorilor Mihai Moraru şi Nicolae Mitu, de la Universitatea
din Bucureşti, şi cercetătorului ştiinţific Zamfira Mihail — trei cunoscă
tori ai scrisului nostru vechi bisericesc, care au trudit, alături de regre
taţii profesori Ion Chiţimia şi Pândele Olteanu, împreună cu alte 25
personalităţi ale culturii româneşti, la transcrierea şi adnotarea în alfa
bet latin a textului chirilic al Bibliei lui Şerban — precum şi acad.
Virgil Cândea şi pr. prof. Dumitru Gh. Popescu de la Facultatea de
Teologie din Bucureşti, care au pus în evidenţă faptul că poporul nostru,
sensibil la valorile credinţei, a excelat în traduceri exemplare ale Bibliei,
cunoscute ca atare, nu numai în cultura românească, dar şi în cultura
universală.
încheind şirul cuvântărilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a spus :
«Nu pot să uit fiorul ce m-a cuprins in anul 1984 când, începându-se pregătirea pentru tipar a primei ediţii jubiliare a «Bibliei de la
Bucureşti» din 1688, numită şi «Biblia lui Şerban», patriarhul Iustin m-a
rânduit să prezidez un sobor de cărturari, sub atenta sprijinire a marelui
învăţat şi profesor, acad. Ion Chiţimia. Printre aceştia s-a aflat şi regre
tatul meu profesor Pândele Olteanu, care m-a învrednicit şi de priete
nia sa personală în timpul studiilor seminariale de acum aproape şase
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decenii. Socoteam o asemenea încredinţare de prezidare a comisiei de
transliterare greu de îndeplinit, neavând până la acea dată experienţă
în această privinţă. A trebuit să reiau cu domnii profesori lucrarea de
unde a lăsat-o I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu, dar fără a cunoaşte cele
ce s-au făcut înainte. Am început prin repartizarea materialului după
preferinţa persoanelor, întrucât ediţia jubiliară a Bibliei trebuie să apară
în noiembrie 1988, la împlinirea a trei sute de ani de la apariţia ei. Am
avut marea şansă de a primi de la aceşti colaboratori, într-o vreme când
noi slujitorii Bisericii eram marginalizaţi şi ignoraţi de societatea civilă,
nu numai nădejde şi curaj, dar şi multă punctualitate şi devotament
pe tot timpul lucrării.
Cu acelaşi fior ca în 1984 şi ca pe un dar de la Dumnezeu întâmpin
evenimentul din această seară, ca şi pe cel la care s-a referit I.P.S. Mi
tropolit Nicolae al Banatului. Nu dezvălui mai mult despre strădaniile
depuse atunci de aceşti ostenitori la transliterarea textului, cu totul
pilduitori de sacrificiu şi de jertfă, decât că eram cu toţii însufleţiţi de
a termina lucrarea la timp. Am simţit dăruirea tuturor, deşi împlineau
un lucru migălos. După aceea, mi-am dat seama cât de conştiincios s-a
muncit şi ce operă minunată a rezultat într-un timp, când asemenea
împliniri nu erau de dorit.
lat, Dumnezeu ne-a răsplătit şi personal trăiesc această bucurie
pentru a doua oară, după lansarea primei ediţii, in 1988, care, in acele
momente de înfrigurare, a avut totuşi loc, într-un cadru restrâns şi cu
o listă de participanţi controlată de cei in drept. La simpozionul de la
Institutul Teologic, I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu a rostit prelegerea
principală deosebit de documentată, ca şi doamna acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Dl. prof. Alex. Elian şi alţi specialişti dintre cei care
au ostenit, inclusiv academicianul Ion Chiţimia. Este o şansă unică pen
tru cel implicat într-un asemenea act de cultură şi de artă, să-l poarte
in braţe, să-l atingă, să-l vadă neîncetat, cu tot tirajul mic al primei
ediţii, de numai 6.000 exemplare, din cele 12.000 de exemplare propuse
iniţial, epuizate repede, dat fiind cererea mare din ţară şi de peste
hotare.
De aceea, socotesc că numai iubirea lui Dumnezeu faţă de mine
personal să lansez pentru a doua oară, cea de-a doua ediţie, să facem
această celebrare a Cuvântului, a Logosului întrupat in viaţa lumii şi
în viaţa neamului nostru românesc, împlinindu-se astfel, Cuvântul
Sf. Ap. Pavel : «Şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus
Hristos, întru slava lui Dumnezeu» (Filip. 2, 11). Este apoi o bucurie să
xim şi de data aceasta împreună cu I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu şi cu
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evenimentul din această seară, ca şi pe cel la care s-a referit Î.P.S. Mi
tropolit Nicolae al Banatului. Nu dezvălui mai mult despre strădaniile
depuse atunci de aceşti ostenitori la transliterarea textului, cu totul
pUduitori de sacrificiu şi de jertfă, decât că eram cu toţii însufleţiţi de
a termina lucrarea la timp. Am simţit dăruirea tuturor, deşi împlineau
un lucru migălos. După aceea, mi-am dat seama cât de conştiincios s-a
muncit şi ce operă minunată a rezultat într-un timp, când asemenea
împliniri nu erau de dorit.
lat, Dumnezeu ne-a răsplătit şi personal trăiesc această bucurie
pentru a doua oară, după lansarea primei ediţii, în 1988, care, in acele
momente de înfrigurare, a avut totuşi loc, într-un cadru restrâns şi cu
o listă de participanţi controlată de cei în drept. La simpozionul de la
Institutul Teologic, I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu a rostit prelegerea
principală deosebit de documentată, ca şi doamna acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Dl. prof. Alex. Elian şi alţi specialişti dintre cei care
au ostenit, inclusiv academicianul Ion Chiţimia. Este o şansă unică pen
tru cel implicat într-un asemenea act de cultură şi de artă, să-l poarte
în braţe, să-l atingă, să-l vaidâ neîncetat, cu tot tirajul mic al primei
ediţii, de numai 6.000 exemplare, din cele 12.000 de exemplare propuse
iniţial, epuizate repede, dat fiind cererea mare din ţară şi de peste
hotare.
De aceea, socotesc că numai iubirea lui Dumnezeu faţă de mine
personal să lansez pentru a doua oară, cea de-a doua ediţie, să facem
această celebrare a Cuvântului, a Logosului întrupat în viaţa lumii şi
în viaţa neamului nostru românesc, împlinindu-se astfel, Cuvântul
Sf. Ap. Pavel : «Şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus
Hristos, întru slava lui Dumnezeu» (Filip. 2, 11). Este apoi o bucurie să
rim şi de data aceasta împreună cu Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu şi cu
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membri ai Sfântului Sinod spre a lansa tot acum şi «Pentateuhul», pri
mele cinci cărţi ale Vechiului Testament, versiune revizuită, redactată
şi comentată, foarte necesară pentru preoţime, studenţi, specialişti şi
în general pentru credincioşi. Cu atât mai mult, cu cât această ediţie
dispune şi de un aparat critic, teologic, ştiinţific filologic, deosebit de
preţios.
în această lucrare de editare a Bibliei lui Şerbi’.n din 1988, s-u ară
tat mâna lui Dumnezeu, căci I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu a fost cel
care, înainte de anul 1981, ca director al Editurii Institutului Biblic, a
iniţiat editarea Bibliei de la Bucureşti, cum a mărturisit într-an articol
apărut mai târziu, in anul 1990. Necunoscând acest demers, in «Cuvân
tul înainte» la ediţia din 1988, din recunoaştere n-am menţionat această
situaţie. Cu acest prilej socotim necesar a se preciza acum ceea ce în
1988 s-a omis din neştiinţă.
Acum şi aici, aş vrea să ne mângăiem cu toţii, că celebrăm in
această rotondă lansarea celei de a doua ediţii jubiliare a Bibliei de la
Bucureşti, acum a Sf. Patriarhii, cum am spus mai înainte, cu mulţu
miri domnului Ion Diaconescu — preşedintele Camerei Deputaţilor —
şi celorlalţi demnitari de stat care au răspuns invitaţiei noastre. Ase
menea manifestări legate de credinţa, cultura şi obârşia noastră ca
popor va adăposti această clădire. De la învierea Domnului încoace, de
două ori pe săptămână aici s-a făcut auzit Cuvântul lui Dumnezeu şl
valorile nemuritoare ale istoriei neamuiui nostru. O mărturie a ajuto
rului lui Dumnezeu este şi faptul, că am inaugurat oarecum această
Aulă cu acest adevărat simpozion închinat Bibliei lui Şerban, împreună
cu primele cinci cărţi ale lui Moise, o lucrare rară şi foarte necesară
Bisericii noastre, la a cărei împlinire trudeşte cu sârg. răbdare şi price
pere înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, ierarh
dăruit şi intru traducerea textului după Spetuagintă, însoţindu-1 cu
comentarii lămuritoare şi trimiteri necesare înţelesului cuvântului sfânt
atât de răstălmăcit cu rea intenţie de către sectanţi. Şi tocmai de aceea
e bine să avem o asemenea ediţie cu trimiteri, date şi comentarii spre
a potoli dorinţa de adâncire a cunoaşterii Sf. Scripturi, repetându-se cu
fiecare generaţie întrebarea celor doi «călători >, Luea şi Cleopa : «Oare,
nu ardea in noi inima noastră, când ne vorbea pe cale şi ne tâlcuia
Scripturile ?». Aşadar, istoria textului biblic continuă să trăiască in
lăuntrul comunităţii de credincioşi, iar acest text rămâne pururea
Cuvântul lui Dumnezeu, viu şi ziditor, pe care tălmăcitorul trebuie să-l
vestească. Iată modelele unei munci stăruitoare, ce se constituie intr-un
frumos dar făcut limbii şi crcdinţei noastre strămoşeşti.
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Trăim, distinsă asistenţă, momente deosebit de frumoase, momente
de entuziasm duhovnicesc, asemenea înaintaşilor noştri din vechime.
Aceştia au crezut in Hristos cel răstignit şi înviat, L-au preamărit şi I
s-au închinat in această limbă înainte de «Scrisoarea lui Neacşu de la
Câmpulung» din 1521 şi de la apariţia Bibliei lui Şerban din 1688. Ei au
vorbit la vetrele lor frumoasa noastră limbă latină. Vom avea deci în
curând o nouă Biblic româncciscă in limba vorbită in actualitate, la
nivelul exprimării gândului datorită unuia din ierarhii Bisericii noastre.
Este şi acesta un dar de la Dumnezeu şi o spun cu responsabilitatea de
slujitor al Sfântului Altar şi din ascultarea la care am fost chemat.
Este, apoi, o şansă pentru clerul şi credincioşii Bisericii noastre, pentru
noi toţi, pentru tineretul iubitor de credinţă şi limbă cultă, să avem
versiunea Bibliei redactată şi comentată spre înţelegerea tainei cuvân
tului inspirat al Sfintei Scripturi.
Ascultându-vă, mă gândeam la strămoşii noştri, care, din vremurile
cele mai îndepărtate au vorbit o limbă atât de frumoasă, ca cea din
Biblia lui Şerban. Trecem în mileniul al treilea cu această limbă fru
moasă, acum îmbogăţită în proză şi în poezie, prin editarea unor opere
teologice sau de cultură universală. Sunt destule cărţi sfinte, mărturii
ale maturităţii şi creaţiei poporului nostru, care deşi divizat sute de ani
de o istorie vitregă in provincii separate, a rămas unit în grai, unit în
credinţa ortodoxă de la Sfântul Apostol Andrei în limba latină, unit pe
brazda în care a vieţuit din generaţie in generaţie, făcând din creasta
carpatică o adevărată cetate de dăinuire veşnică a neamului românesc.
Toţi cercetătorii acestui domeniu au scos în evidenţă păstrarea unităţii
limbii noastre de obârşie latină şi a unităţii de credinţă din izvoarele
Ortodoxiei.
Nu spun un lucru nou, când vă împărtăşesc adevărul că dintre toate
Bisericile Ortodoxe numai noi ne rugăm la Sfântul Altar în aceeaşi
limbă pe care o vorbim cu toţii şi in care se scriu cărţile, ziarele şi
revistele. La popoarele slave, de pildă, se liturghiseşte în limba slavă
veche, în slavona bisericească, aproape neînţeleasă de credincioşi. La
fel, în aria limbii greceşti există o limbă cultă, a Sfântului Altar şi altă
limbă a poporului. Şi în Biserica Armeană, limba sfântă, limba biseri
cească este diferită de limba în care scrie şi vorbeşte poporul. Iată
minunea existenţei şi dăinurii noastre. Desigur, este un lucru prea
cunoscut că Biserica a păstrat credinţa, limba şi unitatea conştiinţei de
neam. Dumnezeu ne-a învrednicit să avem acum Biblia în limba vorbită
acum, plină de profunzimea teologică şi de balsamul poetic pe care
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I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu dăltuieşte Cuvântul Sf. Scripturi, spre
descoperirea Înţelesului ei mântuitor.
O nouă versiune românească este totdeauna binevenită. Coborâtor
din graiul latin al strămoşilor noştri, cuvântul a însumat de la fiecare
traducător şi a evoluat apoi, generaţie după generaţie, potrivit cu cre
dinţa şi darul fiecărui slujitor şi ostenitor al traducerii. Fiecare dintre
versiunile ortodoxe româneşti a adus farmecul şi prospeţimea epocii şi
a zonei culturale a traducătorilor cu erudiţia şi talentul lor, versiuni
care au avut darul să păstreze unitatea între învăţătură, textele litur
gice şi identitatea cu Biserica Apostolilor şi a Părinţilor. Este cu totul
semnificativ că în ciuda crizei materiale Biblia şi cartca tcoiogică este
căutată de credincioşi îndeosebi de tineri.
Adresez un cuvânt de preţuire pentru harnicii noştri tipografi care,
în decenile dictaturii comuniste, ne-au fost colaboratori deosebit de
preţioşi, lucrând cu evlavie, cu dragoste şi cu talent, lăsându-ne intre
altele şi ediţia jubiliară a Bibliei de la Bucureşti, o lucrare ce mărtu
riseşte frumuseţea cea dumnezeiască. Editura şi tipografia au dat la
iveală, de-a lungul anilor, opere de mare valoare teologică, la nivel
european, in fruntea tuturor aflându-se Filocălia, Operele Sfinţilor
Părinţi şi Scriitori bisericeşti şi multe alte cărţi şi reviste de teologie,
un adevărat tezaur existent la fiecare parohie. împărtăşesc recunoştinţă
deosebită lucrătorilor tipografi, P.S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanul,
părintelui consilier Sabin Verzan, care osteneşte de aproape trei decenii
la conducerea şi înzestrarea Tipografiei, domnului Aurelian Marinescu,
directorul Editurii, cu care am chibzuit cea de a doua ediţie a Bibliei,
cu gândul de a recupera ceea ce n-am putut să realizăm ca tiraj în 1988.
In încheiere, mulţumesc tuturor pentru prezenţă şi cuvânt. Subli
niem în mod deosebit, frăţeşte şi duhovniceşte, truda jertfelnică a I.P.S.
Arhiepiscop Bartolomeu Anania al Clujului care nu dă dormitare gene
lor şi lucrează cu timp şi fără timp, la noua traducere a Sf. Scripturi.
Este o şansă mare că am bucuria să binecuvintez şi această lucrare.
HRISTOS A ÎN V IA T !»

Evenimentul editorial care s-a desfăşurat într-un cadru atât de
atrăgător, şi prin intervenţii pertinente, rostite cu adâncă simţire, a fost
un act de cinstire a monumentului nepieritor care este Biblia de la
Bucureşti din 1688, prima traducere integrală a Sfintei Scripturi în
limba română.
GH. VASILESCU

CUVÂNTĂRI ROSTITE DE PREA FERICITUL PĂRINTE
PATRIARH TEOCTIST, MARCÂND EVENIMENTE
IMPORTANTE DIN VIAŢA NOASTRĂ BISERICEASCĂ :
SUB HARUL BINECUVÂNTĂRII ŞI ÎNNOIRII
«'/of/ aceştia (A p o s to lii), in tr-u n cuget,
s tă ru ia u Jn ru g ă ciu n e ».
(Fap. Ap. 1, 14).

Domnule Ministru,
Domnule Consilier prezidenţial,
Iubiţii mei,
Mulţumim Bunului Dumnezeu că am petrecut încă un an cu
profunde schimbări în viaţa socială a ţării noastre şi păşim într-un
An Nou cu nădejdea sporită în slujirea Sfintei Biserici. Mulţumim
apoi Domnului Academician Prof. Virgil Cândea pentru cuvântul rostit
la început de an, când preoţimea Capitalei, colaboratori şi credincioşi,
prezenţi după datină, ne bucură pe noi şi pe Prea Sfinţiţii Episcopi
Calinic al Argeşului, Teofan, Vincenţiu şi Teodosie cu imne, urări
şi flori.
Biserica a găsit întotdeauna şi găseşte vremea şi înţelepciunea, sub
harul Sfântului Duh, să-şi întărească lucrarea ei sfântă. Această întă
rire a lucrării ei misionare o vedem atât la preoţimea Capitalei, cât
şi la toţi ceilalţi slujitori ai altarelor, deşi societatea se află mereu
într-o continuă prefacere, care duce implicit şi la fenomene acute de
secularizare. Iată, unul din semnele acestui spor duhovnicesc este şi
Corala preoţilor din Bucureşti care, în această seară, ne-a intonat atât
de frumos tradiţionalele colinde şi cântări bisericeşti, reimprospătându-ne sufletele, însetate de pacea şi bucuria Betleemului.
Corala preoţilor continuă o tradiţie din cele mai frumoase, prin
concerte de colinde sau muzică bisericească, dezvoltând şi ducând faima
acestei arte dincolo de hotarele ţării. Aceste concerte aveau loc câte
odată nu numai în lăcaşul sfânt, ci şi în marile săli ale culturii noastre
naţionale, ca Ateneul Român, Opera Română etc., care însă au de
ranjat anumite straturi politice comuniste fiind astfel interzise. Corala
preoţilor din Capitală şi alte formaţiuni corale au putut susţine con
certele de autentică artă bisericească numai în biserică. Deceniu după
deceniu au împlinit adevărate acte de cultură, mai cu seamă că orânC uvântul pastoral rostit la întâlnirea cu preot»
credincioşi, în Sala sinodală a Reşedinţei Patriarhale,

din C apitală, profesori
1 ianuarie 1997.
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duirea politică de atunci căuta să distrugă tot ceea ce însemna valoare
creştină, valoare ortodoxă. Un concert in străinătate era aprobat şi
susţinut cu foarte mare greutate şi trebuiau să aibă loc numai pe bază
de invitaţie specială. în ciuda acestei stări, tradiţia acestor concerte a
rămas foarte vie şi dorită. Credincioşii din toate păturile societăţii se
bucurau că, in preajma sfintelor sărbători, de la Naşterea Domnului
până la Bobotează, să audă colinde adevărate şi cântări bisericeşti. Era
singura desfătare sufletească şi mulţumire pentru toţi, trăite de ei, care
se luptau din greu cu ideile unei filosofii impuse de orânduirea politică
de atunci. Deşi această ideologie lovea Biserica şi fiii ei, totuşi sfintele
slujbe, dumnezeiasca Liturghie mai ales, ca şi coiindcle străbune se
puteau auzi spre folosul cel de obşte.
După evenimentele jertfelnice din Decembrie 1989, tradiţia acestor
concerte, nu numai că a fost continuată, dar, în condiţiile libertăţii de
exprimare, colindele noastre adevărate şi cântările bisericeşti au putut
fi auzite pe scenele de cultură, la radio şi televiziune. La fel, au fost
reluate şi întâlnirile cu preoţimea Capitalei din prima zi a noului an,
când această Corală execută în faţa tuturor, valori muzicale de o ne
grăită frumuseţe din comoara Ortodoxiei. Şi cât de necesare sunt aceste
Întâlniri, mai ales in aceste vremi de schimbare, când totul se produce
atât de repede. Biserica Ortodoxă Română este Biserică naţională, Bi
serică a poporului dreptcredincios. După cum se ştie, credinţa în
Hristos este cea care a plămădit fiinţa neamului nostru, care i-a dat
o cultură şi o spiritualitate unice între popoarele Europei şi chiar ale
lumii. Lăcaşurile sfinte, bisericile şi mănăstirile, au fost adevărate
izvoare de cultură şi de duhovnicie în perioadele grele prin care a
trecut poporul nostru. Adevărata şcoală a poporului a fost la început
«linda bisericii», unde credincioşii cei mai tineri se hrăneau cu pâinea
vieţii veşnice : credinţa şi limba română. în tinda bisericilor şi a mănăs
tirilor s-a dezvoltat graiul nostru românesc; cel dulce al «vechilor
Cazanii» auzit şi învăţat aici, menţinându-se unitatea graiului, a dati
nilor, a rânduielilor creştineşti precum şi cea a unităţii neamului.
La biserică îşi găseau alinare, sfat şi îmbărbătare domnitorii, dre
gătorii şi credincioşii de rând. Prin Biserică, toată cultura şi arta noas
tră, dobândesc menirea lor specială, aceea de a fi înduhovnicite, de a
căpăta pecete creştină. Cultura neamului nostru dobândeşte o valoare
inestimabilă prin pecetea şi puterea pe care i le insuflă Biserica Mân
tuitorului Hristos cu puterea harului dumnezeiesc. Aceste valori ale
culturii neamului nostru trebuie redescoperite, reevaluate şi folosite
dm plin, căci acea cultură are valoare, atât în faţa lui Dumnezeu, cât
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şi a oamenilor şi rămâne nepieritoare, care este străbătută de puterea
harului, de binecuvântarea şi lucrarea Bisericii. Cultura adevărată nu
este cea în afara lui Dumnezeu, în afara Bisericii sau care lucrează
contra Bisericii. Acea cultură rămâne peste veacuri şi are putere zidi
toare pentru oameni, când adună şi înmulţeşte valorile credinţei. Iar
Ortodoxia oferă fiecărei generaţii valori inepuizabile, care ajută la for
marea şi zidirea generaţiilor sănătoase din punct de vedere moral şi
duhovnicesc, adeverindu-se spusele Apostolului neamurilor despre
«făptura cea nouă» în Iisus Hristos (Gal. 6, 15). «Cel ce se alipeşte de
Domnul este un Duh cu El» (I Cor. 6, 17).
Aceasta face ca Biserica Ortodoxă Română să fie o Biserică na
ţională, zădărnicind afirmaţiile tendenţioase ale unora că acest fapt ar
J'i adică naţionalism. Bisericile Ortodoxe nu sunt naţionaliste în dis
preţul altor neamuri conlocuitoare de secole în ţara noastră, ci «na
ţionale», eare-şi împletesc viaţa lor cu cea a poporului român. Biserica
noastră a fost alături de popor chiar de la naşterea lui. A fost îm
preună cu el şi l-a călăuzit pe calea lui Hristos, care este «Calea,
Adevărul şi Viaţa» (Ioan 14, 6). Ţelul Bisericii a fost şi acela de a-şi
creşte fiii in Hristos, Izvorul tuturor valorilor morale, de a face să
trăiască în Hristos, netrecând insă cu vederea să-i înveţe şi iubirea
semenilor şi chiar să cânte cu cei de alte graiuri şi credinţe : «Cât de
hine este şi cât este de frumos să locuiască fraţii împreună...» (Psalm
132, 1). Astfel, Biserica a fost a poporului şi a rămas în viaţa lui loc
sfânt pentru creşterea, binecuvântarea şi înflorirea valorilor neamului :
grai, etnie, cultură, spiritualitate. întâlnirea noastră tradiţională din
această seară de Anul Nou este o binecuvântare. întâlniri de acest fel
au loc la fiecare eparhie ; păstorul sufletesc, mitropolit sau episcop,
se întâlneşte cu preoţii pe care-i păstoreşte direct, întâlnire când preoţii
află gândurile ierarhului, cu noutăţi de ordin pastoral-social, imogăţindu-se reciproc râvna slujirii sfinte.
în crugul vremii, iubiţii mei, Biserica se înnoieşte neîncetat. Ea
este în lume realitatea divino-umană care, sub razele Duhului Sfânt
se întăreşte mereu, se înnoieşte slujindu-i şi sfinţindu-i pe credincioşi.
Ea este ca apele unui izvor cristalin a căror limpezime se păstrează
generaţie de generaţie ; acesta nu seacă niciodată şi nici nu se tulbură,
pâstrându-şi aceeaşi prospeţime şi aceeaşi putere de potolire a setei.
Biserica nu se învecheşte niciodată, nici în doctrină, nici în practică,
nici în slujire. învăţătura şi misiunea date ei de Mântuitorul Hristos
se păstrează şi se transmit peste veacuri, dar se actualizează mereu, în
funcţie de cerinţele credincioşilor. Şi aceasta cu puterea Sfântului Duh
B. o . R. — 5
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care le sfinţeşte pe toate şi le face purtătoare de daruri duhovniceşti.
Izvorând de la Mântuitorul nostru lisus Hristos, de unde-şi are temelia,
Biserica nu este veche, nu rămâne învechită, nu poate fi depăşită de
vremi, ci se păstrează permanent în curăţia dată de Întemeietorul ei,
în noutate şi actualitate. Permanent, Biserica rămâne nouă şi înnoi
toare. Precum corabia lui Noe a vâslit pe valurile uriaşe ale potopului
salvând pe toţi cei aflaţi înspre limanul vieţii, al existenţei lor — după
cuvântul lui Dumnezeu, tot astfel şi Biserica are puterea să-i izbăvească
pe toţi cei aflaţi in ea, ducându-i nu la un liman pământesc, ci la cel
ceresc, la impărăţia lui Dumnezeu. Acesta este şi scopul suprem al
Bisericii în lume, de a duce pe oameni la viaţa cea veşnică, la Împărăţia
iui Dumnezeu, care începe de aici, din viaţa, credinţa şi faptele noastre.
«Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate
acestea se vor adăuga vouă» (Matei 6, 33), ne îndeamnă însuşi Mântui
torul nostru lisus Hristos. Biserica urmăreşte împărăţia lui Dumnezeu
pentru cei ce o slujesc şi pentru cei ce cu credinţă intră şi se roagă
într-însa, ca lăcaş de închinăciune, cum rostim la Sfânta Liturghie,
pentru cei care îi apără valorile. Astfel, Biserica devine loc de expri
mare a trecutului, prezentului şi viitorului. Timpul îşi păstrează va
loarea sacrală, spaţiul, dimensiunea lui cosmică, iar materia, predispo
ziţia ei spre binecuvântare şi înnoire. In acest loc sfânt, in biserică,
fiii ei îşi regăsesc ţelul adevărat al vieţii lor.
Iată, iubiţii mei, în această seară, dacă am lua in seamă doar vred
nicia Coralei preoţilor care a exprimat, prin muzică, valorile Ortodoxiei
româneşti duse peste hotare, este mare lucru ! Această Corală a făcut
cunoscute o parte din inestimabilele valori ale Ortodoxiei româneşti
în lumea catolică şi în cea protestantă, în lumea europeană, care le-a
primit şi nu mare le-a fost mirarea să constate că aceste valori au o
deschidere ecumenică şi europeană rar întâlnită. Căci valorile Ortodo
xiei nu sunt vechi, nu sunt inchise sau depăşite, ci purtătoare de un
veşnic nou, de o permanentă actualitate. De aici deschiderea lor spre
universal, spre cultura europeană, care, la origini, tot creştină este,
oricât ar fi de secularizată. Ortodoxia îmbină armonios trecutul cu pre
zentul valorilor noastre care promovează existenţa umană, spre un
viitor înrădăcinat în adevărata credinţă şi trăire în Hristos. Mulţumim
Părintelui Prodecan Prof. Nicolae Necula.'care a vorbit atât de frumos
despre valorile Ortodoxiei exprimate şi în muzica bisericească, valori
care trebuie cunoscute în toată frumuseţea lor şi aici, la noi, dar şi
în străinătate unde, uneori, din păcate există o imagine nefavorabilă
despre români. Mulţumim de asemeni Părintelui Ioan Bănăţeanu pen
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tru eforturile sporite de a reorganiza această Corală a preoţilor din
Capitală, pentru ca ea prin muzica şi eforturile depuse, să exprime
valorile veşnice ale Ortodoxiei.
Fiecare dintre noi, iubiţi fraţi, actualizăm aceste valori ale Ortodo
xiei. Din păcate, acestea s-au denaturat la oraşe şi s-au păstrat totuşi
în integritatea lor, în curăţia lor, doar la sate. Aceasta l-a făcut pe
marele poet-filosof al culturii româneşti, Lucian Blaga, să spună că
«veşnicia s-a născut la sat». Satul este cel care păstrează tradiţiile,
datinile şi credinţa, aşa cum ţăranul îşi face sfânta cruce când începe
ziua de lucru, când începe şi termină lucrul său, merge duminica şi
in sărbători la sfânta Biserică, se spovedeşte şi se împărtăşeşte, merge
cu colindatul şi pluguşorul, se cunună în Biserică, îşi botează copiii în
credinţa cea adevărată primită de la moşii şi strămoşii lui. Din păcate,
la oraşe, deşi lumea vine spre biserică, ştiţi mai bine că bisericile sunt
arhipline în duminici şi sărbători, nu se mai păstrează aceste obiceiuri
şi datini din străbuni. Desigur, că la aceasta contribuie şi procesul
tragediei secularizării omului contemporan, condiţiile diferite în care
trăieşte el şi caracterul cosmopolit pe care-1 are azi un oraş.
Intr-adevăr, există un mare decalaj de datini şi obiceiuri între sat
şi oraş ! Poporul nostru a fost încreştinat, acum două mii de ani, de
unul din cei doisprezece Apostoli ai Mântuitorului; astfel, credinţa
noastră este de origine apostolică şi s-a păstrat în toată frumuseţea şi
integritatea ei, ceea ce dă spiritualităţii noastre o unicitate aparte.
Aceasta face ca poezia, colindele, muzica, pluguşorul, ca şi diferite
datini şi obiceiuri, să fie exprimate sugestiv, cu toată bogăţia, la sate.
Dacă am lua de pildă colindele, vom vedea că în textul şi muzica lor
sunt exprimate adevărurile de credinţă ale Bisericii noastre în toată
profunzimea lor, ca şi adevăruri de trăire duhovnicească. Colindele duc,
din casă-n casă, mesajul de pace, de trăire în înţelegere şi reconciliere,
în ajutorare şi în apropiere, în frăţietate şi iubire jertfelnică. Aceste
adevăruri le găsim în colindele româneşti, care se cântă în această pe
rioadă în sfintele biserici. Colindele exprimă şi adevărul formării şi
creştinării noastre, fiinţarea noastră ca popor creştin, cultivarea valo
rilor evanghelice, care au caracterizat neamul nostru întotdeauna în
istorie.
Personal, am trăit aceste momente de bucurie a întâlnirilor la
început de an cu preoţii, mai ales pe timpul vrednicului de pomenire,
Patriarhul Justinian. întâlnirile de Anul Nou ne aduceau bucurie în
suflete, ne întăreau şi ne dădeau puteri sporite pentru slujirea, care
nu era uşoară în acele vremuri. In trecutul nu prea îndepărtat, aceste
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întâlniri erau supravegheate cu stricteţe de către cei care slujeau
ateismul comunist, dar noi făceam eforturi şi tot le ţineam, în ciuda
faptului că nu erau dorite. Găseam motivele potrivite pentru a le ţine,
deşi ştiam că ele nu sunt voite. Am avut ierarhi şi preoţi de cultură
europeană deosebită, care aveau cunoştinţe vaste, pe care le împărtă
şeau atât credincioşilor, cât şi păstorilor. Am avut întotdeauna ierarhi
şi preoţi care au făcut o adevărată misiune în rândul intelectualilor
cu care au putut comunica tocmai pentru faptul că au avut o cultură
la nivel european. Părintele dirijor Constantin Drăguşin, Părintele
Decan Dumitru Popescu, Părintele Vicar Constantin Pârvu, ca şi alţii
care sunt prezenţi aici, în Sala sinodală a "Reşedinţei Patriarhale, ştiu
bine că pe atunci când Înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu Anania era
asistent la Facultatea de Teologie din Bucureşti, ne-am străduit cu
toţii să actualizăm şi să menţinem datinile şi obiceiurile din străbuni,
chiar dacă acestea nu era agreate de stăpânirea de atunci. Aceste ma
nifestări ale credinţei, prilejuite de Naşterea Domnului exprimă cele
mai adânci şi nobile sentimente pe care românii le-au avut şi le-au
dat strălucire prin : apropierea şi înţelegerea între semeni, unirea, iu
birea de adevăr şi de frumos, ajutorarea semenilor etc.
Pe de altă parte, este înoeputul anului 1997. Se poate vorbi mult
despre sporuri sau de scăderi, de critici sau de laude. Se cunoaşte însă
câ există multe probleme de rezolvat în toate compartimentele socie
tăţii româneşti după evenimentele din decembrie 1989, deci, şi in cadrul
Bisericii, care trebuie să fie mereu în pas cu vremea, în sensul cel
bun al cuvântului schimbărilor în bine din viaţa societăţii noastre. De
aceea, cred că este foarte important ca noi, slujitorii Bisericii să ne
implicăm mai mult în împlinirea misiunii noastre. Datorită schimbării,
iată, acum după multe decenii pentru prima dată avem între noi pe
Dl. doctor Nicolae Constantinescu, consilier prezidenţial, cu probleme
de culte şi pe Dl. profesor universitar Virgil Petrescu, Ministrul Învă
ţământului, fii ai Bisericii Ortodoxe Române. In această calitate ei
ne-au ajutat mult şi până acum, înainte de a fi numiţi în demnitatea
în care se află acum. Un ajutor nepreţuit ne-a fost dat la admiterea
amendamentelor la Legea învăţământului, privitoare la predarea Reli
giei în şcoală. Legea a consfinţit reintroducerea învăţământului religios
in şcolile de stat, fapt deosebit de important pentru revitalizarea moralcreştină a societăţii. Mulţi dintre preoţi predau religia în şcoli. Aţi
constatat cu câtă dragoste participă copiii şi tinerii la ora de religie,
cât de receptivi sunt, iar părinţii sprijină cu multă căldură frecven
tarea orelor de religie. Aici ei află adevărurile de credinţă, de felul
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cum trebuie să se comporte în familii, în societate, cu profesorii şi
colegii lor. Dorim, ca la noua Lege a învăţământului, orei de religie
să i se dea statutul integral pe care trebuie să-l aibă în viaţa unui
popor creştin aproape de două mii de ani. Nădăjduim că în cadrul ope
rei de schimbare a mentalităţilor, de prefaceri în societate şi de reve
nire la starea normală a lucrurilor, şi Religia îşi va recăpăta, firesc,
drepturile ei în învăţământ.
Ca slujitori ai Bisericii, se cuvine să păşim mai cu curaj în socie
tatea noastră, în miezul problemelor care o frământă în această pe
rioadă mai dureroasă de tranziţie. Credincioşii nu ne aşteaptă numai
la biserică sau numai la sfântul altar ca liturghisitori ai Tainelor şi
Ierurgiilor, ci şi ca slujitori ai culturii şi ai lipsurilor credincioşilor aşa
cum erau odinioară înaintaşii noştri : ierarhi, preoţi, diaconi etc. Sunt
cunoscute operele sociale filantropice ale Sf. Vasile cel Mare, a Sfin
ţilor Ierarhi români Antim Ivireanul, Calinic de la Cernica şi alţii, pildă
de cultură, cu o largă deschidere europeană. Şi pildele pot fi date, în
istoria noastră, cu chipuri de preoţi şi diaconi. Să ne gândim numai
la diaconul Coresi sau la preoţii din cinul monahal sau de mir, care
au trudit la traducerea sau tipărirea unor cărţi de cult sau de învăţă
tură. In aceeaşi măsură ei au ajutat săracii, bolnavii, orfanii şi în ge
neral pe toţi cei suferinzi trupeşte sau sufleteşte.
în noul context, cel al slujirii lumii pe diverse planuri, să dăm
mai multă importanţă slujirii sociale a semenilor noştri, care sunt
fraţii noştri, după cum ne învaţă Sfânta Evanghelie. Să-i avem mereu
in atenţia noastră pe cei suferinzi, pe cei neajutoraţi, pe cei ce au
nevoie de ajutorul nostru material şi duhovnicesc. Prezenţa noastră
trebuie să fie mai activă în azile, orfelinate, în şcoli de reeducare, la
copiii străzii, pentru a le da tuturor un ajutor, chiar dacă uneori este
destul de mic. Toţi aceşti fraţi ai noştri nu trebuie lăsaţi în derivă,
în descumpănire sau deznădejde. Biserica, prin slujitorii ei, trebuie să
le dea un sfat, o îmbărbătare, un ajutor, să-i mângâie în suferinţa şi
neajutorarea lor.
Schimbarea de orientare creştină din ţara noastră ne bucură şi
ne dă noi nădejdi de mai bine pentru ţară. Dar această schimbare ne
şi îndatorează, deoarece ea trebuie slujită. Fiecare dintre noi trebuie
să treacă de la cuvinte frumoase la fapte grăitoare. Să adeverim că
fără fapte credinţa este moartă. Schimbarea trebuie concretizată printr-un mod nou de a gândi şi de a ne împlini îndatoririle faţă de cre
dincioşi. Trebuie să punem umărul cu toţii ca acest dar dumnezeiesc
al libertăţii, de care ne bucurăm din plin, să rodească unitate, cinste,
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demnitate, disciplină desăvârşită. Chiar dacă unele acţiuni apar grele,
acestea pot fi învinse prin stăruinţă şi prin voinţa de a sluji binele
pentru cei mulţi. Sărăcia nu pleacă fără eforturi şi stăruinţă.
Biserica noastră se află pe plan panortodox în comuniune cu în
treaga Ortodoxie şi este apreciată de celelalte Biserici Ortodoxe surori.
Aceste aprecieri au fost grăitoare şi cu prilejul aniversării Autocefaliei
şi Patriarhatului în octombrie 1995 şi cu prilejul vizitelor patriarhilor
ortodocşi din toamna aceasta. Cei prezenţi în România au văzut spiritul
responsabil al clerului nostru faţă de societate : evlavia credincioşilor,
mănăstirile, bisericile, monahii şi preoţii. Cunoscând această situaţie
nutrim conştiinţa că aparţinem unei Biserici slujitoare, care poate avea
un rol important în lumea creştină.
Biserica Ortodoxă Română are valorile ei şi nu are nevoie să se
afirme triumfalist, aşa cum apar alte confesiuni sau secte din ziua
de astăzi. Acestea duc o ofensivă de prozelitism nemaiîntâlnită până
acum. Diferiţi aşa zişi predicatori agresează credincioşii cu concepţiile
lor, uneori foarte ciudate. Prin concepţii şi practici ciudate, ei nu
se ostenesc pentru adevărul lui Hristos, nici pentru binele credincioşilor,
ci urmăresc scopuri financiare condamnabile. Preoţimea trebuie să fie
foarte atentă pentru apărarea credincioşilor şi combaterea prozelitis
mului. în asemenea clipe, ne amintim de ierarhii, preoţii şi credincioşii
care au căzut jertfă pentru credinţă în cei 45 de ani de dictatură comu
nistă. Fără jertfele lor şi cele ale martirilor din decembrie 1989, nu
ar fi putut exista astăzi clipele de libertate. Să mulţumim lui Dumnezeu
pentru bucuria acestor clipe. Să lucrăm în ogorul Sfintei Biserici cu
mai mult curaj şi responsabilitate, cu tot cuvântul bun, cu pilda cea
vie şi cu faptele noastre, spre creşterea duhovnicească a păstoriţilor
noştri şi a tuturor semenilor.

RUGĂCIUNEA, CALEA RECONCILIERII
CATEDRALA PATRIARHALA, LA VECERNIE
«Cu b u cu rie m u lţu m in d T a tă lu i. C e l ce
ne-a scos de sub stăp ânirea În tu n e ric u lu i
şi ne-a străm uta t in Îm p ă ră ţia F iu lu i iu 
b ir ii Sale»
(Col. I, 12— 13).

Ne găsim în cea de-a opta zi de rugăciune, la începutul acestui an,
al şaptelea de când noi am reînceput Rugăciunea noastră ecumenică.
Simbolismul acestui număr, şapte, şi tema rugăciunii din acest an, dar
Cuvântare la închiderea săptăm ânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor,
în prezenta conducătorilor şi a Reprezentanţilor Cultelor din Bucureşti şi a corpului
diplomatic. Profesori, studenţi, elevi şi credincioşi — 25 ianuarie 1997.

VIAŢA BISERICEASCA

71

şi înţelesul rugăciunilor noastre din fiecare an, fac să simţim, din an
în an, tot mai apropiat glasul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pre
zenţa Sa, a Sfintei Treimi, în viaţa şi în lucrarea noastră.
Aşa după cum ne spune Sfântul Apostol Iacob, credinţa fără fapte
este moartă (Iacob 2, 17), rugăciunea fiind cea dintâi faptă, începutul
sau rădăcina oricărei fapte bine plăcute lui Dumnezeu. Rugăciunea este
calea, este arma duhovnicească a regăsirii cu noi înşine şi a unuia cu
celălalt. Este calea reconcilierii şi a păcii intre oamini. Când ne rugăm
ne depăşim pe noi înşine, ne dezbrăcăm de eul nostru şi trăim pentru
celălalt, iar acest lucru il putem face in special prin rugăciunea pentru
aproapele nostru. Acesta este şi scopul Săptămânii de Rugăciune pentru
Unitatea Creştină, ca să ne infrumuseţăm după cuviinţă cămara sufle
tului cu iubirea de semeni, să vedem in cel de lângă noi, mai clar, mai
lămurit «chipul lui Dumnezeu». Să fim încrediţaţi că spre acest liman
ne va călăuzi totdeauna rugăciunea caldă şi smerită, asemenea vame
şului care zice : «Dumnezeule, i'ii milostiv mie, păcătosului > (Luca 13, 13).
Şi dacă adăugăm la aceasta faptul că luna ianuarie, la începutul
căreia, în fiecare an, cu puterea Duhului Sfânt, noi ne adunăm în bise
ricile noastre pentru rugăciunea ecumenică. Biserica cinsteşte sfinţi atât
din Apus, cât şi din Răsărit, începând cu Sf. Vasile cel Mare, al cărui
cuvânt despre Sfânta Treime s-a citit aici şi cu Sf. Silvestru, Episcopul
Romei, continuând cu Sf. Părinţi ai Pustiei. Teodosie cel Mare şi
Antonie cel Mare, şi cu mari teologi ai Creştinătăţii primelor secole, ca
Sf. Grigorie de Nisa şi Sf. Grigorie de Nazianz, prăznuit astăzi, urmaţi
de Sf. Trei Mari Ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan, toate sunt tot atâtea
chemări la unitate pentru noi, slujitorii Bisericilor noastre. Din partea
lor şi din partea Bisericii, pe care Sfintele Sinoade şi întreaga Creşti
nătate au zidit-o pe cohortele de martiri, de mucenici, avem, aşadar,
toate temeiurile să ne rugăm pentru unitatea noastră.
Apoi, ţinând seama că suferinţele şi prigoana pentru credinţă n-au
încetat nici până în zilele noastre, în unele părţi ale lumii, cu atât mai
mult, aceste chemări ne îndeamnă să ne rugăm şi pentru iertarea păca
telor noastre din vina cărora ne rugăm numai în mijlocul bisericii şi nu
izbutim să avem curajul să ne apropiem cu toţii de acea Frângere şi
de acel Potir al mântuirii noastre, al tuturor. Adevărata împăcare
între creştini aceasta va fi, prevăzută, descrisă, teologhisită pentru noi
încă din vremea Sf. Părinţi, a marilor vizionari şi gânditori de Dum
nezeu. In ciuda multor greutăţi şi a multor rătăciri care au intervenit
în viaţa Bisericii, încă din primele secole, pentru care Sfintele Sinoade
au trebuit să hotărască asupra purităţii credinţei şi a dogmelor ei,
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rătăciri, care apar şi în vremea noastră, cu şi mai multă intensitate,
iată, cu harul lui Dumnezeu, noi am stabilit împreună un timp şi un
spaţiu de rugăciune în sfintele noastre lăcaşuri. Acest timp şi acest
spaţiu de rugăciune ne arată că Dumnezeu, în bunătatea şi iubirea Sa
de oameni, nu ne dă pieirii, ci ne aşteaptă, ca pe fiul care a plecat de
acasă, însetat după grijile trupeşti şi după tentaţiile lumii, pierzându-şi
avuţia materială şi spirituală.
Aşadar, recunoscători Bunului Dumnezeu că ne-a descoperit aceste
posibilităţi, ne aflăm astăzi in această Catedrală voievodală, devenită în
secolul al XVII-lea reşedinţa Mitropoliei ţării, cu istoria ei, cu durerile
ei, pentru că Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, ca însuşi întemeieto
rul ei, a trebuit să treacă prin suferinţe ca să străbată până la lumina
învierii. Fiecare Biserică a trăit catacombele, închisorile şi lagărele şi
suferă azi pentru durerile lumii în care trăieşte.
Tema Săptămânii de Rugăciune de anul acesta este împăcarea. Şi
ea n-a fost aleasă întâmplător de cei care au alcătuit programul, pentru
că este de mare actualitate şi nu poate aduce decât foloase. însuşi
Sf. Apostol Pavel, cum cunoaşteţi atât de bine, consacră capitolele 4 şi
5, din Ep. II Corinteni, împăcării lumii cu Dumnezeu, care s-a făcut
prin întruparea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar
această împăcare continuă să fie mereu actuală, pentru că omul greşeşte
de fiecare dată în faţa lui Dumnezeu. Pentru a se păstra împăcarea
stabilită de Mântuitorul Hristos, prin întruparea, patimile şi răstignirea
Sa. ea trebuie să fie împărtăşită de fiecare creştin, prin imitarea vieţii,
a suferinţelor şi smereniei Domnului Iisus Hristos.
împăcarea cu Dumnezeu presupune înainte de toate disponibilitate.
Sfântul Apostol Pavel, adresându-se credincioşilor din Corint, îi îndeam
nă : «împăcaţi-vă cu Dumnezeu» (II Cor., 5, 20), pentru că împăcarea
eu Dumnezeu aduce roade în viaţa omului şi în raporturile cu semenii
lui. Cine nu este, mai întâi, împăcat cu Dumnezeu, nu poate să se
împace nici cu semenii săi, pentru că îi lipseşte, în cazul acesta, iubirea,
despre care ştim că este roada întrupării Fiului lui Dumnezeu pe
pământ, a Ipostasului dumnezeiesc, Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus
Hristos, om adevărat şi Dumnezeu adevărat.
Sf. Grigorie de Nazianz, pe care-1 sărbătorim astăzi, aduce în ajuto
rul nostru învăţătura îndumnezeirii omului, a omului care tinde să se
asemene lui Dumnezeu, ca sfinţii, până la cel mai înalt grad al îndum
nezeirii. Iar lumea de azi, secularizată, buimăcită şi frământată de dife
renţele sociale, doreşte şi însetează după acest om al împăcării, al
căutării asemănării lui cu Dumnezeu, prin credinţa şi faptele sale.
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La întâmpinarea acestei lumi însetată de dreptate, de adevăr, de
iubire, de frăţietate, iată, Biserica vine cu această valoare a sa, nemă
surat de importantă, care face din om cu adevărat coroana creaţiei lui
Dumnezeu. Când un om care tinde către Dumnezeu se împacă în mod
sincer cu Dumnezeu, acela reuşeşte să aducă în jurul său pace, bucurie,
îndelungă-răbdare, toate darurile Duhului Sfânt. De aceea, fiecare din
noi medităm şi este foarte frumos ca noi, credincioşi cuvântului lui
Dumnezeu de impăcare, ne străduim ca şi in viaţa noastră să rodească
această sete după împăcare şi căutăm a descoperi în fiecare semen
chipul lui Dumnezeu, în stare către îndumnezeire, către sfinţenie.
Bunul Dumnezeu ne va ajuta. împreună avem, iubiţi părinţi şi
fraţi, o experienţă dureroasă de 45 de ani, pe care i-am străbătut cu
multe dureri, fiecare în felul său. N-a rămas vreun slujitor sau cre
dincios al Bisericii fără suferinţe. Experienţa cea mai dureroasă parcă
din rândul ţărilor care au trecut prin această cerere, după cuvântul
Mântuitorului Hristos (Luca 22, 31), sub dictatura comunistă am fost
noi românii. Dar vremurile acestea, care s-au mai repetat în trecutul
nostru istoric, sub o altă formă, şi nu atât de dure, au fost învăţăminte
pentru înaintaşii noştri. Fiecare am învăţat că, din suferinţa răbdătoare
creştinească şi înţelegătoare pentru credinţă în Hristos şi cu iubire faţă
de El, Dumnezeu a răsplătit. Dumnezeu ne-a răsplătit şi nouă, pentru
că, ştiţi bine, înainte am fost împiedicaţi să avem aceste frumoase
momente de duhovnicie, de înălţare sufletească, aşa cum le avem astăzi.
Suntem cu adevărat în ziua a opta a Săptămânii noastre de Rugă
ciune din cel de-al şaptelea an de când am reluat Rugăciunea noastră
pentru unitatea creştinilor. Această dorinţă de unitate trebuie să o
întâmpinăm cu multă răbdare, cu multă încredere faţă de Dumnezeu,
pentru că nu întotdeauna Dumnezeu împlineşte rugăciunile celor care
se roagă, dar ele zidesc unitatea. Dumnezeu ţine cont de toate acestea
şi de aceea stăruim în rugăciune, cum ne învaţă şi Sfântul Apostol
Pavel, urmând cuvântul Mântuitorului Hristos : «Rugaţi-vă neîncetat şi
faceţi mereu rugăciuni pentru toţi oamenii» (I Tes., V, 17, 25 ; Col., IV,
2, 3).
Să ne ajute Bunul Dumnezeu, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, să
continuăm această lucrare şi să ne învrednicim să-i dobândim şi roadele
ei, căci rugăciunea temeinică deschide calea către împăcarea noastră
şi cu Dumnezeu şi cu semenii noştri.
Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu !

URMAREA PĂSTORULUI B IS E R IC II
*Ia tă vin .
clespre m ine,

în s u lu l c ă rţii scris este
să tac vo ia Ta, Dum ne

zeule»
(Evrei,

10, 7).

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Pentru mine această zi este deosebit de însemnată şi nu m-am
aşteptat să am astăzi în jurul meu atâtea personalităţi, slujitori ai cultu
rii şi învăţământului, membri ai Academiei, ai Corpului Diplomatic,
reprezentanţi aidiferiteloraşezăminte din
viaţa noastră românească, în
continuăprefacere spre mai
bine.într-adevăr,
sensul vieţii fiecăruia
dintre noi este apropierea de binele suprem care este Dumnezeu, de
frumosul suprem, care este Dumnezeirea, de adevărul suprem, care este
învăţătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru această prezenţă,
având alături de mine şi membri ai Sfântului Sinod, profesorii de teo
logie, tinerii studenţi şi elevi ai şcolilor noastre teologice, cu dragoste
părintească, vă mulţumesc tuturor.
Noi învăţăm că Biserica este Trupul Domnului şi este alcătuită din
cei ce slujesc la Sfântul Altar, prin chemarea Duhului Sfânt, şi cei ce
participă la Sf. Taine şi se împărtăşesc din ele. Această învăţătură este
atât de clară pentru viaţa noastră creştinească, încât este deopotrivă
înţeleasă şi de cel care nu ştie să scrie şi să citească şi de înţeleptul
care confruntă gândirea cu tainele cunoaşterii. Dar, atunci când ne
aflăm la un loc, ca astăzi când din chivotul fiinţei mele vă privesc în
jurul meu, îmi dau mai bine seama de ace?.stă mare taină a creştinătăţii,
a credinţei noastre şi'a Bisericii ai cărei fii şi slujitori suntem cu toţii.
Apoi, rugăciunea, care ne ieagă între noi şi, ca o scară spre cer, ne
deschide porţile cele veşnice către Bunul Dumnezeu, are în viaţa noastră,
a celor credincioşi, o actualitate permanentă.
Biserica a rânduit, aici şi la fiecare eparhie, ca ziua de naştere a
Ierarhului să fie însoţită îndeosebi de rugăciune de mulţumire lui Dum
nezeu şi de ajutor pentru cele ce urmează să fie împlinit. Rugăciunea
aceasta, pe care o facem împreună şi nu individual, cum procedează
fiecare, atunci când imploră ajutorul lui Dumnezeu ca să poată stră
bate prin valurile lumii, este taina vieţuirii şi a unităţii noastre în
Hristos. în Biserică, iată, fiecare din noi pornim în viaţă prunci, chemaţi
din înţelepciunea lui Dumnezeu, apoi, prin Taina Sf. Botez, nu mai
Cuvântare la ziua de n aştere; răspuns la salutul înalt Prea Sfinţitului Vasile
al Târgoviştei — 7 februalrie 1997 — , după Te-Deum, Catedrala Patriarhiei.
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rămâne nimeni singur, ci este înconjurat de naşi, de părinţi, de fraţi şi
surori, nu numai după trup, ci şi după duh şi tocmai aceste adevăruri
după duh sunt cele veşnice în vieţuirea noastră.
Am ascultat astăzi pericopa chemătoare la unitate şi la rugăciune
din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei, dar şi Evanghelia
însăşi, cuvintele Mântuitorului Hristos, numindu-se pe Sine păstor pen
tru noi toţi. El este Păstorul Bisericii. Cu dumnezeirea Sa Mântuitorul
Hristos a prevăzut creşterea Bisericii, jertfele celor credincioşi, cerin
ţele lor de a avea păstori şi iată, în această Sfântă Evanghelie ne spune,
nouă, mai întâi, celor care suntem rânduiţi să fim păstori duhovniceşti
ai credincioşilor, că El este Păstorul cel Bun, care cunoaşte oile Sale
şi este urmat de ele (Ioan, 10, 14). Dar, în acelaşi timp, ne atrage luarea
aminte că există şi un fur şi tâlhar, care caută să dezbine, să risipească
şi să piardă oile (Ioan, 10, 10).
De atunci şi până astăzi, timp de aproape două mii de ani, Biserica
trăieşte acest adevăr. Pe de o parte, învăţătura veşnică şi dătătoare de
viaţă a Păstorului cel Bun, a Mântuitorului Iisus Hristos prezent în
Biserica Sa, iar pe de altă parte, existenţa furului şi tâlharului, ce caută
să atragă la sine, ca să dezbine şi să piardă. Responsabilitatea înfrico
şată a unui păstor de suflete tocmai aceasta este, să apere turma de
furi şi tâlhari, sub toate formele, păstrând unitatea de credinţă. Păsto
rul este bun atunci când merge în fruntea credincioşilor. El le arată
drumul cel bun. El are grijă să-i călăuzească la izvoarele de apă vie, la
Sfintele Taine. Păstorul cel cu milă le îngrijeşte ranele sufleteşti prin
Taina Mărturisirii, îi apără de fiarele sălbatice, de lupii răpitori de
suflete, păstrându-i în unitatea dreptei credinţe. Fiecare Biserică deci
asigură această unitate prin Sfântul ei Sinod. învăţătura aceasta pe de
o parte şi producerea dezbinărilor de către furii şi tâlharii timpului au
prilejuit întotdeauna răni în viaţa Bisericii Mântuitorului Hristos,
situaţie adeverită de rolul hotărâtor al Sfintelor Sinoade Ecumenice.
Biserica s-a aflat aşadar neîncetat în stare de veghe, prin sfintele si
noade de apărare şi de rugăciune, pentru ca turma lui Hristos, încre
dinţată la început Sfinţilor Apostoli şi apoi urmaşilor lor, să rămână
întreagă.
Această îndatorire de căpătâi şi permanentă o avem împreună,
Sfântul Sinod al Bisericii noastre, profesorii, preoţii şi credincioşii orto
docşi români. Este vorba nu numai de staulul spiritual, geografic al
Bisericii, ci şi de cel sufletesc, personal, căci fiecare credincios este un
păstor al fiinţei sale, un păzitor al familiei, un străjer, care nu îngăduie
să pătrundă păcatul, ura în inima lui. Iată, actualitatea acestei Sf. Evan
ghelii, care ne reaminteşte tuturor că Păstorul cel Bun este cu noi şi,
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pentru a avea conştiinţa limpede că Mântuitorul Hristos este cu noi,
trebuie să fim în legătură permanentă cu Biserica şi învăţătura ei,
exprimată practic în Sf. Liturghie şi Ierurgii, în această minunată şi
sfântă comuniune în Hristos, alcătuind toţi un trup, iar Trupul lui
Hristos nu este vulnerabil altor doctrine, care duc spre dezbinare. De
aceea, datoria noastră este ca împreună cu Sf. Sinod, cu toţi fiii Bise
ricii noastre, să păstrăm întreg Trupul văzut al lui Hristos pe pământ,
sub acoperământul Bisericii strămoşeşti.
Este, iubiţii mei fraţi, o mare încurajare pentru mine prezenţa de
astăzi în această catedrală, ierarhi, colaboratori şi credincioşi spre a ne
ruga împreună şi a îndrepta toată nădejdea noastră către Păstorul nostru
cel Bun, «Marele Păstor al oilor prin sângele unui testament veşnic să
ne înzestreze cu tot ceea ce e bun spre a-I face voia, lucrând între noi
ceea ce e bineplăcut înaintea Lui» (Evrei 13, 20—21). Dacă Mântuitorul
lisus Hristos ar fi lipsit o clipă din viaţa neamului nostru, atât de
încercat, sau din viaţa omenirii, aceasta s-ar fi prăbuşit până acum. Insă
undeva a existat, intr-o chilie de mănăstire, într-o casă modestă de
credincios, în biroul de lucru al unui om de cultură sau de ştiinţă, acolo
a existat şi există conştiinţa prezenţei Păstorului cel Bun, acolo s-a
şoptit rugăciunea inimii, rugăciunea lui lisus şi Dumnezeu ne-a izbăvit
de rele şi ne-a adus la aceste zile de mai multă lumină în suflete şi de
mai multă nădejde în biruinţa greutăţilor. Această stare nouă creată
în societate prin opţiunea democratică cere însă de la fiecare din noi
un plus de efort, în toate privinţele : intelectual, material, şi duhovni
cesc, pentru a adăuga la frumuseţile dumnezeieşti ale învăţăturii, fru
museţea faptelor noastre personale ; Sf. Părinţi ai Bisericii ne îndreaptă
atenţia spre izvoarele de frumuseţi ale gândirii şi scrierilor lor încă din
secolele II—IV şi următoarele. Acestea luminează cugetele tuturor celor
ce în zilele noastre au trebuinţă de hrană sufletească. Lumina gândirii
lor trebuie să fie necontenit aprinsă şi în viaţa noastră, îndatoraţi fiind
să ducem această lumină în familia creştină, să o punem la îndemâna
tinerilor, dornici de cuvântul lui Dumnezeu.
S-a vorbit aici şi de o vârstă, la care se referă şi psalmistul. Acest
crâmpei de existenţă, care este viaţa noastră, este darul din iubirea cea
fără margini a lui Dumnezeu. Ea ne este dată ca noi să aducem în
existenţa noastră şi a semenilor un strop de mai bine, de mai frumos,
de mai mult adevăr in lumea aceasta. Cu multă smerenie, mulţumesc
în primul rând, Bunului Dumnezeu că mi-a dăruit în viaţă ceea ce,
după înţelepciunea Lui, a socotit a fi de folos pentru slujirea Bisericii
şi a neamului. Ştiu că de felul cum am folosit aceşti ani am de dat
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răspuns in faţa lui Dumnezeu şi chiar în faţa credincioşilor. Punându-ne sarcini de purtat, ştim iarăşi că El ne ajută, cu lucrarea Duhului
Sfânt, care este prezentă in Biserica noastră. Această forţă nevăzută a
Duhului Sfânt ne-a adunat şi astăzi şi ne arată că ne găsim într-un
moment sfânt din viaţa Bisericii noastre, din viaţa mea personală.
Văd în jurul meu personalităţi care, privind spre Biserică, spre
Hristos, privesc şi la noi, la slujitorii Lui, de multe ori nevrednici în
viaţă, dar înzestraţi de a fi întruchiparea Păstorului cel Bun a păsto
rilor neamului nostru, ce au ţinut de-a lungul secolelor luminoasă can
dela simţirilor româneşti Pe urmele şi în calea păcii lor trebuie să
păşim neîncetat. Nu fără greutăţi, fără suferinţe pentru că Biserica,
după pilda Mântuitorului Hristos, întâmpină obstacole şi piedici de tot
felul, dar cu puterea şi cuvântul Lui, care răsună neîncetat în lume şi
astăzi : «Nu vă temeţi» (Matei, 28, 10), le învinge. Creştinii trebuie să
asculte cuvântul de încurajare rostit de Păstorul cel Bun şi să se teamă.
Câtă vreme Mântuitorul Hristos se află la cârma Bisericii Sale şi II
avem în suflete, câtă vreme clopotele răsună şi cheamă la biserică eno
riaşii care cu frică şi cu dragoste vin şi se apropie de Sf. Potir spre
dumnezeiasca împărtăşire, n-avem de ce să ne temem.
Această slujire a noastră, ca şi cea a strămoşilor noştri, este îndrep
tată întotdeauna spre pace, spre ospitalitate, spre dragoste, spre iubire,
mai ales, pentru că Dumnezeul nostru este iubire. Orice act pe care-1
facem în viaţa noastră creştină trebuie să poarte unul din aceste daruri
ale Duhului Sfânt. De aceea, noi toţi avem menirea să aducem în viaţa
semenilor acel strop de mângâiere, de adevăr, de iubire a lui Hristos,
să ne apropiem unii de alţii cu gând de pace, cu dragoste, cu un cuvânt
bun, aşa cum au vieţuit strămoşii noştri. Ei, secole de-a rândul, au trăit
şi s-au rugat împreună cu diferite neamuri de diferite graiuri. Cu
această iubire creştinească ei au biruit vitregiile vremurilor şi ne-au
lăsat un stil de convieţuire. într-o asemenea împreujurare ca cea de
astăzi, se cuvine să ne gândim şi la aceste îndatoriri de căpetenie ale
noastre. Să ne învrednicească Dumnezeu pe toţi cei chemaţi de Duhul
Sfânt să fim păstori sufleteşti, să împlinim această chemare cu roade
cât mai îmbelşugate.
Vă mulţumesc tuturor cu multă recunoştinţă şi dragoste, pentru
această prezenţă. Vă doresc sănătate dumneavoastră şi familiilor dum
neavoastră şi vă invit să ne întâlnim şi altă dată cu sănătate şi mul
ţumiri duhovniceşti.

«ADUCEŢI-VĂ AMINTE DE ÎNAINTAŞII VOŞTRI» *
(Evrei 13, 7)
** T o tu l e a l vostru... tie v ia la , lic

m oar

te a »
(1 Cor. 3, 21— 22)

Iubiţi credincioşi,
Timpul necruţător a făcut ca cel care a purtat toiagul păstoriei în
Biserica noastră ca preot, episcop, mitropolit şi patriarh, Justinian Mari
na, să adauge vieţii sale din ceruri încă două decenii. în aşteptarea
invierii celei de obşte, cel ce a iubit Biserica Ortodoxă Română se află
în mormântul pregătit de el însuşi în această biserică, închinată Prea
Sfintei Treimi.
în tezaurul ei de învăţătură şi de practică ortodoxă, Biserica
noastră strămoşească trăieşte comuniunea sfinţilor la zilele cinstirii lor,
dar şi a slujitorilor şi credincioşilor Bisericii, precum şi a tuturor celor
ce din veac au apărat credinţa, în diferite chipuri, pomenindu-i în
rugăciunile ei. Datorită acestei rânduieli, Biserica trăieşte până la sfâr
şitul lumii împreună cu cei ce au trecut pragul acestei vieţi. Aceasta
face ca în Biserică succesiunea timpului să slujească şi să promoveze
misiunea ei sfinţitoare într-un continuu prezent. Ca urmare, toţi cei
ce au trecut pragul vieţii rămân pururea în rugăciunile Bisericii, după
cum ei nu dispar nici din dragostea celor apropiaţi. Ei sunt, aşadar,
prezenţi în viaţa de familie şi în cea bisericească. Nu există Sfântă Litur
ghie fără rugăciunile de pomenire a tuturor. Din tot ceea ce a creat
geniul omenesc pentru păstrarea valorilor trecutului — intre care şi
memoria strămoşilor — , nimeni n-a reuşit să cinstească vrednicia celor
ce nu mai sunt, în felul in care Biserica a statornicit. Cei ce au trecut
pragul vieţii, credincioşi sau slujitorii Bisericii ca şi sfinţii, martirii,
eroii, toţi sunt readuşi în prezent, în lumina lui Hristos, în lumina cea
veşnică. Fiecare moment al Sfintei Liturghii chezăşuieşte veşnicia nu
melor fiilor Bisericii, a slujitorilor ei, ca şi a sfinţilor lui Dumnezeu.
Iată pentru ce, memoria unui patriarh, care a călăuzit Biserica
noastră în vremuri nespus de grele, ca un adevărat păstor după pilda
Mântuitorului, merită cu prisosinţă din partea noastră cinstire şi recu
* Cuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST,
la slujba paras
tasului de 20 de ani de la trecerea la cele veşnice a Patriarhului Justin ian M arina,
22
martie 1997, Biserica m ănăstirii Radu Vodă, în prezenţa a numeroşi ierarhi,
a liicei Patriarhului, Silvia Stoian, consilieri, profesori, credincioşi şi elevi ai Sem i
narului Teologic.
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noştinţă. Am putea zice chiar, că patriarhul Justinian ne-a adunat
astăzi în această biserică, închinată Prea Sfintei Treimi, prin forţa lui
sufletească, prin cunoscuta lui energie, prin iubirea sa jertfelnică pentru
Biserica noastră strămoşească şi pentru fiii ei şi ai săi. Mănăstirea
aceasta îşi datorează existenţa patriarhului Justinian, ca şi alte nenu
mărate şi mari împliniri ale Bisericii noastre din vremea păstoriei sale.
Pentru a putea vorbi despre o personalitate de o asemenea înzes
trare sufletească de care se bucura Patriarhul Justinian şi a fi înţeleasă
această vorbire, ar trebui cunoscută însăşi viaţa, părinţii, satul şi pro
blemele bisericeşti şi sociale cărora el a trebuit să le facă faţă, să le
pătrundă cu responsabilitate, să le înfrunte pe cele neprielnice, şi să le
afle dezlegările celor ce se iveau in calea slujirii Biserici. Orice crâm
pei din viaţa şi strădania sa, orice fărâmă de scris, de iniţiativă sau de
fapte şi mai cu seamă împlinirile sale bisericeşti ca Patriarh al Bisericii
noastre, rânduită să-şi împlinească misiunea ei sub un regim totalitar
ateu, numai cunoscute, ştiute şi cumpănite toate acestea, se va putea
zugrăvi chipul şi dăruirea sa faţă de Biserica lui Hristos, slujită de el
pe durata întregii sale vieţi. Ca cel rânduit să-i fiu colaborator, decenii
de-a rândul, — ca şi alţi ierarhi şi preoţi — şi ca martor şi părtaş, cred
că viaţa şi lucrarea Patriarhului Justinian au trecut ireversibil din
veacul acesta în cel veşnic. O astfel de viaţă şi o astfel de slujire *ziua
şi noaptea în Biserica lui Dumnezeu» (Apoc. 7, 15), viaţă plină dc
suferinţe, ştiute de Tatăl cel ceresc, dar creatoare de valori, această
slujire se prelungeşte şi dincolo de mormânt, in faţa Prea Sfintei
Treimi, unde «faptele celor vrednici vin după ei» (Apoc. 14, 13).
Dacă iniţiativele sale, devenite fapte, îl defineau ca atare, ca om
al împlinirii şi al realităţii, statura sa spirituală de slujitor al Altarului
ca păstrător al Pravilei şi neîntrecut iubitor al monahismului, această
din urmă zestre personală n-a fost trecută cu vederea, nu numai de
către mari profesori şi teologi, ca părintele Dumitru Stăniloae, ci şi
de cei din aria Ortodoxiei europene. în plină luptă cu ateismul comu
nist, cunoscutul teolog Paul Evdochimov de la Paris, pe Patriarhul
Justinian îl dădea exemplu de păstrător al isihasmului în Biserica Orto
doxă Română. Arătând experienţa şi roadele rugăciunii într-o lume
secularizată, Paul Evdochimov îl citează pe Patriarhul Justinian, dintr-un
cuvânt rostit către monahi în anul 1953 : «Rugaţi-vă pentru cei ce nu
ştiu, nu vor şi în special, pentru cei ce nu s-au rugat niciodată».
N-am putea, într-o asemenea zi, să nu amintim, măcar în treacăt,
doar câteva din vredniciile, care 1-aa aşezat pe Patriarhul Justinian
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Marina în catapeteasma cinstirilor noastre româneşti şi ortodoxe. De
aceea, mai mult decât a făcut Sfânta Liturghie şi rugăciunea de astăzi,
mai mult decât aţi făcut dumneavoastră cei ce aţi venit să poposiţi o
clipă la mormântul pe care el însuşi l-a ales şi l-a rânduit în cele mai
mici detalii, aşa cum vedeţi, în locul acesta, mai mult şi mai durabil
nu s-ar putea face.
Această minunată ctitorie voievodală, care este mănăstirea Radu
Vodă, a fost salvată ca multe altele prin înţelepciunea şi străduinţa
Patriarhului Justinian, ca şi clădirile de alături, unde a întemeiat se
minarul mitropolitan despre care vorbim deseori, aşezând aici reşe
dinţa episcopului vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. S-a asigurat în
felul acesta durabilitatea acestui aşezământ monahal într-o vreme,
când aceste vetre de evlavie dispăreau unele după altele, ca şi per
soanele. Iată o vrednicie despre care istoria va vorbi, atunci când se
va scrie această perioadă atât de grea, ce a însemnat o teribilă încleş
tare între forţele întunericului comunist şi între îngerul luminii cre
dinţei, cum doar în Vechiul Testament (Osea 12, 4) găsim în viaţa
patriarhilor în luptă cu Satana învins în cele din urmă şi ruşinat. Aşa
s-a luptat părintele nostru Justinian, ca preot, ca episcop şi mitropolit
la Iaşi, apoi, patriarh la Bucureşti, până în clipa trecerii pragului
acestei vieţi.
îndemnul lui, de dincolo de zările acestui veac, adresat nouă tu
turor, ierarhilor, dintre care numeroşi s-au bucurat direct de bine
cuvântarea, de grija şi dragostea sa, clerului, credincioşilor şi monahi
lor, care l-au purtat în sufletele lor şi iubiţi de el, este ca, acum, în
sfânta libertate, să continuăm slujirea Ortodoxiei şi a neamului româ
nesc cu mai multă râvnă. Sfinţiile voastre, preoţii tineri, mai ales,
elevii şi studenţii teologi, să luptaţi cu curaj, pentru că forţele diavo
lului nu au dispărut o dată cu proclamarea libertăţii de credinţă. Dia
volul nu se lasă şi, atunci când este biruit, cum spun Sfinţii Părinţi,
îşi adună mai mulţi slujitori şi aduce ispite şi mai grele, de care nu
suntem scutiţi. De aceea, lupta trebuie dusă cu dârzenie şi stăruinţă,
dar totdeauna cu credinţă puternică în Dumnezeu.
Patriarhul Justinian respira parcă, şi inspira celor din jur, cre
dinţa în Dumnezeu, revărsând-o necontenit prin cuvânt, prin muncă,
prin evlavie, stăruinţă şi dinamism. N-a existat nici o clipă din zi,
ca el să nu se fi gândit la rosturile Bisericii, cum s-o apere, cum s-o
slujească mai bine... Astăzi, nu mai sunt piedicile de atunci, din vre
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mea sa, cei mai grei ani — 1945— 1977 — dar au apărut altele, tot
atât de periculoase, pe care trebuie să le evităm şi să le depăşim cu
ajutorul lui Dumnezeu şi cu trezvia noastră de slujitori şi fii ai Bisericii.
Suntem cu toţii chemaţi de Duhul Sfânt la preoţia cea universală, cea
Împărătească (I Petru 2, 5— 9) şi constituim noul popor al lui Dum
nezeu. Primind acest «/mr de multe feluri al lui Dumnezeu» (I Petru
4, 10) putem cuprinde dimensiunile misionare şi pastorale ale lucrării
noastre, de care o clipă nu s-a îndepărtat Patriarhul Justinian, deşi
condiţiile acestor slujiri erau cu totul vitrege. Acestea figurează totuşi
in actualul Statut al Bisericii ca atribuţii ale clerului şi credincioşilor
*a capitolul şi atribuţiile consiliului şi comitetului parohial. Trebuie să
acordăm mai multă atenţie rolului credincioşilor, al mirenilor în îm
plinirea cerinţelor parohiale : gospodăreşti, cele de vestire a Evanghe
liei, a organizării activităţii de ajutorare a bolnavilor trupeşti şi sufle
teşti. După cum prezenţa credincioşilor la Sfânta Liturghie împlineşte
imaginea Bisericii ca Trup al lui Hristos, tot astfel este necesar ca
această imagine trebuie să fie vie şi lucrătoare oricând şi oriunde se
cere zidirea Bisericii nevăzute dinlăuntrul nostru. De acest mod de
pastoraţie, fericitul de pomenire, Patriarhul Justinian era stăpânit în
intreaga sa viaţă şi activitate.
De aceea, pomenirea sa de astăzi trebuie să ne aducă aminte mai
mult de îndatoririle noastre, ale ierarhilor şi ale preoţilor, pentru păs
torirea credincioşilor, pentru călăuzirea lor pe calea cea sfântă a lui
Hristos, în infruntarea cu atâtea grupări sectare, cu atâtea învăţături
şi tendinţe tulburătoare de suflet, unele tendinţe de secularizare în
rândurile noastre, care îngreunează viaţa şi slujirea Bisericii.
îndreptând astăzi acest cuvânt de recunoştinţă

pentru

părintele

Justinian, al Bisericii noastre din perioada 1948— 1977, rugăm pe Dum
nezeu să ne dea şi nouă curajul, statornicia şi voinţa lui de nezdrun
cinat, forţele sufleteşti, cu care şi-a împodobit viaţa şi educaţia do
bândită încă din casa părinţilor săi din Suieştii Vâlcii, ca să slujim
şi noi Biserica şi neamul românesc cu credinţă şi cu roade îmbelşugate.
Tuturor celor ce aţi fost astăzi aici să vă răsplătească Dumnezeu
osteneala şi să vă ajute să slujiţi cu dăruire jertfelnică această Biserică
biruitoare în vremuri foarte grele.
Dumnezeu să-l ierte şi veşnică să-i fie pomenirea.
B. o .

R. —

c

CHEMĂRI PASCALE
•L u a ţi am inte la v o i În şivă
şi la toată
turm a in care D u hu l Slânt v-a pus pc
v o i e p is c o p i» (Fapte 20, 28).

înalt Prea Sfinţiţi Părinţi Episcopi,
Prea Cucernici Părinţi,
Ne-am adunat astăzi, în acest loc, luminat, acum, de Dumnezeu cu
lumina Sfintei învieri, pentru un popas scurt din îndeletnicirile noastre,
dar semnificativ, simbolic pentru unitatea noastră de credinţă şi pentru
unitatea noastră de lucrare.
Totdeauna, s-a spus cu bună dreptate, că învierea Domnului, prin
tre multe alte semnificaţii, o are şi pe aceea de a aduce bucurie în
sufletele tuturor creştinilor. Dar această bucurie se împlineşte prin modul
cum osimţim fiecare şi cum o împărtăşim celor din jur. De aceea, ca
bucuria Sfintei învierisă aducă roade trebuie să fie reînnoită mereu şi
împărtăşită de cât mai mulţi, pentru că, în timp ce păcatul, răul se
înmulţesc cu uşurinţă păgubitoare, virtutea, frumuseţea sporesc cu efor
tul şi participarea noastră a tuturor. Deci, bucuria învierii, cu cât este
mai mult împărtăşită, cu atât are valoare, este mai deplină, cum limpede
a spus, de mai multe ori, Mântuitorul Hristos. Bucuria aceasta, pentru
noi, izvorăşte şi din aceste întâlniri şi ea este mai deplină când ne
reunim în lumina învierii sau a Naşterii Domnului. De data aceasta,
cum vedeţi, ne-am întâlnit aici, datorită eforturilor ce le-am depus şi
înţelegerii pe care am găsit-o la factorii de răspundere, fiindcă ne aflăm
pe un pământ sfinţit de înaintaşii noştri, de strădaniile şi de rugăciunile
lor. Când s-a construit această clădire, la începutul secolului nostru,
Mitropolitul Conon şi-a exprimat durerea, întristarea şi iată, s-a ade
verit şi în cazul acesta învăţătura noastră că suferinţa, atunci când este
suportată cu credinţa în Dumnezeu, aduce după sine dreaptă răsplă
tire. Desigur, datori suntem — şi eu în primul rând — să facem să ro
dească acest spaţiu, spre folosul Bisericii Mântuitorului Hristos, a ima
ginii ei în societatea noastră şi în afară. Fiecare din încăperile pe care
le vedeţi şi din toată clădirea trebuie să primească o destinaţie precisă,
pentru ca lumina şi adevărul învierii lui Hristos să aducă roade în
sufletele credincioşilor noştri.
Cuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la întâlnirea
Capitalei în prim a zi a Sf. Paşti, 27 aprilie, 1997, Palatul Patriarhiei.

cu Preoţii
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Avem mare nevoie de catehizarea credincioşilor, de învăţarea mai
sistematică a normelor de credinţă. Un început l-am făcut cu copiii, în
şcoala primară, dar trebuie să continuăm cu toate categoriile de vârstă,
cu tineretul, mai ales, cu adulţii, in formele noastre specifce. Ne gân
dim să organizăm chiar aici adunări creştineşti, cu participarea preo
ţilor şi credincioşilor, aşa cum fac deja Frăţia Ortodoxă şi Asociaţia
Tineretului Creştin Ortodox.
Transmiterea gândirii şi lucrării Bisericii noastre numai pe calea
scrisului, a literaturii teologice, a cărţilor, revistelor şi altor publicaţii
bisericeşti se dovedeşte insuficientă. Comunicarea trebuie să fie şi ver
bală, prin dialog, cu întrebări spontane şi răspunsuri corecte, potrivit
învăţăturii noastre de credinţă, istoriei şi vechimii creştinismului la noi.
în şedinţele Sfântului Sinod discutăm mereu despre reînnoirea
pastoraţiei noastre, despre manualele de religie pentru clasele primare,
pe care le avem, dar care trebuie îmbunătăţite, despre întocmirea
manualelor pentru celelalte trepte de învăţământ, pentru şcolile pe care
noi le-am înfiripat în ultimii ani şi aşteaptă să fie consolidate, despre
manualele şi cursurile pentru seminariile şi facultăţile de teologie, care
se cer revizuite şi actualizate. Este o muncă uriaşă, o lucrare ane
voioasă, dar necesară, de renaştere a cunoştinţelor noastre teologice.
Tendinţa Bisericilor creştine de a-şi stabili identitatea din punct de
vedere teologic este tot mai evidentă astăzi în întreaga lume. Ecumenismul, deşi are o vechime de peste opt decenii, n-a reuşit să aducă
clarificări importante, dimpotrivă, a şubrezit oarecum, căci dialogul
teologic n-a dat până acum roade concrete. Pentru aceasta, Ortodoxia
trebuie să se prezinte cu formule şi poziţii noi şi realiste, care să
corespundă aspiraţiilor contemporaneităţii.
De aceea, va trebui ca şi noi, cu posibilităţile pe care le avem,
sâ facem catehizare, parcă tot evit cuvântul evanghelizare, însă, aici, la
noi, s-ar potrivi, pentru că bunii noştri credincioşi au foarte multă
nevoie de asistenţa noastră şi de explicarea Sf. Evanghelii. La radio,
în cadrul unor emisiuni de întrebări şi răspunsuri, de pildă, unii cre
dincioşi cer lămuriri despre noţiuni elemntare ale învăţăturii noastre de
credinţă, care nouă ne sunt familiare, dar pe care ei nu le ştiu şi vor
să le cunoască. Chiar dialogul este folosit diferit în formele de comu
nicare socială, iar din punctul nostru de vedere este necesar ca dialogul
teologic să fie bine gândit, pentru a servi la catehizarea credincioşilor.
în cele cinci decenii de dictatură ateistă noi n-am putut să desfă
şurăm o lucrare pastorală sistematică şi cu metode pedagogice moderne,
pentru a-i învăţa pe credincioşi, tineretul mai ales, rânduielile şi foloa
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sele Ortodoxiei. Do aceea, trebuie să răscumpăram această rămânere in
urmă. Voi apela la părinţii profesori de la Facultatea de Teologie ca
să pornim chiar de aici această lucrare. Practic, mă gândesc, dacă-i
posibil începând chiar cu săptămâna aceasta, să organizăm aici un
ciclu de expuneri despre mărturiile învierii Domnului. De acum, de la
înviere şi până la înălţare, în fiecare joi, la orele 18,00, părinţii pro
fesori de la Facultatea de Teologie şi de la Seminarul Teologic, preoţii
din Bucureşti se vor întâlni cu credincioşii, cu tineretul şi, după prezen
tarea subiectului, potrivit tematicii care se va întocmi, vor răspunde la
întrebările lor. Este rodnică şi necesară această formă de dialog cu cre
dincioşii, pentru că dă posibilitatea conferenţiarului să răspundă la o
mulţime de întrebări venite din partea auditoriului. Setea aecasta de
cunoştinţe teologice este foarte mare, mai ales la tineret şi dialogul, ca
formă de catehizare, se practică astăzi peste tot în lume.
în spaţiul acesta, care este generos, ne gândim sâ valorificăm, tot
spre folosul credincioşilor, tezaurul nostru bisericesc : cărţi şi manu
scrise, obiecte şi icoane vechi, intr-un cuvânt mărturiile noastre creştine
străvechi, după modelul altor instituţii din ţară şi din străinătate, încât
vom avea ce face cu această clădire.
Ştiţi cu toţii că societatea românească aşteaptă de la noi mai mult
decât am făcut până acum şi putem răspunde acestei cerinţe, pentru că
suntem o Biserică Ortodoxă cunoscută in lume prin păstrarea neştir
bită a dreptei credinţe, prin trăirea creştină vie şi dinamică a credin
cioşilor noştri, prin viaţa monahală unică în Ortodoxie. După revoluţie,
cum ştiţi, s-a înregistrat o izbucnire de mănăstiri şi schituri, urmare
iniţiativei preoţilor de mir şi credincioşilor, care şi-au donat bunurile
lor pentru a întemeia noi aşezăminte monahale. Este extraordinar
lucrul acesta şi ar fi păcat ca noi să nu răspundem acestei chemări.
Există, apoi, latura aceasta, resimţită foarte mult în societatea
noastră de astăzi şi de totdeauna în Biserică, a activităţii filantropice
şi caritative. Avem roade frumoase în acest domeniu, pe care le-am
cunoscut şi personal. Sunt preoţi şi credincioşi care uimesc prin pute
rea lor de dăruire in alinarea suferinţelor aproapelui. Dar trebuie să
ne organizăm mai bine, să intensificăm şi noi, la Arhiepiscopia Bucu
reştilor, această activitate. La Administraţia Patriarhală am înfiinţat o
secţie numită Diaconia, care trebuie însă restructurată, ca să fie în
stare să coordoneze asistenţa social-caritativă din toate eparhiile.
Prin urmare, este necesar ca fiecare preot să identifice toate cazu
rile de suferinzi din parohia sa : bătrâni neajutoraţi, bolnavi, săraci,
copii orfani şi abandonaţi, handicapaţi, pentru a ajuta instituţiile de
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asistenţă socială care ian naştere şi se organizează acum. UNICEF-ul
şi celelalte instituţii care se îngrijesc de sănătatea publică şi de asistenţa
socială în casele de copii, în căminele de bătrâni, în penitenciare, soli
cită sprijinul nostru, care nu implică neapărat mijloace materiale, de
care noi suntem lipsiţi, ci deschidere şi bunăvoinţă. Avem pilda acelor
preoţi care deja lucrează foarte rodnic cu aceste instituţii, dar trebuie
să ne implicăm toţi, împreună cu Consiliul şi Comitetul parohial. Con
cret, la fiecare parohie trebuie să existe o evidenţă clară a tuturor celor
aflaţi în suferinţă, spre a le putea veni în ajutor.
Biserica noastră trebuie să se prezinte în faţa societăţii şi a
celorlalte Biserici creştine cu toate îndatoririle ei. Fără grija faţă de
săraci şi orfani, n-a existat Biserică în istoria Creştinismului. Primele
comunităţi creştine, cum ştiţi, i-au avut in grijă pe cei nevoiaşi. Noi
am avut de la credincioşii noştri foarte multe semne de sensibilitate în
această privinţă. După calamităţile naturale din anii trecuţi, de pildă,
P.S. Episcop Epifanie al Buzăului, care-i de faţă, a folosit o metodă
foarte bună, pe care n-am popularizat-o suficient. A făcut colecte de
alimente, de haine şi de bani şi le-a distribuit cu colaboratorii săi la
faţa locului, la propunerea preotului respectiv, ce cunoştea situaţia
exactă a celor care trebuiau ajutaţi. Vă închipuiţi ce impresie şi ce
folos a adus lucrul acesta în parohiile respective, decât dacă distribuia
altcineva aceste ajutoare şi ia cine nu trebuia, cum s-a întâmplat de
atâtea ori.
Aşadar, trebuie să adâncim, iubiţi fraţi şi părinţi, să organizăm mai
bine asistenţa socială a Bisericii noastre. Avem acum şi o Facultate de
Teologie de Asistenţă Socială. Noi am luat legătura cu ministerele de
resort şi am cerut ca absolvenţii acestei Facultăţi să intre in posturile
ce trebuie pregătite pentru ei în apostolatul acesta. Sunt o mare şansă
pentru noi aceşti copii ai nimănui, această mulţime de oameni săraci,
care oferă câmp larg activtăţii noastre, în care ne putem distinge, ajutându-i cu ceva.
Biserica noastră, cum vedeţi, sc confruntă cu multe probleme, unele
interne, greu de rezolvat. Ni se vorbeşte, greşit şi tendenţios, despre
lăcaşurile de cult din 1948, acum, cu credincioşi ortodocşi. Biserica
Ortodoxă nu deţine lăcaşuri de cult care au aparţinut în 1948 Bisericii
Greco-Catolice. Ea are lăcaşuri de cult folosite de aceiaşi credincioşi
din 1948. Este o mare diferenţă. Tendenţios se afirmă în presă şi la
televiziune că lăcaşurile de cult din 1948 ale Bisericii Greco-Catolice se
află în stăpânirea Bisericii Ortodoxe. Ar fi foarte trist lucrul acesta,
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dacă ar fi adevărat. Lăcaşurile de cult pretinse de Biserica Greco-Catolică sunt ocupate şi astăzi de aceiaşi credincioşi din 1948, dar care, de
atunci şi până astăzi, sunt ortodocşi. Sunt, deci, aceiaşi credincioşi, nu
alţii. N-au fost alungaţi şi aduşi în locul lor credincioşi ortodocşi. Ei
şi-au reparat şi întreţinut bisericile, le-au amenajat şi înfrumuseţat,
şi-au făcut din nou clopotniţe şi case parohiale şi toate cele necesare
cultului ortodox. Cum e şi firesc, ei trebuie să se pronunţe, dar nu se
acceptă dialogul şi se cer mereu şi cu insistenţă bisericile.
Cum poate fi scoasă în stradă o majoritate de mii de credincioşi
ortodocşi şi să intre în biserică câteva zeci de greco-catolici ? Este nefi
resc lucrul acesta şi realitatea trebuie bine cunoscută. Din păcate,
constatăm că problema este greşit înţeleasă, poate şi pentru faptul că
noi n-am explicat limpede cum stau lucrurile. Este dureros pentru noi
să ştim că mai sunt fraţi români care până acum nu au biserici. Au fost
cazuri când ortodocşii, în majoritate fiind, ca în Episcopia Maramure
şului şi Sătmarului, de pildă, n-au ripostat la ocuparea cu forţa a bise
ricii şi, decât să se bată, cum s-a mai întâmplat, au cedat şi şi-au făcut
o altă biserică, iar de biserica cedată se folosesc puţini credincioşi uniţi.
Ne confruntăm, deci, şi cu probleme de acestea. Dar viaţa nu stă
pe loc şi trebuie să lucrăm intens, să avem mai multă activitate la
parohie şi mai mult spirit de jertfelnicie. Sfânta înviere este sărbătoa
rea jertfei, iar noi preoţii trebuie să ne jertfim pentru fratele nostru,
să avem pentru el mai multă înţelegere, mai multă iubire. Avem în
Bucureşti neînţelegeri între preoţi, care n-ar trebui să fie. In loc să
lucrăm ceva folositor, trebuie să facem cercetări, să facem anchete.
Când e vorba de ocuparea postului al doilea şi al treilea de preot, avem
întotdeauna greutăţi şi enoriaşii se dezbină. Nu sunt multe cazuri, dar
sunt grele şi pătrund ca un ghimpe in sufletul crednicioşilor. De
aceea, fiecare dintre frăţiile voastre trebuie să înţeleagă şi să aprecieze
situaţia concretă şi să contribuie la rezolvarea ei.
Iată câteva din gândurile care trebuie spuse, pentru că purtăm
împreună responsabilitatea Bisericii noastre. Trebuie să luăm aminte
că acţiunea de tămăduire a corupţiei, care se duce în prezent, este
dreaptă şi necesară, cum aţi văzut atâtea cazuri, pentru că fiecare preot
este gestionar, iar la unele parohii gestiunea lasă de dorit, căci nu
participă la lucrările gestionare Consiliul parohial, potrivit Regulamen
tului nostru, nu se simte rolul credincioşilor, ca izvor al comuniunii
noastre. Este o trăsătură a Ortodoxiei cum ştiţi, această colaborare pe
toate planurile cu credincioşii, cu elementul mirean, cu intelectualita
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tea. Dar comuniunea fără Sf. Spovedanie şi fără Sf. Potir, cum am spus
in predica de la înviere, nu se poate imagina. Comuniunea noastră cea
adevărată are ca model Sf. Treime şi se bazează pe legătura de dra
goste, de armonie dintre noi şi în această comuniune rolul credincioşilor
este mare, pentru că ei apără credinţa, sunt pavăza preotului şi de
aceea, trebuie să cunoască bugetul parohiei şi cheltuielile care se fac
cu diferite lucrări. Bisericile sunt ale credincioşilor şi noi trebuie să
sporim participarea lor la activităţile misionare, la cele gospodăreşti
şi in general la tot ceea ce ţine de viaţa parohiei.
Legat de acest aspect, dar şi de alte cerinţe ale lucrării noastre,
ne-am propus, cum ştiţi, să revedem şi să îmbunătăţim Satutul de orga
nizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române. Dar, până acum, la
Arhiepiscopia Bucureştilor, n-am pornit acţiunea de strângere de la
preoţi a propunerilor pentru Statutul îmbunătăţit şi ea trebuie declan
şată cât mai repede, pentru că, după ce se va vota noua Lege a Culte
lor, Sfântul Sinod va fi chemat să prezinte Statutul Bisericii noastre.
De aceea, fac apel la părinţii profesori, la părinţii consilieri şi la toţi
preoţii noştri ca să ne înainteze propuneri in acest scop, chiar in vara
aceasta, izvorâte din experienţa pe care o are fiecare, pentru că, dacă
societatea se reaşază şi se restructurează şi noi trebuie să facem
acelaşi lucru. Biserica nu este o instituţie statică şi rigidă, cum ne
acuză cei care nu ne cunosc, ci se reînnoieşte neîncetat, pentru că ea
vede, cu smerenie, în suferinţa Mântuitorului Hristos pe cruce, izvorul
creşterii, al devenirii noastre, renaşterea din nou, la care trebuie, însă,
sâ fim şi noi lucrători.
Mulţumesc părinţilor din corală şi domnului profesor dirijor, care
ne-au îndulcit sufletele, în această zi de sărbătoare, cu cântări aşa de
frumoase.
Mă bucur că ne-au onorat astăzi cu prezenţa P.S. Episcop Epifanie
al Buzăului, reprezentând simbolic pe Ierarhii sufragani ai Mitropoliei
noastre, precum şi domnul Prof. Virgil Petrescu, ministrul învăţămân
tului, personalitate distinsă a culturii româneşti, care arată toată înţe
legerea pentru şcolile noastre teologice şi domnul profesor Gh. Anghelescu, secretarul de stat pentru culte, de asemenea, cu multă disponibi
litate pentru rezolvarea problemelor noastre bisericeşti.
Vă mulţumesc tuturor pentru aceste clipe şi vă doresc o viaţă
reînnoită de Sfintele Paşti.
Hristos a înviat ! şi La Mulţi A n i !

DARURLE ÎN V IE R II DOMNULUI
«To(f aceia care au to sl unşi cu Slănlu l M ir au d e v e n it preofi» (Origen).

Aşa cum a arătat Prea Sfinţitul Episcop Teodosie prin Jertfa de
mulţumire — Sf. Liturghie — şi părintele protopop în cuvântarea de adi
neauri, cea de-a doua zi a învierii Domnului Hristos ne adună după o
tradiţie mai nouă în municipiul Giurgiu, de pe malul stâng al Dunării,
cu un trecut atât de măreţ in istoria noastră naţională, care deţine ca
pe o comoară sfântă, în cripta eroilor de lângă catedrala oraşului, ose
mintele luptătorilor pentru neam şi integritatea pământului românesc.
Existenţei acestor Moaşte, rămăşiţelor pământeşti ale vitejilor, care au
luptat pentru credinţă şi neam, li se datorează şi salvarea bisericii
catedrale, în primejdie de a fi demolată. In intervenţiile stăruitoare ce
le-am făcut atunci pe lângă autorităţi, am menţionat nu numai că ea
este monument istoric, dar străjuieşte şi osemintele sfinte ale ostaşilor
români, la fel de tineri ca Sf. Gheorghe, ostaşi care ne-au apărat ţara
împotriva otomanilor.
Aşadar, Giurgiu este un oraş demn de toată preţuirea şi am spune
de toată evlavia noastră, a slujitorilor Sf. Altar şi a reprezentanţilor
autorităţilor locale, care îşi împlinesc cu cinste responsabilităţile şi
misiunea lor, înlesnind întărirea vieţii noastre bisericeşti prin înfiinţa
rea de şcoli teologice, construirea de biserici noi şi iată, în această zi,
prin prezenţa noastră, a mea şi a P.S. Episcop Teodosie, pentru a doua
oară, într-un interval scurt de timp. împotriva dorinţei credincioşilor
din Bucureşti de a mă vedea slujind la catedrala Sf. Patriarhii, am
considerat potrivit, legat de îndatoririle pastorale ce le am, să fiu astăzi
la Giurgiu.
Toate aceste semne de bucurie pentru mine, pentru preoţii şi cre
dincioşii oraşului, care ne-au întâmpinat cu flori, pentru ostaşii caro
ne-au salutat la sosire şi pentru tinerii şcolari, care ne-au oferit pâine
şi sare, simbolul acestei câmpii mănoase a Dunării, izvor de hrana cea
de toate zilele, toate sunt roade ale credinţei şi adeveresc învierea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu aceste roade ale credinţei ne-am
născut, ca popor şi am rămas statornici pe vatra strămoşească, rotundă
ca şi colacul ce ne-a ieşit înainte la intrarea în biserică şi din care
Cuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST la sărbătorirea hram u
lui bisericii Sf. Gheorghe din oraşul Giurgiu, 28 aprilie 1997, a doua zi de Sf. Paşti,
în prezenta autoritătilor locale. Sf. Liturghie fiind slujită de P. S. Episcop Teodosie
Snagoveanul.
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ne-am împărtăşit împreună ca expresie a unităţii noastre de credinţă
şi de neam. Această statornicie a noastră în credinţa ortodoxă, expri
mată într-un mod atât de frumos şi de pilduitor, a făcut să ne păstrăm
fiinţa etnică daeo-romană şi să dăinuim peste veacuri ca Biserică de
limbă latină şi dar de credinţă răsăriteană, sinteză originală a culturii
romano-bizantine. Imperiul bizantin a fost, cum ştim, o continuare a
Imperiului roman de răsărit, iar limba noastră română este o limbă
romanică, este singura urmaşă directă a latinii vorbite, păstrată in
provinciile Imperiului roman, îndeosebi in Dacia Fericită, ocupată
efectiv de Traian şi de urmaşii lui peste două sute cincizeci de ani.
Iată, pe plaiurile acestui judeţ, ca şi pe celelalte vetre de cultură
din Dacia, au venit numeroşi misionari creştini odată cu ostaşii romani,
aşa cum tot atunci a poposit şi Sf. Ap. Andrei în oraşul Tomis şi în
provincia de la Dunărea cea Mare. Dar ceea ce constituie misiunea
învierii lui Hristos şi a neamului nostru este faptul că tot in aceste
părţi s-a păstrat neştirbită credinţa cea dreaptă în Dumnezeu. Toate
formele noastre tradiţionale de vieţuire, de la viaţa de familie şi până
la cea de stat, îşi au izvorul în învăţătura Mântuitorului lisus Hristos,
în spiritul de unitate in pluralitate a Sf. Treimi, adevăr care trebuie
pus în practică în societatea noastră organizată acum pe principiile
pluralismului democratic. Dumnezeu a rânduit ca principiul pluralis
mului de idei, de opinii — care se arată binefăcător în lume, la popoarele
civilizate — să renască şi în viaţa noastră obştească, pentru că mai
multe păreri în consens duc întotdeauna la adevăr.
Principiul acesta al unităţii în diversitate, exercitat însă în duhul
credinţei şi al învăţăturii noastre despre Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi
Duhul Sfânt, cum au stabilit Sf. Părinţi la sfintele sinoade ecumenice,
acest principiu poate fi model de armonie în diversitate. Deşi mărtu
risit de Biserică şi aplicat în lucrarea ei mântuitoare, el nu aduce
roadele chiar şi în viaţa Bisericilor. Din nefericire, există dezbinări
intre Biserici şi înlăuntrul aceleiaşi Biserici, din cauza nevredniciei
celor stăpâniţi de duhul mândriei. Bisericile ortodoxe, ca Biserici naţio
nale, respectă cultura, limba şi tradiţiile poporului pc care îl slujesc,
dar păstrează unitatea de credinţă, de cult şi organizare cu Ortodoxia
ecumenică. în organizarea Bisericii Ortodoxe există o unitate în diver
sitate, fiecare Biserică zideşte viaţa în Hristos cu mjloacele sale. Şi
principiile sociale ar trebui să se întemeieze pe acest principiu demo
cratic, care uneşte şi nu dezbină, prin folosirea libertăţii omului de a
sluji credinţa şi neamul. în faţa apărării neamului, a pământului stră
moşesc şi a credinţei noastre ortodoxe, toate părerile care ne deosebesc;
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trebuie să ne unească. Astfel viaţa se va desfăşura intr-un mod mult
mai folositor pentru toţi, când ea se rânduieşte potrivit învăţăturii
Bisericii. Acestea sunt unele din darurile îniverii Mântuitorului Iisus
Hristos.
Tot astăzi se sărbătoreşte Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Ocrotitorul
acestui oraş. Când această zi, 23 aprilie, cade în Săptămâna Sfintelor
Patimi, ca anul acesta, timp în care Biserica străbate zile de durere,
concentrată în coborârea de pe cruce şi petrecerea spre mormânt a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ziua Sf. Gheorghe se prăznuieşte a
doua zi a Sf. Paşti. El a fost învrednicit de Dumnezeu ca harisma
martirajului. A refuzat îndeplinirea ceremonialului închinării în faţa
statuii împăratului. Acest curaj i-a atras anchete, cercetări şi chinuri.
Ca demnitar în armata romană din vestitul oraş Thesalonic, cum aflăm
din viaţa lui, a fost supus prigonitorilor şi condamnat la moarte martirică pentru credinţa în Hristos. De altfel, slujba în cinstea Sf. Gheorghe,
una din cele mai frumoase, se apropie foarte mult de cântarea bucuriei
învierii lui Hristos. Martirii pentru credinţă, ca Sf. Gheorghe, sunt
tinereţea Bisericii. De două mii de ani, Bsierica înregistrează mereu
cete de martiri din rândul clerului şi credincioşilor, care prin mărtu
risirea lor au ocupat raiul lui Dumnezeu. în deceniile comunismului
ateu din ţara noastră, idolatria a făcut nenumăraţi martiri, pomeniţi la
fiecare Sf. Liturghie. Toţi cei ce i s-au împotrivit au plătit cu temniţe,
chinuri, deportări şi chiar cu preţul vieţii lor.
Aşadar, trăim astăzi o zi însemnată prin sărbătorirea învierii Dom
nului şi a Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă. în această
zi de 28 aprilie se împlinesc 540 de ani de la încoronarea pe tronul
Moldovei a domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt. S-a bucurat de o
domnie lungă, până la 2 iulie 1504. A zidit mai mult de 47 de biserici
şi mănăstiri, după câte războaie a purtat, cu ajutorul Sf. Gheorghe, la
care se ruga oriunde se afla. Istoria noastră înseamnă un şir neîntrerupt
de războaie de apărare, suferinţe, de dor şi de biruinţă. Biserica ne
învaţă că un popor, care îşi întemeiază existenţa şi dăinuirea pe jertfele
eroilor şi martirilor pentru credinţă şi neam, acel popor agoniseşte un
tezaur nemuritor şi îşi asigură un viitor în lume. Noi, românii, creştini
de la începuturile noastre ca popor, am dat, secol după secol, cete de
martiri şi mărturisitori ai credinţei, adevărate izvoare de viaţă şi de
sfinţenie pe pământul ţării noastre, împodobit cu mormintele şi monu
mentele lor demne de cinstirea noastră. Pentru contribuţia sa la apă
rarea creştinătăţii, la zidirea de biserici şi apărarea hotarelor strămo
şeşti, domnitorul Ştefan cel Mare a fost canonizat şi trecut în rândul
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sfinţilor, ca şi domnitorul Constantin Brâncoveanu şi cei patru fii ai
săi, în iunie 1992.
Aflându-ne în lumina acestui adevăr de credinţă al colaborării,
deschidere şi consens, în înfăptuirea binelui, se cere să apărăm cre
dinţa ortodoxă, agresată de proliferarea sectelor. Venind de dimineaţă,
am întâlnit cum in comuna Călugăreni, o singură familie de sectanţi
zideşte fără aprobare un locaş de cult, încălcând astfel legile ce rânduiesc
asemenea construcţii, o jignire la adresa Bisericii noastre.
Dar asupra Bisericii noastre s-au abătut şi alte greutăţi. în Transil
vania fraţii noştri greco-catloici pretind biserici zidite şi îngrijite de
credincioşii ortodocşi. în fruntaşa localitate maramureşeană Rozavlea,
cunoscută prin frumuseţea folclorului, datinelor şi prin ortodoxie, cum
adevereşte biserica veche de lemn, monument istoric, credincioşii şi-au
construit după 1948 o nouă biserică de zid, adevărată catedrală de mare
valoare. Cum aş putea eu, ca patriarh sau Prea Sfinţitul Justinian să
o ofere unei minorităţi greco-catolice, lăsând fără lăcaş de rugăciune
mii de ortodocşi ? Am propus ca în asemenea cazuri să apelăm la eno
riaşi, care să hotărască asupra folosirii bisericii. Potrivit unui docu
ment numit Balamand-Liban — o mănăstire unde s-a hotărât felul
cum să se folosească bisericile după reînfiinţarea Bisericii Catolice de
rit bizantin în ţara noastră. Acest document studiat îndelung a fost
semnat de reprezentanţii Ortodoxiei şi Catolicismului, inclusiv de fraţii
catolici din România. Nerespectându-1, ei ocupă prin violenţă bisericile
ortodoxe deşi sunt în minoritate în toate localităţile. Şi iată timp de
şapte ani, preoţii şi credincioşii, în loc să se iubească şi să-şi unească
eforturile în catehizarea tinerilor şi poporului spre a-i apăra de sectanţi
şi de alte rele sociale, ei se află în certuri şi ură fratricidă. Cu toate
apelurile la frăţietate, dreptate şi adevăr asupra înţelegerii a unei
situaţii şi realităţi bisericeşti din cei cincizeci de ani de dictatură
comunistă, fraţii catolici de rit bizantin nu vor să înţeleagă realitatea
că nimeni n-are dreptul să schimbe credinţa milioanelor de credincioşi
ortodocşi.
Pe lângă multe alte confuzii de ordin social şi economic, iată
întâmpinăm şi această stare de scandaluri dintre fraţi. Este foarte
dureros. De aceea, iubiţi părinţi şi fraţi, nu putem rămâne într-o atitu
dine pasivă faţă de adevărul credinţei noastre. Să fim permanent in
stare de veghe în apărarea credinţei noastre ortodoxe. Vrăjmaşul creşti
nilor, satana, caută mereu să ispitească, abătându-i în primul rând de
biserică, de sfintele Taine. în acelaşi timp, noi toţi, ca slujitori şi fii ai
Bisericii trebuie să ne îndreptăm cu iubire spre semeni. Trebuie să ne
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implicăm mai mult in viaţa societăţii, să ne intensificăm misiunea
sfântă de ajutorare a celor bolnavi, copii orfani, cei lăsaţi pe străzile
oraşelor, a celor săraci şi fără sprijin. Preotul trebuie să-şi cunoască
enoriaşii şi problemele care-i frământă. Şi nu numai cele ale cre
dinţei, dar şi cele sociale, legate de familie, bântuită de furtuni sufle
teşti şi lipsuri materiale până la distrugere. Slujitorul altarului să pri
vească părinteşte şi coresponsabil cu joărinţii, copiii şi tinerii parohiei.
Este dator să contribuie la formarea şi educaţia lor, mai ales prin preda
rea religiei atât în şcoală, cât şi la biserică, prin lecţii practice, sta
bilind timpul necesar şi în cursul săptămânii. Astfel, în sufletul lor
curat va prinde viaţă ideea de Biserică, de învăţătura ei, de pilda sfin
ţilor tineri, mărturisitori ai credinţei. Vedem cu mâhnire înmulţirea şi
la sate a localurilor de petrecere, pentru tineret îndeosebi, aşa-numitele
discoteci sau baruri de noapte, cu muzică sălbatică, băuturi alcoolice
provocatoare de păcate, de bătăi şi comportament degradant pentru un
tânăr. în unele sate sunt mai multe cârciumi şi localuri de pierzanie
decât biserici, şcoli, biblioteci sau muzee. în timp ce localurile de
distracţii sporesc, bisericile sunt neîncăpătoare ; credincioşii se înghesuie
în biserică. Preoţii, împreună cu fruntaşii satelor, cu conducătorii comu
nelor şi oraşelor, ar avea un cuvânt de spus în privinţa înmulţirii la
sate a lăcaşelor de cultură pentru tineret : cămin cultural, bibliotecă etc.
S-a pierdut rolul căminelor culturale de altădată, care trebuie să dobân
dească acum rolul de completare a cunoştinţelor de la şcoală, unde
tinerii să adâncească istoria şi credinţa, să practice tradiţiile şi folclo
rul nostru atât de frumoase şi de variate.
între Biserică şi Şcoală, între preoţi şi profesori sau reprezentanţii
autorităţilor locale şi centrale, nu trebuie să fie nici o distanţă. împreună
slujim ţara, de la altar, de la catedră, de la înălţimea instituţiilor publice
şi răspundem de viitorul ei. Avem datoria să nu lăsăm vlăstarele nea
mului să-şi irosească cei mai frumoşi ani ai vieţii. Tinereţea este dum
nezeiască, şi ea este sfinţită ca atare prin formarea caracterului. Tinerii
sunt frumoşi ca îngerii lui Dumnezeu, înzestraţi cu cunoştinţe, cu
vigoare şi entuziasm şi de aceea ei trebuie să-şi cultive integritatea şi
demnitatea morală, păstrând iegătura cu şcoala, cu preotul şi cu Sf.
Taine ale Bisericii.
Biserica fiind chemată să se implice mai mult în latura orientării
morale şi a celei de asistenţă socială. După dorinţa credincioşilor şi a
multor intelectuali, lucrarea preotului nu se mai poate limita doar la
săvârşirea slujbelor şi îngrijirea sfântului locaş, ca în anii comunismu
lui, când era oprit să facă mai mult, ci trebuie să fie întregită cu activi-
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ta tea socială şi cea culturală. Pentru aceasta, preotul este dator, pe de
o parte să cunoască hotărârile Sfântului Sinod, să participe la confe
rinţele preoţeşti şi să citească presa şi revistele bisericeşti, spre a se
informa în legătură cu
ce are de îndeplinit, iar pe de altă parte, să
desfăşoare in parohie o susţinută lucrare pastorală, venind în Întâmpi
narea nevoilor credincioşilor, după pilda Sf. Părinţi ai Bisericii şi care
au întemeiat aşezăminte pentru ajutorarea săracilor. Avem şi în tra
diţia Bisericii noastre asemenea înfăptuiri, pe care insă trebuie să le
reînviem şi să le amplificăm. Sf. Ierarh Antim Ivireanu, de pildă, ctito
rul mănăstirii Amim din Bucureşti, pe care o păstoreşte astăzi părintele
arhimandrit Sofian Boghiu, prezent aici, a lăsat in testamentul său ca
mănăstirea să întreţină din veniturile ce le avea atunci un număr de
orfani, fete şi băieţi, şi
să-i ajute şi pe săraci.
Anul acesta, prin lucrarea Duhului Sfânt, s-a nimerit să prăznuim
în aceeaşi zi învierea Domnului Hristos, pe Sf. Mare Mucenic Gheorghe,
hramul acestei biserici, patronul oraşului Giurgiu şi aniversarea lui
Ştefan cel Mare şi Sfânt, a cărui domnie a umplut jumătate de veac
din istoria noastră şi din istoria culturii europene. Se vorbeşte foarte
mult astăzi de o integrare europeană. Dar Ştefan cel Mare era bine
cunoscut chiar de Papa de la Roma, care l-a numit «Atletul lui Hristos»,
încât nu este nici o noutate a tinde către structurile europene. După
cum se ştie, Europa îşi datoreşte trecutul şi înflorirea culturală şi civi
lizatoare Creştinismului. Ţările Române au fost stavilă, secole de-a
rândul, înaintării devastatoare a puterii otomane spre centrul conti
nentului. De aici, de la cetatea Giurgiu, de pe Dunăre şi până la porţile
Vienei despresurată de primejdia cuceririi de otomani în 1683, prin
contribuţia domnitorilor Şerban Cantacuzino din Ţara Românească şi
Gh. Duca din Moldova. Avem deci chiar de atunci calea deschisă spre
structurile europene. Oferim Europei arta, spiritualitatea, frumoasele
noastre tradiţii, credinţa în Dumnezeu şi echilibrul propriu Ortodoxiei
noastre latine.
Deceniile de dictatură comunistă s-au soldat şi la noi cu suferinţe
şi jertfe de vieţi pentru credinţă. Părinţii pe care-i vedeţi de-a dreapta
şi de-a stânga mea, părintele arhimandrit Grigore Băbuş de la cate
drala Sfintei Patriarhii şi părintele arhimandrit Sofian Boghiu, stareţul
mănăstirii Antim, au făcut ani grei de închisoare pentru credinţă, nu
pentru altceva, pătimind în numele tuturor. Comuniunea noastră
in Hristos însemnează şi suferinţa unora pentru ceilalţi, aşa cum
Sf. Gheorghe, cel ce a murit pentru Hristos, a întregit suferinţa Mân
tuitorului Hristos în trupul lui cel omenesc.
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Iată cum Sf. Paşti ne aduc o bogăţie de învăţături. Vă mărturisesc
bucuria că mă aflu pentru a doua oară în mijlocul dumneavoastră şi
văd semnele înnoirii de care vorbeam. Nădăjduiesc că părinţii vor pune
la inimă cele ce am spus, aducându-le la îndeplinire. Dumnezeu ne va
ajuta, mărturisind învierea Sa şi adeverind-o neîncetat prin rugăciuni
şi prin viaţa noastră morală în familie, în Biserică şi în societate. Avem
cu toţii mari responsabilităţi mai ales în ce priveşte renaşterea spiri
tuală a neamului nostru şi refacerea imaginii văzute a trupului lui
Hristos cel înviat.
Cu aceste gânduri şi nădejdi, mulţumesc domnului prefect şi dom
nului primar pentru tradiţionala primire ce ni s-a făcut la sărbătoarea
patronului oraşului Giurgiu, pentru a ne bucura şi noi de bucuria local
nicilor. Să ne ajute Domnul Hristos să ne bucurăm, căci primele Sale
cuvinte după înviere, când s-a întâlnit cu Apostolii, au fost de bucurie.
Ştiu că aveţi credinţă statornică în ajutorul lui Dumnezeu. Spri
jiniţi preoţii în lucrările de la biserici şi în ajutorarea săracilor.
Bucuraţi-vă că aveţi în acest oraş o şcoală teologică de unde vor ieşi
slujitorii viitori ai Bisericii. Dumnezeu ne va ajuta, pentru că nu sun
tem niciodată singuri, ci împreună cu Mântuitorul Hristos. O rugăciune
către El, către Maica Domnului, către Sf. Gheorghe şi către toţi sfinţii
lui Dumnezeu, are darul să ne întărească şi să ne procure o bucurie
in suflet. Această bucurie, îl rog pe Mântuitorul Hristos Cel înviat să
sălăşluiască în inimile şi viaţa tuturor.
Hristos a înviat !

OASTEA CEA IUBITOARE DE HRISTOS
Domnule comandant,
Onorate autorităţi,
Iubiţi ostaşi,
Am venit în oraşul Giurgiu, stăpânit de o deosebită preţuire şi
dragoste pentru trecutul istoric al acestui oraş, pentru vrednicia preoţi
lor şi credincioşilor de aici. Astăzi, mai ales, la Garnizoana brigăzii de
grăniceri, pentru voi dragi ostaşi ai ţării, în frunte cu căpeteniile arma
tei care veghează la straja ţării de la tărâmul Dunării, voi ostaşii
pregătiţi să ne daţi onorul ostăşesc nouă şi conducătorilor oraşului şi
judeţului Giurgiu, sunteţi urmaşii, ca într-o succesiune neîntreruptă,
Cuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST la sărbătoarea Sf. Mare
M ucenic Gheorghe, patronul spiritual al oraşului Giurgiu, 28 aprilie 1997, G arni
zoana brigăzii de grăniceri din Giurgiu.
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a armatelor lui Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare şi Sfânt şi celorlalţi
Domnitori înscrişi în istoria apărării neamului cu fapte măreţe de mare
rezonanţă chiar in istoria universală.
Biserica Ortodoxă Română, mama duhovnicească a poporului
român, cum a numit-o neîntrecutul nostru poet Mihai Eminescu, pre
ţuieşte orice atenţie îndreptată spre ridicarea armatei române la nivelul
armatelor europene, aşa cum înţelegem că a început să se procedeze
de o bună bucată de timp. Dar mai presus de pregătirea tehnică şi de
luptă, înzestrarea armatei trebuie să ţintească şi valorile credinţei noas
tre, cele de pe timpul lui Mircea cel Bătrân, Ştefan cel iMare, Mihai
Viteazul, deopotrivă de străluciţi şi în calitatea lor de ostaşi creştini
de ţinută europeană, ca şi Sf. Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul
armatei şi patronul spiritual al oraşului Giurgiu. Este foarte important
ca voi tinerii ostaşi, fiii credincioşilor noştri de la oraşe şi sate, să
cunoaşteţi că ceea ce avem mai scump noi românii, ca popor şi ţară,
este credinţa în Dumnezeu, un adevărat tezaur de valori agonisit de
strămoşii noştri, valorificat de ei pe câmpul deselor războaie, când
vitejii ostaşi se orientau în vâlvătaia luptelor după drapelul armatei
române, pe care se afla icoana Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul
de biruinţă.
De acest gând creştin şi de chipul tineresc al ocrotitorului de ostaşi,
Sf. Gheorghe s-au călăuzit şi domnitorii Mihai Viteazul şi Ştefan cel
Mare şi Sfânt. Pe acesta îl pomenim astăzi la împlinirea a 540 de ani
de la urcarea lui pe tronul Moldovei, când a fost uns de mitropolitul
ţării în această misiune istorică pentru Moldova. Nu suntem o grupare
oarecare, o sectă, o mişcare religioasă, ci, noi românii suntem Biserică
Naţională Ortodoxă care îşi trage seva din izvorul apostolic al predicii
Sf. Andrei, care a sădit în Dobrogea noastră, acum aproape două mii
de ani, adevărul Învierii lui Hristos, roditor pe pământul ţării noastre.
Aşadar, iubiţi ostaşi, suntem un popor al învierii şi al bucuriilor
ei. Am cunoscut în istoria noastră suferinţe nenumărate, am urcat, de
asemenea, multe Golgote, dar am biruit prin credinţa în Dumnezeu,
prin Sf. Cruce, după cum Sf. Mare Mucenic Gheorghe, tânăr de vârsta
dumneavoastră, a dispreţuit toate strălucirile lumii, care îl năpădeau
în vestita cetate de cultură latină răsăriteană Thesalonic, străluciri tre
cătoare ale păcatului şi pierzaniei, a decăderii şi idolatriei. Tânărul
comandant de oşti, Gheorghe, însă nu le-a luat în seamă, ci le-a dis
preţuit. Având din familia sa, de la părinţii săi taina credinţei în Hristos,
şi pe El ca Stăpân al lumii şi vrednic de închinare, a refuzat în faţa
mulţimii să aducă jertfă împăratului, obligatorie în acel timp pentru
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toţi demnitarii de stat. Acest curaj şi această bărbăţie creştină i-a adus
cununa cea netrecătoare a martirajului. Iată, iubiţi ostaşi, ce pildă de
credinţă şi de bărbăţie aveţi în misiunea frumoasă de apărători ai gra
niţelor ţării, dar şi apărători ai graniţelor sufletului împotriva atacurilor
duşmanilor credinţei ortodoxe, a sectanţilor şi chiar a ispitelor păcate
lor tinereţii. Sectele şi curentele religioase luptă pentru degradarea
credinţei noastre ortodoxe şi instaurează în realitate un fel de idolatrie,
la fel de periculoasă ca şi bogăţia exagerată şi alte lucruri nefireşti din
lumea aceasta, pe care învăţătura Mântuitorului Hristos le echilibrează.
Nici bucuria prea mare nu este sănătoasă, dar nici suferinţa apăsătoare,
ce duce la deznădejde, nu sunt admise de Biserică, ci ea le echilibrează
in sufletul şi viaţa celui ce cade pradă acestor curse sufleteşti.
Ostaşii noştri români, ca cei din cripta eroilor sub catedrală, sau
cei căzuţi la Mărăşeşti, Oituz, unii morţi vitejeşte şi în alte locuri din
Europa, unde există cimitire cu numele militarilor români. Toţi aceşti
ostaşi au luptat şi s-au jertfit cu nădejdea învierii neamului şi ţării.
Mulţi dintre ei au fost găsiţi cu cruciuliţe la gât, cu iconiţa Maicii
Domnului sau a mamelor lor la piept, ceea ce arată credinţa lor pu
ternică în Dumnezeu. Suntem, deci, un popor şi o ţară vrednică de a
intra în comunitatea popoarelor şi ţărilor europene, cu valorile noastre
tradiţionale, cu credinţa, arta şi cultura noastră ortodoxă.
De aceea, cuvântul pe care vreau să-l aşez acum la inima dum
neavoastră tânără, curată şi aprinsă de ideal, este acela de a vă păstra
credinţa in Dumnezeu, demnitatea, încrederea şi entuziasmul. Să fiţi
cu luare aminte că, chiar aceste însuşiri fireşti ale tinereţii sunt supuse
şi ele multor încercări din viaţă ce pot duce la alunecare de la înda
toririle ostăşeşti, la atracţiile materiale, la plăcerile nefireşti ale tine
reţii şi la viaţă uşoară. Credinţa în Dumnezeu şi pilda Sf. Gheorghe
vă cheamă să rămâneţi tari în virtuţile noastre strămoşeşti, apărând
adevărul, libertatea şi demnitatea.
Prin rostul şi prin glasul meu, Biserica neamului nostru vă bine
cuvântează. Ea preţuieşte şi se roagă, cum auziţi la fiecare slujbă, penIru iubitoarea de Hristos oaste română, pentru ocârmuitorii ţării, ai
oraşelor şi satelor noastre. între Biserică şi neam este o deplină iden
titate de fiinţă şi de cultură atât în prezent, cât şi în viitor, aşa cum
a fost şi în trecut. Păstraţi acest adevăr şi îmbogăţiţi-vă sufletul cu
virtute, cu statornicie şi cu conştiinţa curată ostăşească, respectând dis
ciplina şi legile care ocârmuiesc oastea română creştină.
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Ne rugăm, pentru fraţii voştri plecaţi în misiune în Africa, în
Bosnia şi recent în Albania. Este o dimensiune nouă a oştirii române,
corespunzătoare vocaţiei poporului român de a sluji pacea lui Hristos,
de a ajuta la instaurarea dreptăţii acolo unde se cere. Iată comuniunea
noastră de credinţă, de viaţă, de slujire a ţării, a neamului şi a Sfintei
noastre Biserici.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să cântăm întotdeauna imnul învierii
lui Hristos, imnul biruinţei vieţii, iar dumneavoastră să fiţi flo
rile şi primăverile părinţilor voştri şi ale tuturor celor care ne aflăm
astăzi aici.
Hristos a înviat !

IN CASA TATĂLUI MEU MULTE LOCAŞURI SUNT
Domnule Preşedinte al României,
Stimaţi ostaşi,
înalţi dregători de stat,
Iubiţi copii şi fraţi creştini,
Acum, de ziua înălţării Domnului la cer, credinţa apostolică şi
însuşi Cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, lucrător în viaţa neamului
nostru românesc, au făcut ca fiii acestui pământ, care s-au jertfit de-a
lungul secolelor pentru dreptate şi libertate, pentru credinţă şi adevăr,
să fie readuşi în memoria noastră. Astăzi românii de pretutindeni, nu
numai de pe vatra părintească, dar şi din largul lumii, se adună în
jurul mormintelor celor scumpi ai lor spre a înălţa o rugăciune, a
aprinde o lumânare şi a înclina fruntea lăsându-le flori la mormântul
lor. La noi acasă, ne adunăm tot în acest scop la cimitirele cu sfintele
lor rămăşiţe pământeşti ale ostaşilor noştri neînfricaţi, cei ce din veac
şi până-n veac, şi-au dat viaţa şi sângele pentru pământul strămoşesc,
pentru libertatea şi demnitatea naţională.
Acum ne aflăm în jurul Mormântului Eroului Necunoscut, a acestui
mormânt sfânt al neamului nostru cu dimensiuni teologice şi naţionale,
mormânt unic, simbol al dăinuirii Neamului, dătător de viaţă, dătător
de nădejde. Prin el, cuprindem în mintea noastră chipurile milioanelor
de eroi români, care şi-au dat viaţa pentru credinţă în Dumnezeu şi
apărarea ţării. Un popor din care am odrăslit, este un popor încreştinat
prin predica Sf. Apostol Andrei, cel dintâi chemat la Apostolie, nu
Cuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh TEOCTIST la Slujba de Pomenire
a Eroilor Neam ului, 5 iunie 1997, la M orm ântul Eroului Necunoscut, Parcul Carol
din Capitală.
B. O. R. — 7
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putea să facă din viaţa lui, din vrednicia lui, din slava lui, altceva
decât operă dumnezeiască, jertfa vieţii pentru noi toţi, urmaşii lor.
Neamul nostru a adunat în decursul istoriei vredniciile tuturor înain
taşilor, generaţie după generaţie. Dacă mulţi dintre ei şi-au găsit sfâr
şitul târâţi până pe malurile râului Volga sau în Munţii Tatra ori în
alte părţi din Europa, n-au făcut-o nicidecum din spirit de cucerire,
de lăcomie, ci din conştiinţa că doborând comunismul săvârşesc un
lucru sfânt, apărând vatra noastră strămoşească. Ei au intuit bine rostul
omului în lume, care nu se rezumă doar la ceea ce vede şi la ceea ce
aude, de ordin trecător, ci cuprinde şi adevărurile pe care le percepe
numai ochiul credinţei şi le simte numai inima plină de Duhul Sfânt.
Cu aceşti ochi ai credinţei şi cu această inimă plină de Duhul Sfânt,
eroii români şi vitejii domnitorilor noştri martiri şi sfinţii au apărat
civilizaţia şi cultura europeană. Nu facem afirmaţii de ocazie sau din
consideraţii deşarte, ci din smerenie şi recunoştinţă adâncă pentru
neamul nostru, care a făcut din existenţa şi dăinuirea lui în istorie o
existenţă de valoare veşnică, din cultura lui, o cultură veşnică, din
arta lui, o artă veşnică, o artă ce cântă până astăzi în bisericile şi
mănăstirile Bucovinei adevărurile dumnezeieşti, în arhitectură şi pic
tură, în vechimea zidurilor mănăstirii Râmeţ din Transilvania, din
secolul al XlV-lea, în pridvoarele brâncoveneşti etc. Prin jertfa vieţii
lor, Eroii noştri au împlinit ceea ce Mântuitorul Hristos a spus : «iMai
mare iubire decât aceasta nimeni nu are : să-şi pună cineva viaţa pen
tru prietenii săi» (Ioan 15, 13). Ca «prieteni» ai Mirelui Hristos (Ioan 15,
14), sufletele Eroilor se află în faţa Prea Sfintei Treimi, acolo unde
Iisus le-a pregătit loe «în casa Tatălui Său unde sunt multe locaşuri»
(Ioan 14, 2). De această încredinţare au fost stăpâniţi pururea strămoşii
şi eroii noştri, şi cu această dragoste pentru libertatea noastră, urmaşii
lor, ei şi-au dat viaţa, cu nădejdea că jertfa lor pe câmpul de luptă
pentru viitorul neamului le va aduce viaţa cea veşnică aşa cum îi cinstim
astăzi în ziua sfântă a înălţării Domnului. N-a existat teamă de moarte
pentru ei, căci adevărul înălţării Domnului ne asigură că moartea nu
mai are putere asupra vieţii acesteia care este transfigurată prin dum
nezeiasca Liturghie. Această viaţă, această încredere, acest triumf îm
potriva morţii sunt darurile hărăzite oricărui fiu al Bisericii noastre.
Noi, românii, am dezvoltat Cultul Eroilor cu smerenie şi cu dra
goste, ca pe un izvor de iubire, de virtute şi de credinţă. De aceste
valori avem nevoie astăzi, mai ales, în căutările noastre şi în căutările
lumii întregi după un nou mod de viaţă pătruns de Adevărul tel veşnic,
Iisus Hristos. Numai acest adevăr ne va face vii (Ioan 14, 19). Acest
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adevăr dumnezeiesc şi aceste valori, iată, le descoperim în aceste zile
sfinte, in aceste clipe de regăsire cu sfinţii noştri, eroi şi înaintaşi.
Şi în această zi de cinstire a Eroilor, să ne îndestulăm sufleteşte
din harul lor şi din bucuria lor, deoarece chinurile, suferinţele şi sa
crificiul vieţii, s-au împlinit după pilda Mântuitorului Hristos. De aceea
au fost răsplătite de El prin moştenirea vieţii veşnice, fiind aducătoare
de bucurie nouă, celor ce am moştenit o ţară frumoasă, împodobită cu
frumuseţile veşnice ale credinţei : mănăstiri, biserici, artă, cultură şi
istorie. Credinţa aduce bucurie chiar şi atunci, când trebuie să o păs
trăm cu încercări, cu dureri, cu obstacole, aşa cum s-a întâmplat în
istoria neamului nostru şi a omenirii. întâlnirea în rugăciune cu Eroii,
aceşti sfinţi înaintaşi ai noştri, să ne fie spre nădejde vie, spre mai
multă iubire, mai multă deschidere spre fraţii noştri români de pre
tutindeni, de un grai şi de un sânge, dar şi către toată lumea sfântă în
durerile unei naşteri de sus.
Să nu uităm că în faţa Prea Sfintei Treimi, ei mijlocesc pentru
noi, ca şi Eroii noştri din decembrie 1989, continuând lanţul nesfârşit
al istoriei noastre plină de strălucire în lumina veşniciei şi a pomenirii
lor sfinte. Dar acest lanţ însoţeşte viaţa ţării şi a fiilor ei în istorie şi
fericiţi vor fi păstrătorii ei în credinţa în Dumnezeu. Lui să ne rugăm
în această zi sfântă a înălţării Fiului Său la cer şi a cinstirii Eroilor
ca să ne învrednicească şi pe noi, urmaşii lor, fie că slujim altarele
bisericilor, rosturile înalte ale ţării sau ale culturii, să le urmăm pilda
şi credinţa, şi să închinăm, neamului sufletul, viaţa şi existenţa noastră,
ca jertfă de bună mireasmă.
Veşnica lor pomenire.

IN MEMORiAM : Pr. Dr. SABIN VERZAN,
CONSILIER PATRIARHAL
Vineri 30 mai 1997, în mod cu totul neaşteptat, s-a stins din
viaţă preotul Sabin Verzan, consilier patriarhal, timp de 33 de ani şi
preot la parohia «Sf. Ioan Botezătorul» — Ferentari, din anul 1955
(timp de 42 ani).
La slujba înmormântării care a avut loc în biserica parohială în
ziua de 3 iunie, au luat parte : Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
însoţit de P. S. Episcopi-vicari patriarhali, precum şi mulţi preoţi din
Capitală, oaspeţi de peste hotare, din partea Societăţilor Biblice şi a
Institutului ecumenic catolic din Regensburg (Germania) şi o mulţime
de credincioşi ai parohiei din Ferentari. După săvârşirea slujbei, a luat
cuvântul, mai întâi, Părintele Constantin Drăguşin, slujitor la această
biserică. Prezentând chipul preotului şi teologului Sabin Verzan,
P. C. Sa a spus :
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«Petrecem pe ultimul său dram pământesc, către local de veşnică
odihnă, aici lângă Sfântul locaş al Parohiei Ferentari, pe cel care a
fost, părintele duhovnicesc al acestei enorii, timp de 42 ani.
Aş dori ca în acest moment să-l înfăţişez, în câteva ipostaze, pe
acest neostenit slujitor al Bisericii noastre strămoşeşti.
Preotul Sabin Verzan s-a născut la 1 mai 1928, în comuna Negoeşti,
judeţul Gorj. Tatăl său a fost preot, iar mama sa, casnică. Şcoala pri
mară a urmat-o în satul natal, iar între 1939— 1947 a urmat cursurile
Seminarului teologic «Sfântul Nicolae» din Râmnicu-Vâlcea. în toamna
anului 1947 s-a înscris la Facultatea de teologie, devenită un an mai
târziu Institutul teologic de grad universitar din Bucureşti, obţinând,
în anul 1951, titlul de licenţiat în Teologie. Intre anii 1952— 1955 a
urmat cursurile de doctorat la acelaşi Institut teologic, secţia Biblică,
specialitatea principală — Studiul Noului Testament, având ca îndru
mător pe profesorul Iustin Moisescu — (Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române între anii 1977— 1986) şi promovând examenul aprofundat de
admisibilitate, în luna octombrie 1955.
Titlul de doctor în Teologie l-a obţinut în anul 1988, la 30 aprilie,
prezentând lucrarea : «Epistola I către Timotei a Sfântului Apostol
Pavel» — introducere, traducere şi comentariu, lucrare pe care a elabo
rat-o sub îndrumarea P. C. Preot Prof. Dr. Constantin Corniţescu.
In anul 1955 s-a căsătorit cu Florina Rădulescu, profesoară de fizică
şi a fost hirotonit preot pe seama bisericii Sfântul Ioan Botezătorul —
Ferentari din Bucureşti. împreună au doi copii Nicolae şi Costin, astăzi
amândoi medici apreciaţi puşi în slujba tămăduirilor trupeşti ale seme
nilor. Din anul 1979 i s-a încredinţat şi oficiul parohial al acestei
biserici, de care s-a îngrijit, efectuând reparaţiile capitale necesare după
avariile suferite de acest locaş la cutremurul din martie 1977 şi reali
zând o nouă pictură, originală, contemporană, apreciată în mod deosebit
de Părintele Wilhelm Nyssen, în lucrarea sa «Flacăra mântuirii», şi, de
asemenea, considerată de Părintele profesor Dumitru Stăniloae drept un
«comentariu îmbogăţit al dogmelor ortodoxe». Tot aici a construit ane
xele care se văd : clopotniţa, cancelaria, magazia etc.
Din anul 1961 până în anul 1964 a funcţionat ca protoiereu al
Protoieriei a Il-a Capitală, iar din anul 1964 a fost numit consilier
administrativ patriarhal la tipografia Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, funcţie pe care a îndeplinit-o, cu rezul
tate deosebite, până în ultima zi a vieţii sale — 30 mai 1997. In această
calitate Preotul Sabin Verzan a depus eforturi remarcabile pentru a
dota tipografia ca tehnică modernă, obţinând sprijinul firmei «Bruders
Henn» din Viena, al Institutului ecumenic din Regensburg, precum şi
al Societăţilor Biblice, fără ajutorul cărora, mai ales până în decem
brie 1989, n-ar fi fost posibil să se realizeze nenumărate tipărituri, în
condiţii grafice remarcabile. Aici s-au tipărit aproape toate cărţile de
slujbă şi, în primul rând, Biblia în sute de mii de exemplare anual,
iar în anul 1988 şi anul acesta (1997) ediţia jubiliară a Bibliei de
la 1688, lucrare de o mare dificultate tehnică, realizată cm mult pro
fesionalism.
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Prin dispariţia Preotului Sabin Verzan apreciem că tipografia Insti
tutului Biblic pierde pe cel mai devotat şi mai competent slujbaş al
său, căreia şi-a dăruit întreaga energie şi pricepere, timp de 33 de ani.
Dar Preotul Sabin Verzan nu s-a remarcat numai ca preot în pa
rohia Sf. Ioan Botezătorul din Ferentari, precum şi caun foarte com
petent conducător al tipografiei Institutului Biblic, ci el s-a făcut cu
noscut ca un foarte valoros teolog, ale cărui studii, lucrări ştiinţifice
şi tratate teologice, din ce în ce mai importante şi mai voluminoase,
au apărutm.ai ales în ultimii 9— 10 ani.
Dintre acestea, aş menţiona câteva titluri ale unor importante studii,
publicate de preotul Sabin Verzan în revistele noastre bisericeşti, pe
timpul celor patru decenii de activitate. Printre aceste studii cele mai
multe sunt în legătură cu studiul Noului Testament. Aş aminti, dintre
studiile sale publicate, următoarele :
F am ilia in lu m in a în v ă ţă tu rii N o u lu i Testam ent (M. O. nr. 9— 10/1954);
C re din ţa şi la p te le bune, c o n d iţii ale m â n tu irii, In e p isto le le S iâ n tu lu i A p o sto l
Pavel (St. teol., nr. 9— 10/1954);
C ârm uirea B is e ric ii in epoca ap ostolică (St. teol., nr. 5— 6/1955);
S lu jire a preoţească după e p isto le le
S fâ n tu lu i A p o s to l Pavel (M.

O.

nr.

5— 6'1955);
Predica apostolică. Tema. p la n u l, iz v o a re le (G. B. nr. 11/1958);
C ro no log ia m anuscriselor de Ia M area M o a rtă (St. teol., nr. 1—2/1960);
C âteva problem e ale
te o lo g ic i c u m ra n ite
şi c re ş tin is m u l p rim a r (G.

B.

nr. 1— 2/1960);
Im p o rta n ta

m an uscrise lo r

pe

pa pirus

p e ntru

s tu d iu l

în v ă ţă tu ră

pe ntru

E v a n g h e lie i

după

Ioan

(M. O. nr. 7—8/1960);
Predica

de

pe

m unte,

iz v o r

de

v ia ta

(G.

creştin ă

B.

nr. 1— 2/1967);
S fin ţii

A p o s to li,

m a rto ri de

'încredere

ai

î n v ie r ii

lu i

(G.

H risto s

B.

nr. 5—6/1967);
Slănta

S crip tu ră,

tem ei, iz v o r şi re fle cta re

in

p ictu ra

bisericească

(St. teol..

nr. lt—2/1992);
C âteva date in tro d u c tiv e asupra S fin te i S c rip tu ri (St. teol., nr. 34/1992);
Faptele A p o s to lilo r (c a p ito le le 1 şi 2). N ote exe ge tice (O. nr. 1/1994);
Slânta S crip tu ră cu ilu s tr a ţii — Introd ucere , a n to lo g ie de te x te şi ilu s tra ţii
alese (lucrare sub tipar) ;

50 de
(188")— 1975)

a n i (1 nov. 1925J de la In liin ţa re a P a tria rh ie i Române, 90 de ani
de A u to c e fa lie a B is e ric ii O rto d o xe Române (Bucureşti 1975,E.I.B.) ;

«Le origini cristiane
dnno III (1984) no. 4);

in

Romania»

(In «Balcania»,

storia,

cultura,,

politica,

N e stle -A Ia n d , N o vu m Testam entum Graece. In tro d u ce re , tradu cere in
rom ână a acestei in tro d u c e ri in notă in tro d u c tiv ă (St. teol., nr. 5— 6/1985);
B ib lia In c u ltu ra teo log ică românească (B.O.R. nr. 3— 4/1986);

lim ba

M onah ş i a p rop iat c o la b o ra to r a l P a tria rh u lu i Ju s tin ia n (P. S. T eoctist
Botoşăneanul, episcop v ic a r p a tria rh a l (5 martie 1950 — 28 iulie 1962), în voi.

«Autocefalie, Patriarhie, Slujire sfântă. Momente aniversare în Biserica Ortodoxă
Română» (Bucureşti 1995).
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La aceste studii de mai mică întindere, trebuie să adăugăm cele
patru lucrări de mari dimensiuni şi cu o valoare deosebită pentru teo
logia ortodoxă românească, adevărate tratate de teologie biblică. Mai
întâi amintesc lucrarea de doctorat : Epistola întâi către Timotei a Sfân
tului Apostol Pavel (612 p.) apărută în mai multe numere ale revistei
Studii teologice 1988— 1989, şi publicată şi în extras în 1990. Lucrarea
a fost apreciată ca «o contribuţie valoroasă atât prin investigarea ex
haustivă a materialului bibliografic, cât şi prin concluziile personale,
care se impun ca un fapt firesc la îmbogăţirea tezaurului teologic, in
general, şi la interpretarea Sfintei Scripturi, în special».
O altă lucrare, de asemenea, valoroasă prin conţinutul său este inti
tulată : Preoţia ierarhică sacramentală în opera Apostolică. Aceasta a fost
publicată în revistele noastre şi într-un extras apărut in anul 1992
(736 pagini).
O a treia lucrare de importanţă deosebită pentru teologia biblică
este intitulată : Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit. Ea a fost
tipărită în anul 1994 şi are 416 pagini. Autorul s-a oprit asupra acestei
epistole pauline, pentru că ea conţinc enunţuri şi idei teologice care,
intr-o formă sau alta, se referă la toate capitolele importante ale teolo
giei creştine : Sfânta Treime, păcatul strămoşesc, mântuirea obiectivă şi
subiectivă, sfintele Taine, eshatologia etc.».
«Caracteristic pentru Epistola către Tit — spune preotul Sabin
Verzan — este faptul că in toate cele trei sinteze teologice, cărora
Apostolul Neamurilor le dă expresie, se regăseşte, într-o formulare
memorabilă, ideea că întreaga strădanie spirituală creştină dobândeşte
supremul său sens în agonisirea vieţii veşnice. Această perspectivă apare,
nu numai atrăgătoare, ci şi conformă cu natura umană, aflată într-o
neîncetată căutare a posibilităţii de a cuceri viaţa de veci. Acesta este,
totodată, mijlocul de intrare în comuniune neîngrădită şi iubitoare ou
Dumnezeu, care ne-a chemat la moştenirea şa, conform planului divin
al mântuirii, urzit dinainte de veci» (Conform Tit 1, 2).
în sfârşit, a patra lucrare de mare întindere elaborată de preotul
Sabin Verzan şi tipărită în 1996, este : Sfântul Apostol Pavel. Viaţa şi
activtatea Apostolului Neamurilor».
Aceasta nu este însă şi ultima sa lucrare realizată, căci din câte
cunoaştem noi cei mai apropiaţi colegi ai săi, există o a cincea lucrare
gata de tipar al cărei subiect nu l-a făcut cunoscut nimănui, până acum.
Plecarea dintre noi a Preotului Sabin Verzan lasă un gol imens în
familia sa, în parohia «Sfântul Ioan Botezătorul» — Ferentari, în Tipo
grafia Institutului Biblic, care era — aşa cum îi plăcea să spună «familia
sa mai mare», alcătuită din specialişti, tehniceni şi muncitori tipografi
de care nu s-a despărţit timp de 33 ani. O şi mai mare pierdere însă,
prin acest sfârşit pământesc al preotului Sabin Verzan o va simţi teo
logia biblică românească, domeniul de preocupare ştiinţifică pentru
care în tot timpul său liber, adică în nenumărate seri şi nopţi, în toţi
anii vieţii sale, începând din perioada studiilor universitare şi până în
ultima sa zi din viaţă, s-a preocupat cu o pasiune puţin obişnuită şi cu
o meticulozitate şi rigoare de adevărat savant.

VIAŢA BISERICEASCĂ

103

Prin toate strădaniile sale Preotul Sabin Verzan şi-a agonisit viaţa
veşnică, pe drumul căreia a pornit, cu totul neaşteptat şi nebănuit pe
cineva, in seara zilei de 30 mai 1997. Rămân în urma sa toate înfăp
tuirile cunoscute sau mai puţin cunoscute, pe planurile vieţii familiale
şi obşteşti, realizări remarcabile şi apreciate alât de cei care l-am cu
noscut mai îndeaproape, cât şi de cei carc vor lua cunoştinţă de ele,
mai ales din studiile sale, deja tipărite sau care se vor tipări în anii
următori. Astfel Preotul Sabin Verzan va fi mereu în sufletele noastre,
căci el nu a murit, ci s-a dus la Domn!.;! unde credem că va fi aşezat
în rândul celor drepţi, aşa cum merită pentru loate faptele sale bune,
căci au fost foarte multe fapte bune no care le-a făcut in viaţa sa şi pe
(•are numai Bunul Dumnezeu le ştie !
Preotul Sabin Verzan, prin toate infăp'.uirile vieţii sale s-a străduit
să intre în comuniunea neîngrădită şi iubitoare cu Dumnezeu, care acum
l-a chemat la moştenirea Sa «conform planului divin al mântuirii, urzit
dinainte de veci». Noi avem încredinţarea că Dumnezeu ii va da după
cum merită — locul de odihnă veşnică intre toţi aceia care I-au slujit,
toată viaţa lor, cu râvnă şi cu credincioşie.
Dumnezeu să-l odihnească in pace !».
In continuare a luat cuvântul Părintele Deszo Adorjani, din partea
Societăţilor Biblice, care a exprimat preţuirea sa pentru strădaniile re
marcabile ale Părintelui Sabin Verzan, in cadrul acestei societăţi, umagiindu-i personalitatea prin cuvinte emoţionante.
A luat, apoi cuvântul Părintele dr. Albert Rauch de la Institutul
ecumenic' catolic din Regensburg-Germania, care a spus :
«Prietenul nostru, de multă vreme. Preotul consilier dr. Sabin
Verzan, în mod neaşteptat, a încetat din viaţă. El trebuia, ca de atâtea
ori, să conducă o grupă de vizitatori, ce urma să sosească în august
pentru două săptămâni de şedere ia noi (în Germania).
De 30 de ani suntem legaţi, atât în timpurile grele cât şi după. El
a rămas consecvent, în drumul său, in slujba sa de consilier al Patriar
hiei şi conducător al Tipografiei Institutului Biblic. Pentru aceea a putut
rezista şi după «schimbare». Părintele Verzan a fost «Pater familias»
atât pentru întreaga obşte de la Tipografie cât şi pentru familia sa. A
fost un «pater spiritualism în parohia sa timp de 40 de ani, a fost un
«pater» şi director pentru mulţi angajaţi în timpurile grele, încât se
îngrijea chiar să le ofere o călătorie la Regensburg şi o şedere acolo, a
fost un «pater pontifex», ca şi un constructor de poduri dintre Est şi
Vest, dintre confesiuni şi ţări.
Dar noi nu ne luăm acum rămas bun in acelaşi timp şi pentru că
el ne aşteaptă acolo unde ne vom îndrepta şi noi».
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist «luând cuvântul, după
aceea, a exprimat întreaga preţuire a Bisericii noastre pentru străda
niile şi realizările Consilierului Sabin Verzan, precum şi dureroasa sur
priză a plecării sale dintre noi. Redăm în continuare
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CUVÂNTAREA PREA FERICIRII SALE :
*In s e ta t-a s u fle tu l
c e l v iu » (Ps. 41, 2)

meu

de

D um nezeul

Iată, părintele consilier Sabin Verzan, în drumul său către împă
răţia lui Dumnezeu, drum luminat acum de lumina Sf. învieri şi de
prezenţa pe pământ, în timpul celor 40 de zile, a Mântuitorului Hristos,
ne-a adunat să-l privim şi, totodată, să-i adresăm din vistieria gându
rilor şi inimilor noastre cele cuvenite la trecerea sa de pe pământ la
cer.
Dacă pentru fiecare dintre dumneavoastră, fiii săi duhovniceşti,
credincioşi ai parohiei «Sf. Ioan Botezătorul» — Ferentari, constituie o
mâhnire dispariţia pământească a părintelui Sabin Verzan, dacă pentru
clerul Capitalei şi pentru clerul Bisericii noastre este o durere neaştep
tată şi o despărţire vremelnică, surprinzătoare, şi dacă pentru celelalte
Biserici creştine, al căror cuvânt l-am auzit aici, rostit de reprezentanţii
lor, plecarea dintre noi a părintelui consilier Verzan înseamnă nu numai
un regret adânc, pentru mine, care l-am cunoscut ca tânăr student, în
anul 1950, apoi, în ultimii zece ani, sfetnic competent în lucrarea
noastră bisericească de la Sfânta Patriarhie, deosebit de importantă,
această pierdere nu poate fi exprimată în cuvinte. Ea îmi lasă acum o
greutate, un fel de piatră căzută pe inima şi pe cugetul meu, ştiind că
mă lipsesc de slujirea şi lumina, credincioşia şi priceperea sa personală
dăruite Sfintei Biserici, nu numai ca teolog şi om de cultură, cum aţi
auzit, dar şi ca înzestrat cunoscător şi chivernisitor al tipografiei noastre.
Plecarea lui neaşteptată dintre noi rămâne pentru mine şi pentru
Institutul Biblic şi de Misiune un mare gol, zăvorât pentru o bună
bucată de vreme. Nu ştiu cum voi putea să dau la o parte această piatră
spre a afla un urmaş de dimensiunea sa şi de cuprinderea sa rară. în
cele peste trei decenii de activitate, cunoscută şi peste hotare, nu s-a
ivit în calea sa un colaborator sau ucenic îndreptăţit să continue o stră
danie editorială şi tipografică susţinută şi îmbogăţită de răposatul în
Domnul până la culmile culturii şi artei bisericeşti.
Nădejdea întru această continuare este Mântuitorul Iisus Hristos.
El este pacea şi liniştea, El este «Calea, Adevărul şi Viaţa noastră»
(Ioan XIV, 6). Acolo, unde noi nu putem să rostim cuvânt, nu putem
lua o măsură, nu putem rezolva o situaţie, în aceste grele situaţii ne
întâmpină lumina lui Hristos, ajutorul Duhului Sfânt, care pe cele
slabe le împuterniceşte. Noi slujitorii, responsabilii dumnezeiescului
Aşezământ, suntem încă slabi, până ne vom echilibra mijloacele şi efor
turile marilor noştri înaintaşi. Duhul Sfânt, însă, Cel ce ne-a chemat
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la slujirea Bisericii El ne va călăuzi, va face ca moştenirea lăsată de
părintele consilier Sabin Verzan în ortodoxia noastră românească să nu
se întrerupă, ci să îndestuleze mai departe foamea sufletească a slujito
rilor şi credincioşilor Bisericii noastre.
Adresez îndureratei familii cuvânt de preţuire, de curaj, de nădejde,
deoarece părintele Sabin şi-a împărţit grija cuvenită familiei proprii, cu
cea a familiei duhovniceşti, enoriaşii care ne înconjoară acum, aici, în
faţa bisericii Ferentari. Cartier vestit altădată prin sărăcie şi izolare,
lucrarea pastorală a părintelui paroh Sabin Verzan a fost scos la
lumină, restaurând şi impodobind această biserică cu pictură, o adevă
rată artă a pictorului de mare talent monahul Firmilian Ciobanu. Cu
această pictură şi catapeteasmă, Ferentarii au ajuns să fie
cunoscuţiîn
Europa şi în lume, de Bisericile Ortodoxe surori şi de alte Biserici
creştine.
Regret mult această fulgerătoare trecere de pe pământ la viaţa cea
veşnică a părintelui Verzan, întâmplată tocmai acum, când aveam mai
mare nevoie de ajutorul său, când rosturile Bisericii noastre s-au
înmulţit, iar zăgazurile îngrădirilor de altădată nu mai sunt în calea
noastră şi putem face mai mult. Mi-a fost student şi colaborator, dar
şi prieten, unul dintre cei mai distinşi şi mai devotaţi, cum l-am
cunoscut în ultimii zece ani, depăşind împreună pragul trecerii de la
întunericul comunismului la lumina libertăţii. în aceşti ani, părintele
Verzan a dovedit devotament şi spirit creator de o uimitoare prospeţime
şi tinereţe. Dăruit din fire cu avântul şi curajul gorjenesc, al acestui
ţinut cu relief stâncos, prielnic dăinuirii neamului cu frumuseţile sufle
teşti ale fiilor lui, cinstitori de sfinte datini şi primitori de mari duhov
nici, neobositul meu colaborator, pregătea surprize plăcute prin procu
rări de inventar tipografic modern sau apariţii de cărţi şi opere de
valoare teologică.
Am străbătut în lung şi în lat plaiurile Gorjului, ca mitropolit al
Olteniei şi i-am cunoscut bine pe locuitorii lui, oameni neliniştiţi, plini
de iniţiative, în permanentă căutare de iniţiative şi înfăptuiri. Părintele
Verzan a adus la Bucureşti această zestre, acest neastâmpăr creator.
Nu avea odihnă, întotdeauna era în căutare de ceva nou. Astfel a sfin
ţit postul de consilier, făcând din acesta o fereastră de lumină pentru
Biserica noastră ortodoxă şi pentru toţi românii de peste hotare. Nu
obosea, nu dădea înapoi niciodată şi oricât de mari ar fi fost piedicile,
întotdeauna le biruia.
Nu voi înceta să-i păstrez vie amintirea, pentru că, dacă Biserica
noastră a făcut un modest pas înainte în aceştia ani de libertate, s-a
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datorat şi tipografiei, mai ales, tipăririi Bibliei şi cărţilor sfinte pe care
le-a difuzat in ţară, şi peste hotare. Pierdem, intr-adevăr un apostol,
un mare slujitor al Ortodoxiei şi al culturii noastre naţionale. Dumnezeu,
în înţelepciunea Sa, ne va călăuzi în continuare suntem siguri, aşa cum,
cu decenii în urmă, inspirat, patriarhul Justinian a dat tipografia in
braţele părintelui Verzan, care a făcut din ea râuri ale izvoarelor Orto
doxiei de pretutindeni, dar nu trecea cu vederea necesitatea calenda
relor, cărţilor liturgice, de rugăciuni, a revistelor şi alte publicaţii bise
riceşti, când acestea se tipăreau numai la Tipografia Patriarhiei.
Cu multă nădejde şi cu credinţă în Dumnezeu, iubiţii mei, bucurându-mă de prezenţa multor preoţi şi episcopi, datori suntem să urmeze
fiecare pilda entuziasmului, a devotamentului, statorniciei, disciplinei
şi respectului, valori întruchipate în viaţă de părintele consilier Sabin
Verzan, atât în cele mărunte cât şi în responsabi’ităţile mari ale vieţii
noastre bisericeşti.
Trăim vremuri de mari responsabilităţi şi iiecure preot şi credincios,
de orice treaptă şi har, este chemat să-şi pună toată visteria gândirii
şi lucrării sale în slujba Bisericii strămoşeşti şi a credincioşilor. Viaţa
plină de virtuţi ale strămoşilor noştri a însemnat un urcuş presărat cu
daruri şi bucurii, dar şi cu suferinţe aducătoare de mântuire, adevăruri
izvorâte din învierea lui Hristos. însoţit de aceste daruri a gândit şi a
lucrat şi părintele consilier Sabin Verzan.
Fiţi mângâiaţi, iubiţi credincioşi, fii şi fiice ale acestei parohii,
pentru că aţi avut un păstor duhovnicesc in adevăratul înţeles al cuvân
tului. Sâ-i urmaţi pilda de credinţă, de dăruire, de înţelepciune şi
jertfă. Să nu-i uitaţi chipul şi numele său, pomenindu-1 in rugăciuni.
Fiecare avem această datorie, căci pe toţi ne uneşte credinţa in
Mântuitorul Iisus Hristos, Sfintele Taine ale Bisericii şi dragostea în
rugăciune şi faptă. însuşi Mântuitorul Hristos a spus : «Eu sunt învierea
şi viaţa ; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi» (Ioan XI,
25). Nu există, deci, moarte în calea vieţii noastre, ci numai viaţă şi
de aceea părintele Sabin trece de pe pământ !a cer, din somnul acesta,
la viaţa cea fără de moarte, hărăzită tuturor celor care ne împărtăşim
cu Sfintele Taine, spre iertarea păcatelor şi viaţa de veci.
Iubite părinte Sabin, ca ieri ne-ai povestit cu recunoştinţă grija
medicilor de la spital şi ne-ai arătat prisosul de bucurie al tipăririi
celei de-a doua ediţii a Bibliei de la Bucureşti. Vineri în cursul dimi
neţii, ne-am văzut în biroul meu. Nu mă deranjai des. Dar aduceai
întotdeauna veşti bune şi bucuria împlinirilor şi a devotamentului tipo
grafilor noştri. Ultimele noastre clipe şi schimburi de cuvinte au fost
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legate de acea minunată lansare a noii ediţii şi textului cărţii Pentateuh,
versiune revizuită, redactată şi comentată de înalt Prea Sfinţitul Arhi
episcop Bartolmeu Anania al Clujului. în faţa unui numeros public
fiind prezenţi demnitari de stat şi intelectuali, festivitatea a fost o cele
brare a cuvântului ca o Liturghie, prima de acest fel din Rotonda
Palatului Patriarhiei, de joi, după amiază, cu participarea membrilor
Sfântului Sinod. Ţi-am citit pe faţă şi in inimă trăirea bucuriei. Aşa
te privesc şi acum, şi să ne ajute Dumnezeu să te găsim acolo, pregătindu-mi calea cu aceeaşi bucurie în suflet cu care ne-am despărţit vinerea
trecută în biroul meu.
Mergi în pace, iubite părinte Sabin ! Noi ne vom ruga, te vom
însoţi cu dragostea noastră şi cu preţuirea noastră.
Veşnica pomenire !
Hristos a înviat .'
Trupul neînsufleţit al celui ce a fost consilier (sfetnic) a trei
patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române şi. timp de peste patru decenii,
duhovnic al credincioşilor din parohia Sf. Ioan Botezătorul — Ferentari
a fost îngropat in curtea bisericii parohiale, într-un mormânt nou, pre
gătit de credincioşii parohiei, care se vor ruga necontenit pentru iertarea
păcatelor lui, amintindu-şi — cu pioşenie — de viaţa şi realizările sale
de aici de pe pământ.
Pr. CONSTANTIN DRAGUŞIN

CRONICĂ
Miercuri, 1 ianuarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
săvârşit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare şi
Te-Deum-ul la Anul Nou în catedrala patriarhală, rostind cuvânt
de binecuvântare ;
— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi zi,
pe Excelenţa Sa, dl. M.R. Morshedzadeh, ambasadorul Republicii
Islamice Iran la Bucureşti ;
— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit la reşedinţa
patriarhală, preoţimea din Bucureşti, părinţii consilieri, protoierei
şi profesori, numeroşi credincioşi. După un concert dc colinde
susţinut de corala preoţească «Te-Deum laudamus», Prea Feri
cirea Sa a răspuns cuvintelor de felicitare, rostite de P.C. pr. prof.
dr. Nicolae Necula, prodecanul Facultăţii de teologie şi de dl.
acad. prof. dr. Virgil Cândea. între cei prezenţi s-au aflat domnii
dr. Nicolae Constantinescu, consilier prezidenţial şi prof. Virgil
Petrescu, ministrul învăţământului.
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Vineri, 3 ianuarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe dl. Karl Bandhauer, membru al Consiliului parohial al
Parohiei ortodoxe române din Offenbach, Germania.
Sâmbătă, 4 ianuarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
a primit pe P.P.S.S. Episcopi Calinic al Argeşului, Nifon al Slo
boziei şi Călăraşilor, Galaction al Alexandriei şi Teleormanului,
Teofan Sinaitul şi Vincenţiu Ploieşteanul, vicari patriarhali, şi
Teodosie
Snagoveanul,
vicarul
Arhiepiscopiei
Bucureştilor,
împreună cu Prea Cucernicii părinţi consilieri, protopopi şi preoţi,
care l-au felicitat cu ocazia prăznuirii Cuviosului Părinte Teoctist.
Duminică, 5 ianuarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit un grup de monahii de la diferitele mănăstiri din Grecia,
grup Însoţit de P. Cuv. Arhim. Melchisedec
Velnic, stareţul
mănăstirii Putna şi P. Cuv. Maica Benedicta Tatulici, stareţa
mănăstirii Moldoviţa.
Vineri, 10 ianuarie — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe dl. prof. univ. dr. Victor Crăciun, preşedintele Ligii culturale
pentru unitatea românilor de pretutindeni, împreună cu P.C. pr.
prof. univ. dr. Constantin Galeriu, în legătură cu vizita pe care o
vor întreprinde în Republica Moldova.
Marţi, 13 ianuarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe P.C. Pr. Costică Popa de la Parohia ortodoxă română
din Caracas, Venezuela, în legătură cu lucrările de montare a noii
biserici a parohiei ;
— Prea Fericitul Părinte Patnarh Teoctist a primit pe dl. prof.
univ. dr. George Muntean, împreună cu scriitorii Mihail Prepeliţă
şi Anatol Ciocanu din Bucovina.
«
Vineri, 17 ianuarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe dl. Dimitris Avramopoulos, primarul general al Atenei.
Luni, 20 ianuarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe domnii Iancu Daniel, Cătălin Constantin, Dumitru
Burcea şi pe d-na Gabriela Radu, reprezentanţi ai Confederaţiei
23 Metrou, Asociaţiei Revoluţionare 16—21 Decembrie, Ligii Na
ţionale a Participanţilor la Revoluţia din Decembrie 1989, care au
înmânat Prea Fericirii Sale Diploma de onoare cu ocazia aniver
sării a şapte ani de la Revoluţia din Decembrie 1989.
Marţi, 21 ianuarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe dl. Gdrard Petard, preşedintele «Fundaţiilor pentru o
lume nouă» (Franţa), însoţit de reprezentanţi ai acestui organism
internaţional : dl. Patrick Franţois (Franţa), dl. Patrick van der
Planke (Belgia), dl. Maurice Krak (Belgia), dl. Philippe Huisson,
membru al Vicariatului pentru unitate creştină al Arhidiocezei
Versailles (Franţa). Grupul a fost prezentat Prea Fericirii Sale de
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Pr. lector Vasile Grăjdan de la Facultatea de teologie «Andrei
Şaguna» a Universităţii Sibiu.
Joi, 23 ianuarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe dl. prof. univ. dr. Radu Florescu de la Universitatea din
Boston, Statele Unite ale Americii.
Sâmbătă, 23 ianuarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a participat la slujba ecumenică săvârşită în catedrala patriarhală,
în cadrul Săptămânii- de rugăciune pentru unitate creştină, adre
sând reprezentanţilor Cultelor prezente, membrilor Corpului diplo
matic şi tuturor celor de faţă. mesajul de dragoste frăţească, în
Hristos, al Bisericii Ortodoxe Române.
Luni, 27 ianuarie 1997— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe I.P.S. Natanail, mitropolit de Nevrocop din Patriarhia
Bulgară.
Marţi, 4 februarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
vizitat, împreună cu PP.SS.
Episcopi-vicari Teofan Sinaitul,
Vincenţiu Ploieşteanul şi Teodosie Snagoveanul, Palatul Patriar
hiei Române, în legătură cu pregătirea desfăşurării lucrărilor Adu
nării Naţionale Bisericeşti.
Joi, 6 februarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a pri
mit pe dl. Eugen Pitei, preşedintele asociaţiei «Pro Basarabia şi
Bucovina», filiala Prahova, însoţit de P.C. Pr. Ioan Scărlătescu, în
legătură cu participarea acestora la sfinţirea bisericii cu hramul
«Sfântul Dimitrie» din comuna Poieni, regiunea Cernăuţi, Ucraina.
Vineri, 7 februarie 1997 — Cu prilejul zilei sale de naştere, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit Sfânta Liturghie în para
clisul reşedinţei patriarhale, hirotonind pe P.C. Diac. Dinu Florin-Cătălin, pe seama parohiei Chiajna, protoieria Ilfov.
—• în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a asistat
la slujba Te-Deum-ului săvârşit în «atedrala patriarhală de către
P.S. Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului şi a răs
puns cuvântului de felicitare adresat, în numele Sfântului Sinod,
al clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, de către
I.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei. Tot în această zi, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a sfinţit Crucea domnitorului
martir Constantin Brâncoveanu — replica celei originale de la
anul 1713, care a fost aşezată, aproximativ, pe acelaşi loc, la
poalele Dealului Patriarhiei.
Miercuri, 12 februarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prezidat lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti, ce s-au desfă
şurat în aula mare a Palatului Patriarhiei Române.
Joi, 13 — sâmbătă 15 februarie 1997, — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a prezidat lucrările Sfântului Sinod.
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Vineri, 14 februarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
împreună cu toţi membrii Sfântului Sinod, a avut o întrevedere cu
dl. prof. univ. dr. Emil Constantinescu, preşedintele României.
Miercuri, 19 februarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
ci primt pe dl. dr. Zoltan Albu, pastorul bisericii reformate '<Calvineum» din Bucureşti, in legătură cu unele acţiuni ecumenice ;
— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a
primit înaceeaşizi,
pe dl. George Papaeftimiu şi a acordat un interviu postului de
radio şi revistei «Pireiki Ecclesia», ale Mitropoliei Pireului, Gre
cia.
.Joi, 20 februarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a
întâlnit cu dl. dr. Gheorghe Anghelescu, noul secretar de Stat al
Secretariatului de Stat pentru Culte, cu dl. dr. Radu Negrei,
consilier prezidenţial şi cu dl. prof. univ. dr. Remus Rus, în legă
tură cu preluarea acestei însărcinări guvernamentale ;
— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi zi,
pe dl. prof. dr. arh. Sorin Vasilescu şi pe dl. lect. arh. Sorin
Gavriş, în legătură cu proiectul noului cămin pentru pelerinii
români de la Ierihon.
Miercuri, 26 februarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
a avut o întrevedere cu dl. Victor Ciorbea, prim-ministru al Guver
nului României. Au participat PP. SS. Episcopi-vicari Teofan
Sinaitul, Vincenţiu Ploieşteanul şi Teodosie Snagoveanul, analizându-se posibilitatea rezolvării unor probleme ale Bisericii Orto
doxe Române.
Vineri, 28 februarie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
a primit pe P. C. Pr. Ioan Piţura, vicarul Vicariatului ortodox
ucrainian-Sighet.
Sâmbătă, 1 martie 1997 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist
s-a întâlnit cu Majestatea Sa Regele Mihai I, împreună cu familia
şi cu suita, având convorbiri, între altele, şi în legătură cu situaţia
Mitropoliei ortodoxe române din Germania.
Luni, 3 martie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe prinţul Dimitrie Sturdza şi pe dl. Cristian Popişteanu,
directorul revistei «Magazin istoric», în legătură cu acordarea unor
ajutoare pentru copiii orfani din Bucureşti.
Marţi, 4 martie 1997 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Stylianos Sofianos, directorul adjunct al Sucursalei
Bucureşti a Băncii Naţionale a Greciei.
Miercuri, 5 martie 1997 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Rizo Chkheidze, preşedintele «AII Georgian World
Congress», pe dl. Gabiskiria Gurami Gizo, directorul Studioului
de film «Freska», pe dl. Chochonelidze Giuli, actor şi pe d-na Zaina
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Calciu-Samhara, in legătură cu realizarea unui film despre viaţa
Sfântului Ierarh Antim Ivireanul.
Miercuri, 12 martie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe P. C. Pr. dr. Francesco Pilloni, preşedintele «Aso
ciaţiei internaţionale pentru intâlnirea tradiţiilor creştine» şi d-na
Antonella Cattani, preşedinta Fundaţiei internaţionale «Anastasi»
din Italia, însoţiţi de dl. Andrea Tridichio, consilier pentru pro
bleme politice al Ambasadei Italiei la Bucureşti, în legătură cu
proiectul cultural «Renaşterea».
La discuţii a participat P. S. Episcop-vicar Teodosie Snagoveanul.
Luni,

17 martie 1997 — Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. prof. dr. Victor Crăciun, preşedintele executiv al
Ligii Culturale pentru unitatea românilor de pretutindeni, însoţit
de P. C. Pr. prof. univ. dr. Constantin Galeriu, preşedinte de
onoare, în legătură cu invitaţia de a participa la sărbătorirea a
79 de ani de la unirea Basarabiei cu Patria-Mamă.

Vineri, 21 martie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Constantin Simitis, prim-ministru al Guvernului
Republicii Elene, însoţit de o delegaţie oficială.
Sâmbătă, 22 martie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit, în biserica mănăstirii Radu Vodă, Sfânta Liturghie şi
slujba Parastasului — la împlinirea a 20 de ani de la mutarea
la cele veşnice a Patriarhului Justinian Marina. La slujbă au
participat, PP.SS. Episcopi Gherasim al Râmnicului, Epifanie al
Buzăului, Casian al Dunării de Jos, Nifon al Sloboziei şi Călăra
şilor, Teofan Sinaitul, Vincenţiu Ploieşteanul şi Teodosie Snago
veanul. Prea Fericirea Sa a rostit un pios cuvânt de pomenire.
Marţi, 25 martie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a asistat la slujba de târnosire a noii biserici, construită in parohia
Izvorani, Protoieria S.A.I., şi la Sfânta Liturghie, săvârşită de
P. S. Episcop-vicar Teodosie Snagoveanul, adresând credincioşilor
cuvânt de binecuvântare.
Miercuri, 26 martie 1997 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist
a primit delegaţia parlamentară, condusă de dl. Cristobal Fernandez Dalo, preşedintele Senatului şi al Congresului naţional din
Venezuela.
Joi,

27 martie 1997 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Apostolos Tsohatzopoulos, ministrul Apărării Na
ţionale al Republicii Elene.

Miercuri, 2 aprilie 1997 — Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Gerald Carroll, preşedintele fundaţiei umanitare
«Carroll» din Irlanda.
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Vineri, 4 aprilie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Alekos Michailidis, ministrul de Externe al Cipru
lui. La discuţii a participat şi P. S. Episcop-vicar patriarhal Teofan
Sinaitul.
Luni,

7
aprilie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. prof. univ. dr. George Muntean, în legătură cu
sprijinirea credincioşilor ortodocşi români din Bucovina de Nord.

Marţi, 8
aprilie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe preotul militar Stan Cârstea de la Brigada mecanizată
«Tudor Vladimirescu» pentru binecuvântarea înainte de a pleca
în Albania, împreună cu trupele româneşti de sprijinire a trans
porturilor de ajutoare umanitare ;
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe dl. dr. Kenneth McAll, din Marea Britanie, însoţit de
P. C. Pr. prof. dr. Constantin Galeriu, în vederea conferinţei de
la «Frăţia Ortodoxă Română».
Miercuri, 9 aprilie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. dr. Wolfgang Schussel, vicecancelar şi ministru
federal de externe al Austriei. La discuţii a fost prezent
P. S. Episcop-vicar patriarhal Teofan Sinaitul.
Miercuri, 16 aprilie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prezidat şedinţa de lucru a Consiliului Naţional Bisericesc ;
— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi
zi, pe dl. Zoran Marcovici, preşedintele firmei «Number One».
Joi,

17 aprilie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. Saim Orhan, realizator la Televiziunea Naţională
a Turciei, căruia i-a acordat un interviu. A participat, la Palatul
Patriarhiei Române, la concertul de cântări din Săptămâna Mare,
susţinut de corala «Nicolae Lungu» a Patriarhiei Române, urmat
de meditaţia d-lui acad. Virgil Cândea şi binecuvântarea Prea
Fericirii Sale.

Luni,

21 aprilie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe dl. ambasador Nicolae Micu, din cadrul Ministerului
de Externe, cu un mesaj din partea Sanctităţii Sale, Patriarhul
ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului.

Marţi, 22 aprilie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a transmis un mesaj pascal, prin intermediul postului de tele
viziune «Tele Europa Nova».
Duminică, 27 aprilie 1997 — împreună cu P. S. Episcop Epifanie al
Buzăului, cu PP.SS. Episcopi Vicari Teofan Sinaitul, Vincenţiu
Ploieşteanul şi Teodosie Snagoveanul, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, a primit, la Palatul Patriarhiei Române pe Prea
Cucernicii Părinţi Consilieri, profesori, preoţi şi credincioşi din

VIATA BISERICEASCA

113

Capitală, cu care prilej corala «Te Deum laudamus», a oferit un
program de cântări de Paşti prezentat de P. C. Pr. prof. dr. Ni
colae Necula, prodecanul Facultăţii de teologie, iar Pr. lect.
dr. Ştefan Buchiu a rostit cuvântul ocazional. Prea Fericirea Sa
a mulţumit tuturor celor prezenţi.
Luni,

28 aprilie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
însoţit de Prea Sfinţitul Episcop vicar Teodosie Snagoveanul, a
participat la festivităţile prilejuite de prăznuirea patronului spi
ritual al municipiului Giurgiu, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.
Prea Fericirea Sa a asistat la Sfânta Liturghie săvârşită în biserica
«Sfântul Gheorghe» din Giurgiu şi a rostit cuvânt de bine
cuvântare ; a vizitat apoi unitatea militară de grăniceri, bine
cuvântând militarii şi adresându-le cuvânt de învăţătură.
La întoarcerea spre Bucureşti, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, a vizitat parohiile Călugăreni şi Frăţeşti din Protoieria
Giurgiu Sud.

Vineri, 2 mai 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
participat, la palatul Cotroceni, la o consfătuire a şefilor de Culte
din România cu dl. Em.il Constantinescu, Preşedintele României.
Luni,

5 mai 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit un grup de pastori şi diaconese din Decanatul Brackenlwim
şi Diaconatele din Stuttgart şi Schwăbish Hali, din cadrul Bisericii
Evanghelice din Germania, grup condus de consilierul evanghelic
Manfred Wagner şi Însoţit de dl. Radu Preda doctorand la Uni
versitatea din Heidelberg ;
— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit, în aceeaşi zi,
pe Eminenţa Sa Mons. Vincenzo Paglia, preşedintele întâlnirii
internaţionale «Oameni şi Religii», în legătură cu desfăşurarea
celei de-a Xl-a ediţii a «întâlnirii internaţionale de rugăciune
pentru pace» (Padova, Italia, 5— 7 octombrie a.c.).
La discuţii a participat şi P. S. dr. Casian Crăciun, episcopul
Dunării de Jos.

Miercuri, 7 mai 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist
a primit pe dl. Dean Milhovan din Statele Unite ale Americii.
în aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit pe
dl. Arie M. Ooslander, raportor al Parlamentului european pri
vind lărgirea Uniunii Europene, însoţit de d-na Mariana Stoica,
preşedinta Comisiei Parlamentului României pentru
integrare
europeană.
Micrcuri, 14 mai 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist
a primit pe Î.P.S. Mitropolit Eustathios de Monembasia şi Sparta
(Grecia), aflat în drum spre Iaşi.
Vineri, 23 mar 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist
a primit pe Excelenţa Sa, dl. Volkan Boscir, ambasadorul RepuB. o.
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blicii Turcia la Bucureşti, în legătură cu judecarea unui ierarh al
Patriarhiei ecumenice pentru care a intervenit Patriarhia Română.
buni, 26 mai '.997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
participat la recepţia oferită de Ambasada Ungariei la Bucureşti
în onoarea d-lui Arpad Goncz, Preşedintele acestei ţări.
Joi,

29 mai 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
participat la lansarea celei de a doua ediţii jubiliare a Bibliei de
la 1688 şi a Pentateuhului, tradus de Î.P.S. Bartolomeu, Arhi
episcopul Vadului, Feleacului şi Clujului, eveniment ce a avut loc
în rotonda Palatului Patriarhiei Române in prezenţa membrilor
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a numeroase per
sonalităţi ale vieţii culturale, preoţi şi credincioşi, adresând cuvânt
de încheiere şi de mulţumire tuturor ostenitorilor.

Marţi 27 — joi 29 mai 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a prezidat şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române.
Vineri, 30 mai 1997 — Prea Fericind Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe P. C. Preot Petru Buburuz şi dl. Vlad Gubreakov,
membri ai Consiliului eparhial al Mitropoliei Basarabiei, privind
dialogul cu Patriarhia Moscovei.
Duminică, 1 iunie 1997 — Prea Fericitid Părinte Patriarh Teoctist
a primit, în curtea Palatului Patriarhiei Române, câteva sute de
copii de la Casele de copii nr. 1 — «Sfânta Fecioară Maria», nr. 2
— «Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel», nr. 4 — Grădina Icoanei şi
de la Şcoala de ambliopi, cărora le-a împărtăşit, cu părintească
dragoste, cuvânt de binecuvântare şi numeroase daruri, cu ocazia
Zilei Internaţionale a copilului. Grupuri de copii şi actori ai Tea
trului «Ion Creangă» din Bucureşti, au prezentat scurte momente
artistice.
Luni, 2 iunie 1997 — Prea Fey'icitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe Monseniorul Dr. Albert Rauch, de la Ostkirchliches
Institut Regensburg, Germania, şi dl. Rainer Henn, directorul
Tipografiei Bruder Henn din Viena, Austria, aflaţi în România
cu ocazia înmormântării P. C. Pr. Sabin Verzan.
— Prea Fericitid Părinte Patriarh Teoctist a primit, în aceeaşi zi,
pe I.P.S. Mitropolit Chrysostomos de Zakynthos şi pe Î.P.S. Mi
tropolit Chrystodoulos de Konitsa, aflaţi în ţara noastră, pentru
a participa la hramul mănăstirii Neamţ.
— Prea Fericitid Părinte Patriarh Teoctist a participat, tot în
această zi, la recepţia oferită de Ambasada Republicii Italiene la
Bucureşti, cu ocazia aniversării Zilei Naţionale a Italiei.
Marţi, 3 iunie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a asistat la slujba înmormântării P. C. Pr. Sabin Verzan, con
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silier patriarhal, săvârşită la biserica parohiei «Sfântul Ioan Bo
tezătorul» din Ferentari din Capitală, rostind necrologul.
Duminică, 8 iunie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primit pe participanţii la seminarul «Biserica şi SIDA», con
duşi de- P. C. Pr. dr. Ioan Sauca, secretar executiv al Unităţii II
a Consiliului Ecumenic al Bisericilor «Bisericile în misiune».
Miercuri, 11 iunie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,
însoţit de P. S. Episcop vicar patriarhal Teofan Sinaitul, a parti
cipai la recepţia oferită de Ambasada Regatului Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord, cu ocazia Zilei Naţionale.
Joi, 12 iunie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe înalt Prea Sfinţitul Antonio Mattiazzo, Arhiepiscop,
romano-catolic, de Padova, insoţit de reprezentantul Comunităţii
San Egidio — Italia, în legătură cu organizarea întâlnirii inter
naţionale «Oameni şi Religii», ediţia a Xl-a (Padova, Italia,
o— 7 cctombrie 1997) ;
— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a primit, în aceeaşi
zi. pe P. Cuv. Maica prof. Theonymfi, stareţa mănăstirii «Ador
mirea Maicii Domnului * din Koropion, Grecia, şi D-na Mairy
D. Fournaraky.
— Prea Fcricitul Părinte Putriarh Teoctist, a luat parte, tot în
această zi, la recepţia oferită de Ambasada Federaţiei Ruse cu
ocazia Zilei Proclamării Suveranităţii Federaţiei Ruse.
Vineri, 13 iunie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a primii pe membrii delegaţiei Societăţilor Biblice Unite din Un
garia conduşi de Episcopul Dr. Harmati Bela.
— In aceeaşi zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit
pe dl. prof. univ. dr. Chrystos Marcopculos, preşedintele Federa
ţiei balcanice pentru pace şi cooperare şi pe dl. George Doulianitis,
din partea aceleiaşi federaţii, însoţiţi de dl. acad. Ştefan Milcu,
preşedintele Alianţei pentru pace din R.omânia.
— Tot in această zi. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
acordat un interviu Televiziunii Române, exprimând protestul
ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române,
in legătură cu votul Senatului României pentru «retrocedarea»
unor locaşuri de cult Bisericii catolice de rit bizantin.
Joi, 19 iunie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
avut o intâlnire şi discuţii cu dl. Emil Constantinescu, Preşedintele
României şi cu Graţia Sa David Hope, arhiepiscop de York, aflat
în vizită în ţara noastră, în legătură cu sprijinirea căminelor de
copii din partea Comunităţii Bisericilor Anglicane.
— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a avut o convorbire
cu Î.P.S. Mitropolit Daniel Ciobotea al Moldovei şi Bucovinei,
înaintea plecării la cea de-a doua Adunare Ecumenică Europeană
(Graz, Austria, 23— 29 iunie) şi la cea de-a Xl-a Adunare Gene
rală a Consiliului Bisericilor Europene (Graz, 30 iunie — 4 iulie).
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Duminică, 22 iunie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a săvârşit Sfânta Liturghie în catedrala patriarhală, rostind cuvânt
de învăţătură şi hirotonind preot pe P. C. Diac. Gabriel Cristea,
licenţiat în teologie, pentru parohia Sfântul Gheorghe-Giurgiu.
La Sfânta Liturghie a asistat şi Graţia Sa, David Hope, arhi
episcop anglican de York, pe care Prea Fericitul Părinte Patriarh
l-a prezentat credincioşilor.
— Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a oferit, la reşedinţa
patriarhală, o recepţie in onoarea Graţiei Sale, David Hope, arhi
episcop de York, cu participarea unor ierarhi, membrii ai Amba
sadei Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi a
altor oficialităţi.
M arţi,

24

iu n ie

1997

—

Prea

F e ric itul

P ărin te

P atriarh

Teoctist

a primit pe dl. Jose Sarney, senator, fost preşedinte al Republicii
Federative a Braziliei, însoţit de E. S. dl. Jeronimo Moscardo,
ambasadorul Braziliei la Bucureşti.
tJoi, 26 iunie 1997 — Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
primit pe dl. Jean Spautz şi pe dl. Guillaume Wagner, preşedin
tele, respectiv secretarul general, ai Parlamentului din Luxembourg, însoţiţi de dl. Alexandru Dumitrescu, secretarul general al
Senatului României.
Diac. NrCOLAE V I ADU.
secretarul Cabinetului patriarhal

CTITORIILE BISERICEŞTI
ALE LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
*Prea iu b ito riu l dă H risto s clomnu (C on
sta n tin Brăncoveanu) avea mare râvnă şi
fie rb in te dragoste spre a z id i ţ i În fru m u 
seţa lă ca şu rile lu i Dum nezeu». (Radu lo
gofătul Greceanu,
Is to ria
d o m n ie i lu i
C onstantin Basarab B răncoveanu vo ie vo d ,

cap. 101).

Domnia şi opera voievodului Constantin Brăncoveanu ii apăreau
lui Lucian Blaga ca un «minunat amestec de renaştere şi bizantinism,
de baroc şi orientalism-, altoit pe românism şi creştinism, o aluzie re
confortantă la ceea ce ar fi putut să fie o epocă de adevărată «istorie
românească» l. in aceeaşi ordine de idei, un alt mare cărturar român,
arhitectul G. M. Cantacuzino, făcea următoarele constatări : «Epoca
brâncovenească apare pe cerul mohorât al istoriei noastre ca un şir de
arcade graţioase şi zvelte». Şi, mai departe : «O bogată sculptură orna
mentală se dezvoltă, influenţând toată «moderatura» arhitecturii noastre,
iur pictura primeşte şi dânsa o ultimă înviorare. Brăncoveanu a depăşit
cadrul programului constructiv al predecesorilor lui. La dânsul, ca şi
la părinţii Renaşterii, credinţa este o temă, aş zice chiar un pretext
creator şi nu un scop ultim, o rugăciune devenită formă...; perioada
brâncovenească este aceea in care sufletul românesc a intrat în stăpâ
nirea posibilităţilor sale creatoare... domnia brâncovenească... însem
nează începutul maturităţii noastre artistice» -.
In cele ce urmează ne vom limita la prezentarea ctitoriilor biseri
ceşti ale hii Constantin Brăncoveanu, în ordinea vechimii lor, începând
din anul când încă nu era domn al Ţării Româneşti (1683), până ina1. L. Blaga, S p a ţiu l m io ritic , in T rilo g ia c u ltu rii, ed. D. Ghişe, Bucureşti,
!!>60, p. 236. Cf. Răzvan Theodorescu, C iv iliz a ţia ro m â n ilo r In tre m e d ie va l şi m o
dern. voi. II, Bucureşti, 1987, p. 64.
2. G. M. Cantacuzino, Brăncoveanu sau izbânda oltenească, în Izvo a re şi
popasuri, ed. A. Anghelescu, Bucureşti, 1977, p. 139— 143. Cf. R. Theodorescu,
op. cit., p. 105, nota 1.
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intca sfârşitului său ca martir pentru credinţă şi neam (15 august 1714).
Vom examina mai întâi ctitoriile «din temelie» de pe întinsul Ţării Ro
mâneşti ale marelui voievod, după care vom înfăţişa îmbunătăţirile,
adaosurile, înnoirile şi obiectele dăruite de Brâneoveanu la diferite
monumente bisericeşti de pe acelaşi teritoriu. Vom continua cu prezen
tarea pe scurt sau numai cu menţionarea ctitoriilor, îmbunătăţirilor şi
darurilor făcute de acelaşi domnitor la ctitorii bisericeşti din Transil
vania, alte ţinuturi şi centre ortodoxe şi vom încheia cu cercetarea
ctitoriilor bisericeşti ale Doamnei Maria, soţia lui Constantin Brâncoveanu.
A. CTITORII DIN TEMELIE ÎN ŢARA ROMÂNEASCA
1. Biserica palatului de 1^ Potlogi (1603)
Cea mai veche ctitorie a lui Constantin Brâneoveanu este biserica
«Sfântul Dumitru» de la Potlogi, jud. Dâmboviţa, înălţată de el în 1683,
cu cinci ani înainte de a ajunge domn, ca paraclis al vechii curţi boie
reşti din acel loc, unde mai târziu va fi ridicat palatul brâncovenesc
pentru fiul său Constantin (1698). Biserica este pe plan dreptunghiular,
cu dimensiunile exterioare de 20,82 X 13,50 m, asemănător cu al bise
ricii Doamnei din Bucureşti, construită de Şerban Cantacuzino în ace
laşi an, şi cu cel al bisericii palatului de la Mogoşoaia (1688), cu deose
birea că aceasta de pe urmă are şi pridvor. Spre răsărit biserica se ter
mină cu o absidă semicirculară în interior şi cu cinci laturi la exterior,
folosită pentru altar. In dreapta şi în stânga absidei se văd obişnuitele
nişe pentru proscomidie şi diaconicon. Naosul, aproape pătrat, era pro
babil acaperit de o calotă închisă pe pandantivi, care, in 1904, când a
fost refăcută partea superioară a întregii construcţii, a fost străpunsă,
pentru înălţarea actualei turle de scânduri învelite cu tablă a Pantocra
torului. Naosul era despărţit de pronaos prin trei arcade susţinute de
două coloane de piatră, care, pentru mărirea spaţiului interior, au fost
surprinse cu prilejul aceloraşi lucrări de refacere din 1904. Pronaosul,
acoperit de o calotă sferică asemănătoare cu cea a naosului, avea dea
supra un turn — clopotniţă, la care conducea o scară exterioară, închisă
într-un turn pentagonal, anexat pe latura de nord. Pridvorul mai în
gust de pe latura de vest a fost adăugat in 1904. La exterior faţadele
tencuite sunt împărţite în două de un brâu median şi decorate cu obiş
nuitele panouri mari dreptunghiulare în jumătatea inferioară şi pa
nouri mai mici, arcuite sus, în jumătatea superioară. Între cornişe şi
aceste panouri arcuite s-au păstrat slabe urme din decoraţia geometrică
pictată.
In interior, sub pictura din 1904, se ascunde probabil pictura origi
nară, din care a apărut o parte în tabloul votiv, cu Brâneoveanu şi fiii
săi, de pe peretele de vest al pronaosului:î.
3.
Ştefan Balş, C urtea Brăncoveneascâ din P o tlo g i, Bucureşti (Meridiane),
1968, p. 26— 27; Gh. Sion, Comunicare la sesiunea DPCN/20 tebr. 1976 (manuscris).
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2. Biserica palatului de la Mogoşoaia (1688)
Construită ta paraclis al vechii curţi boiereşti de la Mogoşoaia, in
prezent biserică a comunităţii comunei suburbane cu acelaşi nume a
municipiului Bucureşti, biserica cu hramul «Sf. Gheorghe» a fost înăl
ţată de Constantin Brăncoveanu pe când era mare logofăt şi terminată
Ia 20 septembrie 1688 (data pisaniei), cu o lună şi nouă zile înainte de
a ajunge domn şi cu 14 ani înainte de zidirea actualului palat (1702),
azi Muzeu de artă brâncovenească. Faţă de somptuosul palat, biserica se
prezintă ca o construcţie mult mai modestă, aflându-se în imediată
apropiere, dar nu în interiorul incintei, fapt semnificativ pentru con
cepţia mai puţin teologică despre lume şi viaţă a vremii respective. Clă
direa bisericii este de plan dreptunghiular, cu dimensiunile de 25 X 8 m,
măsurate la exterior, asemănându-se mai mult cu bisericile din timpul
lui Matei Basarab (1632 -1654) decât cu cele care vor fi construite sub
domnia lui Constantin Brăncoveanu. La origine biserica avea o clopot
niţă de zid deasupra pronaosului, care s-a prăbuşit in decursul timpului,
locul ei luându-1 un turnuleţ de scânduri, înălţat pe latura de nord,
deasupra scării ce ducea la turnul-dopotniţă de altădată.
în ansamblu, biserica este de proporţii scunde, dominată de liniile
orizontale. Absida altarului, semicirculară in interior şi cu cinci laturi
la exterior, este prevăzută cu obişnuitele nişe pentru proscomidie şi diaconicon în zidurile de nord şi de sud, altarul fiind separa' de naos
printr-un iconostas de lemn sculptat, cu un bogat decor vegetal şi zoo
morf. adevărată capodoperă de artă sculpturală de tip «arhaic» brâncovenesc (1705). Naosul şi pronaosul, încăperi aproape pătrate, despărţite
prin doi stâlpi zidiţi, sunt acoperite de câte o calotă sferică şi au bol
ţile sprijinite, nu pe console, ca în bisericile de acelaşi tip, aparţinând
noului stil de la sfârşitul scolului al XV-lea, ci pe picioare verticale
situate la cele patru colţuri. Dimpotrivă, pridvorul, susţinut de opt co
loane groase de cărămidă, din care două angajate în zid, are bolţile prop
tite în console, dar prin faptul că cele două calote sferice ce-1 acoperă
sunt despărţite printr-un arc larg situat în axul principal al bisericii,
se deosebeşte de bisericile noului stil amintit. La exterior faţadele sunt
împărţite în două registre de către un brâu în formă de tor simplu, fără
nici un decor, registrul inferior fiind decorat cu panouri mari dreptun
ghiulare, iar cel superior cu arcaturi interpenetrate, ca la biserica mă
năstirii Sărăcineşti (1687) şi la bolniţa mănăstirii Hurezi (1699). Chena
rele de piatră ale ferestrelor sunt scluptate cu frunze de acant de jur
împrejur. Uşa de lemn de la intrarea bisericii este frumos sculptată cu
ornamente vegetale r'.

1.
N. Ghika-Budeşti, E v o lu ţia a rh ite c tu rii in M u n te n ia şi in O lte n ia , parte
ti patra, în Bulet. Corn. M on. Isto rice , X X IX (1936), fasc. 87— 90. p. 61— 62, fig.
205— 214; N. Stoicescu, R e p e rto riu l b ib lio g ra fic a l m on um e ntelo r le u d a le d in Bucu
reşti, Bucureşti, 1961, p. 235— 236; In s c rip ţiile m edievale ale R om âniei, I : O ra şu l
Bucureşti. 1965, nr. 190; Dm. Lăzărescu, în Is to ria a rte lo r plastice in România,
II, Bucureşti, 1970, p. 42— 43; V. Drăgut-N. Săndulescu, A rta brâncovenească
Bucureşti, 1971, fig. 7, 8 şi 82; Florentina Dumitrescu, S culptura în lem n brâncovenească. în P ag in i de veche artă românească III, Bucureşti, 197-1, p 49— 50,
fig. 39— 43.
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Pictura originară, în decursul timpului înnegrită de fum, lasă să se
întrevadă continuarea programului iconografic al bisericilor mai vechi
din Ţara Românească. Limba
inscripţiilor presupune mâna vreunui
zugrav grec. în cupolă, Hristos Pantocrator, îngeri, iar mai jos, spre
est, «Gătirea Tronului». Conca absidei altarului este ocupată, ca de
obicei, de Maica Domnului tronând, cu lisus pe genunchi, între doi ar
hangheli prosternându-se. Pe peretele arcuit al absidei, în registrul su
perior, se află Cortul mărturiei şi împărtăşirea apostolilor ; în cel de
la mijloc, medalioane cu figuri de episcopi (Porfirie, Nichifor, Mitrofan,
Epifamie, Policarp, Silvestru ş.a.), iar în cel de jos, sfinţii autori de
liturghii şi alţi mari ierarhi (Atanasie, Chirii, Nicolae, Spiridon),
flancaţi de arhidiaconii Ştefan şi Roman. La proscomidie, «Ve
denia episcopului Petre al Alexandriei» şi Hristos în mormânt.
In registrul superior al naosului sunt înfăţişate Spălarea picioarelor,
Cina, Intrarea lui lisus în Ierusalim şi înviera lui Lazăr (la sud) ;
Plângerea lui lisus, învierea şi Pogorârea Sf. Duh (la nord) ; Naşterea,
Adormirea şi Prezentarea la templu a Maicii Domnului (pe peretele de
vest). în registrul inferior al naosului, pe toate cele trei laturi, se află
figuri de sfinţi martiri. în general se observă lipsa din naos a reprezen
tărilor de scene cu minuni ale lui Hristos, cu excepţia învierii lui Lazăr.
în schimb, atrag atenţia reprezentările închinate Maicii Domnului. în
calota sferică a pronaosului apare Maica Domnului Platytera, însoţită
de îngeri, iar pe pereţi sunt zugrăvite Sinoadele ecumenice şi figuri de
sfinţi. In partea de jos a peretelui de vest sunt înfăţişate portretele
ctitorilor :ConstantinBrâncoveanu
şi soţia sa prezentând macheta bi
sericii.într-una dincalotelepridvorului se
văd lisus Emanuel şi sim
bolurile evangheliştilor ; Hristos înger al Marelui Sfat şi serafimi cu
ripide, iar în timpanul de deasupra intrării, icoana hramului : Sfântul
Gheorghe omorând balaurul 5.
3. Mănăstirea Hurezi (1690— 1697)
<In tr u acest an s-au apucat m ăria sa
de m ănăstirea de Ia H urez d in tem elie
a o iace. cu m ultă osârdie şi ch e ltu ia lă ,
is p ra v n ic trim iţâ n d pre P â n ’u l Cantacuzin o v e l sto ln ic, de au căutat lo c ca
acela dă s-au pus tem elia de s-au lăcut
m ăn ăstire a» 6.

în 1690, la mai puţin de doi ani după venirea la domnie, Constan
tin Brâncoveanu a început construirea celui mai mare complex monas
tic din Ţara Românească, mănăstirea Hurezi, «cea mai desăvârşită rea
lizare r. artei brâncoveneşti» (V. Drăguţ), a cărei biserică a fost înălţaţi
5. 1. D. Ştefănescu, La p e in tu re re lig ie u se en V a la ch ie e l en T ra n s y lv a n ic
depuis Ies o rig in e s jusqu'au X lX -e sie d e , Paris, 1932, texte, p. 188— 190.
6. Radu logofătul Greceanu, Is to ria d o m n ie i lu i C o nstan tin Basarab Brăncoveanu voievod (1688— 1714), cap. 13, ed. Aurora Ilieş, Bucureşti, 1970, p. 72;
V. Drăguţ-N. Săndulescu, op. c it., p. 19.
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in 1692 şi terminată de zugrăvit la 20 septembrie 1694, zidirea celor
lalte clădiri continuând şi după aceea, până în 1697 şi chiar mai târziu,
in primii ani ai secolului al XVIII-lea. Prin noul complex mănăstiresc,
unic pe pământul Ţării Româneşti, situat intr-o frumoasă vale de la
poalele Carpaţilor Olteniei, pe teritoriul de azi al târgului Hurez (Ho
rezu), jud. Vâlcea, Brâncoveanu urmărea crearea unui mare centru
monastic, cu o viaţă monahală cât mai bine organizată, care să poată
face faţă noilor cerinţe ale culturii teologice ortodoxe şi să întărească
prestigiul Bisericii şi al Ţării sale. Totodată el voia să creeze in liniştea
de la Hurezi un loc de popas, de repaus şi de reculegere, in viaţa fră
mântată de toate zilele şi în cele din urmă unul de odihnă pentru tot
deauna atât pentru sine cât şi pentru familia sa, ceea ce ar fi avut loc
dacă nu intervenea tragicul sfârşit din august 1714 de la Istanbul.
Executarea întregii lucrări a fost încredinţată unei echipe de mari
meşteri, pe ale căror nume din fericire le cunoaştem : Manea, «vătaful
de zidari» (arhitectul), Vucaşin Caragea «pietrarul» şi Istrate «lemna
rul.» Ansamblul arhitectural al mănăstirii se compune dintr-un vast
patrulater (85 X 65 m), cu biserica principală m centru, un zid masiv,
in trecut prevăzut cu drum de strajă şi metereze, pe latura de est, şi
construcţii cu două nivele pe celelalte trei laturi. Pe latura de sud se
află intrarea in incintă, cu clopotniţa deasupra, stăreţia, biblioteca şi
palatul domnesc, cu incăperi mari şi elegante, deasupra unor pivniţe
adânci şi înalte, acoperite cu cupole ; pe latura de vest — trapeza, cu
un paraclis deasupra ei, chilii, «foişorul lui Dionisie», cu coloane şi
balustradă de piatră frumos sculptate, sub influenţa stilului baroc,
executat la cererea stareţului Dionisie Bălăcescu, de pietrarul Iosif
(1752— 1753), iar la extremităţi, în colţurile incintei, bucătăria şi bru
tăria şi pe latura de nord, chilii cu lungi cerdace pe arcade.
Biserica principală, cu hramul «Sfinţii împăraţi
Constantin ri
Elena», reproduce, cu unele modificări, planul triconc al bisericii lui
Neagoe de la Arpeş ; fiind mai mare decât aceea (32 X 14 m la exte
rior). în loc de simple nişe de o parte şi de alta, Altarul are două mici
incăperi boltite, luminate direct de afară, care îndeplinesc funcţia de
prosccmidie şi diaconicon. Naosul, încununat de o cupolă pe pandantivi, este despărţit de pronaos printr-un perete plin, cu o singură
intrare la mijloc, caz unic pentru o biserică cu pronaosul lărgit. Pro
naosul, aproape pătrat şi mai larg decât naosul, este acoperit cu o cu
polă, care nu se mai sprijină pe 12 ooIoane, ca la Argeş, ci numai pe
dcuă şi pe peretele despărţitor dintre naos şi pronaos. Cele două turle
mici. răsucite, care la Argeş se înalţă pe colţurile de sud-vest şi nordvest, la Hurezi au fost înlocuite cu două bolţi mănăstireşti. în plus, la
vest de pronaos a fost adăugat un pridvor cu coloane de piatră sculp
tată, care apără şi pune m evidenţă faţada principală şi intrarea. Prid
vorul este acoperit de trei calote sferice. Coloanele scurte şi masive
care-1 susţin, sunt legate sus prin câte o arcadă în semicerc şi se spri
jină pe un soclu înalt, întrerupt pe fiecare din cele trei faţade in câte
un punct pe unde se face intrarea. Frumoasa decoraţie pictată, impreg
nată de motive populare, de pe arcadele pridvorului, are rolul de a su
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blinia aceste părţi de arhitectură. La exterior, înă'ţimea pridvorului
este mai mică decât a bisericii propriu-zise, acoperişul lui tăind ca o
bară orizontală faţada de vest a pronaosului. La intrarea de pe faţada
principală a fost adăugat mai târziu un mic baldachin boltit, susţinut
de doi stâlpi înalţi de piatră. Privită din afară, biserica se impune prin
proporţiile sale şi armonia liniilor, producând impresia unei deosebite
stabilităţi. Faţadele tencuite şi văruite ale bisericii sunt împărţite în
două registre de către un brâu alcătuit dintr-un tor în stuc, modelat cu
flori şi frunze şi încadrat intre două rânduri de cărămizi aşezate în formă
de dinţi de fierăstrău. De menţionat că folosirea stucului in locul pie
trei sculptate este un procedeu întâlnit aici pentru prima dată la un
monument din Ţara Românească. Registrul inferior al faţadelor este îm
podobit cu panouri dreptunghiulare, mărginite de toruri duble, iar cel su
perior cu arcade. Chenarele de piatră ale ferestrelor, cu arcul de sus în
formă de acoladă turtită, aproape identice cu cele de la biserica Doam
nei din Bucureşti, se datorează influenţei celor de la biserica Stelea
din Târgovişte. O tendinţă nouă vădesc ornamentele vegetale în relief
foarte puţin pronunţat, ale capitelurilor şi babelor coloanelor tronconlce de la pridvor. Cel mai frumos scluptat esle chenarul din marmură
;i!!'ă de la intrarea principală, care cuprinde şi pisania. El este bogat
împodobit cu un lujer sinuos continuu, cu fieri şi frunze în relief, trataL' naturalistic, in stil propriu «brâncovenesc». Deasupra arcului în
acvladă din partea de sus a intrării sunt sculptate în stânga acvila cu
crucea în cioc, stema Ţării Româneşti, iar in dreapta acvila bicefală, în
coronată, stema bizantină a Cantacuzinilor, familia imperială, din care
descindea, prin mama sa, Constantin Brâneoveanu". Uşile de lemn
in c’.ouă canate, de la aceeaşi intrare, sunt sculptate cu admirabile îm
pletituri de motive vegetale stilizate (începutul sec. XVIII). Panourile
celcr două canate sunt decorate identic între ele şi identic cu cele de
pe uşile de la intrarea în trapeza mănăstirii.
Tâmpi i (iconostasul) ce separă i'3tarul de naos este o capodoperă
de sculptură în lemn, în care se îmbină elementele ornamentale geome
trico. vegetale, zoo şi antropomorfa. Tehnica de sculptură este aceea a
reliefului puţin înalt şi ajur, lemnul fiind acoperit cu preparaţie de
ipsos, aurit şi colorat cu albastru-vânăt şi roşu-aprins (1694), De act me
nea. do mare valoare artistică sunt cele două jilţuri de lemn sculptat,
din naos, cel domnesc şi arhieresc, primul decorat şi cu acvila bicefală
încoronată, iar cel de-al doilea numai cu motive vegetale stilizate (înce
putul sec. XVIII) s.
7. N. Ghika-Budeşti, op. c it., p. 80— 82, fig. 515— 540; Cr. Ionescu. Is to ria
a rh ite c tu rii 1n România,
II, Bucuroşii, 1965, p. 96— 99 şi 166; Idem, A rh ite c tu ra
Pe te r ito r iu l R om âniei de-a lu n g u l v e a c u rilo r, Bucureşti, 1982, p. 374 şi 391— 397 ;
Dm. Lăzărescu, op. cit.,
p. 43— 16; V asile Drăguţ, In tre a rh ite c tu l Ion M in c u şi
M anea v a ta iu l dc x id u ri,
in S tu d ii şi c e rc e tă ri de is to ria a rte i, 33 (1986), p. 13— 52
si îndeosebi p. 18— 51.
8. Florentina Dumitrescu, op. cit., p. 35— 36, fig. 9— 13 (iconostasul); p. 61— 65
(uşile de la intrare) şi p. 66— 67, fig. 77— 81 (jilţurile domnesc şi arhieresc).
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Pictura murală a bisericii mari de la Hurezi, ansamblul cel mai
important al Ţării Româneşti, atât prin întinderea suprafeţelor pictate,
cât şi prin calitatea şi unitatea întregului decor, în ciuda faptului că,
aşa cum menţionează pisania pictată la 30 septembrie 1694 deasupra
intrării în naos, este opera a şase zugravi : Constantinos şi Ioan, Andrei,
Stan, Neagoe şi Ioachim, se păstrează destul de bine, cu excepţia anumi
tor porţiuni deteriorate de vreme şi de umezeală. Programul iconogra
fic respectă normele tradiţionale ale picturii secolelor X IV —XVII din
Ţara Românească, dar pe de altă parte se adaptează realităţilor politice
şi culturale ale epocii respective, deschizând o nouă cale în evoluţia
artei de la sud de Carpaţii meridionali, cu înrâuriri puternice şi asupra
artei din Transilvania. Un rol important în alcătuirea programului ico
nografic al picturii de la Hurezi l-a avut arhimandritul Ioan, primul
stareţ al mănăstirii, bun cunoscător al culturii
teologice şi al vieţii
bisericeşti.
Cupola naosului este dominată de chipul Pantocratorului, deteri
orat de vreme şi intemperii, înconjurat de serafimi şi îngeri. Pe cilin
dru se văd îngerii lăncieri, prooroci şi apostoli, dedesubtul lor liturghia
îngerească şi medalioane de sfinţi, iar în pandantivi, cei patru evanghelişti. Distribuirea temelor aminteşte ordinea de la biserica mănăstirii
Câluiu (1593 -1594), biserica Patriarhiei din Bucureşti (1654— 1658) şi
Domnească din Târgovişte, ultima cu picturi executate de acelaşi Contantinos de la Hurezi, în timpul lui Brâncoveanu (1699). Tematica pic
turii din altar este predominant liturgică, asemănându-se mult cu cea
a bisericii Doamnei din Bucureşti, zugrăvită mai înainte de Constanti
nos şi Ioan (1683), zugravii principali de la Hurezi. In conca absidei
altarului apare «Maica Domnului a întrupării», aceeaşi temă fiind fi
gurată prin reprezentarea Rugului arzând. Jertfa este simbolizată prin
Sacrificiul lui Abraam, Sf. Agneţ, Vedenia lui Petru al Alexandriei şi
lisus in mormânt («Extrema umilinţă»), ultimele două la proscomidie.
Scenele «Melismos» şi împărtăşirea Apostolilor sunt .înfăţişate ca ima
gini ale Sfintei Euharistii. Mai sunt reprezentate Sf. Treime, Învierea,
scene evanghelice în legătură cu învierea şi cu apariţia lui lisus după
aceea, înălţarea şi Pogorârea Sf. Duh. în medalioanele de pe boltă sunt
zugrăviţi profeţi. Sfinţii ierarhi Vasile cel Mare, Atanasie, Chirii, Ioan
Gură de Aur, Andrei Criteanul, Spiridon, Ioan Milostivul, la care se
adaugă şi Sf. Grigore Decapolitul, ale cărui moaşte se aflau la mănăs
tirea Bistriţa din apropiere, ţin în mâini rotuli cu rugăciuni din Sf. Li
turghie,, în limba greacă.
în naos, pe bolta absidei laterale de nord, este zugrăvită scena
învierii, sub forma obişnuită în arta bizantină a Coborârii la iad, una
din cele mai reuşite reprezentări ale ansamblului pictural de la Hurezi,
care aminteşte în parte aceeaşi scenă de la Arnota, fiind reprodusă
in 1711 şi la Govora, fără să atingă nivelul artistic al modelului. Pe
bolta absidei de sud este înfăţişată Duminica tuturor sfinţilor. Pe
pereţi, în cele două registre de sus, sunt zugrăvite scene din viaţa lui
lisus şi minuni ale Mântuitorului. Pe peretele de apus, Adormirea şi
proslăvirea Maicii Domnului (trei scene). Pe peretele de nord, două
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teme în legătură ca Sf. Ioan Botezătorul (Banchetul lui Irod şi Dansul
Salomeei). Apostolii Petru şi Pavel încadrează iconostasul (tâmpla), iar
Arhanghelii Mihail şi Gavriil intrarea dinspre pronaos. în registrul de
jos, la sud, se află Deisis şi sfinţi militari ; la nord sfinţi militari şi la
vest sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, patronii lui Brăncoveanu şi
ai mănăstirii Hurezi. De remarcat lipsa reprezentării Patimilor, cu ex
cepţia crucii purtând pe Iisus răstignit, pe care o ţin între ei sfinţii
Constantin şi Elena. Unele scene prezintă anumite particularităţi ico
nografice inspirate din texte apocrife sau din literatura patristică. Al
tele, mai puţin obişnuite, par a concretiza o preferinţă specială a cti
torului. Astfel este reprezentarea ca pandant al sfinţilor Constantin şi
Elena, pe peretele de vest al naosului, a sf. militar Eustaţiu Plakida,
cu soţia şi cu cei doi copii ai lor, a căror soartă îi apărea lui Con
stantin Brăncoveanu asemănătoare cu a familiei sale, îndeosebi a co
piilor. De menţionat că nu cu mult înainte, in 1682, Dosoftei, mitropo
litul Moldovei, tradusese din limba greacă «Vieţile sfinţilor», în care
apărea pentru prima dată in limba română legenda Sf. Eustaţiu Plakida,
pe care putuse s-o cunoască direct ctitorul Hurezilor. Aceeaşi repi'ezentare se mai întâlneşte la loc privilegiat ca şi la Hurezi, în alte
ctitorii sau picturi refăcute din iniţiativa lui Brăncoveanu : Mogoşoaia,
Mamul, Cozia, Surpatele, Doiceşti. Tot o preferinţă specială a lui
Brăncoveanu pare să fi fost reprezentarea marii scene «Duminica tu
turor sfinţilor», in bolta absidei de sud a naosului, loc rezervat de
obicei unuia din marile praznice împărăteşti. Această temă, rar întâl
nită in pictura murală, lipseşte din Erminii, aflându-se pe icoane de
la Athos şi cretane. La Hurezi, tema îi dădea prilej ctitorului să re
prezinte la loc de mare cinste pe sfinţii patroni Constantin şi Elena,
care în această scenă apar în fruntea tuturor sfinţilor, ţinând la mijloc
crucea lui Hristos.
în pictura pronaosului, destinat să devină necropolă domnească,
continuă aceeaşi idee, accentul căzând pe pictura istorică. Pe peretele
de est, deasupra uşii, este zugrăvită «Legenda sfântului Constantin»,
omonimul şi patronul lui Brăncoveanu, compusă din patra episoade,
cu momentul principal «Lupta de la podul Milvius», reprezentată în
timpanul central al peretelui, ca simbol al victoriei creştinismului asu
pra păgânismului. Această scenă manifestă tendinţa narativă, pronun
ţate trăsături laice şi încercarea de a face pictură istorică a zugravilor
bisericii, poate chiar la sugestia ori cu ştirea ctitorului acesteia. Nu
întâmplător în imediata vecinătate a Legendei Sf. Constantin. în jumă
tatea de sud a aceluiaşi perete, într-un loc bine luminat, este zugrăvit
tabloul votiv, impresionant prin măreţia ansamblului şi prin frumu
seţea detaliilor : Constantin Brăncoveanu cu cei patru fii — Constantin,
.Ştefan, Radu. Mateiaş — şi Doamna Maria cu cele şapte fiice — Stanca,
Maria. Ilinca, Safta, Ancuta, Bălaşa şi Smaranda. toţi în haine de mare
ţinută şi cu coroană pe cap. Domnitorul şi Doamna înalţă chivotul
bisericii. în colţul din stânga sus. apare figura Mântuitorului bine
cuvântând pe ctitori şi ctitoria lor. Portretele par a fi fost executate
pe observaţia modelelor vii. Dintre copii atrag îndeosebi atenţia Radu,
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care ţine in mâini o carte deschisă, cu o invocare către Maica Domnu
lui, în limba greacă, şi admirabilul portret al Smarandei, fiica cea mai
mică, cu figura roză şi ochii ca două mărgele negre, anticipând cu
peste două secole ochii copiilor din tablourile lui Nicolae Tonitza.
Portretele sunt opera unui singur şi mare artist, care a ştiut să com
pună tabloul în ansamblul lui şi să execute cu aceeaşi măiestrie fie
care figură în parte, toate chipurile impresionând prin înrudirea lor
şi vioiciunea privirilor.
In calota cupolei pronaosului se află portretul Maicii Domnului
ornată, la baza cilindrului Sfinţii Părinţi ai Bisericii, iar pe arcele mari
ale bolţii, scara lui Iacob, scara drepţilor (a Sfântului Ioan Scărarul)
şi scene din viaţa proorocului Ilie. Pe boltă şi în registrele superioare
ale pereţilor sunt zugrăvite scene din Sinaxar, ce duc cu gândul la
biserica mare de la Cozia. în registrul inferior se revine la pictura
laică, locul obişnuitei teorii de sfinţi luându-1 galeria de numeroase
portrete înfăţişând, după cum arată inscripţia zugrăvită deasupra uşii
de intrare, «dunga cea mare, bătrână şi blagorodnă a rodului şi nea
mului său, atât după tată cât şi după mumă» — un fel pledoarie în
favoarea ideii de dinastie ereditară, al cărei ultim reprezentant era
Constantin Brăncoveanu. Se întâlnesc aici potretele strămoşilor şi pă
rinţilor domnitorului, pentru a căror reprezentare s-a folosit foarte
probabil şi friza de ctitori, azi dispărută, de la biserica lui Neagoe de
la Argeş. Tot aici. la extremitatea de vest a pereţilor laterali ai pro
naosului, sunt zugrăvite cele două personaje, care au supravegheat lu
crările de construcţie a mănăstirii : Ioan arhimandritul, egumenul
Hurezilor şi Pârvu Cantacuzino, primul ispravnic al mănăstirii. In
pronaos mai apar figurile sfinţilor Varlaam şi Ioasaf, eroii romanului
mistic tradus de Udrişte Năsturel şi ale lui Nicodim cel sfânt de la
Tismana, reorganizatorul vieţii monahale din Ţara Românească, şi Grigore Decapolitul, ale cărui moaşte au fost. aduse în secolul al XVI-lea
la mănăstirea Bistriţa.
In cele trei calote sferice ale pridvorului sunt zugrăvite teme de
glorificare a Maicii Domnului şi a lui Iisus, iar deasupra arcadelor
scene din Geneză, .Apocalips şi sinoade ecumenice. Pe peretele de est
se desfăşoară ampla temă a Judecăţii de apoi şi este zugrăvită icoana
hramului (Sfinţii Constantin şi Elena), iar în partea stângă, jos, se află
portretele supraveghetorilor construcţiei Badea, Apostol şi ispravnicul
Cernica Ştirbei Izvoranu, mare armaş, urmaşul lui Pârvu Cantacuzino
şi ale celor trei meşteri amintiţi la început : Manea, «vătaful de zidari»,
Vucaşin Caragea «pietrarul» şi Istrate «lemnarul». Portretele lor arată
preţuirea de care se bucurau meşterii şi lucrătorii în timpul lui
Brăncoveanu.
Pictura bisericii principale a mănăstirii de la Hurezi este una din
realizările cele mai importante din istoria picturii secolului al XVII-lea.
Cu excepţia unor scăderi în ceea ce priveşte compoziţia (lipsa de con
cepţie monumentală, desenul incorect, goluri supărătoare, Unii care se
contrazic), pictura încântă prin farmecul culorilor, prin peisajul şi orna
mentul care ocupă locul principal, punând în valoare ilustraţia. Ea se
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caracterizează prin predilecţia pentru povestire şi ornament. De cea
mai mare valoare sunt portretele, pline de expresie şi viaţă, executate
cu talent şi multă grijă, pe observaţia modelelor vii. Farmecul armo
niilor tonale, compuse din aur, albastru şi roşu, bazate pe juxtapuneri
indrăzneţe de culori, gustul portretului şi decorul floral, sunt cele trei
mari calităţi ale «şcolii de pictură de la Hurezi», care a înlocuit stilul
monumental cu unul pitoresc, stil ce se va răspândi în Ţara Româ
nească şi In Transilvania până In secolul al XlX-lea. Meşterii lui Brân
coveanu şi ucenicii lor au izbutit să introducă note locale şi viaţă in
pictura bisericească, contribuind prin aceasta la răspândirea ei în me
diul ţărănesc şi la crearea unei arte naţionale. Marele bizantinolog
Charles Diehl considera mănăstirea Hurezi «poate cel mai frumos mo
nument dintre toate în România», iar despre frescele sale afirma că
«sunt printre cele mai remarcabile pe care le-a produs arta româ
nească şi in acelaşi timp ele dovedesc continuitatea artei româneşti şi
a artei bizantine, ele arată strălucirea extraordinară pe care a dat-o
artelor domnia lui Constantin Brâncoveanu» n.
Paraclisul, cu hramul «Naşterea Maicii Domnului», zidit cam in
acelaşi timp cu biserica principală şi zugrăvit în l'J97, se afle. la mijlocul
laturii de vest a patrulaterului mănăstirii, deasupra trapezei. Situat la
un nivel superior, el domină cu silueta sa zveltă toate clădirile, curtea
şi grădina dimprejur, înălţându-se chiar mai sus decât biserica mare şi
clopotniţa de la intrare, într-o înfăţişare foarte pitorească. Planul este
in formă de dreptunghi, cu dimensiunile interioare de 7,50 X 5 m, ter
minat spre răsărit (spre curtea interioară) cu absida altarului, semicir
culară in interior şi poligonală la exterior. Naosul este pătrat, acoperit
de o cupolă pe pandantivi, mărginit spre vest, unde se află grădina
mănăstirii, de un pridvor deschis cu arcade sprijinite pe coloane dc
piafră. Faţadele exterioare sunt separate in două registre de un brâu
orizontal in formă de tor, intre două rânduri de cărămidă in dinţi do
fierăstrău. Registrul inferior este decorat cu panouri dreptunghiulare, iar
cel superior cu arcaturi, atât unele cât şi celelalte încadrate de ciubuce
rotunjite în relief. Construcţia mică şi elegantă este dominată de turia
admirabil proporţionată, cu opt feţe cu câte o fereastră lungă şi îngustă
pe fiecare din ele, sprijinită pe o bază pătrată înaltă. Două scări late
rale de piatră fac legătura între galeria de la etajul superior al chiliilor
şi pridvorul paraclisului 10
Interiorul a fost împodobit cu picturi de zugravii Preda şi Marin.
Pantocratorul din calota cupolei bust în mantie de aur, este încadrat
de îngeri, mai jos, pe cilindrul cupolei, fiind reprezentaţi prooroci şi
9.
I. D. Ştefănescu, op. cit., p. 182— 188; Idom, A rta le u d a lă în Ţ ă rile Române.
P ictu ra m ura lă şi icoanele de la o r ig in i până In se co lu l a l X lX -le a . Timişoara,
1981, p. 146— 153; Teodora Voinescu, in Is to ria a rte lo r plastice..., op. cit., p. 68— 70;
V. Drăguţ-N. Săndulescu, op. cit., p. 25— 26 şi fig. 101— 103; Anca V asiliu, P ictura
m ura lă brâncovencască, I— II, în S tu d ii şi c e rc e tă ri de is to ria arte i, 29 (1982).
p. 19— 36; şi 30 (1983), p. 12— 25; Corina Popa, P ictu ra
b is e ric ii m ă n ă s tirii
H u re z i — re a lita te a rtis tic ă ş i c u ltu ra lă în v e n c u l a l X V II-Ie a , ibidem , 33 (1986).
p. 13— 30; Răzvan Theodorescu, C iv iliz a ţia ro m â n ilo r..., II, p. 89— 90.
IU. N. Ghika-Budeşti, op. c it., p. 51, fig. 1— 7.
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apostoli, in picioarc sfinţi părinţi, în medalioane, iar in pandantivi cvan
gheliştii cu simbolurile lor. Bolta absidei altarului esre dominată dc
figura Maicii Domnului tronând, cu Iisus pe genunJii, întro doi arhan
gheli, Cel vechi dc zile şi 12 prooroci. împărtăşirea apostolilor de pe
hemiciclui absidei se caracterizează prin gestul brutal ;;1 lui Iuda, care,
întors cu spatele la altar, leapădă împărtăşania care-i arde gura. Ivi :i
jos sunt zugrăvite medalioane cu busturi de episcopi, iar în ultimr.l
registru sfinţii ierarhi Grigorie Teologul, Ioan Gură de Aur, Vasile cel
Mare, Atanasie, Chirii şi Spiridon, /ncadraţţi de arhidiaconii Ştefan ji
Prohor. în cadrul ferestrei celei mari de la răsărit, Iisus pe disc şi ser ifimi cu ripide. La proscomidie, Vedenia Sf. Petru al Alexandriei şi
Pietâ, iar pe arcul triumfal, Hristos in «lumina necreatâ», încadrat de
teme din Evanghelia apocrifă a lui Ioan. In naos sunt înfăţişate praznice
împărăteşti, minuni ale Mântuitorului şi figuri de sfinţi. Pe pere'ele
de vest este ilustrat imnul <Do tine se bucură...», iar in registrul irit'erior portretele ctiorilor. în pridvor sunt zugrăvite teme din Acatistul
Bunei Vestiri şi scene din viaţa Sfântului Ioan Botezătorul. O menţaine
aparte merită scena «Cortul (Pocrovul sau Acoperământul) Maicii Dom
nului», în care, sub acoperământul protector ai Născătoarei do Dum
nezeu apare un mare număr de personaje, în costume de epocă, repre
zentând diferite categorii sociaie : clerici, boieri, popor de rând. Tema
este specific rusească şi
semai întâlneşte in pictura exterioară de la
Suceviţa, in Moldova. în
ultimulregistru se disting chipuri de pustni.i
şi portretul mitropolitului Teodosie al Ungrovlahiei n.
Din interior ne atrag atenţia in mod deosebit tâmpla de lemn
brâncovenească şi uşile in două canat'' de la intrare, de tip «clasic»
brâncovenesc, a căror decoraţie sculptată, alcătuită din ornamente vege
tale stilizate, se distinge prin fineţea execuţiei ia.
Biserica bolniţei mănăstirii Hurezi, cu hramul «Adormirea Maicii
Domnului», ctitoria din anii 1695— 1699 a Doamnei Marica, soţia lui
Constantin Brâneoveanu, esle situată in afara incintei mănăstirii, pe un
tăpşan din partea de est şiînconjurată de o incintă din ziduri înalte
de piatră. Alături de ea
seaflă ruinele fostei infirmerii a mănăstirii,
iar împrejur cimitirul. Clădirea, de mici dimensiuni (14 X (>>50 m, l.t
exterior), se compune dintr-un naos pătrat, având la est absida semi
circulară a altarului, iar la vest pridvorul. Pronaosul lipseşte. Naosul
este încununat de o cupolă largă şi scundă, sprijinită pe patru picioare
masive de zidărie. Pridvorul, acoperit de o calotă centrală, răzimată pc
arce şi pe console, este susţinut de şase frumoşi stâlpi de piatră şi doi
angajaţi în zid, octogonali în secţiune, uniţi în partea de sus cil lar^i
arcade semicirculare, sprijinite pe capitel? cu abac masiv. în afară de
intrarea principală din axul bisericii, mai există o intrare secundară pe
latura de nord a pridvorului, care făcea legătura cu clădirea din această
parte a bolniţei.
11. I. D. Ştef&nescu, A rta

teudală..., p.

151— 152; Teodora Voinescu, op. cit..

p. 71.
12. Florentina Dumitrescu, op. c it., p. 65, fig. 14— 17 şi 75.
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L.. exterior biserica bolniţei atrage atenţia prin proporţiile sale
sciir.dc. in contrast cu paraclisul zvelt şi înalt al mănăstirii. Faţadele
sunt împărţite in două de către un brâu median, jumătatea inferioară
fiind decorată cu chenare dreptunghiulare in relief, iar cea superioară
cu arcaturi fine, in semicerc, întretăiate două câte două in partea supe
rioară. O particularitate rar întâlnită o constituie proiilul frânt în
unghi, nu x-otunjit in semicerc (in formă de tor), al ciubucelor de la
panouri şi arcaturi, soluţie adoptată de constructori poate pentru a com
pensa aspectul greoi al acestui monument funerar de proporţii scunde.
Turla, scundă şi aşezată pe o bază lată, are zece laturi şi iot atâtea
ferestre, încadrate de arce cu zimţi. Intrarea principală este mărginită
de un chenar de piatră, decorat cu ornamente vegetale stilizate, iar uşa
do lemn sculptat, in două canaturi, alcătuite din panouri dretpunghiulare bogat împodobite cu împletituri de ramuri şi Hori. Tâmpla, l i
rândul ei, este una din cele mai reuşite sculpturi în lemn de epocă
brâncovcnească (1609) '
Pictura, executată de zugravii Preda, Nicolae şi Ianache (1699), se
păstrează in bună stare, distingându-se prin calitatea sa şi prin unele
particularităţi iconogralice, nemaiîntâlnite la alte biserici din Ţara
Românească. Ca de obicei, scenele din altar sunt consacrate întrupării
şi jert/ei Mântuitorului, cele două condiţii ale mântuirii. Pe bolta absi
dei se află Maica Domnului tronând, înconjurată de prooroci, care au
vestit venirea lui Hristos. Peretele arcuit al absidei ne înfăţişează patru
scene din viaţa Maicii Domnului, pe care le mai întâlnim in secolul
al XVI-Iea pe pereţii bolniţei do la Cozia. în altarul bolniţei de la
Hurezi se întâlneşte însă şi a cincea scenă, în care apare Maica Dom
nului tronând şi purtând pe Iisus. în apropierea acestei scene se vede
crucea Golgotei. stăruindu-se prin aceasta asupra ideii de jertfă şi de
mântuire.'. în apropierea scenei înfăţişând împărtăşirea Apostolior este
zugrăvită înălţarea, reprezentare ce apare şi în altarul bolniţei de la
Cozia, alături de înviere. Se pare că este o orânduire iconografică spe
cifică bolniţelor, care sunt totodată şi biserici de cimitire. Unele scene
din naos au la bază aceleaşi idei ca şi cele din altar — ideile de întru
pare şi de jertfă. Astfel sunt : Naşterea Maicii Domnului şi Naşterea lui
Hristos, din timpanele mari de nord şi de sud ; Cina cea d.e Taină şi sce
nele în legătură cu Patimile, de pe pereţi. Minunile înfăţişate pe aceiaşi
pereţi arată dumnezeirea lui Hristos. în pridvorul care îndeplineşte si
funcţia de pronaos, cinci scene reprezintă viaţa şi Adormirea Maicii
Domnului, urmată de înălţarea ei la cer. în calota centrală este zugră
vită Maica Domnului ornată, înconjurată de îngeri, serafimi şi tronuri,
iar în pandantivi apar sfinţii melozi Iosif, Ioan Damaschin, Cosma şi
Theofan. Pe peretele de est, în registrul inferior, se află portretul lui
Ioan, primul stareţ al mănăstirii Hurezi şi reprezentarea marelui ascet
Pahomie. Tot aici este zugrăvită scena alegorică despre viaţa adevăra
tului călugăr, deasupra căreia apare Hristos ţinând două coroane însoţite
13.
N. Ghika-Budeşti, op. cit., p. 51— 52 şi fiq. 8— 19; Florentina Dumitrescu,
op. cit., p. 41— i2 şi fig. 26.
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de inscripţia : «Să-mi fii credincios până la moarte şi eu iţi voi dărui
viaţa veşnică». Pe peretele de sud este reprezentat martiriul arhidiaconului Ştefan, primul martir creştin. Sfânta Treime priveşte din înaltul
cerului. Îngeri strâng în coşuri pietrele aruncate asupra sfântului şi le
duc în ceruri. Adormirea sfântului Efrem, de pe peretele de vest, amin
teşte aceeaşi scenă complexă de la mănăstirea Dochiariu de la Muntele
Athos. Pe peretele de nord este reprezentată următoarea scenă alego
rică, întâlnită pentru prima dată în pictura bisericilor din ţările
Române : Corabia credincioşilor, condusă de Hristos, pluteşte pe ape.
Sfântul apostol Petru ţine ancora. Arie, Nestorie, Eutichie şi alţi eretici
renumiţi urmează corabia pe mal şi caută s-o împingă înainte cu ghionderele (prăjinile) lor. Diocleţian, Iulian Apostatul şi alţi necredincioşi,
înarmaţi cu suliţe, se avântă, călare. In ultimul plan, pe uscat, episcopii
liturghisesc : pe sfânta masă se vede Evanghelia. De o parte tronează
Antkhrist, părând că veghează la strădaniile partizanilor lui. Scena
aminteşte reprezentarea Apocalipsei din trapeza mănăstirii Dionisiu de
la Muntele Athos, zugrăvită de asemenea în vecinătatea Adormirii Sfân
tului Efrem 1'1.
Biserica schitului «Sfinţii Apostoli» este situată la circa 350 m NE
de mănăstirea Hurezi, în marginea pădurii. Zidită în 1698 de către Ioan,
primul arhimandrit al mănăstirii, cu ajutor de la Constantin Brânco
veanu, biserica se înalţă în mijlocul unei incinte patrulatere, de laturile
căreia, spre interior, au fost alipite chilii. Clădirea, de plan dreptunghiu
lar şi puţin mai mică decât biserica bolniţei (14 X 6 m, la exterior),
este bine proporţionată şi cu interiorul împărţit în altar, naos şi pro
naos, la care se adaugă un mic pridvor. Altarul se compune din trei
mici absidiole, cea de la mijloc fiind mai dezvoltată decât cele laterale,
acoperite de o boltă în formă de semicalotă elipsoidală, amintind altarul
bisericii Sân-Nicoară de la Curtea de Argeş. La interval de timp de
numai trei ani, un altar asemănător, inspirat probabil de cel de la
biserica schitului «Patruzeci de Izvoare» din satul Costeşti-Pietreni
(1701), din apropiere de mănăstirea Hurezi. Naosul este un patrulater,
cu patru stâlpi masivi la colţuri, ce susţin cupola pe pandantivi, din
mijloc. Pronaosul, mai mic, este acoperit de o calotă sferică răzimată
pe arce şi console. Naosul este despărţit de pronaos prin trei arcade pe
patru stâlpi, joase şi în formă de acoladă, prototip ce va fi reprodus mai
târziu la alte biserici, mai ales în a doua jumătate a secolului urmtăor.
La intrarea bisericii se află un mic pridvor, de plan pătrat, acoperit de
calotă sferică, sprijinită pe doi stâlpi de piatră, octogonali în secţiune,
şi pe două console încastrate în zidul de vest al clădirii. La exterior,
biserica este împodbită cu două registre de panouri dreptunghiulare,
despărţite de un brâu, toate de proporţii foarte reuşite şi de o unitate
perfectă 15.
14. I. D. Ştefănescu, La p e in tu re re lig ie u se en V alach ie..., p.
dora Voinescu, op. cit., p. 63 şi 70.
15. N. Ghika-Budeşti, op. cit., p. 52— 53, fig. 20— 29; D inu
M a te ria le şi c e rc e tă ri arh eo log ice , V III, 1962, p. 103— 105.
B. O. R. — 9

192'— 195; Teo

V. Rosetti,
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Interiorul bisericii a fost zugrăvit în anul 1700 de ierodiaconul
Iosif şi Zugraful Ion, într-o viziune dominată de ornamente florale cu
un colorit bogat şi variat. Din punot de vedere iconografic, pictura ori
ginară a biscrieii schitului Sf. Apostoli, restaurată în mare parte in seco
lul al XlX-lea, se deosebeşte în oarecare măsură de celelalte ansambluri
picturale de la Hurezi. în calotă şi pe cilindrul cupolei pictura iniţială
a fost înlocuită cu ornamente florale. Numai la baza cilindrului se
păstrează medalioane de sfinţi apostoli şi episcopi, iar în pandantivi
figurile evangheliştilor. în conca altarului, Maica Domnului tronând, cu
copilul Iisus pe genunchi, intre doi arhangheli, iar pe peretele hemiciclului, episcopi. în naos, pe peretele de sud, Sf. Treime, pe cel de nord
Pogorârea Sf. Duh şi pe cel de vest Adormirea Maicii Domnului. în
registrele inferioare, figuri de sfinţi episcopi şi martiri. în calota din
pronaos Sf. Ioan Bo'.ezătorul purtându-şi capul, iar pe pereţi portrete
de sfinţi şi de ctitori. Pe timpanul uşii de la intrare, icoana hramului :
cei 12 sfinţi Apostoli. în general, stilul grafic al picturii, peisajul delicat
şi vegetaţia aleasă a decorului arată arta unor zugravi familiarizaţi cu
ilustraţia tipăriturilor. Dintre ei ierodiaconul Iosif, nepotul arhimandri
tului Ioan, unul din cei mai harnici şi mai originali zugravi din «şcoala»
de la Hurezi, a şi ajuns în cele din urmă conducătorul tipăriturilor
Episcopiei de Râmnic lfi.
Schitul «Sfântul Ştefan» de la mănăstirea Hurezi, se înalţă în zăvoiul
apei Romani, care curge pe lângă această mănăstire şi a fost zidit de
către Ştefan, fiul lui Constantin Brâneoveanu, în anii 1702— 1703. Bise
rica schitului, înconjurată de o incintă patrulateră, are numai 1 2 X 5 m,
la exterior, şi este de plan treflat, cu o turlă pe naos. Interiorul este
împărţit în altar, naos şi pronaos. Altarul ocupă absida de răsărit, mai
adâncă decât un semicerc şi cu şapte laturi la exterior. Naosul este o
încăpere dreptunghiulară, spaţioasă, flancată spre nord şi sud de câte
o absidă mai mică decât absida altarului, ambele semicirculare în inte
rior şi cu câte cinci laturi la exterior, deasupra căruia se înalţă obşinuita
cupolă pe pandantivi. Pronaosul, mult mai mic decât naosul, este des
părţit de acesta printr-un zid, cu intrare la mijloc şi acoperit de o
semicalotă sferică. Privită din afară, biserica are un aspect plăcut, bine
proporţionat. Faţadele sunt decorate cu panouri dreptunghiulare în
jumătatea inferioară şi cu arcaturi cu ciubuce în relief, in cea supe
rioară, despărţite la mijloc printr-un brâu în formă de tor. Turla, ele
gantă, se înalţă pe o bază mică pătrată şi are opt laturi străbătute de
ferestre cu chenare în formă de arcade concentrice duble, cu câte două
rânduri de zimţi împrejur. Chenarul intrării principale se termină sus
în formă de acoladă, deasupra căreia se află pisania, iar mai sus nişa
cu icoana hram ului17.
Pictura interioară a fost executată de zugravii Ianache, Istrate şi
Hrănite (1703), în stilul celorlalte picturi brâncoveneşti. Chipul Doamnei
Maria, soţia lui Constantin Brâneoveanu, zugrăvit în pronasul biseri
16. I. D. Ştefănescu, op. cit., p. 20®; Teodora Voinescu, op. cit., p. 68 şi 71.
17. N. Ghika-Budeşti, op. cit., p. 68— 69, fig. 320— 329.
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cuţei schitului Sf. Ştefan, este unul din portretele cele mai expresive şi
mai pline de rafinament ale epocii18.
Măreţia şi strălucirea artei brâncoveneşti s-a manifestat nu numai
în domeniul artelor majore (arhitectură, pictură, sculptură), ci şi 3n cel
al artelor somptuoarc sau minore. Numeroase icoane de cult, ţesături şi
broderii liturgice, odoare bisericeşti (chivoturi, ferecături de evanghelii,
potire, anaforniţe, ripide, candele, cădelniţe, căţui), de obicei de argint
aurit, unele executate chiar în cuprinsul mănăstirii Hurezi, care deve
nise cel mai important centru de creaţie artistică din Ţara Românească,
altele (argintăriile) în ateliere din Sibiu şi Braşov sau din Veneţia şi
Constantinopol (unele broderii), ori în diferite ateliere româneşti sau
străine, împodobeau lăcaşurile de cult sau palatele domneşti, contri
buind la fastul şi strălucirea oficierilor liturgice sau a ceremoniilor de
curte. în general, ele se caracterizează prin materialul scump şi stră
lucitor din care sunt confecţionate şi prin decoraţia abundentă ce le
împodobeşte, căutând totuşi să păstreze tradiţia artei bizantine mai
vechi. Ca şi in pictura murală, accentuarea barocă a elementelor de
decor, costum, podoabe, este în dauna conţinutului transcendental al
reprezentărilor. Personajele reprezentate vor dobândi însă o înfăţişare
mai apropiată de realitate, adesea chiar plină de realism.
Unele piese din importanta colecţie de obiecte bisericeşti din epoca
brâncovenească, aparţinând mănăstirii Hurezi, se mai află încă la
mănăstire. Cele mai multe însă şi cele mai valoroase atât din punct de
vedere material cât şi artistic, se păstrează la Muzeul de artă din Bucu
reşti şi la Muzeul de artă brâncovenească de la palatul Mogoşoaia. Din
rândul acestora amintim mai întâi câteva broderii: o frumoasă . bederniţă (epigonation), cu reprezentarea Bunei Vestiri, pe un fond de cetate
complicată, întreaga piesă având un chenar floral ; epitrahile, orare şi
epimanikia (mânecuţe), pe fonduri de catifea, cu bogate broderii de aur
şi decoraţii florale. Dintre toate cea mai aleasă piesă este epitrahilul
brodat cu fir de aur, argint şi mătase colorată, pe fond de atlas roşu, de
Despineta din Constantinopol, pentru mănăstirea Hurezi, din porunca
lui Constantin Brăncoveanu. în jurul gâtului se află un bogat motiv flo
ral. în centru. Maica Domnului ornată. De sus în jos, sub arcade polilobate : Deisis, Maica Domnului tronând între doi arhangheli, Sf. Petru şi
Pavel, Constantin şi Elena, şi, în continuare, grupaţi doi câte doi, apos
toli şi sfinţi. Pe poale, în genunchi, Constantin Brăncoveanu cu doi băieţi
şi Doamna Maria cu două fete, toţi în costume de paradă, cu coroane pe
cap. De jur împrejurul reprezentărilor, bogate motive florale, în stil
baroc, şi şiruri de perle aplicate. O inscripţie în limba greacă arată
numele artistului şi anul execuţiei (1695). Tot din porunca lui Brâncoveanu, Despineta a lucrat pentru mănăstirea Hurezi o pereche de
mânecuţe.
Toate aceste broderii sunt «capodopere de răbdare», executate cu
măiestrie şi precizie până în cele mai mici amănunte. Figurile reprezen
ta. Teodora Voinescu, op. cit., p. 68; Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic
de artă medievală românească, Bucureşti, 1976, p. 169; Anca Vasiliu, op. cit.,
in St. şi cerc. de istoria artei, 30 (1983), p. 23— 24, fig. 26.
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tate păstrează din hieratismul consacrat de pictura murală a epocii, iar
chenarele care le înconjoară sunt împodobite cu o bogată ornamentaţie
vegetală, florală şi geometrică, cusută cu fir de aur şi argint, printre
care strălucesc fluturi mărunţi de metal aurit, ce continuă să împodo
bească până în zilele noastre iile ţărăneşti
Dintre «argintării» cel caro se impune in primul rând atenţiei
noastre este chivotul de la biserica principală a mănăstirii Horezu, azi
la Muzeul de artă al României (înv. M. 1462). Obiectul, de argint cio
cănit, aurit, cu unele părţi aplicate, turnate şi smălţuite, are forma unei
biserici treflate, cu lungimea de 0,370 m, lăţimea de 0,195 m şi înălţimea
de 0,445 m, cântărind 6,870 kg. Bisericuţa are câte o turlă pe naos şi
pronaos şi două turnuleţe la colţurile de vest ale pronaosului, toate
înălţate pe baze cubice şi încununate de câte c cruce mare. întreaga
suprafaţă a chivotului este decorată cu motive vegetale. Un brâu răsucit
împarte faţadele în două registre : în cel inferior, cu nişe înalte, arcuite
in plin cintru şi despărţite prin colonete, se află figuri de apostoli în
picioare, pe fond de smalţ colorat, iar în cel superior, cu nişe arcuite
mult mai scunde, reprezentarea praznicelor împărăteşti, deasupra fie
cărei scene, pe fond de smalţ albastru, fiind înscris titlul ei, în limba
slavonă. în mijlocul faţadei principale se află uşa tăiată în arc trilobat,
deasupra căreia se citeşte, în limba română, inscripţia de danie cu
numele lui Constantin Brâncoveanu şi al Doamnei Maria, din anul 7200
(- 1691— 1692)'-’°.
Două ferecături de argint aurit, una făurită de meşterul Georg
Helthner din Braşov, în 1691— 1692, iar cealaltă de meşteml Johannes
Henning din acelaşi oraş, în 1692, constau din plăci metalice, aplicate
pe scoarţe de lemn, îmbrăcate prima in catifea de mătase vişinie, iar
cea de a doua în ţesătură de mătase brodată cu motive florale de
culoare roşiatică. Pe faţa celei dintâi, într-un medalion de argint aurit,
aplicat în centru, este reprezentată învierea, sub forma occidentală a
înălţării lui lisus din mormânt, iar în medalioanele din colţuri evangheliştii scriind. Pe faţa celei de a doua, acoperită în întregime de o placă
de argint aurit, se află învierea sub forma Coborârii la iad, într-un
chenar dreptunghiular în relief, crestat, iar pe margini medalioane cu
figurile celor 12 apostoli şi scene în legătură cu învierea. Pe coperta din
spate a fiecăreia din cele două Evanghelii sunt înfăţişaţi Sf. Constantin
şi Elena de o parte şi de alta a crucii, deasupra căreia apare bustul lui
Hristos binecuvântând, iar dedesubt inscripţia de danie cu numele ace
luiaşi voievod şi al soţiei sale. O a treia ferecătură de Evanghelie, dăruită
mănăstirii Hurezi de către Constantin Brâncoveanu şi Doamna Maria,
in 1708— 1709, azi la Muzeul Mogoşoaia (înv. Tp. 29), a fost făurită de
meşterul Sebastian Hann din Sibiu, din aur ciocănit şi cizelat. Plăcile
19. M.-. Musicescu, Broderia medievală românească.
Eadem, In Istoria artelor plastice, op. cit., p. 85 şi fig.
lescu, op. cit., p. 29, fig. 113 şi 115— 116.
20. Corina Nicolescu, Argintăria laică şi religioasă
X IV — XIX), Bucureşti, 1968, nr. 202, fig. 129; Teodora
şi fig. 154.

Bucureşti, 1969, nr. 60;
91 ; V. Drăguţ-N. Sănduîn Ţările Române (sec.
Voinescu, op. cit., p. 96
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de metal preţios sunt aplicate pe scoarţe de lemn, care îmbracă o tetraevanghelie greco-română tipărită la Bucureşti In 1693. Pe faţă se află
scena învierii sub forma Coborârii la iad, înconjurată de scene din viaţa
lui Iisus şi in colţuri cu cei patru Evanghelişti, iar pe coperta din spate,
în mijloc, Sfinţii Constantin şi Elena ţinând între ei crucea cu Hristos
răstignit, de o parte şi de alta fiind înfăţişaţi sfinţii Procopie şi Ştefan,
sus Naşterea şi Adormirea Maicii Domnului, jos Sf. Apostoli Petru şi
Pavel şi Sf. Ioan Botezătorul, iar in cele patru colţuri câte un cap de
înger înaripat21.
Tot de la mănăstirea Hurezi provin : un potir de argint din atelier
veneţian (1685); un potir de argint, parţial aurit, lucrat de meşterul
Georg May II din Braşov şi dăruit de Doamna Maria bolniţei de la
mănăstirea Hurezi (1696— 1697) ; o anaforniţă de argint aurit, făcută dar
de aceeaşi Doamnă aceleiaşi bolniţe (1697) ; alte două anafomiţe de
argint aurit (1691— 1692 şi 1692) ; o pereche de ripide de argint aurit
(1696— 1697) ; o cruce de lemn sculptat, îmbrăcată în argint, cu apli
caţii de email albastru şi verde şi pietre semipreţioasc (1691— 1692) ;
două sfeşnice de argint parţial aurit (1692) ; două cădelniţe de argint,
una parţial aurită (1695 şi 1696— 1697) şi o căţuie de argint, parţial
aurită (1691— 1692), cele mai multe lucrate la Braşov, mai rar la Sibiu
sau în ateliere din Ţara Românească 22.
4. Biserica fostei m ănăstiri Mamul,
jud. Vâlcea (1696)

Biserica cu hramul «Sf. Nicolae» a fostei mănăstiri Mamul se înalţă
pe malul drept al pârâului cu acelaşi nume, între dealuri plantate cu
vii, la circa 10 km SV de oraşul Drăgăşani, pe teritoriul comunei Lun
geşti, jud. Vâlcea. Ea a fost zidită în anii 1695— 1696, de Constantin
Brâneoveanu, pe locul unei alte biserici de lemn. Ansamblul mănăsti
resc, inclusiv biserica, a fost reparat în repetate rânduri, astăzi aflându-se în stare destul de bună. Biserica, de plan triconc, cu dimensiunile
de 20 X 7 m, la exterior, este împărţită în altar, naos, pronaos şi prid
vor. Altarul, cu peretele arcuit în interior şi poligonal la exterior, are
nişa proscomidiei mult mai dezvoltată decât a diaconiconului. El este
separat de naos printr-un iconostas (tâmplă) de lemn, acoperit cu preparaţie de ipsos şi aurit, valoroasă operă sculpturală de tip «clasic»
brâncovenesc, cu un bogat decor din motive vegetale (1699). Naosul, de
21. C. Nicolescu, op. cit., nr. 349, 350, 359 şi fig. 242, 243 şi 254— 257; Eatlem,
Aria metalelor preţioase în România, Bucureşti, 1973, nr. 63; T. Voinescu, op. cit.,
p. 96 şi fig. 156; V. Drăgut-N. Săndulescu, op. cit., p,. 29 şi fig. 119. Reprezen
tarea Sf. Constantin şi Elena, patronii lui Constantin Brâneoveanu şi ai m ănăstirii
Hurezi, ţinând între ei crucea Răstignirii, apare nu num ai in pictura m urală şi pe
ferecaturi de Evanghelie, ci şi în m iniaturi brâncoveneşti, ca de exemplu, ms. gr.
nr. 68, f. 1>\ de la biblioteca Acad. Române, din anul 1692, şi Pomelnicul Mănăstirii
Hurezi, din 1698 (Bibi. Acad. Române, nr. 77, f. 2V). G. Popescu-Vâlcea, Miniatura
românească, Bucureşti, 1981, nr. 150 şi 15-1.
22. C. Nicolescu, Argintăria..., nr. 109, 112, 161, 162, 166, 227— 228, 238, 239,
251 şi 318— 319; Eadem, Arta metalelor..., nr. 67— 68; Inscripţiile medievale, op. cit.,
nr. 788.
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proporţii elegante şi frumoase, este acoperit de o cupolă pe pandantivi,
refăcută în 1910— 1915. Bolţile sunt clasice, simple, fără console. Pro
naosul, despărţit de naos printr-un zid cu deschidere la mijloc, este
de plan pătrat, are deasupra o cupolă cu arce pe console, aşezate la
colţuri. Pridvorul, dreptunghiular, sprijinit pe stâlpi zidiţi, masivi şi
greoi, poligonali în secţiune, este acoperit de o boltă în cruce, răzimată
la colţuri pe console mici, iar deasupra are o clopotniţă, de o înfăţişare
masivă şi greoaie, cu câte o deschidere mare, arcuită, pe fiecare din cele
patru laturi. Un turnuleţ care nu se ridică mai sus de cornişa bisericii,
este alipit pe latura de nord, în dreptul zidului despărţitor dintre pro
naos şi pridvor, adăpostind scara exterioară care conduce la clopotniţă,
fără să comunice cu interiorul bisericii. La exterior, faţadele sunt deco
rate, ca de obicei, cu panouri dreptunghiulare în jumătatea inferioară
şi cu arcaturi în cea superioară, separate de un brâu mediu orizontal.
Profilele ciubucelor de la faţade nu sunt rotunjite în formă de toruri,
ca în majoritatea cazurilor, ci cu o muchie la mijloc, care le desparte în
două suprafeţe, una în lumină şi cealaltă în umbră, întocmai ca la
bolniţa mănăstirii Hurezi, zidită aproximativ în acelaşi timp, poate s u b
conducerea aceluiaşi meşter zidar, ipoteză pentru care pledează şi pro
porţiile asemănătoare ale celor două biserici. Soclul este frumos profilat,
ca la Hurezi, iar cornişa de cărămidă, în dinţi de fierăstrău. Ferestrele,
destul de largi şi înalte, au chenare de piatră cu profiie în stil «gotic
muntenesc», inspirate de cele de la biserica Stelea din Târgovişte, ca şi
cele de la Hurezi. In nişa de deasupra intrării în pridvor este zugrăvită
icoana hramului, iar în arcadele ce o flanchează, figuri de sfinţi în
picioare 2:î.
Interiorul a fost zugrăvit in 1699— 1700 de Pârvu Pârvescu, pore
clit Mutu şi ajutorul său Radu. în ansamblul ei, pictura nu prezintă
caractere speciale. Cupola a fost pictată din nou în 1912. Pe peretele
arcuit al absidei altarului, în registrul inferior, apar, in jumătatea de
nord, ierarhii Chirii, Grigorie Teologul şi Ioan Hrisostom, iar în cea de
sud, Vasile cel Mare, Atanasie, Nicolae şi Spiridon. De o parte şi de
alta, la extremităţi, diaconii Ştefan şi Romanos. In naos este de obser
vat, ca un lucru deosebit, reprezentarea temei Schimbarea la faţă, în
conca absidei laterale de sud, cel mai vechi exemplu cunoscut în Ţara
Românească, amintind, prin locul pe care-1 ocupă, mănăstirea Dochiariu
de la Muntele Athos. în conca absidei de nord a naosului este reprezen
tată învierea, sub forma Coborârii la iad : Mântuitorul întinde mâinile
lui Adam şi Evei, care se ridică din mormânt : doi îngeri apar în zbor ;
în adâncimea tabloului se vede un număr mare de personaje. Repre
zentarea Sf. Treimi pe arcul triumfal aminteşte aceeaşi temă din bise
rica vecină de la Stăneşti (1536). Pe peretele de sud, în registrul supe
rior, sunt zugrăvite Naşterea, Prezentarea lui Iisus la templu, Botezul,
învierea lui Lazăr şi Intrarea în Ierusalim ; la vest, Răstignirea, înfăţi
şată deasupra scenei cu Adormirea Maicii Domnului, care are de o parte
23.
N. Ghika-Budeşti, op. cit., p. 104— 105 şi fig. 883— 895; N. Stoicescu,
Bibliografia monumentelor feudale din Ţara Românească, Craiova, 1966, p. 990— 991 ;
Florentina Dumitrescu, op. cit., p. 40— 41, fig. 24— 25.
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şi de alta Naşterea şi Prezentarea Fecioarei la templu. Pe peretele de
nord al naosului, în registrul superior, sunt zugrăvite, ca şi la Hurezi,
scene în legătură cu Sf. Ioan Botezătorul. Două scene apar in stânga
şi în dreapta iconostasului (tâmplei) : Iisus la templu, între învăţaţi, pe
peretele de nord, şi Arătarea lui Iisus celor două Marii, după înviere,
pe cel de sud. în registrul de mijloc (al doilea) al naosului, se văd meda
lioane cu busturi de sfinţi martiri. în registrul inferior (al III-lea) al
naosului, la sud, se află : Deisis, sfinţii Gheorghe, Dumitru, Elena şi
arhanghelul Gavriil ; la vest, sfinţii Constantin şi Eustaţiu, iar la
nord : arhanghelul Mihail şi sfinţii Artemie, Procopie, Teodor Tiron şi
Teodor Stratilat. Sfinţii Ioachim şi Ana încadrează iconostasul. în pro
naos, calota cupolei este ocupată de Maica Domnului orantă, cu Iisus
copil la piept, împrejurul căreia apar serafimi cu ripide şi patru sfinţi
melozi, iar în primele două registre sunt zugrăvite cele 24 de scene ale
Imnului Acatist. Mai jos se văd medalioane cu busturi de sfinţi martiri,
iar în registrul inferior (al IV-lea), sfinţii Teodosie, Sava de la Athos,
Theodor, Grigorie Decapolitul şi Nicodim cel sfinţit. Tot aici apar, ca
de obicei, portretele ctitorilor : Constantin Brăncoveanu şi Doamna Maria
cu copiii, boierul Preda şi soţia sa Păuna. Chipul stareţei Platonida,
zugrăvit aici, este unul din cele mai expresive portrete de călugăriţe din
opera zugravului Pârvu Mutu. Pictura pridvorului, unde apar scene din
viaţa Sf. Nicolae, patronul bisericii şi Judecata din urmă, este mult mai
târziev>. Dintre obiectele de preţ dăruite de Brăncoveanu mănăstirii, se
mai păstrează la biserică o ferecătură de Evanghelie de argint2r>.
5— 6. Bisericile mănăstirii Brâncoveni,
jud. Olt (1699, 1700)

Mănăstirea din Brâncoveni, satul de baştină al Brâncovenilor, vast
şi important ansamblu monastic, rezidită şi fortificată de Matei Basarab în 1634— 1635, a fost refăcută de Constantin Brăncoveanu, pentru a
cinsti memoria părinţilor săi înmormântaţi aici. El a reconstruit biserica
mare în 1699, zugrăvind-o în 1702 şi a clădit în imediata vecinătate a
incintei o nouă bolniţă, în 1700. Mănăstirea a ars parţial între 1716—
1718, a fost avariată de cutremurul din 1838, fiind refăcută in 1842 şi
restaurată în 1950— 1951 şi ultima dată in 1973— 1975. De-a lungul latu
rilor de sud şi de nord ale incintei, aproximativ dreptunghiulare, se
înşiră clădirile mănăstireşti : bucătăria, trapeza, chiliile şi alte anexe gos
podăreşti. în colţul de NV se afla casa egumenească, edificiul cel mai
reprezentativ al întregului complex — o clădire impunătoare cu două
nivele şi foişor 2fi.
Ştefănescu, op. cit., p. 100— 192; Teodora Voinescu, Pârvu Mutu
1968, p. 22; Eadem, în Ist. arteior plastice, op. cit., p. 66.
25. I. Barnca. O nouă legătură de Evanghelic de la lirâncovcanu în Revista
istorică română X IV (1944), p. 407— 410.
26. N. Stoicescu, op. cit., p. 152— 163 ; Gr. Ionescu, Istoria arhitecturii, op. cit.,
p. 119— 120, fig. 79; V . Drăguţ, Dicţionar..., p. 69; Idem-N. Săndulescu, op. cit.,
fig. 30; Eparhia Râmnicului şi Argeşului, monografie, 2, Râm nicu V âlcea, 1976,
p. 535.
24. 1. D.
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Biserica mare, cu hramul «Sf. Nicolae», rezidită de Constantin
Brâncoveanu pe locul alteia clădită de Matei Basarab, are 27 m lu n
gime X 7,50 m lărgime şi este de plan triconc, cu turlă pe naos, pro
naos pătrat şi pridvor pe şase coloane de piatră frumos sculptate, ase
mănătoare cu cele din interiorul stăreţiei de la mănăstirea Hurezi.
Chenarul de piatră de la intrare, decorat cu motive vegetale in stil
brâncovenesc, este unul din cele mai frumoase din perioada respectivă
ce ni s-au păstrat. In acelaşi stil sunt sculptate chenarele de piatră de
la ferestre, care se aseamănă mult cu cele de la ferestrele bisericii
Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti şi cu chenarul pietrei de mormânt al
domniţei Ancuţa Brâncoveanu din biserica mănăstirii Hurezi. Aceste
sculpturi sunt atribuite lui Pesena Levino, sculptor italian al lui
Constantin Brâncoveanu, care a murit de ciumă în 1707 şi a fost îngro
pat la mănăstirea Brâncoveni, unde i se păstrează mormântul, cu o fru
moasă cruce de piatră la cap. Sculpturile lui Pesena Levino se disting
prin desenul lor fin şi nervos, care le deosebeşte de sculpturile sârbului
sau dalmatinului Vucaşin Caragea, care a lucrat mult pentru Brânco
veanu şi al cărui chip este zugrăvit în pridvorul bisericii mari de la
Hurezi
Dintre odoarele bisericii mari de la Brâncoveni se păstrează
la Muzeul de artă din Bucureşti o cupă de potir de argint aurit, singura
care a mai rămas dintr-un «discopotir» dăruit de Constantin Brânco
veanu în anul 1686, pe când era mare spătar -8.
Mica biserică a bolniţei (14 X 5 m, la exterior), cu hramul «Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil», are un plan triconc asemănător cu cel al
bisericii schitului «Sf. Ştefan» de la mănăstirea Hurezi (v. mai sus).
Faţadele sunt simple, văruite, încinse cu un brâu la mijloc. Uşa şi
ferestrele au chenare de piatră simple, nesculptate29.
Interiorul păstrează pictura murală originară, inspirată din iconogra
fia secolului al XVII-lea. Spălări şi uşoare repictări mai târzii nu i-au
alterat caracterul iniţial. în cupola naosului dominată de figura lui
Hristos-Pantocrator, înconjurat de îngeri, se observă Gătirea Tronului
(Hetimasia), la est, iar pe cilindru, de sus, în jos : profeţi, reprezentaţi
din faţă ; apostoli, în mers, spre dreapta sau spre stânga, şi medalioane
cu busturi de episcopi. In pandantivi, evangheliştii : Matei, la NE ;
Ioan, la SE ; Luca, la SV şi Marcu, la NV. Picturile din conca absidei
altarului nu se mai păstrează. Pe peretele arcuit al absidei, în registrul
superior, este zugrăvită împărtăşirea Apostolilor; la mijloc, medalioane
cu chipuri de episcopi, iar jos, în al treilea registru, sfinţii ierarhi : Cle
ment al Romei, Iacob, fratele Domnului, Grigore Teologul, Ioan Hrisostom, Vasile cel Mare, Atanasie, Grigore Dialogul şi Nicolae. Prezenţa
Sf. Clement, papă al Romei, alături de ceilalţi ierarhi orientali amin
teşte unele biserici mai vechi din Ţara Românească : bolniţa de la Cozia
(1542— 1543), bisericile de la Snagov (1563), Căluiu (1593— 1594), Bră27. N. Ghika-Budeşti, op. cit., p. 69 şi fig. 334— 346; Gr. Ionescu, op. cit..
p. 83 şi 118; fig. 79; I. Dumitrescu, Capitelul în arhitectura din Ţara Românească
Sn Pagini de veche artă românească, IV, Bucureşti, 1981, fig. 167.
28. C. Nicolescu, Argintăria..., nr. 110.
29. N. Ghika-Budeşti, op. cit., p. 69 şi fig. 330— 333.
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deştii-Bătrâni, jud. Dolj (sfârşitul sec. XVI) şi mănăstirea Dinir-un lemn
(1646), unde, la baza cupolei de deasupra naosului apar busturi de papi,
reprezentări neobişnuite în bisericile ortodoxe din Ţara Românească. In
conca absidei laterale de sud a naosului se află Schimbarea la faţă, iar
în cea de nord, învierea sub forma Coborârii la iad. Pe peretele de vest,
în registrul de jos, sunt pictaţi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, hra
mul bisericii, iar in colţul de SV, Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena,
de o parte şi de alta a Crucii Răstignirii. In pronaos, Acatistul Bunei
Vestiri este rezumat la numai două scene: Buna Vestire şi întâlnirea
Maicii Domnului cu Elisabeta, mama Sf. Ioan Botezătorul — caracteris
tică a picturii bisericilor secolului al XVIII-lea din Ţara Românească,
unde se va reduce numărul scenelor Imnului Acatist. Pe pereţii de sud,
nord şi vest, în registrul infei'ior, sunt zugrăvite portretele ctitorilor :
Matei Basarab, Constantin Brâneoveanu şi alte personaje din aceeaşi
familie voievodală -50.
7. Biserica palatului din Doiceşti (1705— 1706)

La Doiceşti (sat, municipiul Târgovişte, jud. Dâmboviţa), în apro
pierea celei de a doua capitale a sa, pe locul unor curţi boiereşti pe
care le-a cumpărat de la familia Bălăceanu, Constantin Brâneoveanu a
ridicat o reşedinţă domnească, azi în ruină, şi, în cadrul ei, o biserică-paraclis, cu hramul «Naşterea Maicii Domnului». Pisania bisericii este din
20 septembrie 1706, iar pe un clopot se află o inscripţie din septem
brie 1705. Deci, data zidirii ei : 1705— 1706. Biserica, de plan dreptun
ghiular, cu dimensiunile, la exterior, de 25 X 8 m, este împărţită în
altar, naos, pronaos şi pridvor. Altarul, semicircular în interior şi cu
cinci laturi la exterior, acoperit de obişnuita semicalotă, sferică, este
prevăzut cu două mici nişe laterale, egale între ele, pentru proscomidie
şi diaconicon. Tâmpla este de zid. Naosul, mai mare decât pronaosul,
este acoperit, ca şi acesta, de o calotă sferică pe pandantivi, sprijinită
pe câte patru picioare puternice de zidărie, înălţate în colţurile fiecăreia
din cele două încăperi. Un perete plin, întrerupt la mijloc de o intrare,
separă naosul de pronaos. Deasupra calotei pronaosului se înălţa turnul-clopotniţă, la care se urca pe o scară adăpostită de un mic turn de
pe latura de nord, poligonal la exterior şi circular în interior. Spre deo
sebire de alte biserici din aceeaşi perioadă, accesul la turnul-clopotniţă
se făcea din interiorul pronaosului. Pridvorul, acoperit de o calotă sferică,
pe pandantivi, mai mică, rezimată pe console, se distinge prin arcadele
elegante în trilob, susţinute de şase coloane de piatră bine proporţionate, cu fusul canelat în spirală şi cu capiteluri largi, pătrate, decorate
cu foi de acant sculptate. Bazele se aseamănă ca formă şi decor cu capi
telurile, cu deosebirea că sunt răsturnate (cu decorul în sus), fusurile
coloanelor răsărind din câte o tulpină de foi de acant. Chenarul de
piatră al uşii de la intrare, terminat în partea de sus cu acolada frântă
30.
p. 15o— 156.
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cunoscută pentru această perioadă, este frumos decorat cu un ornament
vegetal specific sculpturii brâncoveneşti.
La exterior, două contraforturi laterale, în dreptul colţurilor de SV
şi NV ale naosului, se presupune de unii că au fost adăugate cu prilejul
unei reparaţii mai târzii. Tabloul votiv arată însă că ele au existat de
la început. Un brâu orizontal acoperit de urme de zugrăveli, încinge
biserica mai sus de mijloc, ridicându-se şi mai mult în dreapta pridvo
rului. Urme de zugrăveală se mai văd pe faţada de sud a bisericii propriu-zise şi pe toate cele trei faţade ale pridvorului. Se pare că zugrăve
lile exterioare, mai puţin dezvoltate în epoca brâncovenească, au fost
refăcute şi completate mai târziu, către sfârşitul secolului al XVIII-lea,
când a fost acoperită cu zugrăveli şi cornişă. Ferestrele mari au un
chenar simplu. în schimb, ferestrele mici, de deasupra brâului median,
sunt acoperite cu câte o placă de piatră ajurată, frumos sculptată.
Interiorul bisericii păstrează zugrăveala originară, asemănătoare cu
a bisericii mari domneşti din Târgovişte, reîmprospătată mai târziu,
care incă n-a constituit obiect de studiu special. Deosebit de interesam
este tabloul votiv cu Constantin Brâneoveanu, Doamna Maria, cei patru
fii şi şapte fiice, toţi la o vârstă mai înaintată 31. Probabil de la biserica
palatului din Doiceşti provine o frumoasă icoană pe lemn reprezentând
«Intrarea în biserică a Maicii Domnului», azi la Muzeul de artă al
României. Un sfeşnic de lemn frumos sculptat a ajuns în biserica mare
domnească din Târgovişte 32.
8. Biserica mănăstirii «Sfântul Ioan cel Mare»
sau «grecesc» din Bucureşti (1703), dărâmată
Biserica mănăstirii cu hramul «Tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul», cunoscută sub numele de «Sf. Ioan cel Mare» sau «gre
cesc», una din mănăstirile mari din Ţara Românească, renumită pentru
vindecările de boale ce se făceau «într-acest sfânt lăcaş», a fost
construită din temelie de Constantin Brâneoveanu, pe locul bisericii mai
vechi, «foarte întunecoase», ctitorie a marelui vistier Andrei, socrul lui
Preda Buzescu, de la sfîrşitul secolului al XVI-lea, care se dărăpănase.
Pridvorul bisericii lui Brâneoveanu avea stâlpi frumoşi de piatră. Parte
din sculpturile în piatră ale acestei biserici se păstrează in lapidariul de
la biserica Stavropoleos. La 1846, călătorul rus Uspenski o descrie ca
fiind o «biserică mare şi frumoasă», remarcând în mod deosebit «despărţitura dinspre apus, construită pentru femei». Biserica şi clădirile dim
prejur au fost dărâmate în 1895— 1896, pel ocul lor ridicându-se actualul
In amintirea Iui
Constantin
Brâneoveanu.
şi viaţa lui. Ochire arheologică şl istorică.
Bucureşti, 1914, p. 92; N. Ghika-Budeşti, Op. cit., p. 60, fig. 180— 186; Gr. Ionescu.
op. cit., p. 80 şi 166, fig. 113; Em. Lăzărescu, în Istoria artelor plastice, op. cit.,
p. 46; T. Voinescu, ibidem, p. 88, fig. 108; V. Drăguţ, Dicţionar..., p. 129.
32. Idem — N. Săndulescu, op. cit., fig. 53, 57 şi 104; N. Stoicescu-Cristian
Moisescu, Tărgoviştea şi monumentele sale, Bucureşti (Meridiane), 1979, p. 107— 114,
31. V irgiliu
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palat al Casei de Depuneri (CEC) 33. Din zestrea fostei mănăstiri se mai
păstrează în colecţiile Muzeului de artă din Bucureşti două odoare de
argint aurit, dăruite acesteia de Constantin Brăncoveanu şi Doamna
Maria, la 1 şi 3 mai 1703. Prima piesă este o anajorniţă făurită de
meşterul Petrus Hiemeschi II din Braşov şi are forma unui taler, cu
fundul adâncit (diam. 0,335 m, greutatea 0,732 kg). In medalionul central
de pe faţa interioară se află bustul înaripat al sfântului Ioan Boteză
torul, iar pe margine un bogat ornament vegetal în relief şi inscripţia
de danie în limba română, ou litere chirilice. A doua piesă este o ferecătură de Evanghelie semnată de meşterul Stephanus Weltzer din Bra
şov. Plăcile de argint aurit aplicate pe scoarţe de lemn, îmbracă o
Tetraevanghelie greco-română, tipărită la Bucureşti, în 1693. Pe placa
din faţă, în centru, este reprezentată in relief Coborirea la iad, iar de
jur împrejur, în chenare mici dreptunghiulare, scene în legătură cu
Patimile, cu excepţia chenarelor de la cele patru colţuri, în care sunt
înfăţişaţi evangheliştii, la masa lor de lucru. Placa din spate este domi
nată de figura sfântului Ioan Botezătorul, hramul mănăstirii, reprezen
tat din faţă, înaripat, gesticulând cu mâna dreaptă, iar în cea stângă
ţinând un rotulus desfăşurat. în dreapta sfântului, puţin mai înapoi, şi
reprezentat mai mic, un copac, de care este răzimată o secure, ilustrare
a cuvintelor înainte Mergătorului : «Iată şi securea stă la rădăcina
pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună, se taie şi se aruncă în
ioc» (Matei 3, 10). De jur împrejur, scene din viaţa Sf. Ioan Botezătorul,
iar în partea de jos, inscripţia de danie In limba grecească34.
9. Mănăstirea «Sf. Sava» (1707— 1709), dărâmată

Pe locul statuii lui Mihai Viteazul din faţa Universităţii din Bucu
reşti, se înălţa, începând de la sfârşitul secolului al XVI-lea — începutul
celui de al XVII-lea, o mică mănăstire, cu hramul «Buna Vestire»,
cunoscută sub numele de «Sf. Sava», după mănăstirea cu acelaşi nume
de lângă Ierusalim, căreia îi era închinată. Constantin Brăncoveanu
încercând să o repare, clădirea «foarte slabă fiind... s-a surpat», ca şi
biserica Sf. Ioan. Brăncoveanu a dărîmat-o de tot şi în locul ei a zidit
altă mănăstire «iscusită şi frumoasă, adăugând pe lângă dânsa şi alte
oase» pentru şcoală, totul fiind gata la 20 iulie 1709 (data pisaniei ce se
păstrează la Muzeul de artă al României). La 13 sept. 1710, Radu Dudescu, mare sluger, ispravnic al lucrărilor de construcţie, înştiinţa pe
Hrisant Nottara, patriarhul Ierusalimului, că «a luat sfârşit clădirea
sfintei biserici şi e fără lipsă de toate, atât la zugrăvit, cât şi la aşternerea de lespezi, catapeteasma şi alte lucrări de nevoie». Unele lucrări
au mai continuat însă şi în anii imediat următori, când mănăstirea era
apreciată ca «foarte frumoasă». în clădirile mănăstirii a funcţionat prima
şcoală superioară din Ţara Românească, înfiinţată in 1695 de Constantin
Brăncoveanu. După repetate incendii şi refaceri, pe la mijlocul seco
33. N. Stoicescu, R e pe rto riul..., B ucureşti, op. cit., p. 287— 289; In s c rip ţiile
m edievale, op. cit., nr. 453.
34. Corina Nicolescu, A rg in tă ria ..., nr. 169, fig. 104 şi nr. 356, fig. 240.
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lului al XlX-lea, biserica şi clădirile dimprejur ajunseseră intr-o stare
greu de refăcut, temeliile lor fiind îngropate sub nivelul străzii. De
aceea, în jurul anului 1870, au fost dărâmate, pe locul lor înăltându-se
actualul palat al Universităţii şi statuia mai sus amintită35.
10. Biserica «Sf. Gheorghe Nou» din Bucureşti (1707)

Pe locul actualei biserici Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti fusese
construită în secolul al XVI-lea o mănăstire cu o biserică având ace
laşi hram, despre care Constantin Brâncoveanu arăta la 1 sept. 1707
că «fiind de multă vreme zidirea ei, cât se vedea mai mult spre
surpare» (Acad. R., XI/31). în secolul al XVII-lea mănăstirea
era închinată la Sf. Mormânt. în timpul domniei lui Antonie Vodă
din Popeşti (1669— 1672), Panaiotachi Nikosios, marele dragoman al
Porţii, a început să zidească în jurul vechii biserici noi clădiri şi chilii,
ispravnic fiind viitorul domn Şerban Cantacuzino, pe atunci mare spă
tar. Murind Nikosios, clădirile au rămas neterminate. Aşa cum se afla,
mănăstirea Sf. Gheorghe a fost închinată Patriarhiei de Ierusalim
(1673), în casele ei locuind patriarhii când veneau la Bucureşti. In
timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, chiliile şi casele mănăstirii
au fost terminate de Dositei, patriarhul Ierusalimului, cu ajutorul bă
nesc al Voievodului şi al negustorului Apostol, ispravnic fiind marele
agă Ianache Văcărescu (1698). Patriarhul Dositei îl rugase pe domn
să refacă şi biserica pe măsura noilor clădiri ale hanului. Constantin
Brâncoveanu «den râvna cea cătră Dumnezeu şi den evlavia cea ce
pururea acest blagocistiv domn avea, s-au îndemnat dă au stricat şi
au sfărâmat acea ci să zice mică şi întunecoasă biserică şi den temelie
au zidit-o mare şi prea frumoasă mănăstire, care poci zice că asemenea
ei raru să să poată afla în lume» 36. Vechea biserică a fost dărâmată
în 1705, iar în 1705— 1706 pe locul ei a fost construită alta «mare şi
minunată şi frumoasă», cu tâmplă «minunată» şi cu pardoseală de
marmură. Meşterii au fost aceiaşi care lucraseră şi la mănăstirea Hu
rezi : Manea, vătaful de zidari, Vucaşin Caragea, pietrarul şi Istrate
lemnarul, biserica fiind zugrăvită de Pârvu Pârvescu, zis «Mutu». La
29 iunie 1707, biserica terminată a fost tâmosită cu mare pompă, în
prezenţa patriarhului Hrisant Nottara al Ierusalimului37.
La 1 iulie 1707 Constantin Brâncoveanu arăta că, din câte biserici
erau (în Bucureşti), noua ctitorie era cea mai înaltă, cea mai mare şi
mai împodobită. La 28 aprilie 1713. mitropolitul Ierotei afirma că era
cu puţin mai prejos decât «preafumcasa» biserică Sf. Sofia din Constantinopol. Clericul rus Ipolit Vîşevski. care o văzuse în 1711, mărtu
risea că «biserica e foarte frumoasă şi-i făcută cu multă cheltuială,
35. N. Stoicescu, op. cit., p. 295— 296; T. G. Bulat, Daniile lui Constantin
Vodă Brâncoveanu pentru Orientul ortodox, in «Biserica Ortodoxă Română», 32
(1964), nr. 9— 10, p. 940— 911 ; Inscripţiile medievale, op. cit., nr. 585.
36. Radu logofătul Greceanu, op. cit., p. 162; Inscripţiile medievale, op. cit.,
nr. 382.
37. N. Stoicescu, op. c!t.. p. 281— 282; T. G. Bulat, op. cit., p. 941.
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mai mult decât oricare alta», iar Anton Maria del Chiaro, cunoscutul
secretar al lui Constantin Brâneoveanu, folosea pentru aceeaşi clădire
calificativul «bellissima». Insă nu la mult timp după ce fusese târnosită, o serie de calamităţi au început să se abată asupra bisericii şi clă
dirilor din jurul ei. In martie 1718 mănăstirea a ars, după care a fost
reparată. Cutremurul din 1802 a lăsat biserica fără turle. în august
1804 — biserica şi hanul au ars din nou, fiind iarăşi reparate, dar
întregul complex a fost distrus de marele incendiu din 23 martie 1847.
în urma lucrărilor conduse de arhitectul Villacrosse, biserica a fost
refăcută şi transformată (1853), interiorul fiind pictat din nou de
C. Lecca şi Mişu Popp38. în ultimii ani, monumentul, după ce suferise
şi de pe urma cutremurelor din 1940 şi 1977, a fost readus la forma
din timpul lui Brâneoveanu, In limita posibilităţilor, urmând ca inte
riorul să fie zugrăvit din nou in stilul picturii brâncoveneşti.
Biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucureşti reproduce aproape întoc
mai, dar la dimensiuni mai mari, planul bisericii principale a mănăs
tirii Hurezi, meşterii care le-au construit şi înfrumuseţat pe amândouă
fiind, după cum s-a arătat, unii şi aceiaşi ■
w. Ambele reproduc în mare
planul şi structura monumentală a bisericii lui Neagoe de la Curtea
de Argeş, înscriindu-se împreună cu bisericile mănăstirilor de la Căldăruşani (1638), Cotroceni (1680), Văcăreşti (1722) şi cu catedrala pa
triarhală din Bucureşti (1658), în grupa bisericilor de plan trilobat, cu
pronaosul supralărgit şi fragmentat^ cu puncte de sprijin izolate pentru
susţinerea bolţilor40. Măsurată la exterior, biserica are 40 X 16 m, fiind
una din cele mai mari din Bucureşti. întocmai ca la Hurezi, două mici
încăperi boltite, folosite pentru proscomidie şi diaconicon, flanchează
absida altarului. Pronaosul, mult mai larg decât naosul, era despărţit
de acesta printr-un zid, cu intrare la mijloc, care a fost dărâmat, locul
lui luându-1 un mare arc. în urma ultimelor cercetări s-a observat că
pronaosul era de tip central, cu patru stâlpi şi boltire în cruce greacă,
ca la Văcăreşti şi deosebit de Hurezi. între pronaos şi naos era o mare
arcadă, pe două coloane. Deci, în interiorul bisericii se aflau şase co
loane, din care patru în centrul pronaosului şi două aparţinând celor
trei arcade dintre pronaos şi naos. Pridvorul, astăzi mult transformat,
era la început mai spaţios decât al bisericii Patriarhiei din Bucureşti.
După cum se vede la Hurezi, el era mai scund decât corpul bisericii,
cornişa lui aflându-se imediat peste brâul orizontal. Arcadele, în formă
de semicerc, se răzimau pe coloane de piatră groase şi de proporţii
scunde, sculptate cu caneluri în spirală şi cu balustrade ajurate între
ele. Coloanele erau în număr de şapte pe faţada principală şi câte trei
pe faţadele laterale. Din decorul exterior se mai păstrează brâul gros,
decorat cu motive florale şi chenarele sculptate ale ferestrelor, deco
38. N. Stoicescu, op. c il., p. 284— 283.
39. Gr. Ionescu, Is to ria a rh ite c tu rii, op. c it., p. 69 (Idem, A rh ite c tu ra ..., p. 374),
atrage atenţia că, m ăsurată în interior, distanta de la intrarea în pronaos până
sub fereastra absidei altarului este la «Sf. Gheorghe-Nou» din Bucureşti de 30 m,
îa tim p ce la Hurezi aceeaşi distantă este de 23,50 m.
40. Ibidem , p. 93 (Ibid em , p. 372).
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rate cu motive vegetale, în genul celor de la biserica mănăstirii Antim
(1715). Aşa cum se văd astăzi, chenarele ferestrelor sunt mai mari decât
cele de la origine 4*.
Tâmpla (iconostasul) de lemn sculptat, acoperit cu preparaţie de
ipsos şi aurit (1705— 1706), este de asemenea foarte asemănătoare cu
cea a bisericii mari de la mănăstirea Hurezi, atât în ceea ce priveşte
arhitectura, cât şi decoraţia sculptată. Ea este ornamentată cu motive
vegetale, geometrice, zoomorfe şi antropomorfe. In mijlocul arhitravei
este sculptat arborele lui lesei, sub formă redusă (numai cu rădăcina,
lesei). Balustrada şi timpanele arcelor de la icoanele prăznicare sunt
decorate cu motivul capului de înger între două sau opt aripi. în m ij
locul brâului decorativ, împodobit cu motive vegetale, se află un me
dalion cu reprezentarea vulturului bicefal. Uşile împărăteşti sunt n o i/l2.
Din interiorul bisericii mai trebuie amintite în mod special les
pedea împodobită cu ornamente vegetale şi cu stema Ţării Româneşti,
fără nici o inscripţie, ce acoperă osemintele lui Constantin Brăncoveanu,
aduse din insula Halki şi înmormântate în taină de Doamna Maria în
biserica Sf. Gheorghe Nou, în 1720, şi candela de argint în stil brâncovenesc, decorată cu floarea soarelui ajur, agăţată deasupra mormân
tului. Candela poartă următoarea inscripţie : «Această candelă, ce s-au
dat la s(ve)ti Gheorghe cel Nou, luminează unde odăhnescu oasele feri
citului Domnu lo Costandin Brăncoveanu Basarab Voevod şi iaste fă
cută de Doamna Mării Sale, Mariia, carea şi Măriia Sa nădăjduiaşte
în Domnul, iarăşi aici să i se odihnească oasele. Iulie în 12 zile, leat
7228» (~ 1720)43.
Dintre obiectele bisericeşti de mare valoare materială şi artistică,
ce se adăugau la strălucirea monumentului brâncovenesc, s-au mai
păstrat unele broderii şi ţesături, din rândul cărora fac parte o pereche
de mânecuţe ou reprezentarea Bunei Vestiri, poale de icoane de pluş
roşu cu stema Ţării, ţesute la Veneţia ş.a. v'. O menţiune aparte merită
o pereche de ripide şi o legătură (ferecătură) de Evanghelie de argint
aurit. Primele datează din anul 1702 şi sunt împodobite pe o faţă cu
reprezentările : Deisis (în centru), Gătirea Tronului, Evangheliştii,
Sf. Constantin şi Elena, îngeri, profeţi, şi pe cealaltă cu : Sf. Gheorghe
călare, omorând balaurul (în centru), învierea, simbolurile evangheliştilor, îngeri, iar în partea de jos, Constantin Brăncoveanu cu Doamna
Maria şi patru din copiii lor rugându-se în genunchi. Ferecătură de
Evanghelie, executată de meşterul Georg May II din Braşov, în 1707,
constă din două plăci de argint aurit, aplicate pe scoarţe de lemn care
îmbracă o Tetraevanghelie greco-romană tipărită la Bucureşti în 1693.
41. N. Ghika-Budeşti, op. ci!., p. 86, fig. 570— 5 7 7 ; Şt. Balş, în B ulet. mort.
is to ric e şi de artă, 2/1981, p. 83— 88.
42. Florentina Dumitrescu, op. cit., p. 50— 51, fig. 44— 46.
43. Virg. Drăghicescu, M o rm â n tu l Iu i C onstantin B răncoveanu Basarab voe vod ,
în B ulet. Com. M on. Isto rice , V II (1914), p. IM — 126; In s c rip ţiile m edievale, op. cit.,
nr. 386.
44. Virg. N. Drăghiceanu, In am intirea..., p. 72; M.-A. Musicescu, în Ist. a r
te lo r plastice , op. cit., p. 85.
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In medalionul central al plăcii din faţă este reprezentată Coborârea la
iad, ca simbol al învierii ; în chenarul dreptunghiular al acestuia,
14 scene în legătură cu Patimile şi învierea, iar în cele patru colţuri
ale chenarului, Evangheliştii scriind la masă. Pe coperta din spate, în
chenarul dreptunghiular bogat înflorat, din centru, se află figura sfân
tului Gheorghe reprezentat din faţă, in atitudine de orant, cu cruce în
mâna dreaptă. Doi îngeri in zbor susţin deasupra capului sfântului o
coroană. Pe trei laturi ale plăcii, în chenare mici, cincisprezece scene
cu reprezentări din viaţa sfântului, iar în partea de jos, îngenunchiaţi
faţă în faţă, Constantin Brâncoveanu şi Doamna Maria, rugându-se. De
o parte şi de alta tulpini cu flori de lalele ; sus, inscripţia cu numele
Domnitorului şi al soţiei sale, iar jos, indicarea datei «leat 7215»
(= 1706— 1707)
11. Biserica fostei mănăstiri «Adormirea M aicii Domnului»
din Râmnicu Sărat (1691— 1697)

împreună cu unchiul său, marele spătar Mihail Cantacuzino, Con
stantin Brâncoveanu a zidit din temelie mănăstirea cu hramul «Ador
mirea Maicii Domnului» din oraşul Râmnicu Sărat şi pentru că era la
hotarul de răsărit al Ţării, în calea năvălirilor «şi mai mult a tătarilor,
drept aceea, măria sa pus-au nevoinţă dimpreună cu unchiul mării sale
ce s-au zis mai sus, de o au făcut cu tărie, ca multora scăpare şi apă
rare să fie ; care cu mile întărind-o şi cu toate cum să cade împodobind-o, la sfânta şi dumnezeiască mănăstire de la muntele Sinai o au
închinat, spre vecinica pomenire»/,c. Mănăstirea avea o incintă patrulateră, cu ziduri înalte de opt metri, prevăzute cu drum de straje şi
metereze, iar la colţuri cu turnuri puternice de apărare. în mijlocul
incintei a fost înălţată biserica de plan triconc, cu turlă pe naos, pro
naos fără turlă şi pridvor pe coloane de piatră. Altarul ocupă absida
adâncă dinspre răsărit, puternic arcuită în interior şi cu cinci laturi
la exterior, fiind prevăzut spre N şi S cu două mici încăperi pătrate,
construite în afara perimetrului bisericii, pentru proscomidie şi diaconicon. Tâmpla este de zid. Naosul este acoperit de o cupolă pe pan
dantiv (refăcută în întregime) şi are absidele laterale străbătute de
câte două ferestre, ceea ce constituie o inovaţie. Pronaosul, mai larg
decât naosul, este despărţit de acesta prin patru coloane de piatră ele
gante, din care cele două din mijloc sunt libere, iar cele două laterale
angajate în zid, toate pe piedestal înalt, zidit, cu baze şi capiteluri
frumos sculptate, iar fusul decorat în torsadă cu lujeri şi flori în relief.
Deasupra încăperii aproape pătrate a pronaosului, prevăzută spre N
şi S cu câte două ferestre, ca şi naosul, se află o calotă sferică pe
pandantivi, răzimată la colţuri pe patru picioare de zidărie cu capite
45. N. Iorga, • Arginturile» lui Constantin Brâncoveanu, în Bulet. Corn. Mon.
Istorice, V II (1914), p. 100, fig. 13— 14; p. 101, fig. 19; Corina Nicolescu, Argin
tăria..., nr. 357, fig. 250— 251 ; Eadem, Arta metalelor preţioase..., nr. ©1 ; Inscrip
ţiile medievale, op. cit., nr. 262, 385 şi 904.
46. Radu logofătul Greceanu, op. cit., cap. 40, p. 116; T. G. Bulat, op. c/f.,
p. 938.
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luri sculptate. Pridvorul, partea cea mai eleganţii şi mai decorativă a
întregii construcţii, este prevăzut cu largi arcade susţinute de coloane
subţiri de piatră, pe postament de zid. Bazele, fusurile cu ornament in
torsadă şi capitelurile coloanelor sunt bogat împodobite cu motive ve
getale. El este acoperit de două mici calote sferice, aşezate trans
versal, râzimate pe console. Cea mai aleasă podoabă a pridvorului este
portalul către pronaos, socotit «cea mai elaborată şi mai izbutit reali
zată operă de acest gen din întreaga epocă brâncovenească» (V. Drăguţ).
Usciorii portalului sunt bogat împodobiţi cu vrejuri în relief. Fiecare
uscior este bublat de câte un mic pilastru cu ornamente asemănătoare
cu ale uscioarelor. La baza şi pe coronamentul pilaştrilor sunt sculptate
simbolurile evangheliştilor, pe care le vom întâlni nu mult mai târziu
la portalul bisericii Colţea din Bucureşti (cca. 1700), ctitorie a aceluiaşi
mare spătar Mihail Cantacuzino, ctitor împreună cu Brâneoveanu la
biserica Adormirii din Râmnicu Sărat. Deasupra arcului trilobat cu
acoladă centrală al portalului, se află pisania cu litere excizate, dea
supra căreia, la mijloc, apare, cu aripile întinse, acvila bicefală, sim
bolul Cantacuzinilor de origine bizantină. Mai sus, într-un chenar spe
cial, cu ornamente în stil baroc, este reprezentată acvila conturnată,
stema Ţării Româneşti. întreaga lucrare presupune mâna unui meşter
pietrar, stăpân pe meseria lui şi admirabil interpret al aparatului orna
mental şi heraldic stabilit de ctitori. Minunata operă sculpturală a
portalului şi a întregii biserici este atribuită pietrarului Mira (?). Tot
lui i se datorează probabil chenarele de piatră frumos sculptate cu or
namente vegetale şi ou câte un cap de înger înaripat dedesubt, ale
ferestrelor bisericii/l7. în schimb, un stâlp-atlant de la aceeaşi mănăs
tire, ajuns în Muzeul de artă brâncovenească de la Mogoşoaia, repre
zentând pe Samson în lupta cu leul, este opera sculptorului Lupu
Sărăţan 4S.
Pictura interiorului, executată de cel mai bun zugrav de biserici
român al epocii, Pârvu Pârvescu-«Mutu», se încadrează in tradiţia se
colului al XVII-lea, ducându-ne cu gândul mai departe în trecut, la
biserica domnească «Sf. Nicolae» de la Curtea de Argeş. Marele zugrav
a respectat canoanele iconografice tradiţionale, dar a şi adus mai multe
elemente noi, acordând o deosebită atenţie temelor biblice în care a
putut să introducă unele aspecte din realitatea înconjurătoare şi mai
ales portretelor de ctitori. în altar sunt înfăţişate Cortul mărturiei, Cel
vechi de zile, unele praznice împărăteşti, două teme din viaţa Fecioarei
Maria (Naşterea şi Intrarea în biserică), Jertfa lui Abraam şi împărtă
şirea Apostolilor, cu două sfinte mese şi Hristos reprezentat de două
ori. Pe peretele de nord apare parabola celor zece fecioare, temă izo
lată şi nelegată de celelalte scene. în registrul de jos al absidei alta
rului, de la nord spre sud, sunt zugrăviţi marii ierarhi : Nichifor, Iacob,
47. N. Ghika-Budeşti, op. cit., p. 45— 46, fig. 469— 480; V. Drăguţ, T ra d iţiile
c tito ric e ş ti la C u rb u ra C a rp a ţilo r, în S p iritu a lita te şi is to rie la In to rs u ra C a rp a ţilo r,
voi. II, Buzău, 1983, p. 166— 168 şi pl. IV, 19, 20.
48. Pavel Chihaia, Un s c u lp to r rom ân d in
rat an, în R evista M uze elor, V, 1968, 1, p. 17— 22.
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Grigore şi Nicolae. în conca absidei de nord a naosului este repre
zentată Coborârea la iad, iar în cea de sus înălţarea. Pe pereţi, scene
în legătură cu minunile şi învăţătura M ântuitorului; pe peretele de
vest, ca de obicei, Adormirea Maicii Domnului. La nord-vest, în re
gistrul superior, se văd : Banchetul lui Irod, Dansul Salomeei, Predica
de pe munte şi înmulţirea pâinilor. In al doilea registru, pe peretele
de sud, se află Buna Vestire, Naşterea, Tăierea împrejur şi Botezul
lui Iisus ; pe cel de nord : Schimbarea la faţă, învierea lui Lazăr, In
trarea în Ierusalim şi trei scene în legătură cu Patimile, iar în unghiul
de nord-vest, Arhanghelii Mihail şi Gavriil. Intr-un cadru de fereastră
apare Iisus «înger al marelui sfat». în calota pe pandantivi a pronaosu
lui tronează Maica Domnului cu Iisus pe genunchi; pe boltă, în mici
tablouri, este desfăşurat Acatistul Maicii Domnului, iar pe pereţi, Ca
lendarul (Monologiul) şi portretele ctitorilor, printre care primul loc îl
ocupă Constantin Brăncoveanu cu familia sa. în pridvor, pe peretele
de răsărit, fragmente din Judecata din urmă : drepţi, episcopi, apostoli,
raiul, Maica Domnului, patriarhi, fluviu de foc.
Pictura bisericii «Adormirea Maicii Domnului» de la Râmnicu
Sărat este una din primele opere de maturitate ale zugravului Pârvu
Mutu, în care acesta se vădeşte ca un maestru desenator şi colorist,
iscusit făuritord e compoziţii figurative şi neîntrecut portretist. Monu
mentul în întregime este cel dintâi edificiu la care stilul brâncovenesc
s-a afirmat din plin : în arhitectură, în plastica decorativă sculptată şi
în pictura m urală/|9.
B. ÎMBUNĂTĂŢIRI, ADAOSURI, ÎNNOIRI ŞI DARURI
LA CTITORII BISERICEŞTI DIN ŢARA ROMÂNEASCA
1.
Mănăstirea Bistriţa, jud. Vâlcea ctitorie a boierilor Craioveşti
(1492— 1494), rude dinspre tată ale lui Constantin Brăncoveanu, a fost
reparată de acesta în 1683, pe când era mare spătar. în 1688, pe când
era mare logofăt, viitorul domn a dăruit mănăstirii o frumoasă uşă
de lemn în două canaturi, sculptată cu motive geometrice, vegetale şi
zoomorfe, pe care se află şi o inscripţie în limba română, pe mai multe
rânduri, menţionând numele donatorului, data şi pe meşterul Basili
Iarock Shigir. Un canat cu începutul inscripţiei se află azi la mănăs
tirea Arnota, iar celălalt, cu continuarea şi sfârşitul ei, la biserica
Ţigănia din Bistriţar,n. în 1683, marele spătar Constantin Brăncoveanu
a dăruit mănăstirii o Evanghelie tipărită la Mitropolia din Bucureşti
în. 1682 şi făurită cu plăci de argint aurit de meşterul E. V. din Braşov.
Pe placa din faţă este reprezentată învierea, scenă încadrată de meda
lioane cu figurile apostolilor. Pe verso, Iisus pe cruce, încadrat de
Maica Domnului şi Sf. Ioan Evanghelistul, în medalioanele din chenar
49. I. D. Ştefănescu. La peinture..., p.
142; V. Drăguţ, op. cit., p. 167— 168, pl. IV ,
50. N. Stoicescu, Bibliografia..., Ţara
Dicţionar..., p. 56; Eparhia Râmnicului...,
op. cit., p. 58, fig. 60.
B. O. R. — 10

195— 199; Idem, Aria feudală..., p. 141—
19.
Românească, op. cit., p. 133; V. Drăguţ,
1, 1976, p. 174; Florentina Dumitrescu,

146

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

figuri de profeţi şi în cele patru colţuri simbolurile Evangheliştilor.
Doi ani mai târziu, în 1685, Brâncoveanu a dăruit mănăstirii Bistriţa
două anafomiţe de argint aurit, făurite de acelaşi meşter E. V. din
Braşov. Una are în centru Adormirea Maicii Domnului, icoana hramu
lui mănăstirii, şi pe margine medalioane cu busturile apostolilor. Cea
laltă poartă în centru figura Maicii Domnului cu coroană pe cap, şi cu
pruncul lisus pe braţul stâng, ţinând în mâna dreaptă un sceptru şi
călcând peste un şarpe care înconjoară globul pământesc — repre
zentare neobişnuită în iconografia ortodoxă (v. aceeaşi scenă mai jos).
Pe margine, de jur împrejur, opt medalioane cu figuri de profeţi, le
gate între ele prin bogate motive florale. în acelaşi an (1685), mănăs
tirea a primit în dar de la Constantin Brâncoveanu, mare spătar, o
pereche de ripide de argint aurit, semnate tot cu siglele E. V. şi bogat
împodobite cu reprezentări religioase pe ambele părţi : Naşterea, Pre
zentarea la templu, Buna Vestire şi Adormirea Maicii Dom nului; opt
scene din viaţa lui lisus, Schimbarea la faţă, simbolurile Evangheliş
tilor, arhanghelii Mihail şi Gavriil, profeţi, sfinţii Nicolae şi Grigore
Decapolitul, ale cărui moaşte se află la Bistriţa. Două sfenice de ar
gint, parţial aurit, lucrate de meşterul Thomas Klosch din Braşov, în
1687, pe când Constantin Brâncoveanu era mare logofăt, şi o candelă
de argint ajurat, cizelat şi aurit, de acelaşi meşter, în 1689— 1690, când
Brâncoveanu era deja Domn, completează seria odoarelor bisericeşti
dăruite de el mănăstirii Bistriţa şi care se păstrează in prezent la
Muzeul de artă al României 51.
2.
Mănăstirea Dintr-un Lemn, zidită în 1635 de Preda Brânco
veanu, nepot de văr al lui Matei Basarab şi bunicul lui Constantin
Brâncoveanu, a fost printre cele pe care «le-au mai adaos măria sa
şi le-au întărit cu mile şi cu podoabe scumpe de biserică» 32. în calitatea
sa de urmaş al ctitorului, Constantin Brâncoveanu s-a afirmat tot
timpul ca mare binefăcător al mănăstirii Dintr-un Lemn. Dintre nu
meroasele danii făcute de el la această mănăstire, cea mai veche pe
care o cunoaştem este o ferecătură de Evanghelie din 1684, pe când
Brâncoveanu era mare spătar. Plăcile de argint aurit, făurite de meş
terul E. V. din Braşov, sunt aplicate pe scoarţe de lemn care îmbracă
o tipăritură românească din 1682, făcută la Mitropolia din Bucureşti.
Pe faţă, în cîmpul central, Coborârea la iad. în chenarul împodobit cu
medalioane în stil baroc, apostolii; sus, învierea sub forma occiden
tală a lui Hristos ieşind din sarcofag, iar jos, sarcofagul gol, păzit de
înger şi femeile mironosiţe la mormânt. Pe coperta din spate, Maica
Domnului cu pruncul lisus pe braţul stâng şi cu sceptru în mâna
dreaptă, striveşte cu piciorul capul unui şarpe încolăcit în jurul glo
bului pământesc — temă occidentală, întâlnită printre statuile gotice
(v. aceeaşi scena mai sus). Pe margini, profeţi; la colţuri simbolurile
evangheliştilor, în medalioane, ca şi cele de pe coperta din faţă.
51. Corina Nicolescu, A rg in tă ria ..., nr. 159— 160,
347; Eadem, A rta m e ta le lo r preţioase..., nr. 65, 79 şi 87.
52. Radu logofătul Greceanu, op. cit., p. 106.

223— 224.

278,

316— 317
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La 25 iulie 1684, marele spătar Constantin Brâneoveanu însemna
cu propria mână pe şase file diferite ale Evangheliei că aceasta este
a mănăstirii Dintr-un Lemn, nu a mănăstirii Bistriţa, cum a «zmintit»
meşterul, scriind pe ferecătură numele acesteia5J. într-un document
inedit, de la începutul Domniei (5 februarie 1689), Constantin Brâncoveanu, întărind «slobozia» de 30 de case acordată mănăstirii de Matei
Basarab şi pierdută mai târziu, precizează că această milostivire o face
«fiind această sfântă mănăstire înălţată din temelia ei de răposatul
moşul domnii meale Preda v o r n i c u l » O anafomiţă de argint aurit,
lucrată de meşterul Petnas Hiemesch II din Braşov, în 1692— 1693, şi
împodobită cu aceeaşi scenă a Maicii Domnului ca şi cea de pe coperta
din spate a Evangheliei precedente, a fost dăruită mănăstirii Dintr-un
Lemn de Doamna Maria, soţia lui Constantin Brâneoveanu. Un frumos
vas pentru aghiasmă, din argint, lucrat de meşterul Georg Heltner din
Braşov, a ajuns la aceeaşi mănăstire ca dar al Domnitorului (1695) 55.
Spre deosebire de aceste trei «argintării» existente la Muzeul de artă
din Bucureşti, un policandru de aramă, lucrat la Veneţia în 1695, tot
un dar al lui Constantin Brâneoveanu, se află astăzi în pronaosul Bi
sericii. O dveră şi două poale de icoane, brodate cu fir de aur şi argint,
purtând numele «Io Costandin voevod» şi «Mariia Doamna» şi data
1696, sunt alte obiecte de mare preţ ale mănăstirii Dintr-un Lemn. O
mână mare de aur, având într-un deget un inel cu un rubin încadrat
de două diamante şi purtând o inscripţie cu anul 1711 şi numele meşte
rului Gerolamo Campagnan, este probabil tot un dar al lui Constantin
Brâneoveanu, ca şi alte piese valoroase din aceeaşi perioadă, pe care
nu este însemnat vreun num e:,c.
3.
Mănăstirea Govora, rezidită de Vlad Călugărul şi Radu cel Mare
înainte de 1496, a fost înnoită în timpul lui Matei Basarab, care a
refăcut chiliile, instalând în ele o tiparniţă, unde a apărut «Pravila de
la Govora» (1640). Din pisania pusă la intrarea bisericii aflăm că aceasta
a fost «prefăcută din temelie şi înfrumuseţată cu zugrăveală şi cu toată
podoaba ei», în zilele lui Constantin Brâneoveanu, stareţ al mănăstirii
fiind Paisie ieromonahul, care s-a îngrijit de aceste lucrări, al căror
«ispravnic şi ostenitor» a fost popa Dobre, nepotul său, ambii zugrăviţi
în tabloul ctitorilor. Lucrările începute în 1701 s-au terminat în 1711.
Biserica refăcută în timpul lui Brâneoveanu este frumos proporţionată,
elegantă şi sobră, «un adevărat juvaer de artă brâncovenească» (V. Dră
guţ). Planul triconc este aproape identic cu cel al bisericii mănăstirii
Surpatele, construită cam în acelaşi timp (1703— 1706), iar dimensiu
nile (19 X 7 m, la exterior), puţin mai mari decât ale acesteia din
urmă. Altarul ocupă absida adâncă de la răsărit, cu şapte laturi la
exterior şi prevăzută cu obişnuitele nişe în grosimea zidului pe laturile
53. Radu Creteanu, Mănăstirea dintr-un Lemn,, Bucureşti, 1-966, p. 32— 34;
C. Nicolescu, Argintăria..., nr. 348, fig. 241.
54. R. Creteanu, op. cit., p. 12.
55. Ibidem, p. 34; C. Nicolescu, Argintăria..., nr. 163 şi 211 ; Eadam, Arfa
metalelor preţioase..., nr. 29.
56. R. Creteatnu, op. cit., p. 31 şi 35— 36.
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de nord şi sud, pentru proscomidie şi diaconioon. Naosul este suprapus
de o cupolă pe pandantivi şi are absidele laterale mai mici decât
absida altarului, semicirculare în interior şi cu câte cinci laturi la ex
terior. Un zid plin, cu intrare la mijloc, îl separă de pronaos, încăpere
mică, dreptunghiulară, dispusă transversal spre vest de naos şi aco
perită de o calotă hemi9ferică pe pandantivi. La intrare se află un larg
şi elegant pridvor pe coloane de piatră, acoperit de o calotă hemisferică.
Bolţile de la pronaos şi pridvor, în loc să se sprijine pe console, ca
de obicei în această perioadă, sunt în aşa fel dispuse încât două din
ele stau direct pe zid, iar celelalte două se razimă pe umerii celor
dintâi. La exterior biserica n-are nici panouri, nici arcade. Brâul este
alcătuit din trei toruri paralele, cel din mijloc fiind mai gros, toate
decorate cu zugrăveli, ca şi fâşiile plate ce le separă, precum şi arcele
şi timpanele pridvorului. Este probabil că la început era decorată cu
zugrăveli şi cornişa profilată simplu a bisericii. Chenarul de piatră
al uşii de la intrarea în pronaos este decorat cu ornamente vegetale
sculptate în stil brâncovenesc. Ferestrele au chenare de piatră cu profile întretăiate, ca în epoca lui Matei Basarab, dublate de alte chenare
zugrăvite cu ornamente vegetale57. Din interiorul bisericii merită să
fie amintită în mod deosebit tâmpla (iconostasul) de lemn sculptat cu
o bogată ornamentică geometrică şi vegetală, în relief şi ajur, poleită
şi colorată cu albastru-vânăt şi roşu, cu icoane pictate de «Neculae
zugrav». In aceeaşi tehnică sunt sculptate uşile împărăteşti, pe care
este zugrăvită scena Bunei Vestiri (1711) M.
Interiorul bisericii a fost împodobit cu preţioase picturi murale,
în anul 1711. de zugravii Iosil ieromonah. Hrănite, Teodosie şi Ştefan
ieromonah, executate în spiritul perioadei barocizante a stilului brân
covenesc. Iconografia respectă tradiţia mai veche a picturii bisericilor
din secolele X IV —XVII. In cupola naosului, Hristos Pantocrator este
înconjurat de serafimi, tronuri şi îngeri. Gătirea Tronului, cu Evan
ghelia şi porumbelul Sfântului Duh, apar în partea de est a cupolei,
iar pe cilindrul cupolei, profeţi, apostoli şi medalioane cu sfinţi. Această
orânduire iconografică aminteşte monumente din secolul al XlV-lea,
în primul rând biserica mănăstirii Cozia. Reprezentarea Celui Vechi
de zile, incadrat de profeţi, pe intradosul arcului bolţii din altar, con
tinuă de asemenea tradiţia monumentelor din secolul al XlV-lea. Scena
împărtăşirii Apostolilor, flancată la nord de Iisus şi femeia samarineancă şi la sud de minunea vindecării slăbănogului, se întâlneşte la
fel în picturile de la Căluiu şi Hurezi. Pictura din naos reproduce ico
nografia bisericilor din secolul al XVII-lea. în conca absidei de sud se
află Schimbarea la faţă, iar în cea a absidei de nord, Coborârea la iad.
Pe pereţi, Praznice împărăteşti şi Filoxenia lui Avraam. Pe peretele
de vest. Adormirea Maicii Domnului, în trei scene : sosirea apostolilor,
57. N'. Ghika-Budeşti, op. cit., p. 71 şi fig. 375— 399; N. Stoicescu, op. cit.,
p. 675— 677; Radu Florescu, M ă n ă stire a G ovora. Bucureşti (Meridiane), 1965, p. 6,
20— 22 şi 28— 29; fig. 4, 7 şi pl. I V ; V. Drăgut-N. Stănculescu, op. cit., fig. 28— 29 ;
V. Drăguţ. D icţionar..., p. 156— 157; E parhia R âm nicului..., op. cit., p. 195.
58. Florentina Dumitrescu, op. cit., p. 44— 16, fig. 32— 33.
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Adormirea şi înălţarea la cer a sufletului Maicii Domnului. De o parte
şi de alta a iconostasului (tâmplei), sfinţii Ioachim şi Ana, iar în colţu
rile de NV şi SV, arhanghelii Mihail şi Gavriil. în calota pronaosului,
Maica Domnului şi profeţi. Pe peretele de est, Maica Domnului, profeţi,
melozi, sfinţii impăraţi Constantin şi Elena şi figurile lui Varlaam şi
Ioasaf. Pe pereţii de sud, vest şi nord, opt portrete votive : Antim,
mitropolitul Ungrovlahiei, Constantin Brâncoveanu, Cătălină, Radu cel
Mare, Paisie ieromonah, popa Dobre, nepotul lui, Ilarion arhimandrit
şi Damaschin, episcopul Râmnicului. în calota pridvorului apare Hristos
Emanuel, înconjurat de îngeri, iar în pandantivi sunt zugrăvite sim
bolurile Evangheliştilor. Pe peretele de est, în locul Judecăţii de apoi
este zugrăvit «Pocrovul (Acoperământul) Maicii Domnului», temă spe
cific rusească, pe care am mai întâlnit-o în pridvorul paraclisului de
la Hurezi. Aici, de asemenea, figură înaltă şi subţire a Fecioarei, aco
peră cu mantia ei purpurie, elegant întinsă peste capetele celor îngenunchiaţi, mulţime de credincioşi de diferite categorii sociale, clerici
şi laici, îmbrăcaţi în costume de epocă. Pe timpanele şi arcadele prid
vorului, alte reprezentări, unele în legătură cu Geneza, altele cu Jude
cata din urmă, în care apar, ici şi colo, elemente din mediul şi lumea
înconjurătoareM.
Dintre construcţiile existente în incinta mănăstirii mai sunt atri
buite epocii lui Brâncoveanu tumul-dopotniţă foarte înalt, de plan
pătrat, cu două etaje intermediare între gangul boltit de jos şi camera
clopotelor de sus, asemănător cu cel de la mănăstirea Dintr-un Lemn
(1715) şi cu alte turnuri-clopotniţă brâncoveneşti, şi frumosul foişor
cu arcade pe stâlpi, situat în colţul dinspre NE al clădirilor mănăs
tireşti 60.
4.
Mănăstirea Arnota, ctitoria din 1634— 1637 a lui Matei Basarab,
împreună cu Preda Brâncoveanu, mare spătar (1636— 1644), bunicul lui
Constantin Brâncoveanu, s-a bucurat, după cum era de aşteptat, de
o atenţie deosebită din partea acestui mare voievod şi martir pentru
legea străbună, încă din perioada când era mare spătar (1682— 1686).
El s-a îngrijit de înnoirea construcţiilor întregii mănăstiri, «rămasă la
mare pustiire şi surpare, datorită întâmplării şi vremurilor», adăugând
la intrare pridvorul actual, delimitat perimetral de şase arcade înalte,
cărora li se adaugă una mai scundă, în axul longitudinal al clădirii.
Pridvorul are pe faţadele de E, V şi N, trei frontoane curbe, cores
punzătoare în interior tot atâtor arce pe console, care susţin o turlă
scundă, octogonală în secţiune, străpunsă de câte o fereastră pe fiecare
din laturi. Intre alte construcţii efectuate prin grija lui Constantin
Brâncoveanu la mănăstirea Arnota, este şi refacerea, în 1694, a vechii
fântâni rămase de la Matei Basarab, despre a cărei apă Paul Alep
spune că era adusă «din vârful muntelui, de la o depărtare de o sută
59. I. D. Ştefănescu, La p cinture ..., p. 84— 87; Idem, A rta feudală..., p. 120— 121 ;
R Florescu, op. cit., p. 29— 32.
60. N. Ghika-Budeşti, op. cit., p. ?1>— 72 şi R. Florescu, op. cit., p. 26.
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şi patruzeci şi patru de stânjeni» 61. In interiorul bisericii, pictura exe
cutată în 1644 de zugravul Stroe din Târgovişte, a fost parţial refăcută
în 1705— 1706, de Ianache zugravul. Tot Brâneoveanu a dăruit clopote
mănăstirii şi a înzestrat biserica cu splendida tâmplă (iconostas), o
capodoperă de sculptură în lemn (1705— 1706), ce se păstrează la Mu
zeul de artă brâncovenească de la Mogoşoaia, împreună cu icoanele
care îi aparţin 62.
5.
Biserica mare (catoliconul) mănăstirii Cozia (1387— 1391), singura
biserică de plan triconc din sec. XIV, de pe teritoriul Ţării Româneşti,
ajunsă în întregime până în zilele noastre, a fost mărită prin grija
lui Constantin Brâneoveanu, cu un frumos pridvor, element, de arhi
tectură specific brâncovenesc, adăugat pe latura de vest (1706— 1707).
Pridvorul, deschis, cu arcade mari în semicerc, este susţinut de şase
coloane elegante de piatră şi încununat cu o calotă hemisferică cen
trală mai mare şi două laterale mai mici, acoperişul fiind mai jos decât
al bisericii propriu-zise, cu un mic fronton semicircular pe latura de
vest, ce apare ca un ecou al frontonului mai mare de pe aceeaşi latură
a pronaosului. Odată cu pridvorul, la intrarea în pronaos a fost fixat
un monumental portal de piatră, împodobit cu o bogată omamentică
vegetală, sculptată în stil brâncovenesc. în exterior, ferestrele altarului
şi naosului au fost prelungite sub nivelul brâului inferior al bisericii,
chenarele de piatră originare depăşind acest brâu cu adausuri sculp
tate cu ornamente vegetale în acelaşi stil caracteristic epocii brânco
veneşti C3.
Cea mai importantă contribuţie la biserica mare de la Cozia, au
adus-o însă meşterii zugravi ai lui Constantin Brâneoveanu, care, în
afară de pridvorul abia construit, au repictat întreaga biserică, mai
puţin pronaosul, a cărui pictură originară s-a păstrat aproape în între
gime până în ziua de astăzi. în general însă a fost respectată icono
grafia picturii din secolul al XlV-lea, zugravii de la începutul secolului
al XVIII-lea revenind de obicei culoare peste culoare. Pridvorul (exonarthexul), zugrăvit din nou în 1707— 1708, înfăţişează în calota mare
din mijloc pe Cel Vechi de zile, înconjurat de îngeri, profeţi şi îm
păraţi, facerea lumii şi scene ale martiriului apostolilor. In calota mai
mică din stânga se află figura Maicii Domnului tronând şi ţinând pe
Iisus Prunc în braţe, înconjurată de îngeri şi patriarhi, iar în cea din
dreapta, Maica Domnului purtând pe Iisus, flancată de simbolurile ce
61. Cristian Moisescu, Etape evolutive din
de la Arnota, jud. V âlcea, în Bulet. mon. ist. şi
62. Cornelia Pilat, Pictura murală In epoca
p. 18— 21 şi 88; Florentina Dumitrescu, op. cit.,

istoria ansamblurilor monumentale
de artă. 1/1987, p. 17— 19.
lui Matei Basarab, Bucureşti, 1980,

p.52— 53
şi fig. 47— 49. Tot aici,
p. 71 şi fig. 90, două sfeşnice de lemn sculptate, de 'tipul «clasic» brâncovenesc,
de la mănăstirea Arnota (începutul sec. X V III). Despre icoanele tâm plei de la
Arnota : I. D. Ştefănescu, Arta leudală..., p. 169— 170.
63. V irgil V ătăşianu, Istoria artei leudale In Ţările Române, I, Bucureşti, 1959,
p. 191— 193; Gr. Ionescu, Arhitectura..., p. 168; Teodora Voinescu, Observaţii asu
pra stilului brâncovenesc. Portalul, în Studii şi cercetări de istoria artei, t. 15
(1968), nr. 1. p. 17 şi fig. 12; V. Drăguţ, Dicţionar..., p.
110; Corina Popa, Arta
creştină în România, 3, Bucureşti, 1983, pl. 27— 30.
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lor două Biserici şi înconjurată de sfinţi Părinţi ai Bisericii. Pe pere
tele de răsărit este reprezentată Judecata din urmă : în partea de sus,
doi îngeri în zbor desfăşoară un rulou pe care sunt zugrăvite semnele
zodiacului; alţi doi susţin un rulou desfăşurat, pe care se văd scenele
Deisis şi Gătirea Tronului. Adam şi Eva, în genunchi, se roagă cu
mâinile întinse spre Tronul de Judecată. De o parte şi de alta a scenei
centrale, apostolii şed pe bănci cu spătare înalte şi opt îngeri înarmaţi
cu lănci stau de gardă înapoia lor. în stânga intrării (dreapta scenei),
profeţi, episcopi şi martiri, grupaţi câte şase, nouă sau zece, apar din
nori, care-i acopăr până la mijloc. Jos, Paradisul — o incintă poli
gonală, cu ziduri având turnuri la colţuri, în interiorul căreia se văd
palmieri, chiparoşi şi alţi copaci mai mici. în mijlocul incintei, Maica
Domnului flancata de doi îngeri, tâlharul cel bun purtându-şi crucea
şi patriarhii Isaac, Avraam şi Iacob ; Avraam ţine în braţe sufletul lui
Lazăr. Fecioarele înţelepte sunt zugrăvite în incinta Paradisului, iar
cele nebune în afara acesteia, plângând. In partea dreaptă a intrării
(stânga scenei), un înger suflând în trompeta Judecăţi din urmă şi
alegoriile Timpului, Pământului şi Mării. Se mai văd : Moise în fruntea
unui grup de evrei, mâna lui Dumnezeu susţinând balanţa, un înger
împingând cu lancea pe un diavol care se agită şi fluviul de foc, în
care apar bogatul nemilostiv, eretici îmbrăcaţi episcopi, tirani încoro
naţi, negustori de vinuri cu butoiul atârnat de gât, morari cu o piatră
de moară de gât, vicioşi. Satan ţine în braţe un bogat şi toastează
ridicând mâna dreaptă. In partea de jos a scenei se află Antichrist şi
femeile adultere. Pe intradosul arcului care leagă coloanele pridvoru
lui, data de 1707 şi numele zugravilor Andrei, Constantin şi Gheorghe,
cu litere greceşti. La exterior, în nişa de deasupra intrării, Filoxenia
lui Avraam (Sf. Treime), hramul bisericii, având de o parte şi de alta
reprezentarea jertfei lui Avraam 64.
6.
Biserica mănăstirii Strehaia, jud. Mehedinţi, ctitorie a lui Matei
Basarab (1645), îi datorează lui Constantin Brăncoveanu pridvorul pe
stâlpii zidiţi de cărămidă, cu arcade largi în acoladă (cu vârful ascuţit),
adăugat pe latura de vest a bisericii, în 1690. Este o construcţie joasă,
greoaie, mai largă decât biserica şi care contrastează cu tumul-clopotniţă masiv şi foarte înalt de deasupra pronaosului65. Pe o piatră exis
tentă deasupra unei uşi din curtea mănăstirii se află o inscripţie care
arată că respectiva construcţie a fost înălţată (în zilele) «luminatului
Domnul Io Costandinu Basarabu Voivod şi cu toată osteneala egume
nului) Silvestru, 7201» (= 1693) 66.
64. I. D. Ştefănescu, Contribution â Tetude des peinlures murales valaques,
Paris, 1928, p. 19— 26; Idem, La peinture..., p. 68— 75; Idem, Arfa leudală...,
p. 116— 120; V . Drăguţ ioc. cit.
65. N. Ghika-Budeşti, E v o lu ţia a rh ite c tu rii în M u n te n ia şi 3n O lte n ia , partea
a I l I - a : V e a c u l a l X V II-Ie a (B ulet. Corn. M on. is to ric e , X X V , 1933, fasc. 71— 74),
p. 44— 45, fig. 86— 99; V . Drăguţ, D icţionar..., p. 285— 286; Mircea Păcurariu, Is to ria
B is e ric ii O rto d o xe Române, 2, Bucureşti, 1981, pl. IV.
66. Virg. N. Drăghiceanu, M o n um e ntele
Isto rice , X X V II (1934), fasc. 81, pl. 107— 108.
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7. Biserica mănăstirii Sadova, jud. Dolj, ctitorie de lemn, din jurul
anului 1500, a boierilor Craioveşti, pe locul căreia Matei Basarab a
înălţat în 1633 o biserică de zid, a fost un alt monument către care
Constantin Brâncoveanu şi-a îndreptat atenţia, zidind aici o bisericăbolniţă, cu hramul «Intrarea în biserică» (1692—1693). Monumentul,
refăcut între anii 1793— 1801, a ajuns în stare de ruină, fiind supus
unor lucrări de restaurare în deceniul trecutu*.
8. Mănăstirea Tismana, jud. Gorj, străvechi centru de cultură şi
artă religioasă, intemeiat de călugărul
Nicodim (1375— 1378), recon
struit de Radu cel Mare (1495— 1508), a cărui biserică a fost împodobită
cu picturi de o înaltă valoare artistică de Dobromir cel Tănâr din Târgovişte (1564) şi restaurată de Matei Basarab, care i-a adăugat un para
clis, a fost vizitată în luna iunie a celui de al VlI-lea an de domnie (1695)
de Constantin Brâncoveanu08. Uşile de lemn sculptat ale acestei bise
rici, executate în anul 1698 de «Nichita» meşter, în stil brâncovenesc,
cu un bogat decor vegetal şi mai puţin geometric, sunt o capodoperă a
genului, azi în păstrare de Muzeul de artă brâncovenească de la MogoşoaiaC!'. Din bogatul tezaur de obiecte religioase ale mănăstirii, unele
păstrate pe loc, dar cele mai multe şi mai importante aflate în păstrare
de Muzeul de artă al României, există în colecţia acestui Muzeu o pere
che de ripide de argint, bogat împodobite, care sunt o copie din anul
1689, într-un atelier din Ţara Românească, a ripidelor din 1685, execu
tate la Braşov, din comanda lui Constantin Brâncoveanu, mare spătar,
pentru mănăstirea Bistriţa (v. mai sus)70.
9. Mănăstirea Polovragi, jud. Gorj, situată sub o culme împădu
rită, într-o poziţie pitorească de pe malul stâng al Olteţului, în faţa
cheilor acestui râu, a fost întemeiată în sec. XV— XVI şi rezidită de lo
gofătul Danciu Pârâianu în 1647, care, fără s-o termine a închinat-o
Sfântului Mormânt. începând să se ruineze, domnitorul Constantin
Brâncoveanu a inchinat-o mănăstirii Hurezi, care urma s-o repare
şi s-o termine. Biserica a fost terminată, zugrăvită şi i s-a adăugat un
pridvor, între anii 1698— 1703, de toate aceste lucrări, menţionate în
lunga pisanie zugrăvită în pronaos, deasupra intrării, ingrijindu-se Ioan,
arhimandritul Hurezului. Armonios proporţionată, cu o înfăţişare oare
cum rustică, biserica mănăstirii Polovragi este de plan triconc, cu turlă
pe naos şi are pe latura de vest un pridvor deschis, tipic brâncovenesc,
susţinut de opt coloane, octogonale în secţiune, cu baze şi căpiţele pă
trate şi unite în partea de sus prin arcade simple, împodobite cu orna
mente florale zugrăvite.
Pictura interioară a fost executată de zugravii Constantinos, An
drei, Gheorghe, Simion, Istrate şi Hranit(e), toţi din şcoala de la Hurezi,
67. Ibidem, p. 101— 103; N. Stoicescu, op. cit., p. 510— 511; V . Drăguţ, op. cit.,
p. 265.
68. Radu Logofătul Greceanu,
op. cit., cap. 34, ed.cit., p. 106; N .
Stoicescu,
op. cit., p. ,759— 762; V. Drăguţ, op. cit., p. 299— 300.
69. Florentina Dumitrescu,
op. cit., p. 59, fig. 61— 62;
V. Drăguţ-N.Săndulescu,
op. cit., fig. 75—76.
70. C. N'icolescu, Argintăria..., p. 212, nr. 225— 226.
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şi este considerată «o capodoperă de artă brâncovenească» (V. Drăguţ).
Cupola naosului este dominată de figura Pantocratorului, inconjurat de
cetele îngereşti, sub care se află profeţi şi cei 12 apostoli, iar mai jos,
deasupra pendativilor, 15 medalioane cu busturi de sfinţi (episcopi ş.a.).
In conca absidei altarului este zugrăvită ca de obicei, Maica Domnului
tronând, cu Iisus copil pe genunchi, intre doi îngeri îmbrăcaţi in alb,
iar m:ii jos, împărtăşirea apostolilor. în şase medalioane de pe bolta
absidei sunt reprezentate buşiturile lui Moise, Aron, Daniil, David, Solomon şi Iacov, iar pe arcul triumfal, Naşterea şi Intrarea în biserică a
Maicii Domnului, minunile vindecării celui îndrăcit, a slăbănogului şi a
orbului şi Duminica Samarinencii. O inscripţie zugrăvită la proscomidie
are următorul cuprins : «Pomeneşte, Doamne, Andrei, Simion, Istrate,
Hrănit, zugravii care au fost Av(gust) 15, leat 7211» (— 1703). în c o n c a
absidei de sud a naosului este înfăţişată învierea, iar în cea de nord,
Schimbarea la faţă. în registrele superioare ale pereţilor sunt zugrăvite
scene în legătură cu viaţa şi activitatea Mântuitorului. O deosebită aten
ţie este acordată Ciclului Patimilor. Din registrul inferior al naosului
merită să fie semnalată ca neobişnuită pentru locul unde se află, repre
zentarea Maicii Domnului tronând, cu Iisus copil pe braţul stâng, intre
arhanghelii Mihail şi Gavriil purtând lănci, pe peretele arcuit al absi
dei laterale de nord, înspre altar, făcând pandant temei Deisis de pe
acelaşi perete al absidei laterale de sud. O altă variantă a aceleiaşi scene
am întâlnit in conca absidei altarului, unde o astfel de reprezentare
apare în mod obişnuit. Pe peretele de vest al naosului, deasupra intră
rii, unde de obicei se află Adormirea Maicii Domnului, aici este zugră
vită Pogorârea Duhului Sfânt, aceasta pentru că scena Adormirii apare
ca icoană a hramului, deasupra intrării din pridvor în pronaos.
Pe bolta şi în registrele superioare ale pronaosului se desfăşoară
Acatistul Maicii Domnului. Pe timpanul peretelui de est apare «Iisus în
slavă», iar dedesubt, profeţi, apostoli şi mai jos, sfinţii Constantin şi
Elena, de o parte şi de alta a crucii Răstignirii, urmaţi de grupe de
sfinţi şi sfinte. Pe timpanul peretelui de vest al pronaosului este repre
zentată «Preamărirea Maicii Domnului, iar dedesubt, în două registre
suprapuse, «Soborul sfinţilor». în registrul inferior, pe cei patru pereţi,
sunt zugrăviţi ctitorii : «Jupan Danciul Pârâianul, vel post(elnic)», Matei
Basarab, Constantin Brâneoveanu şi Doamna Maria cu cei patru fii :
Constantin, Ştefan, Radu şi Matei. La aceştia se adaugă : Ioan, arhiman
dritul de Hurezi, Teodosie, mitropolitul Ungrovlahiei şi patru boieri din
neamul lui Danciu Pârâianu.
Bogată, variată şi deosebit de interesantă este iconografia pridvo
rului adăugat de Brâneoveanu. în calotă apare Hristos Emanuel, încon
jurat de cetele îngereşti, iar în pandantivi, simbolurile evangheliştilor. Pe
intradosul celor două arce laterale sunt zugrăviţi prooroci, în timpanele de
deasupra arcelor de la coloanele pridvorului, scene din
martiriul
apostolilor, iar in spaţiile unghiulare dintre arce, scene inspirate din
Geneză. Pe peretele de est, in luneta de deasupra intrării în pronaos,
este zugrăvită Adormirea Maicii Domnului, hramul bisericii, iar dede
subtul scenei, caz rar, dacă nu unic, o inscripţie pictată, în limba slavă
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veche, reproduce troparul Adormirii. Un ornament floral împodobeşte
arcul care încadrează scena Adormirii. Mai sus, pe arcul de est al boi
tei, Maica Domnului într-un medalion susţinut de doi îngeri, este
flancată de două grupuri de sfinţi ocrotite de câte un înger. De o parte
şi de alta a intrării în pronaos, pe suprafeţele ocupate de obicei de scena
Judecăţii din urmă, aici apare pancrama Sfântului Munte, cu toate mă
năstirile, reprezentare unică, însoţită de inscripţiile «Muntele Sfetagorii despre amiază», în stânga şi «Muntele Sfetagorii despre răsărit», în
dreapta. La exterior, pe faţada de vest, deasupra intrării în pridvor,
este zugrăvită o scenă în mijlocul căreia apaire Maica Domnului ca ocro
titoare a omenirii, deasupra ei aflându-se o invocaţie semnată de «Con
stantin zugr. 7220» (= 1712), ceea ce arată că respectiva scenă, dacă nu
pictura întregului pridvor, sunt mai târzii, despre construirea pridvo
rului marea pisanie de deasupra intrării în pronaos indicând clar că a
fost terminată în 1703 71.
Din interiorul bisericii trebuie amintită în mod special frumoasa
tâmplă de lemn sculptat, de tip «clasic» brâncovenesc, decorată cu mo
tive vegetale şi mai puţine geometrice, în relief şi ajur. Uşile împără
teşti sunt pictate în partea de sus cu scena Bunei Vestiri, iar în rest
sculptate cu motive florale şi de benzi împletite şi cu câte un mare
fleuron la mijloc. Dintre cele două mari icoane împărăteşti de la baza
tâmplei, cea înfăţişând pe Mântuitorul este semnată de «Istratie zugr.
leat 7213» (= 1705) şi cea reprezentând pe Maica Domnului, de «Hrănit
zug. leat 7213» (= 1705). Icoana cu Adormirea Maicii Domnului, hramul
bisericii, din dreapta tâmplei, este semnată de «Ioan, egumenul de la
Hurezi, la leatu 7207» (= 1699) 72.
10.
Biserica fostei mănăstiri Jitianu, satul Balta Verde, com. Po
dari, municipiul Craiova, jud. Dolj, zidită între 1654— 1658, era «miluită»
de Constantin Brăncoveanu, care-şi amintea de «strămoşul» său Matei
Basarab 7:!, iar mai târziu, în 1701, pe latura de vest a bisericii înălţa
un masiv turn-clopotniţă, ca o culă ce urma să servească drept loc de
refugiu şi de apărare, în caz de primejdie. Câte un turn-clopotniţă mai
mic fusese zidit mai înainte deasupra pridvorului adăugat de Brâncoveanu la mănăstirea Amota (1682— 1686) şi deasupra celui construit
odată cu biserica mănăstirii Mamul (1696). Prin proporţiile şi funcţia sa,
turnul-clopotniţă de la Jitianu aminteşte în primul rând turnul-clopot
niţă de la intrarea în incinta mănăstirii Govora şi pe cel cu puţin mai
71. N. Ghika-Budeşti, Evoluţia arhitecturii..., partea a IlI-a, op. cit., p. 53,
fig. 193— 202; Victor Brătulescu, Mănăstirea Polovragi, în Bul. Com. Mon. Istorice.
X X X III (1940), fasc. 106, p. 5— 34 şi pl. I— V I ; N. Stoicescu, op. cit., p. 160— 161;
V. Drăgut-N. Săndulescu, op. cit., fig. 17— 18; V. Drăguţ, op. cit., p. 239— 240;
I. D. Ştefănoscu, Arta leudală..., p. 141 ;' M . Păcurariu, op. cit., p. 239 şi pl. V.
72. Victor Brătulescu, op. cit., p. 7, 8 şi 26— 27, fig. 29— 30 (la p. 7, nota 4,
în loc de «7217 adică 1709», a se c i t i : «7207, adică 1699»); Florentina Dumitrescu, op. cit., p. 42— 43 şi fig. 27— 29.
73. Fr. Tailliez, Jitianul : un chrysobulle de 1689 de Constantin Brăncoveanu,
în Orientalia Christiana Periodica, X V I, 1950, p. 137— 176 + 1 facs.; Idem, Post
S c r ip t um â l’article * Jitianul 1689», ibidem, X V II, 1951, p. 217— 220; N. Stoicescu,
op. cit., p. 836— 837 ; V . Drăguţ, op. cit., p. 184 ; Răzvan Theodorescu, op. cit.,
p. 88.
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târzia, de la mănăstirea Dintr-un lemn (1715). Pridvorul, de plan pătrat
şi acoperit de o calotă hemisferică, are intrarea pe latura de sud, către
colţul de SE şi este prevăzut ou două arcade largi şi joase pe latura de
vest. Pe latura de N, în grosimea zidului, se află scara care duce la eta
jele superioare. Turnul-clopotniţă de deasupra pridvorului este înalt
şi masiv, patrulateral, cu camera clopotelor sus şi cu încăperi interme
diare sub aceasta. Camera clopotelor are câte o deschidere largă, arcu
ită în partea de sus, la mijlocul fiecăreia din cele patru laturi. Brâul
bisericii, cu firidele registrului superior, se prelungeşte şi împrejurul
turnului-clopotniţă adăugat mai târziu, iar acesta este prevăzut mai
sus cu alte trei brâie orizontale şi ou un rând de arcade cu ciubuce ro
tunjite, care-i înconjoară cele patru laturi 74.
11.
Mănăstirea Gura Motrului, com. Butoieşti, jud. Mehedinţi, în
temeiată de către marele logofăt Harvat, in timpul lui Neagoe Basarab
(1512— 1521), a fost reconstruită în 1653 de marele vornic Preda Brâncoveanu, bunicul lui Constantin Brâneoveanu şi zugrăvită in 1704— 1705
de acesta din urmă. Biserica este de plan triconc, cu o turlă pe naos şi
două pe pronaos şi de un pridvor deschis, pe stâlpi de cărămidă, octogonali în secţiune şi cu arcade în semicerc. Uşa de la intrare în pridvor
are un chenar de piatră decorat cu baghete încrucişate, în spiritul goti
cului moldovenesc. Pridvorul este boltit ca şi pronaosul, cu deosebirea
că cele două spaţii pătrate care se formează nu sunt acoperite cu turle,
ci cu calote sferice pe pandantivi. Ferestrele au chenare gotice, inspi
rate de cele de la biserica Stelea din Târgovişte 7r\
Din pisania bisericii aflăm că aceasta a rămas nezugrăvită mai
bine dc 50 de ani, până când «luminatul şi înălţatul Io Constantin
Brâneoveanu Basarabu Voevod, nepotul lui (al lui Preda Brâneoveanu)
de fecior, intr-al şaptesprezecelea anu al Domniei Sale, o au zugrăvit
şi o au înfrumuseţat cumu să veade, la leatu 7213 (= 1705). Septem
vrie...30...». La 1737, prăbuşindu-se chiliile şi bolta bisericii, aceasta a
rămas pustie peste o sută de ani, până în 1842— 1852, când a fost refă
cută şi zugrăveala «reparată după stilul orignal» prin «osârdia» a r h i 
mandritului Eufrosin Poteca, stareţul mănăstirii, de zugravul Niţă Stoenescu (pisania zugrăvită în
pridvor)76. în general, lucrările de
«reparaţie» de la mijlocul secolului al XlX-lea au reîmprospătat pictura
brâncovenească culoare peste culoare, respectând iconografia originară.
Totuşi, acolo unde pictura veche era mult deteriorată (în altar), s-a pro
cedat la înnoiri care n-au mai putut fi la înălţimea originalului. Din
nefericire, unele chipuri sfinte şi mai ales portretele ctitorilor au fost
desfigurate, iar coloritul ansamblului, de un albastru rece şi un galben
pământiu, nu e socotit deloc artistic.
74. N. Ghika-Budeşti, op. cit., p. 37 şi 70— 71, fig. 346— 352; Virg. Drăghiceanu,
op. cit., p. 103— 104.
75. Virg. Drăghiceanu, op. cit., p. 105— 107; N. Ghika-Budeşti, op. cit., p. 34
şi 60— 61, fig. 271— 281; N. Stoicescu, op. cit., p. 682— 683; V . Drăguţ, op. cit.,
p. 157— 158.
76. Virg. Drăghiceanu, op. cit., p. 105— 106; N. Stoicescu, op. cit., p. 682.

156

BISERICA ORTODOXA ROM AMA

Iconografia cupolei şi a altarului, cu înălţimea şi Pogorârea Duhu
lui Sfânt pe bolta absidei, aminteşte pe cea a bolniţei de la Cozia, cu
deosebirea că la Gura Motrului, scena învierii apare sub forma obişnu
ită a Coborârii la iad, în conta absidei de nord a naosului. Reprezentarea
vieţii Maicii Domnului în mai multe scene, atât la Gura Motrului, cât
şi in biserica bolniţei de la Cozia, este un alt motiv iconografic care
apropie cele două monumente. Orânduirea iconografică a scenelor
privind viaţa Mântuitorului de pe pereţii naosului, duce cu gândul la
ordinea liturgică a pericopelor evanghelice. Se observă însă şi o încăl
care a ordinei, despre care nu se ştie dacă este de atribuit pictorilor
>ui Brâncoveanu sau mai curând restauratorilor din secolul al XlX-lea.
De o parte şi de alta a intrării dinspre pronaos, sunt zugrăviţi arhan
ghelii Mihail şi Gavriil, sfinţii Constantin şi Elena cu crucea Răstig
nirii între ei şi sfinţii Eftimie şi Sava. în pronaos, pe o calotă apare
Maica Domnului orantă, iar pe cealaltă Iisus-Emanuel. în registrele
superioare ale pereţilor este zugrăvit Acatistul Domnului şi pe peretele
de vest, deasupra intrării, lisus dormind, vegheat de Maica Domnului,
scenă care aminteşte de biserica mănăstirii
Protaton de la Muntele
Athos, zugrăvită de renumitul Panselin (sec. XIV). în ultimul registru
se văd portretele ctitorilor : Constantin Brâncoveanu şi Doamna Maria,
prezentând chivotul bisericii (pe peretele de vest). Lângă ei, Preda
Brâncoveanu cu soţia sa Păuna. Pe peretele de sud, Matei Basarab şi
Stanca, mama lui Constantin Cantacuzino, iar pe peretele de nord Papa,
tatăl lui Constantin Brâncoveanu. Dintre marii călugări şi asceţi este
nelipsit sfântul Grigore Decapolitul de la Bistriţa. într-o calotă de pe
bolta pridvorului este înfăţişat Cel vechi de zile, iar in cealaltă, Hristos,
înger al Marelui Sfat. Pe arcul cel mare, Hristos, Gătirea Tronului şi
îngeri. Pe peretele de est, Judecata din urmă, iar pe ceilalţi pereţi, viaţa
Cuvioasei Paraschiva, hramul bisericii77.
O cădelniţă de argint «afierosită sfintei mănăstiri de la Gura Mo
trului de Constantin B.B. Voevod şi de Doamna lui Mărie», poartă
data 7221 (= 1713). O anaforniţă de argint de la aceeaşi mănăstire
reprezintă pe Cuvioasa Paraschiva, intr-un medalion, cu cruce în mână,
înconjurată de un decor vegetal şi la mijloc un vultur cu crucea în
cioc şi coroană pe cap. Pe ea sunt înscrise iniţialele D.G., foarte pro
babil un meşter argintar necunoscut din
Transilvania şi I.K.B.B.V.
(= 10 Constantin Basarab Brâncoveanu Voevod). O piesă deosebit de
importantă este un clopot turnat la Sibiu, pe care se află vulturul cu
crucea în cioc şi coroană pe cap, între doi sori, şi următoarea inscripţie
în limba latină, pe care Constantin Brâncoveanu poartă titlul de «Prin
cipe al Sfântului Imperiu Roman şi al Valahiei Transalpine» : f CONSTANTINUS BASSARABA DE BRANCOVAN, D(ei) G(ratia) S(acri)
R(omani) l(mperii) ET VALACHIAE TRANSALPINE PRINCEPS, 1712,
ME FEC1T MORITZ LANG, HERMANSTAD "8. Acest titlul i-a fost
77. I. D. Ştefănescu, La peinture..., p. 173— 176; Idem, A rta Icudală..., p. 140.
78. Virg. Drăghiceanu, op. c it., p. 106— 107 şi Idem, în Bul. Com. M ort. Ist.,
V I (1914), p. 195. Pentru iniţialele D. C. a se vedea şi C. Nioolescu, A rg in tă ria ...,
p. 368 (Indice).
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acordat lui Constantin Brânooveanu şi fiului său mai mare, la 30 ianu
arie 1695, de către împăratul Leopold I al Austriei, pentru serviciile
aduse de voievodul Ţării Româneşti mai ales pe cale diplomatică7y.
12. Mănăstirea Curtea de Argeş, ctitorită de Neagoe
Basarab
(1512— 1517), a fost, de asemenea, în atenţia lui Constantin Brâncoveanu. Radu logofătul Greceanu ne informează că în luna iunie, 1695,
domnitorul «mers-au la mănăstirea Tismana şi de acolo au mersu la
mănăstirea mării sale la Hurez. Şi au şăzut, făcând câteva zile şi făcând
şi sâm-Pietrul acolo. După aceea sculându-se de acolo, au mersu la
mănăstirea De-un Lemnu şi de acolol a mănăstirea Argeşului, pre care
sfinte mănăstiri le-au mai adaos măria sa şi le-au întărit cu mile şi cu
podoabe scumpe de biserică»80. Din păcate, pentru mănăstirea Curtea
de Argeş nu avem deocamdată dovezi concrete care să ilustreze afir
maţiile cronicarului muntean.
13. Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung-Muscel a fost rezidită
de Matei Basarab, în 1633— 1636, care a înălţat în incinta mănăstirii
o «casă domnească». în aceeaşi incintă Constantin Brăncoveanu ar fi
construit «casa stăreţiei»sl. La 16 noiembrie 1706 Constantin Brâncoveanu a dat egumenului Iosif şi tuturor călugărilor de la mănăstirea
Negru Vodă o carte de întărire penru jumătate de vamă de la schela
Rucăr şi Dragoslavele şi pentru judecata acestor două sate, «ca să-i
judece schilerii şi să-i prade, iar pârcălabii lor să n-aibă nici o treabă
a se amesteca în obiceiul lor-> s‘-\In anul 1712, Constantin Bmâcoveanu
văzând starea de decădere a mănăstirii Negru Vodă, a adus de la mănăs
tirea Cozia pe egumenul Mihail, un priceput gospodar, care timp de doi
ani, a înălţat un etaj la «casa domnească» şi a construit o nouă locuinţă
cu foişor la sudul turnului-clopotniţă. Tot el s-a îngrijit de zidirea unui
«amvon» în faţa bisericii şi a altuia mai mic pentru paraclisul bolniţei.
Este probabil că tot în acest interval de timp s-au făcut şi unele îmbu
nătăţiri la clădirea mai veche a «casei stăreţiei» *•>.
14. Biserica mare domnească din Tărgovişte, construită de domni
torul Petru Cercel în 1583, despre care Paul de Alep scria în 1653 că
era o biserică «prea frumoasă» şi «de mari dimensiuni», fusese avariată
din cauza vremii şi a răzmeriţelor. Constantin Brăncoveanu, a cărui
domnie constituie ultima perioadă de mari refaceri a curţii domneşti şi
79. Virg. Drăghiceanu, C o nstan tin liră n co ve a n u , conte a l re g a tu lu i un g a r şi
p rin cip e a l s a c ru lu i im p e riu rom an, in C o n v o rb iri lite ra re , 1915, nr. 9, p. 1— 10:
Ştefan Ioncsru si Panait I. Panait, C o nstan tin V od ă Brăncoveanu, Bucureşti, 1969,
p. 168— 169; Pavel Chihaia, D in c e tă tilc de scaun ale Ţ ă r ii Rom âneşti, Bucureşti,
1974, p. 91.
80. Radu logofătul Grcceanu, op. cit., cap. 31. cd. c it., p. 106.
81. N. Stoicescu, op. cit., p. 291— 293; V. Drăguţ, D icţiona r..., p.
97— 93.
Gr. Ionescu, Ist. a rh ite c tu rii, op. cit., p. 139; Idem, A rh ite c tu ra , p. 390, fig. 212,
datează casa egumenească in ju ru l anului 1650. După Pa voi Chihaia, op. cit..
p.
257, «casa domnească»
a fost înăltată odată cu cea «egumenească»,
înainte
de turnul-clopotniţă (deci înainte de 1C47).
82. I. Răutescu, Câmpulung-Muscel, 1943, p. 89.
83. Pavel Chihaia, op. cit., p. 265— 266.
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a oraşului-capitală de pe apa Ialomiţei, a restaurat şi câteva din vechile
biserici în ruină sau pe cale de a se ruina : biserica curţii domneşti (bi
serica mare domnească), mitropolia, Sf. Dumitru Buzinca ş.a. Despre
biserica mare domnească pisania din anul 1698 şi Radu Greceanu, cro
nicarul lui Brâneoveanu, ne informează că domnitorul «o au împodobit
cu zugrăveală peste tot», făcându-i pardoseală şi «toate trebuinţele», «cu
multă cheltuială şi foarte frumos o au înfrumuseţat, precum să vede».
De asemenea, a fost reparată clopotniţa de la poartă şi a fost dăruit un
clopot bisericii. Biserica reparată şi zugrăvită de Brâneoveanu a fost
restaurată de fosta Comisie a Monumentelor Istorice în 1907— 1910
(arhitectul N. Ghika-Budeşti) şi ultima dată în 1961— 1966, de fosta
Direcţie a Monumentelor Istorice, care a redat monumentului toată splen
doarea sa de altădată, salvând de la distrugere unu] din cele mai valo
roase monumente româneşti din secolul al XVI-lca 8'‘.
Pictura murală a fost executată în cea mai mare parte în timpul
domniei lui Constantin Brâneoveanu, de o echipă de zugravi condusă de
Constantinos, din care făceau parte Ioan, Ioachim şi Stan, şi este una
din marile realizări ale epocii. Ea se distinge prin varietatea temelor ico
nografice, armonizarea culorilor şi expresivitatea figurilor. Trebuie
remarcate de asemenea bogăţia detaliilor şi a motivelor florale, precum
şi unitatea stilului, în ciuda faptului că a fost executată de mai multe
mâini. în general, a fost respectată iconografia secolului al XVI-lea. în
cupolă sunt de remarcat următoarele patru note caracteristice : repre
zentarea Maicii Domnului ca ornată printre prooroci, prezenţa lui Iisus
printre apostoli, liturghia îngerească şi, în registrul inferior, medalioa
nele cu figuri de episcopi. în conca absidei altarului, Maica Domnului
tronând, cu Iisus copil pe genunchi, între doi arhangheli şi 12 profeţi.
Pe bolta absidei se află reprezentarea Sfintei Treimi, iar în cele două
registre superioare ale peretelui arcuit al altarului, câte 12 scene ale
Acatistului Bunei Vestiri. Unele repictări ulterioare au produs tulburări
în al treilea registru, unde, alături de împărtăşirea apostolilor, este
zugrăvit Cortul mărturiei . lipsesc Moise, Aaron şi altarul. în încăperea
proscomidiei sunt înfăţişate patru teme din ciclul Patimilor : Pilat
spălându-se pe mâini, Drumul crucii, Răstignirea şi Pietâ, dedesubtul
căreia sunt înscrise numele celor patru zugravi amintiţi mai înainte. în
încăperea diaconiconului apar figuri de îngeri şi de profeţi, teme din
Vechiul Testament, printre care Rugul arzând şi chipuri de episcopi
însoţiţi de diaconi. Iconografia naosului aminteşte biserica domnească
de la Argeş şi Snagovul. Măcelul pruncilor, temă rară în Ţara Româ
nească, dar obişnuită în bisericile de la Muntele Athos, se întâlneşte de
asemenea în naosul bisericii domneşti de la Târgovişte. Pe peretele de
est al naosului, deasupra uşii de intrare in încăperea proscomidiei, este
zugrăvită «Nunta din Cana Galileii», scenă în care o cercetare mai nouă
a văzut nunta domniţei Maria, fiica lui Constantin Brâneoveanu, cu
Constantin Duca, viitorul domn al Moldovei (1693), pictată sub impresia
84.
Radu logofătul Greceanu, op. c it,, cap. 43, ed. cit., p. 135; N. StoicescuCristian Molsescu, T â rg o vişte a ş i m onum entele sale, Bucureşti, 1976, p. 25, 54,
83— 87 ; Cristian Moisescu, T ârgovişte..., p. 192— 200 şi 213— 215.
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puternică produsă de moarte prematură a tinerei domniţe. Pe balustrada
tribunei (cafasului) din partea de apus a naosului, tribună care comunica
la început cu palatul domnesc şi de unde membrii familiei domnitoare,
după moda bizantină, asistau la Sf. Liturghie şi erau împărtăşiţi, o scară
cu balustradă făcând legătura cu mijlocul bisericii, — erau zugrăvite
diferite scene, printre care se disting înmulţirea pâinilor, «figură» a
Sfintei Euharistii şi Jertfa lui Avraam (sub balconul cafasului). Pe pere
tele de vest al pronaosului se văd portretele repictate a nouă voievozi,
dintre care patru : Matei Basarab, Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu şi Petru Cercel, în chip de ctitori, ţinând modelul biscricii în
mâini, iar restul de cinci : Mihai Viteazul, Radu Şerban, Constantin
Şerban Cantacuzino şi Mihnea Voievod, ca simpli donatori sau înrudiţi
cu ctitorii şi aparţinând aceleiaşi dinastii. în pridvor, pe peretele de est,
deasupra intrării. Maica Domnului tronând, cu Iisus copil pe genunchi,
între doi arhangheli, dedesubtul căreia, doi îngeri în zbor prezintă un
medalion cu vulturul, stema Ţării Româneşti. Pe peretele de vest, doi
îngeri în zbor încadrează inscripţia pictată cu ocazia restaurării bisericii
de către Brăncoveanu. La exterior, deasupra intrării, Adormirea Maicii
Domnului, hramul bisericii 8:\
Din interiorul bisericii o menţiune specială merită balustrada scării
care urcă din naos în tribuna domnească, a cărei faţadă a fost sculptată
în timpul refacerilor lui Constantin Brăncoveanu, cu motive orientale,
asemănătoare cu ornamentele de pe faţadele bisericii Fundenii Doamnei
din Bucureşti (1699) şi din încăperile palatului de la Potlogi (1698).
Tâmpla (iconostasul) bisericii, cu uşile împărăteşti, capodoperă de sculp
tură în lemn, în care predomină, ca de obicei, ornamentica vegetală,
la care se adaugă unele motive geometrice, zoo-şi antropomorfe, execu
tate într-o tehnică fină, ce dă impresia de broderie, a fost de asemenea
lucrată din porunca lui Constantin Brăncoveanu (1697). Un tetrapod de
la începutul secolului al XVIII-lea este sculptat în acelaşi stil cu
tâmpla HU.
15.
Mitropolia din Tărgovişte — biserică de la începutul secolului
al XV-lea, refăcută şi mărită de Neagoe Basarab (circa 1518), zugrăvită
de Radu Paiste (1537) şi arsă de tătari (1658), a fost zugrăvită din nou
în timpul lui Brăncoveanu (1707— 1709), dărâmată şi înlocuită cu altă
construcţie nouă de Leconte du Noiiy (1889— 1890). Tot sub Brăncoveanu
(1707— 1709) s-a adăugat în faţa intrării un mic pridvor, pe 4 coloane
de piatră şi cu balustrade frumos sculptate, din care se păstrează unele
fragmente în lapidariul Muzeului din Tărgovişte. Pe lângă partea mai
veche a bisericii, atunci s-a zugrăvit şi exteriorul acesteia. Tâmpla,
lucrată în anii 1707— 1708, în stil «mixt» brâncovenesc, azi păstrată
parţial, la Muzeul de artă al României, este sculptată cu motive vege
85. I. D. Ştefănescu, La peinture..., p. 134— 145; Idem, A rta feudală..., p. 134—
135; N. Stoicescu-Cristian Moisescu, op. cit., p. 9 0 ; Cristian Moisescu, op. cit.,
p. 201— 208,
86. N. Stoicescu-Cristian Moisescu, op. cit., p. 89 şi 90; Florentina Dumitrescu,
op. cit., p. 37— 38 şi 69; fig. 18— 21 şi 86; Cristian Moisescu, op. cit., p. 206— 208,
fig. 322— 328.
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tale, geometrice zoo-şi antropomorfe, o operă sculpturală în lemn de
mare valoare artistică, foarte asemănătoare cu tâmpla bisericii Sf. Gheor
ghe Nou din Bucureşti (1705— 1706) 87. O anaforniţă de argint aurit,
lucrată de Georg May II din Braşov, cu Maica Domnului Platitera in
centru, iar împrejur cu opt medalioane cu busturi de profeţi, legate
între ele cu motive florale şi lujeri de acant, a fost dăruită Mitropoliei
dir. Târgovişte în 1695, azi la Muzeul de artă al României88. (V. şi mai
jos, nr. 19).
16. Biserica Sf. Dumitru-Buzinca, din
Târgovişte, ctitoria lui
Dumitru Buzinca, mare sluger (1639), a fost de asemenea refăcută şi
zugrăvită din nou de Constantin Brâncoveanu (1697— 1698), aproximativ
în acelaşi timp cu biserica domnească (1698). Despre aceste lucrări ne
informează tot Radu Greoeanu : «Atuncea s-au isprăvit şi biserica dom
nească din Târgovişte de zugrăvit... Şi tot atuncea s-au isprăvit şi bise
rica lui Sfeti Dimitrie din Târgovişte, care era de tot stricată şi bolta
surpată. Iar măria sa pre lângă alte multe ce au făcut în Târgovişte şi
aceia au pus de o au dres şi o au grijit de tot, de au făcut slujbă
intr-insa, în ziua de Sfeti Dimitrie» .Avariată de cutremurul din 1940,
biserica a fost reparată în 1942 S9.
17. Biserica Sf. Vineri sau «domnească mică» din Târgovişte
(sec. XV), ruinată la începutul secolului al XVI-lea (înainte de 1517)
şi arsă cu o parte a curţii domneşti in 1712, este foarte probabil că a
fost reparată de Constantin Brâncoveanu odată cu aceasta (cu curtea
donfnească). Biserica are pe latura de vest un pridvor deschis şi prezintă
un parament foarte îngrijit, decorat cu discuri de ceramică smălţuită1*".
18. Mănăstirea Dealul (lângă Târgovişte, jud. Dâmboviţa), existentă
în prima jumătate a secolului al XV-lea (înainte de 1431), a fost refăcută
de Radu cel Mare în 1499— 1501, biserica fiind zugrăvită de Neagoe
Basarab (1512— 1521). într-un document din 20 iunie 1691 Constantin
Brâncoveanu arată că mănăstirea a fost jefuită de nemţi, tătari şi curuţi
(cruţi), ostaşi ai lui Emeric Thokoly, principe al Transilvaniei. O pisanie
din 1713, publicată în ultimul timp, ne informează că acelaşi voievod
văzând că «de multă vreme învechindu-se, multe să stricase şi să dărâ
mase..., toate cele ce era prea învechite a pus de le-au dres şi le-au
tocmit, ca de iznoavă (din nou) mai toate». La aceste refaceri nepreci
zate se adaugă că Constantin Brâncoveanu a împodobit biserica cu o
nouă zugrăveală «peste tot», precum şi cu o tâmplă nouă. Se dau şi
87. N. Stoicescu, Bibliografia..., p. 748— 749; Idem — Cristian Moisescu, op.
cit., p. 170, 181, 188— 189; Florentina Dumitrescu, op. cit., p. 55— 56, fig. 51— 57;
Cristian Moisescu, op. cit., p. 186.
88. C. Nicolescu, A rg in tă ria , nr. 164, fig. 98.
89. Radu logofătul
Greceanu, op. cit., cap. 43, op. cit., p. 125; N. Stoicescu,
op. c it. p. 750; Idem
— Cristian Moisescu, op. c it., p. 203; Cristian Moisescu,
op. cit., p. 93— 95.
90. Radu logofătul Greceanu, op. cit., cap. 102, ecf. cit., p. 199; N. Stoicescu,
op. cit., p. 752— 753 ; Idem — Cristian Moisescu, op. cit., p. 70, 73; V. Drăguţ
D icţiona r..., p. 301 ; Cristian Moisescu, op. c it., p. 121— 128.
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numele zugravilor : Costandin, Preda, Nicolae şi Radu, cam aceiaşi
echipă care zugrăvise şi mitropolia din Târgovişte. Ştirile sunt confir
mate de Radu Greceanu, cronicarul oficial al domnitorului, care adaugă
şi unele date noi pentru acelaşi an (1713) : «Iar domnul printre atâtea
supărări şi valuri ce au avut şi într-acest-timpu, având pururea gândul
şi inima spre cele dumnezeieşti, îndeamnatu-s-au şi au învălit mănăstirea
Dealului păste tot cu table dă aramă şi o au înfrumuseţat pre cum pre
dinlăuntru cu zugrăvele şi cu alte odoară, aşa şi pă dinafară». Acelaşi
lucru îl consemnează pe scurt un Pomelnic din 1738 : (Constantin Brâncoveanu) «au zugrăvit biserica a doua oară şi o au acoperit cu aramă»01.
19. Biserica «Buna. Vestire», numită şi «biserica mare» sau «biserica
de jos» a Curţii vechi din Bucureşti (str. 30 Decembrie nr. 33), cea mai
veche biserică cunoscută din capitala României, zidită de Mircea Cio
banul şi fiii săi, Pătraşcu, Radu şi Mircea, înainte de 1559, avea un
turn-clopotniţă înălţat în timpul domniilor lui Grigore Ghica şi Şerban
Cantacuzino, care a ars, lovit de trăznet, la 25 iunie 1691. Constantin
Brâneoveanu a refăcut acest turn-clopotniţă, căruia i-a pus şi «ceasnic»92. Tot el a dăruit aceleiaşi biserici, în 1694— 1695, o anaforniţă de
argint aurit, lucrată de meşterul Georg May II din Braşov, decorată cu
Maica Domnului Platitera într-un medalion central, şi cu busturile a opt
profeţi în medalioane legate cu motive florale şi vreji de acant, situate
jur împrejur. Piesa este identică cu alta dăruită de acelaşi domnitor,
în acelaşi an, Mitropoliei din Târgovişte (v. mai sus), păstrându-se, ca
şi aceea, la Muzeul de artă al României93.
20. Biserica «Sf. Ioan Botezătoml», a doua biserică a Curţii Vechi
din Bucureşti, cunoscută în secolul al XVII-lea sub denumirea de «bise
rica dinspre doamna» şi în al XVIII-lea sub cel de «biserica de sus», a
fost construită în timpul domniilor lui Grigore Ghica (1659— 1664 ;
1672— 1673) şi Gheorghe Duca (1673— 1678), fără turlă, «numai aşa bol
tită», după cum arată Radul Grecanu. Acelaşi cronicar ne informează că
Constantin Brâneoveanu «i-au făcut turnul şi tindă bisericii şi cu tâmple
şi cu zugrăvituri şi cu alalte toate împodobindu-o» 94. Se pare că această
biserică a fost puternic avariată de cutremurul din 1802, pentru că la
începutul secolului X IX nu mai este amintită de nici un document95.
21. Biserica Patriarhiei, înălţată de Constantin Şerban voievod
(1654— 1658), pe locul unei biserici mai vechi de lemn, a fost terminată
de urmaşul său la domnie, Mihail Radu (1658— 1659), şi zugrăvită în
timpul domniei lui Radu Leon (1664— 1668), care a şi hotărât ca aici să
fie mitropolia ţării, «cum iaste şi ceia din Târgovişte». în locul vechii
91.Radu logofătul Greceanu, op. cit., cap. 108, ed. c it., p. 211; N. Stoicescu,
op. cit.,
p. 504— 506; Constantin Bălan, M ăn ăstire a Deaiu, Bucureşti, 1965, p. 11
şi 24; N. Stoicescu-Cristian Moisescu, op. cit., p. 264— 265.
92. N. Stoicescu, R e p e rto riu l b ib lio g ra fic ...,
Bucureşti, op. cit., p. 195.
93. N. Iorga, ♦A r g in tu r ile »..., p. 100, nr. 4 şi 103, fig. 12; C. Nicolescu. A r 
g in tă ria . nr. 161
94. Radu logofătul Greceanu, op. cit., cap. 13, ed. cit., p. 72.
95. N. Stoicescu, op. cit., p. 107— 198.
B. O. R. — 11
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clopotniţe, care se afla la intrarea dinspre apus (lângă paraclis),
Constantin Brăncoveanu a zidit alta înspre răsărit, unde a făcut şi a
doua intrare în curtea bisericii mitropoliei, apropiată de palatul său
din Piaţa Unirii de astăzi. Pe latura de vest a clopotniţei se păstrează
pisania de piatră, fixată la 20 septembrie 1698, în al nouălea an de
domnie a lui Brăncoveanu. în 1958 clopotniţa a fost restaurată şi supraînălţată
La Muzeul de artă brâncovenească de la Mogoşoaia se păstrează
acoperământul de mormânt al lui Radu Iliaş, fiul lui Iliaş voievod şi
ginerele lui Constantin Brăncoveanu, mort la Bucureşti şi îngropat in
biserica Patriarhiei. Acoperământul este o broderie din fir de aur şi
argint, pe fond de catifea verde, ou un lat chenar floral. în partea de
sus se află o arcadă polilobată, care dă piesei aspectul unui covor de
rugăciune oriental. într-un medalion oval din câmpul central se află
stema Moldovei având deasupra o inscripţie în limba română, cu litere
chirilice, care menţionează numele răposatului şi anul 1704 tJ7_
C. CTITORII, ÎMBUNÂTĂTIRI ŞI DARURI LA CTITORII
BISERICEŞTI DIN TRANSILVANIA, ALTE TINUTURI
ŞI CENTRE ORTODOXE
Strânsele legături politice, economice şi culturale dintre Ţara Româ
nească şi Transilvania, în general, dintre prima şi Ţara Făgăraşului, in
special, asupra căreia stăpânirea domnilor Ţării Româneşti s-a întins
pentru o perioadă de timp, s-au manifestat şi în domeniul construcţiilor
religioase (biserici, mănăstiri, schituri), din rândul cărora numai în
Ţara Făgăraşului au fost identificate în ultimul timp 32 de monumente
de zid din secolele XV—XIX. Dintre acestea un prim loc îl deţin ctito
riile lui Constantin Brăncoveanu, în frunte cu biserica «Sf. Nicolae» din
Făgăraş şi, în al doilea rând, biserica mănăstirii Sâmbăta de Sus, care
au dus la crearea unei adevărate şcoli de arhitectură românească locală,
caracterizată prin sinteza elementelor de arhitectură bizantină din Ţara
Românească, cu cele de tradiţie constructivă transilvăneană98.
Biserica «Sfântul Nicolae» din Făgăraş, str. Tudor Vkidimirescu
nr. 76, a fost înălţat «din temelie» de Constantin Brăncoveanu, la rugă
mintea făgărăşenilor, între 17 iunie 1697 — 30 septembrie 1698, «isprav
nic» (supraveghetor) al lucrărilor fiind pitarul Neagoe Rătescu (pisania
bisericii şi Radu Greceanu). Clădirea este de plan dreptunghiular alun
git, cu dimensiunile exterioare de 30 X 10 m, împărţită în altar, naos,
pronaos şi pridvor. Altarul ocupă absida dinspre răsărit, decroşată, semi
circulară, alungită în interior şi poligonală, cu şapte laturi, la exterior,
în mod excepţional altarul este acoperit de o calotă pe pandativi, susţi
nută de patru arce. Arcul dublou de vest, care separă naosul de altar,
96. Ibid em , p. 2^1 şi 24 7; In s c rip ţiile m edievale..., op. c it., nr. 236.
97. M.-A. Musicescu, Broderia..., p. 46, nr. 62.
98. Ioana Cristache-Panait, Cu p riv ire Ia unele m onum ente d in Ţ ara F ăgă
raşului In lu m in a r e la ţiilo r cu Ţara Românească, în Buletinul M on. Isto rice , 2/1970,
p. 30— 32; Eugenia Greceanu, Ţara P ăgăraşului, zonă de ra d ia ţie a a rh ite c tu rii de
Ia sud de C a r p a ţi; Ibid em , p. 33— 50.
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se sprijină pe console cu retrageri succesive ; aceleaşi console formează
suportul arcelor longitudinale de pe laturile de nord şi de sud ale absi
dei. Calota nu este circulară, ca de obicei, ci urmăreşte laturile pătra
tului de bază, rotunjindu-se la colţuri in dreptul pandantivilor. Naosul
este acoperit de o calotă pe pandantivi, alcătuită din două segmente cu
rază diferită şi sprijinită pe patru arce, cărora le corespund pile de
colţ cu imposte profilate. Pronaosul este acoperit de o calotă pe pandan
tivi, care se înscrie într-o elipsă. El este despărţit de naos printr-un zid,
în care se deschid trei arcade cu arhivoltele retrase, sprijinite pe zidu
rile longitudinale şi pe două pile octogonale. Pilele (stâlpii) se opresc la
înălţimea unui parapet întrerupt în dreptul arcadei centrale. In zona
capitelelor celor două pile, trecerea de la octogon la planul pătrat al
impostei se face printr-o asizâ în care cărămizile sunt aşezate in formă
de cruce cu braţele egale. Deasupra pronaosului se înalţă turnul-clopotniţâ, de plan octogonal, pe bază pătrată. Accesul la camera clopo
telor, acoperită cu o boltă din panouri curbe, se face din pronaos, pe o
scară in spirală cu trepte masive de lemn, adăpostită intr-un turnuleţ
de pe latura de nord a bisericii, circular în interior şi poligonal, cu cinci
laturi, la exterior, după modelul bisericilor de la Strehaia (1645) şi
Mogoşoaia (1688). Pridvorul este deschis, pe stâlpi de zidărie octogonali,
cu arcade înalte, acoperit de două calote pe pandantivi, despărţite la
mijloc printr-un arc dublou răzimat pe console. Uşa de la intrarea în
pronaos are un portal simplu, în acoladă. Faţadele sunt simple, încinse
cu un brâu median, alcătuit dintr-un ciubuc încadrat de două şiruri de
cărămizi în dinţi de fierăstrău ; soclul are un profil simplu, iar corni
şele sunt în formă de zimţi, atât la corpul bisericii, cât şi la baza pătrată
a turnului-clopotniţă, la prismele poligonale ale turnului-clopotniţă şi ale
turnuleţului cu scara în spirală. Ferestrele au chenar cu baghete inter
sectate de profile în acoladă şi cu bazele montanţilor împodobite cu
motive vegetale. în comparaţie cu ctitoriile brâneoveneşti din Ţara
Românească, biserica Sf. Nicolae din Făgăraş se distinge prin economia
şi simplitatea modului de împodobire ; prin amploarea şi perfecţiunea
proporţiilor, ea apare ca o adevărată ctitorie domnească90.
Pictura altarului şi a naosului a fost executată de Preda, fiul lui
Preda din Câmpulung-Muscel, aparţinând şcolii de zugravi de la Hurezi
şi, în afară de o deosebită valoare artistică, prezintă unele particulari
tăţi iconografice importante. în calota naosului Hristos Pantocrator este
înfăţişat şezând pe tron şi binecuvântând cu amândouă mâinile, ceea ce
constituie o raritate. în conca absidei altarului sunt zugrăviţi profeţi in
mers, ţinând în mâini rulouri ; patru îngeri înarmaţi cu lănci poartă
monograma cu numele lui Hristos. Reprezentarea profeţilor în acest loc
aminteşte pictura bisericii curţii domneşti de la Târgovişte şi pe cea a
catoliconului mănăstirii Hurezi. Pe peretele arcuit al absidei altarului
se află trei scene din viaţa Maicii Domnului în registrul superior şi alte
99.
N. Ghika-Budeşti, E voluţia ..., IV , p. 61 şi fig. 189— 190; Eugenia Gre
ceanu, op. cit., p. 39— 44, fig. 12— 15; Ioana Cristache Panait şi Eugenia Greceanu,
B is e ric i rom â ne şti d in Ţ ara F ăgăraşului, în «M itropolia A rdealului», X V I (1971),
nr. 7— 8, p. 567—571 ; M ircea Păcurariu, op. cit., p. 230 şi pi. V III.
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trei în legătură cu Patimile, dedesubtul acestuia, primele trimiţându-ne
la biserica bolniţei de la Cozia, iar cele de al doilea la mai multe bise
rici din Ţara Românească (Cozia, Căluiu ş.a.).
La proscomide, Cel vechi de zile şi porumbelul, simbol al Sfântului
Duh, sunt înfăţişaţi deasupra lui Hristos în mormânt, scena prezentându-ne Sfânta Treime şi amintindu-ne unele rugăciuni, de la Sfânta
Liturghie. Reprezentări asemănătoare se întâlnesc la biserica Dom
nească de la Argeş, la Snagov şi la mănăstirea Dochiariu de la Muntele
Athos. în registrele trei şi patru de pe peretele arcuit al absidei sunt
zugrăviţi mai mulţi ierarhi, încadraţi de diaconii Ştefan şi Laurenţiu,
dintre care remarcăm, ca mai puţin obişnuiţi, pe Sf. Tarasie, Porfirie,
Martin, Leontie, Ambrozie, Amfilochie şi Ipolit. Pe veşmântul Sf. Spiridon ţinând în mână cărămida în flăcări (ultimul registru), este semnat
«Preda zugrav sân Predii zugrav ot Dolgopole» (Câmpulung). în naos
predomină scenele în legătură cu Patimile şi învierea. împotriva obi
ceiului, Adormirea Maicii Domnului nu este zugrăvită pe peretele de
vest, ci pe cel de sud, în al doilea registru. Pe arcul triumfal sunt înfă
ţişate Botezul, Schimbarea la faţă şi înălţarea. în apropierea iconosta
sului (tâmplei), la sud, Zaharia şi Elisabeta purtând pe Sf. Ioan Boteză
torul copil şi la nord, Ioachim şi Ana purtând pe Fecioara Maria copil.
La biserica bolniţei de la Cozia părinţii Maicii Domnului sunt pe pere
tele altarului iar la capela curţii domneşti de la Tărgovişte, în unghiul
de sud-est format de naos şi iconostas. Pictura pronaosului a fost făcută
după anul 1772, de un alt meşter zugrav ino.
Tâmpla bisericii, de tip «clasic» brâncovenesc (1698), decorată cu
motive predominant vegetale şi mai puţine geometrice, şi acoperită cu
preparaţie de ipsos aurit şi colorat în albastru-vânăt şi roşu, este o operă
de sculptură în lemn de mare valoare artistică. Biserica mai păstrează
un clopot şi icoane de la Brăncoveanu 101.
Biserica mănăstirii Brăncoveanu din Sămbăta de Sus (com. Voila,
jud. Braşov), este situată pe moşia pe care Constantin Brăncoveanu a
moştenit-o de la bunicul său, vornicul Preda Brăncoveanu, unde acesta
a început să ridice în anul 1657 o mănăstire, care a fost terminată în
1700— 1701, de nepotul său, domnitorul Ţării Româneşti. Biserica
mănăstirii, cu dimensiunile de 18 X 6 m, are planul clasic al bisericilor
trilobate din Ţara Românească, cu turlă pe naos şi un decor al faţadelor
caracteristic secolului al XVII-lea. Absida altarului, mai largă decât cele
laterale, ale naosului, este alungită printr-o travee dreptunghiulară, mar
cată în exterior printr-o retragere şi acoperită cu o boltă semicilindrică.
în pereţii de nord şi de sud se află câte o nişă pentru proscomidie şi
diaconicon. Naosul este flancat de câte o absidă semicirculară în inte
rior şi poligonală, cu câte cinci laturi la exterior, acoperite cu câte o
jumătate de calotă sferică. Deasupra, în mijloc, se înalţă turla, circulară
100. I. D. Ştefănescu, La peinture..., p. 281— 284; Ioana Cristache-Panait, op. cit.,
p. 32.
101. Florentina Duanitrescu, op. cit., p. 39— 40; Mircea Păcurarul, Legăturile
Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Ţara Românească şi Moldova 3n sec.
XVI— XVIII, Sibiu, 1968, p. 144— 146; V. Drăguţ, Dicţionar..., p. 139— 140.

DOCUMENTARE

165

în interior şi poligonală în exterior, susţinută, prin intermediul pandantivilor, de patru arce, care se sprijină pe pile dreptunghiulare de colţ.
în pilele de apus sunt amenajate nişele înalte, care amintesc de vechiul
plan sârbesc, întâlnit la biserica mare a Coziei. Pronaosul, despărţit de
naos printr-un perete gros, cu o intrare la mijloc, este o încăpere mică,
dreptunghiulară, dispusă transversal pe axul bisericii şi acoperită cu o
calotă pe pandantivi ce se sprijină pe zidurile transversale şi pe două
arce dublouri, răzimate pe console. Nu se cunoaşte precis forma origi
nară a pridvorului. Când a fost restaurat prima dată, în secolul nostru,
el a fost refăcut cu arcade înalte, pe pile octogonale de zidărie, ca la
biserica Sf. Nicolae din Făgăraş, ţinându-se seama şi de elementele de
faţadă păstrate la corpul bisericii. Mai târziu, pilele de zidărie au fost
înlocuite cu coloane de piatră bogat sculptate, iar parapetul de zid cu
panouri traforate, ca la palatul de la Mogoşoaia. Privită din afară, bise
rica apare ca un monument admirabil proporţionat. Corpul este încins
cu un brâu format dintr-un tor între două şiruri de cărămizi aşezate în
dinţi de fierăstrău. Registrul inferior este decorat cu lezene, al căror
aspect a fost modificat cu ocazia restaurării, iar cel superior cu arcade
în formă de ocniţe. Cu prilejul unei reparaţii din anii 1766— 1767, bise
rica a fost zugrăvită cu cheltuiala lui Manolache şi Nicolae Brâneoveanu,
de către popa Ionaşcu şi zugravul Pană Mihai.
Fiind mai greu de realizat decât planul dreptunghiular şi mai puţin
obişnuit in Transilvania, unde exista tradiţia mai veche a bisericii-sală,
tipul de plan triconc al bisericii mănăstirii de la Sâmbăta de Sus a
rămas ca un caz izolat în Ţara Făgăraşului, unde prototipul preferat a
fost biserica «Sf. Nicolae» din Făgăraş. în schimb, biserica mănăstirii
Brâneoveanu din Sâmbăta de Sus a devenit modelul a numeroase bise
rici trilobate de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi din primele decenii
ale secolului al XlX-lea, din Ţara Bârsei, de pe valea Târnavei şi din
regiunea Sibiului, aceasta îndeosebi după bombardarea ei din ordin
habsburgic în anul 1785, de când a continuat să fie privită nu numai ca
un centru puternic al ortodoxiei în Ardeal, ci şi ca un simbol al rezisten
ţei împotriva încercărilor de deznaţionalizare a românilor din partea
monarhiei austriece. Un secol şi jumătate biserica a rămas părăsită, cu
bolţile ruinate, până in 1946, când restaurarea întregii mănăstiri brânco
veneşti de la Sâmbăta de Sus a fost terminată prin grija fostului mitro
polit al Ardealului, Nicolae Bălan 102
Biserica Brâneoveanu «de sus», cu hramul «Sfinţii Arghangheli
Mihail şi Gavriil», din Ocna Sibiului, a fost la început o ctitorie a lui
Mihai Viteazul (1600), de plan dreptunghiular, cu absidă decroşată şi cu
faţadele decorate în genul bisericilor din Ţara Românească în perioada
respectivă. Constantin Brâneoveanu a refăcut biserica în 1701, arhitec
tura monumentului constituind o mărturie a relaţiilor artistice dintre
Ţara Românească şi Transilvania. Biserica a rămas în folosinţa comuni
102.
N. Ghika-Budeşti, op. cil., p. 75, fig. 458— 459 r Ioana Cristache-Panait,
op. cit., p. 30 şi 32; Eugenia Greceanu, op. cit., p. 38— 39, fig. 8— 11 ; V. Drăguţ,
Dicţionar..., p. 277— 278; M. Păcurariu, op. cit., p. 142— 144.
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tăţii ortodoxe până în 1761, când, în urma ameninţării cu dărâmarea de
către generalul von Bukow, a fost cedată iezuiţilor. începând din 1948,
ea aparţine din nou ortodocşilor.
Situată în partea de sus a oraşului, pe terenul de la întretăierea
străzii principale cu strada Ion Creangă, biserica este de tip dreptun
ghiular, cu dimensiunile exterioare 18 X 5 m, fără turle, asemănătoare
ca plan cu bisericile Fundeni din Câmpulung-Muscel (sec. XVII) şi din
Turbaţi, jud. Ilfov (1693). Spre răsărit se termină cu o absidă semicir
culară Sn interior şi poligonală la exterior. Intrarea se află pe latura de
sud a pronaosului. La exterior, un brâu puternic, format dintr-un tor
între două rânduri de cărămizi aşezate în dinţi de fierăstrău, încinge
corpul clădirii la mijloc. Jumătatea inferioară a faţadelor este decorată
cu arcade oarbe geminate, imediat deasupra brâului aflându-se o friză
de ocniţe pătrate, edificiul suferind o supraînălţare în secolul al XlX-lea.
Interiorul bisericii a fost zugrăvit în anul 1723. La «restaurările»
din 1895 şi 1932 întreaga pictură a fost acoperită cu un strat de var,
mai puţin tabloul votiv de pe peretele de vest al pronaosului, unde este
reprezentat Constantin Brâncoveanu faţă în faţă cu «popa Ioan» (?) din
Ocna Sibiului, sub primul aflându-se înscris anul 1700, iar sub cel de al
doilea 1723. Alături, inscripţia : «fiind ispravnic popa Iion ot Viz Ocna
la acest lucru». Cu prilejul restaurărilor amintite, a fost inlocuit ico
nostasul originar al bisericii, care se presupune că era de zid, şi s-a
creat un pronaos artificial despărţit de naos prin două panouri de lemn,
cu o largă intrare la mijloc. în «pomelnicul» din 1725 al bisericii figu
rează numele a 61 de persoane, printre care şi cel al lui Constantin
Brâncoveanu 103.
Biserica «Naşterea Sf. Ioan Botezătorul» din Poiana Mărului, jud.
Braşov, a fost construită de Constantin Brâncoveanu, în anul 1707, când
a cumpărat acest sat, în locul bisericii de lemn mai vechi, care a fost
vândută ortodocşilor din Viştea de Jos (jud. Braşov). în anii 1760— 1762
lăcaşul apare cu 127 familii ortodoxe. într-o însemnare pe un Penticostar tipărit la Bucureşti în 1764, dăruit bisericii «la anii de la Hs. 1777,
noiemb. zile 20, la târnosirea bisericii», este consemnată data refacerilor
pe care construcţia le-a suferit până atunci. Până în zilele noastre
biserica a fost supusă unor transformări atât de mari, încât numai even
tuala descoperire sub tencuieli a unor urme de bolţi sau unui decor al
faţadelor ar putea să indice formele originare. Astăzi construcţia se pre
zintă fără bolţi, cu pridvorul modificat radical, cu turnul de deasupra
pridvorului refăcut pe schelet de lemn şi cu ferestrele mărite. Analiza
mai amănunţită a planului a dus pe specialişti la concluzia că zidurile
aparţin etapei de reconstrucţie din anul 1777. Acelaşi lucru îl arată
prezenţa contraforţilor. Se speră că la primele reparaţii ce vor fi între
prinse la biserică să se efectueze o cercetare atentă a paramentului şi
să fie aduse la lumină elemente care să adauge la valoarea istorică a
103.
C o m eliu Creangă, C o n trib u ţia Iu i C o nstan tin B râncoveanu la zid ire a un e i
b is e ric i In Ocna S ib iu lu i,' în «M itropolia A rdealului», X I (1966), nr. 1— 3, p. 146— 165;
V. Drăguţ, op. c it., p. 217; Mircea Păcurariu, op. cit., p. 145— 146; Idem, Is to ria
B ise ricii, op. cit., p. 235 şi pl. V III.
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monumentului şi pe aceea de reprezentant al influenţelor de arhitectură
din Ţara Românească ltM.
In afară de ctitoriile de mai sus, Constantin Brâneoveanu a ajutat cu
cărţi şi odăjdii pe unii mitropoliţi ai Bălgradului (Alba Iulia) şi cu bani
şi moşii mitropolia Transilvaniei, pe care aceştia o păstoreau. Astfel,
mitropolitului Teofil, cu prilejul hirotonirii lui la Bucureşti, la 18 septem
brie 1692, i-a dăruit următoarele odăjdii : «un stihar de lastru galben cu
flori de mătasă, un patrafir de sarasir cu 4 nasturi, sârmă albă, cu
marjanuri roşii în vârvu, cu 5 cănaci sârmă, o pereche naracliţe de
lastru verzi şi un sacos de sarasin hatai roşii cu flori deasă, mari şi mici,
de hir, albe, pe laturi cu 18 nasturi suciţi de argint auriţi, căptuşiţi(i)
cu atlaz de naragiu». Mitropolitul Atanasie Anghel, la hirotonirea lui
tot la Bucureşti, in ziua de 22 ianuarie 1698, Constantin Brâneoveanu
i-a dăruit cărţi, un rând de odăjdii arhiereşti, un sacos cu fir de aur şi
o pereche de mănuşi cu mărgăritare, pe lângă dania tradiţională de
6000 de dinari. în acelaşi an, la 25 mai 1698, Brâneoveanu întărea
printr-un hrisov special această danie, care putea fi ridicată în fiecare
an, la 1 septembrie. Scopul daniei era arătat la sfârşitul actului : «Ca
să fie sfăntii Metropolii de-ntărire şi de ajutoriu, iar domniei mele şi
răposaţilor părinţilor Domnii mele vecinică pomenire». Doi ani mai
târziu, la 15 iunie 1700, acelaşi voievod dăruia aceleiaşi mitropolii satul
Merişani din jud. Argeş, «cu tot venitul ce ar fi». în hrisov se arăta că
această danie se făcea ştiut fiind că Mitropolia Ardealului «să învăluiaşte ca o corabie in mijlocul valurilor mării, aflăndu-se între multe
feluri de limbi streine, fiind şi lipsită de ceale ce sunt de ajutoriu sfinţii
Mitropolii...». Dania era făcută «ca să fie sfinţii Mitropolii de-ntărire şi
de ajutor, iar Domnii meale şi răposaţilor Domnii meali veacinieă pome
nire...» 105 Biserica ortodoxă din Maieri-Alba Iulia (1713) prezintă forme
arhitectonice munteneşti şi resturi de pictură murală de stil brâncove
nesc, executată de Iosif ierodiaconul (1716) 10t:. Cu moşii, bani şi obiecte
de preţ a fost ajutată şi străvechea biserică «Sfântul Nicolae» din
Şcheii Braşovului107.
Logofătul Radu Greceanu, istoricul domniei lui Constantin Brâncoveanu, ne informează că în acelaşi an (1698) cu zidirea bisericii «Sf.
Nicolae» din Făgăraş, voievodul Ţării Româneşti a înălţat o biserică cu
hramul «Sf. Gheorghe» la Ismail (R.S.S. Moldovenească) şi alta, cu
hramul «Sf. Nicolae», în cartierul Galata de la Istanbul, în locul biseri
cilor arse din cele două locuri. Prima a fost construită la rugămintea
ierarhului local şi a creştinilor «ce se afla lăcuitori acolo», iar a doua la
104. Ioana Cristache-Panait şi Eugenia
F ăgăraşului, op. cit., p. 577.

Greceanu, B is e ric i rom â ne şti d in

Ţara

105. Mircea Păcurariu, L e g ă tu rile B is e ric ii O rto d o xe d in T ransilvan ia ..., p. 151,
153 şi 155 ; T. G. Bulat, op. cit., p. 937— 936.
106. V. Drăguţ, op. cit., p. 16.
107. M. Păcurariu, op. cit., p. 15(^—151 şi 156— 1!5 7 ;Niculae Şerbăneseu, tn
«Biserica Ortodoxă Rom ână», C II (1984), nr. 8— 10, p. 671.
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rugămintea patriarhului Calinic al II-lea al Constantinopolului şi a
«creştinilor poporului aceluia» 108.
Un sprijin material aproape neîntrerupt a acordat Constantin
Brăncoveanu celor patru patriarhii ortodoxe răsăritene, din Constanti
nopol, Ierusalim, Antiohia şi Alexandria, mănăstirilor de la Muntele
Athos, mănăstirii «Sfânta Ecaterina» de la Muntele Sinai, mai multor
mănăstiri şi biserici din Grecia continentală şi insulară, din Asia Mică,
Georgia, Bulgaria, Serbia, Albania şi ale ţinuturi ortodoxelu9. Dintre
acestea ne vom îndrepta atenţia numai asupra construcţiilor şi a obiec
telor de cult cunoscute sau, cu alte cuvinte, asupra monumentelor şi
obiectelor de artă creştină legate de numele lui Constantin Brăncoveanu,
lăsând la o parte daniile în bani sau alte bunuri materiale, inclusiv tipă
riturile făcute de domnitorul român pentru locurile arătate.
în Muzeul Topkapi Sarayi, Sala armelor, din Istanbul şi în Te
zaurul Sf. Mormânt de la Ierusalim, se păstrează câte o sabie a lui
Constantin Brăncoveanu, cu mânerul de fildeş şi lama curbată, pe care
le menţionăm pentru reprezentările creştine de pe ele. Pe lama de oţel
a fiecăreia sunt încrustate în aur două sfeşnice aprinse, iar deasupra
lor, într-un medalion, Maica Domnului purtând pe braţul stâng pe Iisus
copil şi mai sus, doi îngeri susţinând o coroană cu pietre nestemate, după
care continuă inscripţia, în limba greacă, de asemenea, cu litere de aur :
t Si» SaotXsu bv\ 't'tvjxe, A6fe 0eoo iravtdvafc («Tu, Rege neînvins, Cuvinte
al lui Dumnezeu, Atotstăpânitorule», ajută-mă). Cum vor fi ajuns cele
două săbii în locurile unde se află, nu se ştie precis. Despre cea din
Tezaurul Sf. Mormânt se presupune că va fi fost dăruită de Constantin
Brăncoveanu vreunuia din patriarhii Ierusalimului care veneau deseori
în Ţara Românească, pentru a-1 vizita sau a cere milostenie domnito
rului român 110.
în anul 1691 s-a întâmplat să aibă loc asupra Ţării Româneşti o
mare invazie de lăcuste. Aducându-şi aminte de moaştele sfântului
Mihail al Sinadelor, păstrate la mănăstirea Lavra de la Muntele Athos,
care mai fuseseră aduse în ţară într-o astfel de împrejurare în timpul
lui Matei Basarab, Constantin Brăncoveanu a scris egumenului de la
Lavra să aducă din nou moaştele sfântului, pentru a scăpa ţara de fla
gel. După izbăvirea de invazie, Brăncoveanu a donat în continuare
mănăstirii suma tradiţională de 6.000 aspri anual şi 300 pentru chel
tuieli de drum, iar în semn de recunoştinţă şi mai mare, a făcut pentru
108. Radu logofătul Greceanu, op. cit., cap. 43, ed. cit., p. 124; 1. Rămureanu,
în «Biserica Ortodoxă Rom ână», L X X X II (1964), nr. 9— 10, p. 927; T. G. Bulat,
op. cit., p. 935 şi 937.
109. I. Rămureanu, op. cit., p. 923— 930; T. G. Bulat, op.
M. Păcurariu, op. c it., p. 282— 294 şi 641— 660 (cu bibliografia).
110. Marcu Beza, U rm e rom â ne şti în R ă să ritu l O rto d o x , ed.
1937, p. 115— 116, cu fotografii alb-negru şi în c u lo ri; V irgil
Simionescu, Prezente c u ltu ra le rom âneşti, Bucureşti, 1982, p. 18
şi Ie ru s a lim ; fig. în culori, nenumerotată.

c it., p. 931— 944;
a Il-a, Bucureşti.
Cândea-Constantin
+ fig. (Istanbul)
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moaştele sfântului Mihail un chivot împodobit «cu aur mult, cu argint
şi cu pietre preţioase, întru tot minunat, ceea ce este o podoabă foarte
scumpă şi deosebită în amintirea evlaviei lui», cum se exprima Ioan
Comnen, medicul Voievodului. în plus, Brâncoveanu a îmbrăcat mâna
Sf. Ioan Gură de Aur de la aceeaşi mănăstire, într-un relicvar de argint
aurit, în formă de biserică dreptunghiulară alungită, cu cinci cupole,
decorate pe faţă cu figurile Sf. Constantin şi Elena, între Sf. Nicolae
şi Haralambie, iar la extremităţi Sf. militari Teodor Stratilat şi Gheor
ghe, călare, toate încadrate de ornamente vegetale şi florale în stil
baroc 11
La mănăstirea Sf. Pavel de la Muntele Athos, Constantin Brânco
veanu a înălţat şi mai mult turnul zidit de Neagoe Basarab, a reparat
chiliile şi trapeza şi a construit, în anul 1708, un paraclis cu hramul
Sf. împăraţi Constantin şi Elena, unde este zugrăvit ca ctitor, picturile
păstrându-se destul de bine până in ziua de astăzi l12.
Pentru suma de 20.000 de aspri anual şi încă 1.000 aspri «cheltuieli
de drum», sumă întreită faţă de ajutorul bănesc acordat altor mănăstiri
de la Athos şi din Orient, în general, Constantin Brâncoveanu este
socotit printre ctitorii mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos111.
în frumoasa insulă Patmos din arhipelagul Sporadelor, celebră
pentru exilul la care împăratul Domiţian l-a constrâns pe evanghelistul
Ioan în anul 95, împăratul bizantin Alexios I Comnenul a întemeiat în
1088 o renumită mănăstire. într-un diptih al bisericii de aici se păstrează
numele unor voievozi ai Ţării Româneşti, printre care şi al lui
Constantin Brâncoveanu şi al Doamnei Maria, soţia Voievodului,
împreună cu însemnarea : «Aceste nume le aduse părintele Ghedeon
din Valahia la 16 iulie 1698, mai aduse şi marea icoană a Teologului
şi sfânta Evanghelie împodobită şi o cană şi un potir şi un trimorf şi
scriem aci pe milostivitorii din locuri diferite ale Valahiei». Frumoasa
icoană a Sf. Ioan Teologul (Evanghelistul) se află în partea dreaptă a
iconostasului, iar în biblioteca mănăstirii se păstrează Evanghelia din
anul 1697, cu o artistică legătură în argint de meşterul sas din Braşov
Georg May al II-lea, ambele daruri din timpul lui Constantin Brânco
veanu. Coperta din faţă a Evangheliei are în centru scena învierii, sub
forma Coborârii la iad, iar pe margini scene mai mici în legătură cu
111. M arcu Beza, op. cit., p. 46 şi 57-, T. Bodogae, Ajutoarele româneşti la
mânăstirile din Sfântul Munte Athos, Sibiu, 1941, p. 101 ; Gh. Moisescu, Contri
buţia românească pentru susţinerea Muntelui Athos în decursul veacurilor, Sn
«Ortodoxia», V (1953), nr. 2, p. 246— 247; T. G. Bulat, op. cit., p. 933— 934.
112. T. Bodogae, op. cit., p. 261— 262; Gh. Moisescu, op. cit., p. 261— 262;
V irgil Cândea-Constantin Simionescu, Mont. Athos. Presences roumaines. Bucureşti,
1979; Saint Paul (pag. nenum erotată şi fig. următoare, în culori).
113. T. Bodogae, op. cit., p. 123 şi «Tabloul 1» de la sfârşit;
op. cit., p. 934; V. Cândea-G. Simionescu, op. cit., p. Vatopedi.
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Patimile şi învierea şi în cele patru colţuri figurile Evangheliştilor. Pe
coperta din spate este înfăţişată Adormirea Maicii Domnului, încadrată
de figurile profeţilor Vechiului Testament, iar dedesubt următoarea
inscripţie în limba greacă : «S-a dăruit dumnezeiasca şi sfânta Evan
ghelie mănăstirii Sfântului slăvitului Apostol şi Evanghelist Ioan din
insula Patmos, prin milostenia evlavioşilor creştini şi ostenelile mo
nahului Ghedeon, 1697». Un manuscris existent în aceeaşi bibliotecă
cuprinde versuri de laudă către Constantin Brăncoveanu m .
în Muzeul Benaki din Atena (vitrina X X , nr. 10) se păstrează o
Evanghelie cu ferecătură de argint aurit, reprezentând pe coperta din
faţă Răstignirea şi învierea, iar pe cea din spate Buna Vestire şi Naş
terea Domnului. Pe o foaie a Evangheliei se află însemnarea : «Leat
1711, martie 31. Aoest Tetravanghel au fost a lui Ianache Clucer, cel
bătrân, omul cel bun şi sluga cea bună şi dreaptă care i-au petrecut
într-această zi, care era Sâmbăta cea mare al sfintelor Paşti». Iar pe
altă foaie : «Leat 1712, mai, întâia zi. S-au ferecat şi s-au înfrumu
seţat acest sfânt Tetravanghel de Io Constantin BB : Voevod». Mai
jos urmează o însemnare în limba greacă, din care aflăm că Evanghelia
se afla mai înainte la Ghiumuşhana, oraşul Arghiropolis, spre Trapez u n t115.
r
Mănăstirea «Sf. Eoaterina», întemeiată de împăratul Iustinian
(527—565) la Muntele Sinai, căreia Mihail Cantacuzino, unchiul lui
Constantin Brăncoveanu, după pelerinajul făcut împreună cu mama sa
în acel loc (1682), i-a închinat mănăstirea ctitorită de el pe valea Pra
hovei (1690— 1695), ceea ce a avut ca urmare crearea toponimului
«Sinaia» — s-a bucurat de o deosebită atenţie şi din partea lui Con
stantin Brăncoveanu — dovadă faptul că i-a închinat aceleiaşi mănăs
tiri de la Marea Roşie ctitoria sa şi a unchiului său, mănăstirea
«Adormirea Maicii Domnului», de la Râmnicu Sărat (1691— 1697).
Aceasta explică în parte prezenţa la mănăstirea Sinai a portretului în
culori de reală calitate artistică al lui Constantin Brăncoveanu, realizat
în 1696, pe când avtea 42 de ani, după care o copie se află la Muzeul
de Artă al României. Sus, în colţul din dreapta al tabloului, se află
stema Ţării Româneşti, iar în stânga, legenda : Constantinus Brankovan / Supremtis Valachiae Tran — salpinae Princeps. (Ae(ta) tis 42. /
A(nn)o D(omi)ni 1696» l16.
1'14. M. Beza, op. cit., p. 184— 186; V. Cândea-C. Simionescu, Prezenţe cul
turale româneşti: Patmos (pag. şi fig. în culori nenumerotate).
115. M. Beza, op. cit., p. 194, cu două fig. alb-negru, la p. 196.
116. Ibidem, p. 12— 19, cu planşă in c u lo ri; V. Cândee-C. Simionescu, op. cit.,
p. 11, cu două planşe în culori.
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D. CTITORIILE BISERICEŞTI ALE DOAMNEI MARIA,
SOŢIA LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
•Asem ene m ă rii sale şi lu m in a ta şi
prea cre ştin a lu i Doamnă, M a riia , cu
acea rară şi către cele dum nezeeşti râvn ă
tiincl, m ăcar că şi a lte m u lte z id iri, bise
r ic i au tăcut şi cu dă toate podoabele
m in un at le -a u jn lru m u s e fa t ş i leau g rijit»
(Radu logofătul Greceanu, Is to ria
d o m n ie i lu i C o nstan tin Basarab Brăncoveanu V o ie v o d , cap. 101).

Cea mai veche şi, poate, oea mai importantă ctitorie a Doamnei
Maria, soţia lui Constantin Brâneoveanu, este biserica bolniţei mănăs
tirii Hurezi (1695— 1699), care a fost prezentată în cadrul marelui com
plex de la acea mănăstire (v. mai sus, p. 15— 17). După aceea, in ordi
nea vechimii, urmează :
Biserica Dintr-o zi (1702)

Situată în Bucureşti, pe strada Academiei, nr. 22, biserica se
numeşte «Dintr-o zi», pentru că prima biserică, cu hramul «Sfântul
Nicolae», o construcţie de lemn de la începutul secolului al XVII-lea,
a fost tâmosită în aceeaşi zi a anului următor celui în care i s-a pus
temelia. Ea este menţionată de câteva ori în cursul secolului al
XVII-lea. La sfârşitul acestui secol, «fiind o bisericuce dă lemnu, mi
titică foarte şi veche dă mai cădea», Doamna Miaria «dă piatră o au
zidit, foarte iscusită şi gingaşă făcându-o, o au înfrumuseţat atât pă
dinlăuntru, cât şi pă dinafară, precum să şi vede», ispravnic al lucră
rilor fiind Enache Văcărescu 117. La un an după clădirea noii biserici,
mahalaua în care ea se afla era numită «de la biserica Doamnei ce se
cheamă Dintr-o zi». Biserica era înconjurată de ziduri şi avea patru
chilii, în care, pe la jumătatea secolului trecut, a locuit scriitorul
Nicolae Filimon, fost dascăl la biserică, chilii ce au dispărut la sfâr
şitul secolului al XlX-lea. Aflându-se în spatele reşedinţei domneşti
de pe Podul Mogoşoaei, unde au locuit Caragea şi Grigore Ghica, la
începutul secolului al XlX-lea a fost biserică domnească. După ce focul
din 1825 i-a ars acoperişul şi i-a degradat pictura, biserica a fost re
făcută în 1826— 1827. A fost reparată din nou şi i s-a spălat pictura
în 1915 şi 1958 118.
Joasă, dar bine proporţionată, biserica este de tipul obişnuit al
bisericilor Ţării Româneşti din a Il-a jumătate a secolului al XVII-lea
şi printre puţinele exemplare bucureştene cu plan dreptunghiular şi
absida altarului poligonală la exterior. Altarul, semicircular în interior
şi cu nişele pentru proscomidie şi diaconicon destul de adânci, este
1'17. Radu logofătul Greceanu, op. cit., cap. 101, ed. cit., p. 198; N. Stoicescu,
R epertoriul..., Bucureşti, p. 20 0; In s c rip ţiile m edievale..., op. cit., nr. 583 (pisania).
118. N. Stoicescu, loc. cit.
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acoperit de o boltă cilindrică, terminată cu o semicalotă pe console.
Naosul este încununat de o calotă sferică pe pandantivi, susţinută de
4 arce ce coboară frână jos. Intre naos şi pronaos se află un arc dublou
care coboară până la nivelul pardoselii. Pronaosul este acoperit de o
cupolă susţinută de arcul dublou amintit şi de doi pilaştri de pe latura
de vest. Deasupra lui se înalţă tumul-clopotniţă, la care conduce o
scară închisă într-un turnuleţ anume zidit pe faţada de nord. Pe latura
de vest se află pridvorul sprijinit pe zece stâlpi de cărămidă şi comu
nicând cu pronaosul printr-o intrare mărginită de un chenar de piatră
cu o bogată sculptură de motive florale, deasupra căreia se află pisania
de la refacerea din 1827, cea originară aflându-se parte la Muzeul de
artă, parte în lapidariul de la biserica Stavropoleos. Exteriorul, cu
ferestrele mărite, a fost refăcut la ultimele restaurări 119. Biserica păs
trează clopotul originar, cu inscripţie din anul 7212 ( = 1703—1704), în
care se arată că «iaste făcut de Doamna Mariia a luminatului domnu
Io Costandin B(râncoveanu) Basarab voevod şi l-au închinat sf(i)ntei
besârici unde iaste hramul S(ve)tăi Nicolae, den Bucureşti, care iaste
făcută din temelie de măriia sa...». La fosta biserică a Ienii din vecină
tate se păstra potirul de argint aurit de la aceeaşi biserică a Doamnei
Maria, purtând data «de la facerea lumii 7211» şi alături anul de la
naşterea lui Hristos 1703, seria cu cifre arabe 12°.
Mănăstirea Surpatele, jud. Vâlcea (1706)

Biserica cu hramul «Sfânta Treime» a mănăstirii Surpatele, co
muna Frânceşti, jud. Vâlcea, construcţie de lemn de la începutul seco
lului al XVI-lea, refăcută de Buzeşti şi reparată în a doua jumătate a
secolului al XVII-lea, a fost reclădită din zid, împreună cu toată mănăs
tirea, de Doamna Maria, soţia lui Brâncoveanu, în anul 1706. După ce
relatează despre construirea bisericii Dintr-o zi, Radu Greceanu con
tinuă : «După aceia şi în judeţul Vâlcii, unde să chiiamă Surpatele,
dân temelie iarăşi au zidit o mănăstioară, cu toată cheltuiala mării sale,
foarte frumoasă, făcându-i şi curte dă zid împrejur şi chilioare şi dă
toate, precum să şi vede, împodobindu-o şi cu odăjdii şi alte odoară
bisericeşti scumpe şi foarte frumoase şi cu bună zestre, moşii, vii şi
altele, o au întărit, unde să odihnescu cu bună viiaţă călugăriţe» 121.
Mănăstirea a fost restaurată intre 1927— 1935 şi 1958— 1959 122.
Biserica, exemplar tipic de arhitectură brâncovenească, este de
plan triconc, cu turlă pe naos şi pridvor deschis, armonioasă ca pro
porţii, cu dimensiunile exterioare de 1 8 X 6 m. Altarul ocupă absida
de răsărit, mai mare decât cele laterale şi cu şapte laturi la exterior,
iar în interior cu obişnuitele nişte pentru prosoomidie şi diaconicon,
119. Ibidem, p. 200— 201 ; Gr. Ionescu, Bucureşti. Ghid istoric şi artistic, Bucu
reşti, 1938, p. 105— 106.
120. Inscripţiile medievale, nr. 116 şi 162.
121. Radu logofătul Greceanu, op. cit., cap. 101, cd. cit., p. 199.
122. N. Stoicescu, Bibliogralia.... p. 543— 546; Eparhia Râmnicului..., voi. I,
p. 212.
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prima fiind mai mare decât cea de a doua. Naosul este spaţios, flancat
spre N şi S de câte o absidă semicirculară în interior şi cu câte cinci
laturi la exterior. El este despărţit de pronaos printr-un perete plin,
cu intrare la mijloc, în axul bisericii. Pronaosul este o încăpere drept
unghiulară mică, dispusă transversal pe ax şi acoperită de o calotă
pe pandantivi. Pridvorul, mai dezvoltat decât pronaosul, se sprijină
pe şase stâlpi de zid, octogonali în secţiune, şi este acoperit de o calotă
sferică între arce răzimate pe console. Arcele ce leagă stâlpii pridvo
rului în partea de sus sunt în acoladă. Faţadele bisericii sunt simple,
încinse la mijloc cu un brâu în formă de tor, lucrat din stuc şi decorat
cu ghirlande de foi în relief, încadrat de două toruri mai mici, cel
inferior oprindu-se în dreptul pridvorului. Cornişa profilată a bisericii
şi a turlei, precum şi arhivoltele arcelor de la pridvor sunt zugrăvite
cu motive florale şi geometrice policrome. Ferestrele au chenare de
piatră cu profile gotice moldoveneşti, în genul celor de la Stelea din
Tărgovişte şi cu arcul în acoladă, dar sunt dublate de chenare de stuc
în relief, cu ornamente de inspiraţie orientală pictate. Pe faţada prin
cipală, într-o firidă de deasupra intrării, este zugrăvită icoana hra
mului. Turla, de proporţii înalte, are zece laturi la exterior, fiecare
cu câte o fereastră 123.
Pictura, executată de Andrei, Iosif ieromonahul, Hrănite şi Ioan
ierodiaconul, din şcoala de zugravi de la Hurezi, păstrează tradiţia ico
nografică a secolului al XVI-lea. Dovadă în acest sens sunt următoarele
reprezentări : «Cel Vechi de zile», Naşterea şi Botezul, de pe bolta
absidei altarului; Cortul Mărturiei şi Jertfa lui Avraam, de pe pere
tele arcuit al acesteia. Jertfa lui Melchisedee, zugrăvită alături, inspi
rată din Geneză, XIV, 17— 21, aminteşte iconografia paleocreştină şi
se întâlneşte pentru prima dată într-o biserică din Ţara Românească.
In scena Împărtăşirii Apostolilor, din registrul median, figura lui
Hristos-Arhiereu apare de două ori. In conca de nord a naosului este
zugrăvită Coborârea la iad, iar în cea de sud înălţarea. Pe peretele
de sud, în registrul superior, Filoxenia lui Avraam (Cina de la Mamvri),
cu cei trei îngeri — simbol al Sfintei Treimi, hramul bisericii, se des
făşoară în patru tablouri : călătoria îngerilor, sosirea la Mamvri, odihna
la masă şi despărţirea. Pe peretele de vest se află Răstignirea lui
Hristos şi Adormirea Maicii Domnului, în trei scene : sosirea apostoli
lor, cortegiul înmormântării şi despărţirea. în pronaos domină scene
ilustrând imne închinate Maicii Domnului. Portretele ctitorilor : Matei
Basarab, Antonie Vodă şi Constantin Brăncoveanu cu familia, amintesc
aceleaşi portrete de la Hurezi, oferind în plus avantajul deosebit de
valoros că n-au fost retuşate, ca acelea. Ele se disting prin execuţia
deosebit de îngrijită şi preocuparea de a reda asemănarea cu persoa
nele pe care le înfăţişează. în pridvor, calota este împodobită cu figura
123. N. Ghika-Budeşti, op. cit., p. 70, fig. 359— 374 ; N. Drăguţ, op. cit., p. 290.
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lui Hristos-Emanuel, Înconjurat de îngeri înarmaţi cu lănci, iar pandantivii cu simbolurile evangheliştilor. Pe peretele de est, într-o firidă,
deasupra pisaniei, este zugrăvită icoana hramului : Cina de la Mamvri,
simbol al Sfintei Treimi, hramul bisericii. De remarcat: pilda bogatu
lui nemilostiv (Luca, XVI, 19— 31) şi parabola neghinei (Matei, X III,
24—43), ilustrate prima pe peretele de sud, iar a doua pe cel de vest,
in legătură cu Judecata din urmă, al cărei Drept Judecător apare pe
ultimul perete menţionat. Pe peretele de nord este reprezentat mar
tiriul arhidiaconului Ştefan, primul martir creştinm .
Biserica posedă un iconostas (tâmplă) de lemn bogat sculptat cu
motive vegetale, geometrice şi antropomorfe, în stil «clasic» brânco
venesc (1706— 1^07) şi uşi de lemn la intrare stilizate, sculptate de
«Filip tâmplariu», ambele opere de mare valoare artistică125. Dintre
odoarele mănăstirii se păstrează la Muzeul de artă a României o
ferecătură de Evanghelie având pe coperta din faţă Coborârea la iad,
încadrată de scene în legătură cu Patimile şi cu învierea, iar în colţuri
cei patru Evanghelişti, şi pe cea din spate o admirabilă reprezentare
a Cinei de la Mamvri, cu cei trei îngeri — simbol al Sfintei Treimi,
hramul bisericii, încadrată de scene din Vechiul Testament, figuri ale
jertfei şi o anafomiţă, în centrul căreia este reprezentată Sfânta Treime
sub forma occidentală, iar în medalioanele de pe margine busturile
celor 12 apostoli — ambele de argint aurit, lucrate de George May II
din Braşov (1707— 1708) şi dăruite mănăstirii Surpatele de Doamna
Maria, soţia lui Constantin Brâneoveanu. De la aceeaşi mănăstire
provin : o altă anafomiţă. de argint, lucrată intr-un atelier de la Veneţia
şi dăruită în anul 1710 aceleiaşi mănăstiri de marele vornic Şerban
Cantacuzino şi soţia sa Adriana, şi o candelă de argint aurit, oferita
ctitoriei Măriei Brâneoveanu de fiica sa Ancuţa, în anul 1733, după
decesul mamei (1730) 12e.
Mănăstirea Viforâta

Situată în partea de nord-est a municipiului Târgovişte, a fost
construită de Vlad Vodă cel Bătrân sau Vlad înecatul, fiul lui Radu
cel Mare, în anul 1530. Cunoscută şi sub numele de «Vihorăşti», este
adeseori amintită în documente din prima jumătate a secolului al
XVII-lea, când un călător străin o descrie ca pe o mănăstire de maici,
cu o biserică «frumoasă». In schimb, Radu Greceanu, cronicarul lui
Brâneoveanu, ne informează că în anul 1713 ajunsese «o mănăstioară
124.1.

D.

Ştefănescu,

La peinture..., p.

131— 134;

Album, pl.63— 6 5 ;

Idem,

Arta feudală..., p. 153— 154.
125. Florentina Dumitrescu, op. cit., p. 54— 55, fig. 52— 53 şi p. 62— 63, fig. 69— 72.
126. C. Nicolescu, Argintăria..., nr. 170, 173 şi 358, fig. 105, 107, 252— 253;
Eadem, Arta metalelor preţioase..., nr. 62, fig. 79— 80 şi nr. 70, fig. 86; T. Voinescu,
în Istoria artelor plastice..., op. cit., p. 96, fig. 157. Pentru întregul monument şi
tot ceea ce tine de el, fundam ental este studiul lu i Radu Creteanu, Mănăstirea
Surpatele, în Buletinul Mon. Istorice, 4/1972, p. 15— 24.
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dă călugăriţe, unde doară numai sfânta bisericuce era, şi foarte proastă,
întunecoasă, nezugrăvită, fără clopotniţă şi fără curte, cu 2— 3 chilioare
numai, ce şide bietile călugăriţe şi alt nimic, biserică veche foarte,
care s-au mai dires odată dă un Radul vodă» (probabil Radu Leon,
1664— 1669, fiul lui Leon Tomşa). «Şi măriia sa (Doamna Maria) văzând
şi cuprinzându-se dă dumnezeescu năstav (îndemn, imbold), cu multă
pohtă se-au îndemnat şi sârguind cu toată inima, se-au apucat întâi
dă sfânta biserică dă i-au mai lărgit ferestrile, o au zugrăvit frumos,
o au pardosit cu lespezi şi o au grijit precum să cade, făcând şi toată
orânduiala odăjdiilor foarte frumoase, şi cuviincioase, înpodobitu-o-au
şi pă dinafară cu chilii frumoase de piatră şi tot cu zid o au înoungiurat, făcând şi clopotniţă, lncru foarte gingaş şi cuvios, precum în
ochii tuturor să vede» 127.
După gravele distrugeri provocate de cutremurele din 1802 şi 1838,
mănăstirea a fost reparată pentru a doua oară în 1848, cu refacerea
părţilor superioare în paiantă şi lemn şi cu repictarea porţiunilor dis
truse ale bisericii. Alte refaceri şi transformări a suferit după cutre
murul din 1940. Actuala biserică, este de plan triconc, cu absida alta
rului mai dezvoltată decât cele laterale, prevăzută cu obişnuitele nişe
largi pentru proscomidie şi diaconioon, cu naosul despărţit de pronaos
printr-un zid străpuns de trei goluri, un pronaos spaţios pătrat şi un
mic pridvor, mărginit spre vest de patru stâlpi, adăugat în prima jumă
tate a secolului al XlX-lea, de când datează şi turlele de pe naos şi
pronaos, refăcute din scândură şi paiantă, oa şi decorarea cu pilaştrii
de factură neoclasică a faţadelor. Din zugrăveala brâncovenească a
bisericii mai apar unele porţiuni, restul fiind o repictare din prima
jumătate a secolului al XlX-lea. Cu prilejul lucrărilor de spălare şi
oompletare a picturilor, efectuate în 1913, sub portretele banului Grigore Brăncoveanu şi a soţiei sale Safta, care au refăcut biserica după
cutremurul din 1802, au apărut chipurile lui Constantin Brăncoveanu,
Doamnei Maria şi al lui Vlad înecatul, ctitorii mai vechi. Dintre obiec
tele de valoare artistică deosebită ale mănăstirii remarcăm două icoane
pe lemn de epocă brâncovenească, reprezentând una Naşterea Maicii
Domnului, iar cealaltă, din anul 1698, înfăţişând pe Sfântul Gheorghe
omorând balaurul12s.
După tradiţie, Doamna Maria, soţia lui Constantin Brăncoveanu,
este ctitorul bisericii din Berivoii Mari, comuna Recea, judeţul Braşov,
satul fiind pe moşia sa 129.
Diac. prof. dr. I. BARN EA
127. Radu logofătul Greceanu, op. cit., cap. 101, ed. cit., p. 199.
128. N. Stoicescu-Cristian Moisescu, op. cit., p. 290— 294; Cristian Moisescu,
op. cit., p. 174— 176, fig. 261— 265.
129. Ioana Cristache-Panait, op. cit., p. 32.
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BISERICI ROMÂNEŞTI
ÎN SATELE DIN OSTROAVELE DUNĂRII
(sec. X V III— X IX)

Pe Dunăre, îndeseobi in zona în care marele fluviu atinge terito
riul românesc, au existat din totdeauna ostroave, limbi de pământ,
unele de întinderi apreciabile, situate între ape. La 1783, căpitanul
Lauterer, unul dintre ofiţerii însărcinaţi de guvernul austriac cu cer
cetarea cursului Dunării de Jos, remarca faptul că, începând de la Turtucaia, «fluviul este în această regiune plin cu insule» 1 şi, la fel, mai
jos de Silistra, unde apele «fac numeroase insule» 2. Aceeaşi constatare
apare, pentru porţiunea din dreptul oraşului Turtucaia, şi la sublocote
nentul Mihanovici, însărcinat de asemenea, în acelaşi an, cu explorarea
cursului final al Dunării 3.
Numărul ostroavelor pe toată această zonă a fluviului a fost
intr-adevăr foarte mare, dar nu toate au avut o existenţă lungă. în
raportul «Comisiei cercetării drepturilor asupra pământurilor întoarse
Prinţipaturilor de la turci», instituită în anul 1830, se arăta că aceste
ostroave erau «cea mai mare parte supuse la câteva vărsături de ape
peste an». Se precizează că «ostroavele marelui canal al Dunării sânt la
mari prefaceri, atât în mărimea lor şi în figură, precum şi întru însuş
starea lo r ; căci la facerea cercetărilor la faţa locului s-au luat seama
că acest mare canal, nu mai mult decât în curgere de 50 de ani, schim
bând la unele locuri curgerea sa în depărtare mai mult de una mie
stânjini, au închipuit din nou ostroave», ceea oe făcea ca unele să dis
pară, iar altele să fie alcătuite «din nou» '*. De aceea, unele şi-au încetat
de mult existenţa, altele se găsesc încă în fiinţă şi în zilele noastre.
Mai multe ostroave dunărene, în decursul vremii, au fost locuite,
având aşezări stabile, bine întocmite. In acelaşi raport se vorbea de
«ostroavele ce sânt lăcuite şi nu sânt supuse înnecăciunii», iar între ele
unele erau «foarte însemnate, atât după a lor mărime, precum şi după
bunătatea lor de a să lăcui cu oameni» 5. Aveau, de altfel, condiţii foarte
prielnice pentru existenţa umană. într-un document din 1831 se men
ţiona că multe dintre «aceste ostroave înfăţişează livezi frumoase, dau
mult fân şi au pădurile sălcii şi crânguri care acoperă din toate părţile
marginile ramurilor Dunării», adăugându-se că «sânt cu totul acoperite
de trestii, din care o parte foarte mare să întrebuinţează... la acoperişu
rile caselor». Totodată, «satele, fiind aşezate de-a lungul râului celui
mare al Dunării, lăcuitorii lor să îndeletnicesc şi la pescărie», ostroavele
având, în plus, în interior, «bălţi destul de mari care coprind peşte
1. N. Docan, E x p lo ra ţiu n i au striece pe D unăre Ia s lâ rş itu l v e a c u lu i al
X V III-le a , Sn «Analele Academiei Române. M em oriile Secţiunii istorice», seria II,
tom. X X X V I (1913— 1914), p. 629.
2. Ibid em , p. 630.
3. Ibidem , p. 667.
4. P rotocoale redactate in 1830 In vederea d e m a rca fiu n e i fru n ta rie i lo rm a tă
de Dunăre In tre Im p e riu l otom an. Rusia ş i P rin cip a te le Dunărene, Bucureşti, 1903,
p. 57. (In continuare se va cita Protocoale...).
5. Ibidem .
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foarte mult». De asemenea, sătenii semănau grâne şi creşteau «foarte
multe vite» 6, iar unii se ocupau cu albinăritul. In toamna anului 1832,
într-un ostrov din dreptul satului ilfovean Rasa se găseau şase stupini
ale lo c a ln ic ilo r L a 7 martie 1833, Ocârmuirea judeţului Ialomiţa ra
porta că în ostroave rămăseseră 130 de stupi ai locuitorilor care fugiseră
de acolo în Dobrogea 8.
Unele sate din ostrovele dunărene au avut şi biserici, dar carenţa
izvoarelor istorice permite urmărirea existenţei şi evoluţiei numai
pentru câteva dintre ele. începând din anul 1720, în mai multe docu
mente de arhivă este pomenit satul din ostrovul Piscu Ciorii, aflat în
dreptul localităţii Vlădeni din judeţul Ialomiţa9. Aşezarea, aşa cum se
arată într-un document, data din timpul domniei lui Gheorghe Duca
(1673 1678) 10, fiind atestată apoi şi în vremea domnilor Şerban Cantacuzino (1678— 1688), Constantin Brâneoveanu (1688— 1714) şi Ştefan
Cantacuzino (1714— 1715) u . în deceniul al treilea al secolului al XVIIIlea, satul poseda, în mod sigur, o biserică, menţionată, în mod expres,
în mărturiile unor localnici12, dar care exista, fără îndoială, mai demult.
Ostrovul şi, implicit, satul era stăpânit atunci de către două mănă
stiri din Ţara Românească — Sfântul Ioan din Bucureşti şi Slobozia lui
Enache din actualul oraş Slobozia — care îşi aveau acolo unele acare
turi, ceea ce dovedeşte o suprafaţă apreciabilă. Curând problema acestei
stăpâniri a provocat un diferent între cele două aşezăminte monahale,
ajungându-se la judecată în Divan, proces care a durat multă vreme.
Domnia a poruncit efectuarea de cercetări la faţa locului şi luarea de
mărturii, sub jurământ, de la mai mulţi localnici, dar şi de la unii locu
itori din acel drept din judeţul Ialomiţa şi de la câţiva români din
Dobrogea13. Unul dintre aceştia era «Albul feciorul Poprii Costandin
de la Piscul Ciorii» K, foarte probabil fiul unui preot de la biserica din
sat. La 17 septembrie 1735, mai mulţi localnici, împreună cu doi români
dobrogeni, dădeau mărturie în această pricină «în sfânta biserică ot
Piscul Ciorii, de am jurat cu toţii pe sfânta evanghelie» u . Procesul s-a
încheiat la 10 noiembrie acel an, când domnul Grigore II Ghica ia
hotărârea definitivă în Divan, în favoarea Mănăstirii Sf. Ioan 1(i.
în februarie 1744, în urma unei plângeri a domnului Ţării Româ
neşti, Mihai Racoviţă, era emis un firman al sultanului Mahmud I, în
care se arăta că pe Dunăre, în zona dintre Nicopol şi Rusciuc, se aflau
şapte ostroave aparţinând Imperiului otoman. De la un timp, veniseră
oameni din Ţara Românească, «făcând case din stuf şi întărindu-se
6. Arh. St. Buc., colecţia Manuscrise, nr. 109, f. 124.
7. Ibid em ,
fond Vornicla din Lăuntru, dosar 1904/1832, f. 17, 50, 71.
8. Ibidem ,
fond Vistieria Ţării Româneşti, dosar 3200BI/1831, f. 674.
9. Ibidem , fond M ănăstirea Sf. Ioan din Bucureşti, V/35.
10. Ibid em , V/48.
11. Ibidem , V, 34, 46, 48.
12. Ibid em , V/34.
13. Ibid em , V/33, 34, 42, 44, 16. 47, 48, 51.
1-4. Ibid em , V/34.
15. Ibid em , fond Episcopia Argeşului, XXII/19.
16. Ibidem , colecţia Pecetf I. nr. 97.
B. O. R. — 12
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acolo». Când urma să li se perceapă dările pentru fiscul otoman, ei re
fuzau să plătească, zicând «noi suntem supuşi ai Ţării Româneşti». De
asemenea, când veneau cei care strângeau dările pentru domnie, ei
fugeau «la casele pe care le-au construit pe insulele menţionate». Se
poruncea ca aceşti locuitori «să fie prinşi şi mutaţi şi aşezaţi în pămân
tul Ţării Româneşti, care este patria lor adevărată» 17.
In decursul vremii, ostroavele dunărene care aparţineau Ţării Româ
neşti au fost încălcate de către dregătorii turci, îndeosebi de către cei din
Dobrogea, şi trecute în stăpânirea Imperiului otoman. La cererea dom
nilor români, Poarta a acceptat verificarea şi îndreptarea hotarelor pe
linia Dunării la 1667 şi la 1717. Intr-un document din 21 aprilie 1764 se
arăta că «la aoeste numite 2 veleaturi... iarăşi să asuprise aceste hotară
dă către Dunăre şi dă către nazârul Dârstorului» 18. în acel an, a fost
efectuată o nouă hotărnicie, cea mai importantă dintre toate, la soli
citarea domnului Ştefan Racoviţă. A fost emis, special, un hatişerif din
partea sultanului Mustafa III pentru a se îndrepta «hotarele ţării pă
toată marginea, de la Adakalesi până la Brăila». Din partea Porţii a
fost desemnat în acest scop Mimiş Aga Tumagi Başa, iar din partea
Ţării Româneşti serdarul Nicolae Obedeanu 19. Atunci, unele ostroave
au fost restituite principatului20, dar cele mai multe au rămas, în continure, sub stăpânire otomană.
Una dintre acţiunile acestei comisii a constat în stabilirea limitelor
dinspre Dunăre ale moşiei Vlădeni a Mănăstirii Sf. Ioan din Bucureşti.
In actul încheiat se arată că hotarele ţării «iarăşi s-au fost asuprit... de
către năzării Dârstorului». Sunt amintite mai multe ostroave dunărene
din acel drept, printre oare şi Piscu Ciorii. Totodată, se menţionează că
satul dobrogean Sarofeni, aflat în posesia mănăstirii, a fost ars şi locu
itorii, care plăteau birul, fiind deci supuşi ai domnului român, au fost
mutaţi «în pământul ţării» 2i. Nu se putea admite ca o aşezare din Do
brogea, aşadar din cuprinsul Imperiului otoman, să ajungă în stăpânirea
Ţării Româneşti şi, de aceea, satul a fost distrus,rămânând dispărut
pentru totdeauna22. După această dată, nici despre Piscu Ciorii nu mai
apar informaţii în documentele scrise sau în izvoarele cartografice. Este
sigur că, la o dată şi din cauze pe care nu le cunoaştem, acest ostrov
şi-a încetat existenţa şi, împreună cu el, satul şi biserica pe care le
adăpostea.
In urma războiului ruso-turc din 1828— 1829, prin
«Tratatul
separat între Rusia şi Poartă relativ la Principatele Moldovei şi Valahiei», semnat la Adrianopol în septembrie 1829, Sublima Poartă se
angaja, printre altele, sâ respecte hotarele celor două ţări şi să înfrâ
17. Valeriu Velim an, Relaţiile romăno-otomane (1711— 1821). Documente tur
ceşti, Bucureşti, 1984, p. 282.
18. Arh. St. Buc., fond Episcopia Argeşului, XXII/19.
19. Ibidem, colecţia Manuscrise, nr. 847, f. 18.
20. Ibidem, colecţia Manuscrise, nr. 846, f. 128, 130, 143, 146 etc.
21. Ibidem, fond M ănăstirea M ărgineni, XI/S.
22. Tudor Mateescu, Un sat dobrogean în stăpânirea Mănăstirii SI. Ioan din
Bucureşti (sec. XVIII), în «Biserica Ortodoxă Română, X C Ifl (1975), nr. 3— 4,
p. 371— 376.
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neze orice incursiune pe teritoriul lor. Se făcea, de asemenea, în mod
expres, următoarea precizare : «Vor fi considerate ca făcând parte inte
grală din acest teritoriu toate insulele ţinând de malul stâng al Dună
rii şi şenalul (talvegul) acestui fluviu va forma limita celor două prin
cipate de la intrarea sa în statele otomane până la confluenţa cu
Prutul» 23
In acest scop a fost instituită o comisie mixtă ruso-otomană, care
şi-a început activitatea în august 1830, de la graniţa cu Imperiul aus
trie 24 şi care, prin cercetări amănunţite la faţa locului, a stabilit apar
tenenţa fiecărui ostrov de pe Dunăre25. în final, 88 de ostroave au fost
atribuite Imperiului otoman26, iar 79 Ţării Româneşti27. Pe baza aces
tor constatări s-a alcătuit un «Catastih al ostroavelor din canalul cel
mare al râului Dunării ce se cuvin Principatului Valahiei», cu menţio
narea denumirii româneşti şi turceşti, a poziţiei a suprafeţei, vegetaţiei
şi cu precizarea numărului caselor pentru cele locuite28.
Despre ostrovul Şimian, situat puţin mai jos de Tumu Severin, se
arătau următoarele : «Cu un sat de mijloc şi biserică. Locul este înalt,
cu arături şi livezi» 29. în marea hartă statistică rusă elaborată în timpul
războiului din 1828— 1829 şi tipărită în anul 1835, este însemnat, la
judeţul Mehedinţi, satul «Şimieanul», cu 151 de case 30. Este sigur că şi
în alte sate din ostroave existau atunci biserici, deşi acest fapt nu a fost
consemnat în «catastih».
Astfel la Ostrovu Corbului («Corbovii»), aflat imediat in conti
nuare, apare următoarea menţiune : «Cu un sat (până la 80 case) ; locul
este înalt, cu locuri de arături şi fâneţe şi nişte locuri unde se află
stuf», fără a se preciza dacă avea biserică 31. Acest ostrov, ou indicarea
că avea sat, esibe menţionat şi în în/semnările ofiţerilor austrieci amintiţi
mai sus : la căpitanul Lauterer în 1779 32 şi la sublocotenentul Mihano
vici în 178333, ultimul figurându-1 şi în harta anexată ra p o rtu lu i, cu
23. Protocoale..., p. 1.
24. Ibidem, p. 5.
25. Ibidem, p. 6— 30.
26. Ibidem, p. 41— 42.
27. Ibidem, p. 42— 44.
28. Ibidem, p. 133— 139.
29. Ibidem, p. 133.
30. Constantin C. Giurescu. Principatele Române la începutul secolului X /X .

Constatări istorice, gcogralice, economice şi statistice pe temeiul hârtii ruse din
1835, Bucureşti, 1967, p. 249. Este vorba de satul Şim ian de pe m alul oltean al
Dunării, dar credem că Sn această cifră este inclusă şi populaţia ostrovului cu
acelaşi nume. Construcţia bisericii din acest sat a început în prim ii ani ai seco
lului al X IX lea, dar «din răzvrătirea cu cârjalii au stătut doi ani pustie» ; apoi s-a
continuat cu cheltuiala m ai m ultor boieri, terminându-se în octombrie 1814. Vezi
Ghenadie [Enăceanu], Vizite canonice însoţite de note istorico-arheologice. Anii
1890— 1891, Bucureşti, 1892, p. 142. Informaţia se referă, desigur, la biserica de
pe m alul stâng, n u la cea din ostrov. Pe la 1900, com una Şim ian din judeţul
Mehedinţi cuprindea trei sate, dar şi ostrovul cu aceeaşi dentfmire, situat m ai jos
de Podul lui Traian. (Marele dicţionar geogralic al României, voi. V, Bucureşti,
1902, p. 518).
31. Protocoale..., p. 133.
32. N. Docan, op. cit., p. 621.
33. Ibidem, p. 653.
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semne simbolizând casele34. în marea hartă statistică rusă tipărită in
1835, este trecut, la judeţul Mehedinţi, satul Ostrovu Corbului, cu 50
de gospodării35. Aşezarea a avut, în mod sigur, o biserică, datând mai
demult, foarte probabil din secolul al XVIII-lea. La 16 iulie 1833, caran
tina Cerneţ raporta către Comitetul Carantinelor «pentru preotul Stancu
ot Ostrovul Corbovii». Se dovedise, după cercetările carantinei, că la
acel sat «să află familii cincizeci şi trei, unde are şi biserică şi că alt
preot nu mai este decât arătatul mai sus, căruia i s-au luat şi copiie
după cartea sa de preoţie cu care au venit» 36.
O situaţie aparte este cea a satului Ostrov (Ostrovu Mare, Ostrovu
Silistrii) din actualul judeţ Constanţa. Numele, care, la prima vedere,
pare un nonsens pentru o aşezare de pe «terra ferma», arată limpede
că, iniţial, satul a fost situat într-un ostrov al Dunării. Turcii l-au
numit şi ei Adakoy (Satul de pe insulă). Cauze diferite, dar cel mai pro
babil vreo inundaţie puternică, i-a silit pe locuitori să se mute pe malul
dobrogean al fluviului, mult mai bine apărat de furia apelor. Un caz
similar este cel al satului omonim din actualul judeţ Tulcea, ca şi al
satului Popina din fostul judeţ Durostor («popină», «pochină» = ostrov
înalt)37, ambele situate, de asemenea pe malul Dunării, tinde, potrivit
unor ştiri precise, au existat biserici româneşti înainte de 1877 38.
într-adevăr, în harta austrică a lui Specht din 1790— 1791, este
figurată pe Dunăre, imediat după cetatea Silisitrei, o insulă denumită
Ostrov, cu semne reprezentând case, simbol al unei aşezări umane.
Apare menţiunea că se află în «Bulgaria» 39, pe atunci o expresie geo
grafică generală şi imprecisă, cuprinzând şi Dobrogea, dovadă că ostro
vul şi localitatea respectivă aparţineau Imperiului otoman. Ulterior,
la o dată pe oare nu o cunoaştem, din motivele arătate mai sus, locui
torii s-au mutat pe malul dobrogean, dând noului sat tot denumirea de
Ostrov, mărturie sigură a originii lui insulare.
In mai multe documente scrise şi izvoare cartografice din prima
jumătate a secolului al XlX-lea, pe locul ostrovului din harta lui Specht,
exact în dreptul satului Ostrov din Dobrogea, este atestată o insulă
numită Plosca sau Tilchia (tc. tilki = vulpe). La delimitarea din 1830
efectuată de comisia mixtă ruso-turcă, acest ostrov, fiind mai aproape
de malul stâng, a fost atribuit Ţării Româneşti40. Acolo trebuie să fi
fost locul iniţial al aşezării dobrogene, deoarece la scurt timp după
34.
35.
p. 248.
36.
37.

Ibidem, harta II.
Constantin C. Giurescu, Principatele Române Ia Începutul sccolului XIX...,

Arh. St. Buc., fond Comitetul Carantinelor, dosar 2537/1833, f. M l.
Const. C. Giurescu, Ştiri despre populaţia românească a Dobrogei în hărţi
medievale şi moderne, [Constanta], [1966], p. 51. Pentru originea românească a
num elui Popina vezi şi V irg il Nestorescu, Note de toponimie dobrogeană. In
«Studii de slavistică», voi. I, p. 145— 1146.
38. Tudor Mateescu, Slujitori ai bisericii româneşti din Dobrogea in timpul
stăpânirii otomane, în «îndrum ător bisericesc misionar şi patriotic», V, Galaţi, 1989,
p. 161— 162.
39. Biblioteca Academiei Române, Hărţi, D. X X V II, 6.
40. Protocoale..., p. 22, 43.

DOCUMENTARE

181

aceea, locuitorii satului Ostrov au revendicat dreptul de proprietate
asupra acestei insule, intrând chiar în conflict cu autorităţile româneşti.
Diferendul a durat decenii în şir, până la 1878, când, odată cu reve
nirea Dobrogei la România (actualele judeţe Tulcea şi Constanţa), loca
litatea Ostrov a devenit şi ea parte integrantă a teritoriului ţării.
încă din perioada existenţei pe insula dunăreană, satul Ostrov a
posedat, în mod sigur, o biserică. Aşa se explică faptul că la lăcaşul
construit după mutarea în Dobrogea s-au aflat cărţi româneşti de cult
aduse de la stânga Dunării, datând multe din secolul al XVIII-lea şi de
la începutul celui următor. Astfel, s-au găsit, de la tiparniţa din Râm
nic, un Penticostar din 1743, un Antologhion (1745), Mineiele pe toate
cele 12 luni, tipărite între 1776— 1780, apoi o Evanghelie imprimată la
1794, cu o însemnare din 31 iulie 1820 : «Această ivanghelie este a sfin
tei biserici ot Ostrov Mare şi s-au legat a doua oară de roleul lui Dum
nezeu Gheorghe» /‘1. Altele au fost aduse după 1800 : o Psaltire (Braşov,
1810), cu însemnări, una din 1821 ; un Octoih (Buda, 1811) 42, apoi mai
multe cărţi din vremea când satul şi biserica erau situate în Dobrogea u
şi când existenţa lăcaşului şi a slujitorilor lui este atestată de nume
roase documente.
în ostroavele din Balta Brăilei au existat, de asemenea, mai multe
sate. La 1764, în «cartea» veliţilor boieri adresată lui Mimiş Aga Turnagi Başa, delegatul Porţii la hotărnicia efectuată în acel an, se
vorbeşte de două ostroave aflate «în pământul ţârii... între Dunăre şi
între bălţile ţării», cu precizarea că «acele pământuri era(u) slobode şi
moşie a Mănăstirii a Văcăreştii, care să cheamă Berteasca». în timpul
domniei lui Constantin Brăncoveanu, «cu voinţa mării sale», aceste
ostroave au fost date unor dregători otomani din Dobrogea «să le
fie numai pentru păşunea dobitoacelor». Insă «de doi trei ani încoace,
strângând oameni din ţară, i-au făcut sate, numite Stoeneşti şi Frecăţei,
pe care le stăpâneau «subaşa» (jandarmul turc) şi «voivoda» (cârmuitorul local) din satul dobrogean Dăieni. Se adaugă faptul că «puţin mai
jos, tot într-acele bălţi, la ostrovul ce să cheamă Măcuroaia», pe moşiile
Pecineaga şi Dălbanu ale Mănăstirii Arhimandritu, «este alt sat, făcut
ca de un an şi să stăpâneşte de dumnealui Ibrail nazâr, şi până acolo
este Dunărea hotar cu Ţara Rumânească» Vt. în alt loc se menţiona, de
asemenea, că «pe ostrovul Măcuroaia este sat care să stăpâneşte de
turci şi acest sat să află pe pământul cuvenit la moşia Pecineaga» 45.
Tot atunci, în actul de hotărnicie al serdarului Nicolae Obedeanu pentru
moşia Pecineaga se arată că «hotarul acestei moşii, începând din malul
Dunării şi pân’ostrovul Măcuroaii merge peste veriga ce este din Du
năre şi merge pân’Movila Boului şi să înjugă lungul moşii cu hotarul
Brăilii... şi merge prin Peştii Rumâneşti» /,fi.
•11. Constantin

Cioroiu, A urel Mocanu,

inte de 1877, Constanta 1978, p. 53— 56.
42. Ibidem, p. 57.
43. Ibidem, p. 57— 60.

Cartea românească in Dobrogea îna

44. Arh. St. Buc., colecţia Manuscrise, nr. 847, f. 21.
45. Ibidem, nr. 846, f. 145— 146.
46. Ibidem, l. 146.
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Mai târziu, la 28 octombrie 1775, din porunca domnului Ţării Româ
neşti, Alexandru Ipsilanti, are loc hotărnicia moşiilor generalului maior
cneaz Mihai Cantacuzino. Erau cinci moşii, învecinate cu raiaua Brăilei,
cuprinzând şi ostroave din baltă, în care, după ştiri de mai târziu, au
existat şi sate : «Pecineaga, oe este pe din jos rezaşă cu hotar(ul) Brăilii,
pă apă, şi pă uscat; Dâlbanul, oe este pă susul Pecineagi(i); Săpăţeni,
ce sânt pă din susul Dâlbanului ; Gurgueţii, ce sânt pă din susul Săpăţenilor ; Călianca, ce este pă din susul Gurgueţilor, care aceasta să răzoreşte pă din sus cu moşiia Ghiormăneanea a d-lui pahar(nic). N.
Dedulescu, atât pă apă cât şi pă uscat». Se mai făcea următoarea
precizare : «Aceste cinci moşii toate să încep din Dunărea Veche şi până
la ostrovul Măcuroaia, care deosebeşte pă Pecineaga de către hotar(ul)
Brăilii şi trec toate bălţile, ezările şi privalurile până oe cele cinci la
câmp, şi pă câmp câte cinci dau oapetile deopotrivă în coastele moşii
Căşcioarelor» 47.
La 16 februarie 1833, Ocârmuirea judeţului Brăila raporta că locui
torii ostroavelor Frecăţei şi Stoieneşti fugiseră la dreapta Dunării cu
ajutorul celor din satele dobragene Dăieni şi Gârliciu, în număr de
aproape 300, «rumâni întrarmaţi», veniţi cu care48. La 6 martie acelaşi
an, ocârmuirea înainta o «Listă de suma familiilor fugite din ostroave,
cu arătare care au fost adevăraţi ai prinţipatului şi care dă decindea şi
de cei în fiinţă». Unii erau originari din Muntenia, alţii din Dobrogea
şi cei mai mulţi erau fugiţi peste fluviu, în cazaua Hârşova. Numărul
total al familiilor, pe fiecare ostrov, era următorul : 26 la Băndoiu, 20
la Stoieneşti, 28 la Frecăţei, 6 la Detunatu, 46 la Mucuroaia şi 25 la
Pecineaga 40.
In urma intervenţiei autorităţilor româneşti pe lângă paşa-guver-*
nator de la Rusciuc, aiamul Hârşovei a acceptat restituirea fugarilor50.
In luna iulie 1833, Ocârmuirea judeţului Brăila întocmea noi liste cu
locuitorii din ostroave, «adevăraţi» şi «veniţi de pe vremi de peste
Dunăre... de decindea». La satul din ostrovul Stoieneşti era înscris şi
Miu sin Pop» Costandin, «adevărat» 51, fără îndoială fiul vreunui preot
care slujeşte la biserica de acolo.
La 16 februarie 1833, Ocârmuirea judeţului Brăila raporta că locuidin plasa Bălţii care depuseseră «evanghelicesc jurământ» pe anul 1837,
angajându-se să respecte regulile cordonului sanitar52. La satul din
ostrovul Băndoiu apar acum 60 de familii, toţi capii având nume curat
româneşti : Roman Purice, Dima Crăciun, Enache Corăbieru, Stoica
Purcaru, Radu Stârcu, Albu Mândroiu, Tudose Burlacu, Ştefan Strâmbeanu, Anton Mei-Roşu, Mitu Mărăcine, Ion Jurubiţă, Tudor Condeiu,
Avram Cotoi-u, Ion Ciupercă, Dobre Crucdcă, Gheorghe Furtună, Şerban
47. Ibid em , fond înalta curte. Secţia civilă
şi criminală, dosar 51/1843, f. 58.
48. Ibidem , fond V istieria Ţării Româneşti,
dosar 3200 A/1831, f. 614; dosar
3200 BI/1831, f. 656—657, 725.
49. Ib id e m , dosar 3200 BI/1831, f. 663—665.
50. Ib id e m , I. .725,
745, 872.
51. Ibid em , f. 1018.
52. Ibid em . fond Comitetul Carantinelor, dosar 2238 C/1836, f. 1759.
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Mocanu, Tudor Moroianu, Oprea Ciuceanu, Gheorghe Mocioacă, Radu
Turtă-Caldă ş.a. La sfârşit se faoe următoarea menţiune : «Prin mine
au săvârşit lăcuitorii satului Băndoiu jurământul. Preotu Stan» 33.
Rezultă deci că în ostrov se găsea o biserică sau cel puţin o casă de ru
găciuni, unde slujea un preot. In lista pentru satul Stoieneşti erau
înscrişi 30 capi de familie, toţi având, de asemenea, nume româneşti :
Mihai Coteţ, Grigore Burlacu, Tudorache Urlueală Lazăr Purece, Neculae Văcaru, Stan Dinişoru, Gheorghe Ciucea, Toader Mocanu, Tudose
Mocanu, Tudose Popa, Petcu Puică-Chioară, Ion şi Coman Cată-în-Coteţ
ş.a. La sfârşit apare aceeaşi menţiune a preotului Stan 54, ceea ce arată
că slujea şi la biserica sau casa de rugăciuni a acestui sat.
în zona Bălţii Ialomiţei, pe cursul principal al Dunării, au existat,
de asemenea, mai multe ostroave locuite, unele având zeci de familii.
Deşi nu posedăm ştiri despre bisericile şi preoţii de acolo, trebuie să
admitem, pentru satele respective o viaţă religioasă cu lăcaşuri şi sluji
tori proprii sau legată de cele care se aflau pe malul muntean sau
dobrogean al fluviului. In «cartea» veliţilor boieri ai Ţării Româneşti
adresată, la 1764, dregătorului otoman amintit mai sus, Mimiş Aga Turnagi Başa, însărcinat de sultanul Musitafa III cu îndreptarea hotarului
pe linia Dunării, se vorbeşte de patru ostroave din această regiune,
toate locuite : Botu, Izmene Rele, Ostrovu Predii şi Ostrovu lui David.
Se arată că fuseseră acaparate de către dregătorii turci din Dobrogea
şi «acei oameni, de la o vreme încoace, să abătuse de supt stăpânirea
domnilor ţării». Se cerea, de aceea, ca cele patru ostroave «să să li
pească iară pă pământul ţării, cum ştim că au fost dintru început, şi
oamenii să să supue domnului nostru, cum li să cuvine»55. Ulterior
nu mai apar informaţii despre aceste ostroave, ceea ce poate conduce
la concluzia dispariţiei lor între timp.
O altă ştire din aceeaşi perioadă se găseşte într-un firman al sulta
nului Mustafa III din decembrie 1769, adresat unor dregători otomani
de la Brăila şi din Dobrogea. Se spunea, mai întâi, că «în insulele zise
Baia şi Batniş, aflate în hotarul Ţării Româneşti, la distanţă de patru
ceasuri de cazaua Hârşova, locuiesc şi sunt statornicite cam două sute
familii de sărmani supuşi, şi ei, văzându-şi de treburile lor, se ocupă
cu arăturile şi semănăturile lor, cum, de asemenea, fiind smeriţi şi as
cultători în orice privinţă, din partea lor nu s-a întâmplat şi nu a apărut,
până în această clipă, vreo faptă nepotrivită». Ei au venit la tabăra
de iarnă a sultanului cu 30 de harabale cu cherestea, declarând că «au
făcut legământ să depună strădanie, cu toţii, pentru transportarea
zaherelor minei şi îndeplinirea celorlalte slujbe, şi să plătească gizia
şi celelalte dări şi să respecte întocmai regulile privitoare la supuşi»,
cerând însă bunăvoinţă, în sensul ca locuitorii Hârşovei şi Rasovei să
nu săvârşească vreun abuz «împotriva bunurilor şi copiilor lor», ci
«să fie ocrotiţi şi protejaţi»56. Această ocrotire, poruncită de sultan,
53.
54.
55.
56.

Ibidem , f. 1777.
Ibidem .
Ibidem , colecţia Manuscrise, nr. 847, f. 2l<— 22.
V aleriu Velim an, op. cit., p. 443.
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includea, de regulă, şi toleranţa religioasă. După aceea, nici despre
aceste ostroave nu mai apar informaţii.
Alte ostroave locuite sunt atestate în aceeaşi zonă cu prilejul deli
mitării din anul 1830 : Musait, Nicoli (Ostrovu Nicolii), Strâmba, Balaban, Atârnaţi, Gâscă, Costandin (Ostrovu lui Costandin), cele mai
multe fiind atribuite Ţării Româneşti5T. Curând, unii dintre locuitorii
lor şi-au părăsit căminele, trecând pe malul dobrogean al Dunării. Una
dintre cauzele fugii a constituit-o obligaţiile la care au început să fie
supuşi faţă de stat şi faţă de boierii stăpâni ai ostroavelor, obligaţii pe
care nu le aveau sub stăpânirea otomană. Nu aceasta a fost cauza prin
cipală, aşa cum s-a susţinut în istoriografia epocii comunisteă8.
Astfel, la 17 noiembrie 1730, epitropul prinţesei Ipsilanti adresa,
în numele stăpânei lui, o jalbă către prezidentul Divanului Ţării Ro
mâneşti, arătând următoarele : «Lăeuitorii ostroavelor din malul stâng
al Dunării, în judeţul Slam Râmnic, care să cuvin doamnei Ispilanti b'\
stau în cele mai rele chipuri a-şi părăsi pământul pe care lăcuiau iei
până acum sau să piară de foame de vor rămânea acolo, fiind popriţi a
cumpăra din Valahiia porumbul şi sarea trebuincioase la a lor hrană».
Ruga, de aceea, «a să da slobozenie acestor ticăloşi să cumpere aceste
doă articole de mai sus numai pentru a lor hrană, adică porumb şi sare,
fiindcă asemenea voie ieste dată unora din ostroavele de la PioaPietrii» fi0. La 3 iunie 1831, Vornieia din Lăuntru hotăra că «lăeuitorii
ostroavelor, fiindcă să socotesc ca nişte lăcuitori ai ţării, sânt slobozi a
cumpăra bucate din prmţipat numai pentru a lor hrană» B1.
în ceea ce priveşte obligaţiile faţă de stat şi boierii stăpâni, prezi
dentul Divanului emitea, la 10 iunie 1832, un ofis «atingător dă ostroa
vele lăcuite din canalul Dunării şi întrupate acum dă oblăduirea acestui
prinţipat i dă voinţa exelenţii sale spre a să erta acestor lăcuitori capitaţia pă jumătate în curgere dă trei ani, începându-să dă la zi întâiu a
viitorului iulie precum asemenea pă jumătate şi dreptul din clacă şi
dijmă, iarăş pă trei ani, care va să zică pă 1832, 1833 şi 1834» 62.
In unele cazuri, fuga peste Dunăre era determinată de legăturile
strânse ale locuitorilor din ostroave cu cei din Dobrogea, mulţi dintre
ei, fiind rude apropiate. Erau chiar ajutaţi în acest scop de românii din
satele dobrogene, aşa cum am văzut că s-a întâmplat cu cei din ostroa
vele din Balta Brăilei. La 16 octombrie 1831, căpitanul plăşii Stelnica
din judeţul Ialomiţa raporta că, în urmă cu cinci zile, în Ostrovu Nicoli
57. Protocoale..., p. 42— 14.
58. Vezi S. Iancovici, Fuga locuitorilor din ostroavele Dunării din
cauza
exploatării boiereşti, în «Studii. Revistă de istorie», X III (1960), nr. 4, p. 159— 182,
unde acest fenomen este explicat exclusiv în spiritul aberantului concept marxist
al «luptei de clasă».
59. Este vorba de Safta Ipsilanti, căreia, la 1831, după reintegrarea «raialei»
Brăila la Ţara Românească, i s-a atribuit, pe baza hrisoavelor vechi prezentate,
«Moşia Mare»,cuprinzând o parte din Balta Brăilei, cu
ostroavele,până, la
Dunărea M ăcinului. (Protocoale..., p. 67— 68).
60. Arh. St. Buc., colecţia A dm inistrative vechi, dosar 235 f/1830, f. 1.
61. Ibidem, fond Vornieia din Lăuntru, dosar
334 B/1831,
f. 717.
62. Ibidem, fond
Vistieria Ţării Româneşti, dosar 89/1832, f. 8 (cotă
nouă)
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(Niculii), unde se aflau 80 de familii, au venit din Dobrogea 11 «rumâni
înarmaţi», cu trei luntre, «ea să ia din numitul ostrov o sută de familii,
cu cuvântul hălăduitorilor, vrând a trece toţi dincolo, în Ţara Turcească».
Datorită împotrivirii catanelor de pază, n-au putut fi luate însă decât
cinci familii «cu toate ale lor»03. Acţiunea s-a repetat în februarie 1833,
când «nedajnicii Ostrovului Niculii» s-au înţeles cu locuitorii satelor
Rasova («Răsuhata») şi Cochirleni «din Ţara Turcească» şi, cu ajutorul
celor veniţi de acolo, au trecut la dreapta Dunării şase familii, rămânând
doar Nicolae Mocanu, cu nevasta şi copiii w, ceea ce înseamnă că ceilalţi
fugiseră între timp.
in «condiţiile» stabilite pentru anul 1831 pentru cumpărarea venitu
lui din ostroavele Dunării, se menţiona că ostrovul Atârnaţi «are un
sat de acelaş nume, numărul lăcuitorilor căruia nu să ştie, dar sânt
într-insul cel puţin 20 familii care îmbunătăţează ostrovul semănând
grâne şi crescând vite, îndeletnicindu-să şi la pescărie» C5. La 7 august
1832, orânduitul pentru întocmirea catagrafiei locuitorilor din ostroa
vele judeţului Ialomiţa raporta despre situaţia ostroavelor Atârnaţi şi
Gâscă. Informa că cei din Atârnaţi «să află fugiţi în Turchiia, din josul
Hârşovii, la satul Varoşu, iar lăcuitorii ostrovului Gâscă sânt veniţi in
prinţipat şi înclinaţi cu satul Chioara» Wi.
La 11 martie 1832, căpitanul plăşii Stelnica raporta că «in zioa dă
Mucenici» (9 martie), locuitorii ostrovului Musait «au trecut toţi din
colo, în Ţara Turcească... de la mai mic pân’la cel mai mare» C7. în ra
portul amintit, din 7 august 1832, al orânduitului «pentru facerea cata
grafiei lăcuitorilor din ostroavele judeţului Ialomiţa» se relata că
acesta mersese personal în ostrovul Musait, unde nu găsise pe nimeni.
Doar «trei lăcuitori dintr-acei ostroveni, precum şi un fruntaş al lor,
anume Simion Molduveanu», se aflau la satul ialomiţean Dudeşti. La
intrebarea care li s-a făcut despre locul unde sunt ceilalţi «şi din ce pri
cină s-au spărgăluit acest ostrov, au arătat că sunt fugiţi în Turchiia şi
pricina spârgăluarii lor au fost un logofăt, Ioniţă Murat, carele pă acea
vreme să afla zapciu şi căpitan la plasa Stelnicii, în cuprinsul căreiia
cade acest ostrov, zicând că din slobozirea din a turcilor stăpânire s-au
aflat câtăva vreme în ocrotire, apoi s-au pomenit cu numitul îndatorându-i la răspunderi cu feluri de globiri prin silnice bătăi la falangă, la
oiştea căruţii, arătând că numai lui Simion Moldoveanu i-u luat peste
tl. 1600 şi altui lăcuitor dintr-ai lor doi boi, bez alte jafuri ce au mai
făcut celorlalţi lăcuitori, globindu-i cu sumă de bani» C8.
La 20 septembrie 1833, stolnicul Gheorghe Lehliu, deputat al
judeţul Ialomiţa, raporta Vistieriei că mersese la ostrovul Costandin,
unde constatase că locuitorii erau fugiţi «decindea», găsind numai pe
63. Ibid em , fond V ornicia din
11/1831, f. 597.
64. Ibidem , fond V istieria Ţării
65. Ibidem , colecţia Manuscrise,
66. Ibidem , fond V istieria Ţării
67. Ibidem , fond Com itetul
68. Ibid em , fond V istieria Ţării

Lăuntru,

dosar

389/1831,

f.

583;dosar

1731

Româneşti, dosar 3200 B 1/1831, f. 652.
nr. 109, f. 124.
Româneşti, dosar 89/1832, f.
54 (cotă nouă).
Carantmelor, dosar 2408/1832, f. 2.
Româneşti, dosar 89/1832, f.
54 (cotă nouă).
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doi dintre ei, Neculae Logofeţelu şi Apostol Nastasia, care «şi aceştia au
fost fugit cu ceilalţi, dar s-au întors la urma lor de la martie trecut» G0.
în luna noiembrie, Vistieria era înştiinţată că fugarii se aflau în satele
dobrogene Ulmii, Groapa Ciobanului şi Dăieni7U. La 21 martie 1834,
biv vel vornicul Filip Lenş (Lenj) se adresa Vistieriei in legătură cu
cele 45 de familii din ostroavele Costandin şi Strâmba, ţinând de moşia
sa Luciu din judeţul Ialomiţa, fugise în Dogrogea, rugându-se «pentru
aducerea lor Ia urmă-le du peste Dunăre». Erau 28 de familii din ostro
vul Costandin, cu nume care nu lasă nici o îndoială asupra originii lor
etnice : Oancea Fluturaş, Ion Bălăceanu, Dan Ciur oa, Toma Barbă-Lată,
Mitu Roade-Hier, Dinu înjugă-Ursu, Rizea Pârcălabu, Dobre Bârloiu,
Costandin Jitaru, Manea Bălţatu ş.a. Alte 17 familii erau din ostrovul
Strâmba, şi acestea cu nume curat româneşti : Hristea Cojocaru, Milea
Ciobanu, Stan Spătaru, Simion Barbă-Albă, Iordache Sterpu, Gheorghe
Caruţaşu, Tudorache Surdu ş.a. 7l.
Autorităţile de la Bucureşti au făcut intervenţii pe lângă aianul
Hârşovei şi paşa de la Rusciuc pentru întoarcerea acestor fugari12. în
luna mai 1834, doi dintre ei se prezentau la pichetul Gura lalomiţei,
arătând dorinţa oe aveau «toţi cei fugiţi din ostrovul Costandin şi
Strâmba, precum şi alţii ce sânt trecuţi în urma venirii oştirilor ruseşti,
a trece dincoace» 73. în septembrie acelaşi an, s-au întors câţiva dintre
ei şi «s-au aşăzat la a lor... în ostrov(ul) Costandin». Cei mai mulţi însă
au rămas în Dobrogea, deoarece «nimeni nu au mai cutezat a trece din
acei fugari, fiind totdeasupra supt vederea subaşilor» (jandarmii turci)
şi «a supt strejuitorilor ce le-au pus» 7/1.
Un caz deosebit a fost cel al ostrovului Balaban, situat tot în zona
Bălţii lalomiţei, pe cursul principal al Dunării, unde a existat un vechi
sat românesc. Este atestat in mai multe documente, începând din 1721,
când se numea Ostrov sau Ostrovu Turcesc75, ultima denumire fiind o
dovadă că se află sub stăpânirea otomană. Printre locuitorii care apar
în documentele din secolul al XVIII-lea figurează Decu Pârcălabu,
Gheorghe Şalău, Radu Ureche, cu ginerele său Vranoul şi nepoţii Nea
goe, Dobre şi Bran 76. La 1830, comisia stabilirii graniţei pe Dunăre l-a
atribuit Imperiului otoman11. în marea hartă statistică rusă tipărită în
1835 este trecut cu 23 de case, fiind plasat în dreptul satului dobrogean
Topalu 78. Locuitorii au păstrat strânse legături cu satele din judeţul
Ialomiţa, uni, dintre ei refugiindu-se acolo în timpul războiului ruso-turc
din 1828— 1829 79.
69. Ibidem, dosar 3200 B 11/1831, f. 1129.
70. Ibidem, f. M57.
71. Ibidem, f. 1238.
72. Ibidem, f. 1195, 1218.
73. Ibidem, f. 1337.
74. Ibidem, f. 1442.
75. Ibidem, fond M ănăstirea Sf. Ioan din Bucureşti, V/34, 35, 42, 46.
76. Ibidem, V/34, 42, 44, 46, 51.
77. Protocoale..,, p. 24, 42.
78. Biblioteca Academ iei Române, Hărţi, D. X IX . 1.
79. Tudor Mateescu, Sate dobrogene dispărute în cursul secolului al XlX-lea,
II, în «Revista Arhivelor», anul LXI (1984), voL XLV I, nr. 3, p. 301— 302.
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Toţi aveau nume curat româneşti, ca de pildă : Voicu Albu, Stan
Albu, Petre Mocanu, Chiru Ciprian, Vintilă Dumitrache, Petre Dragu,
Dinu Gadin, Neagu sin Neagu, Dumitru Cioabă, Mihai Craiu, Stan
Vulpe, Marin Pescaru, Dumitru Cârnat, Manea ciorbagiul (primarul
satului) ş.a. 80.
în vara anului 1832, deoarece toţi oamenii din ostrov au vrut să
fugă la stânga Dunării, aianul Hârşovei a dispus strămutarea lor forţată
pe malul dobrogean, la satul Topalu81. Aşezarea din ostrovul Balaban
nu s-a mai refăcut după aoeea, dar s-au păstrat până mai târziu acolo
mai multe cruci8-, vestigii ale unui cimitir ortodox, mărturie a unei
vieţi religioase proprii, presupunând existenţa unei biserici sau, cel puţin
a unei case de rugăciuni.
O problemă aparte o constituie şi ostrovul Păcuiul lui Soare, situat,
de asemenea, în Balta Ialomiţei. In documentele comisiei care a efecuat
delimitare pe talvegul Dunării la 1830, este menţionat sub numele de
Pokoi, «o insulă de cea mai mică mărime», rezultând că era nelocuit83.
Fiind mai cu apropiere de malul drept, a fost atribuit Imperiului oto
m an87*. Cu toate acestea, în două documente din 1852 este arătat ca
aparţinând Ţării Româneşti. Grănicerii români au găsit atunci în «ostro
vul satului numit Păcuiu lui Soare, din dreptul pichetului Dervent,...
o sumă de vite ale unui Ibrahim Bei din cetatea Silistra şi ale altor
lăcuitori, intrate în sâlnicie în acest ostrov»
Cercetările arheologice din ultimele decenii au scos la lumină,
într-o parte a ostrovului, vestigiile unei cetăţi bizantine datând de la
sfârşitul secolului al X-lea. Plasarea la Păcuiu lui Soare, printr-o aser
ţiune pe cât de categorică pe atât de lipsită de temei sigur, a vestitu
lui şi controversatului oraş Vicina86, nu poate fi luaită însă în conside
rare. Ar însemna ca acolo, într-un ostrov de dimensiuni destul de
reduse, să fi fost şi sediul cunoscutei Mitropolii a Vicinei, ceea ce
credem că este imposibil de admis. Trebuie să avem în vedere, ceea ce
mai puţin de 20 km, în amonte, în actualul oraş Silistra, a fiinţat o
altă mitropolie, a Dârstorului (Dristrei), oare data din epoca bizantină
şi care şi-a continuat existenţa în tot decursul stăpânirii otomane87.
De-a lungul vremii, multe din ostroavele Dunării, oferind condiţii
favorabile vieţii umane, au adăpostit sate, în cea mai mare parte româ
neşti, în zona de jos a cursului acestui fluviu, începând de la fosta
80. Ibid em , p. 302— 303.
81. Ibidem .
82. Victor Morfei, I n iilt r ă r i rom â ne şti d in tr-o p a rte în a lta a D u n ă re i peste
Balta Ia lo m iţe i. N o te an tro p o g e o g ra fice şi isto rice , în «Buletinul Societăţii regale
române de geografie», X L V I (19(27), p. 130.
83. Protocoale..., p. 22.
84. Ibidem , p. 22, 42.
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graniţă cu Imperiul austrie. Unele dintre ele au avut biserici stabile,
caso de rugăciuni, cimitire şi, implicit, slujitori ai cultului ortodox88.
Diferite evenimente, determinate îndeosebi de variaţiunile curgerii şi
nivelului apelor, au făcut ca multe dintre aceste ostroave să-şi înceteze,
după un timp, existenţa şi, odată cu ele, şi lăcaşurile religioase ale aşe
zărilor de pe teritoriile lor. Am considerat că prin scoaterea la lumină
a trecutului acestor creaţii româneşti, deşi minor la prima vedere, acesta
merită să fie integrat în istoria generală a ţării. în continuare, redăm
in extenso textul câtorva documente inedite din secolul al XVIII-lea,
pe care le-am socotit mai semnificative pentru ilustrarea temei de faţă.
TUDOR MATEESCU

ANEXE
1
< D u p ă 1721>, l. 1. M ărturii ale unor locuitori cu privire la
stăpânirea de către m ănăstirile Sf. Ioan din Bucureşti şi Slobozia lui
Enache a ostrovului şi satului Piscu Ciorii. Este menţionată biserica din
acest sat.

Eu Cârstea Cărăuşul din Piscu Ciorii aşa mărturisescu că din zilele
lui Costandin vod. Basaraba tot aici la acest loc unde am arătat, Piscu
Ci6rii, am sărat peşte, şi din sus de Piscu, drept biserică, era vadul şi
pân acolo veniia vameşii domneşti, iar dă acolea în jos iaste moşiia
Mănăstiri(i) Stii Ioan. Aşa ştiu şi mărturiseau cu sufletul mieu, om
drept de ani. Şi aşa am mărturisit şi înaintea dum(nealui) vl. clucer,
iar hagiul, nepot lui Costandin din Perieţi l-au luat pă dum(nealui) cu
alte vorbe, şi mărturisaniia mea n-au luat întru nimic.
Eu

Cârstea

Cărăuşul

Ioniţă sni Pavel, slujitor, care sânt şăzător aici, la Piscul Ci6rii,
din zilile lui Basarabă vod., de când au perit soarile, aseame ştiu şi
mărturisescu cu sufletul.
Eu Ioniţă slujitor

Eu Radul Cărăuşul, care sânt şăzător în sat la Piscu Ciorii, ştiu din
zilele lui Şerban vod, că Piscul Ci6rii iaste unde arată mai sus ceialalţi
oameni şi unde iaste biserica. Piste prival<ul) den sus era cârciuma
Mănăst(irii) Slobozii şi piste privai ul den jos era casa Mănâst(irii)
Stii Ioan. Şi aşa stăpâniia, şi aşa ştiu şi mărturisescu.
Eu Radul C ărăuşul
88.
N otăm şi faptul că stăpânirea unor m ănăstiri din Ţara Românească asupra
câtorva ostroave dunărene a avut, în mod obligatoriu, şi im plicaţii religioase în
viaţa locuitorilor de acolo. Oricum , fiind izolaţi în m ijlocul apelor fluviului, ei
erau nevoiţi să apeleze, pentru trebuinţele cultului, la slujitorii bisericii româneşti
fie de pe m alul drept, fie, m ai ales, de pe m alul stâng a l D unării.
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Eu Pavel Scutelnicul care den copilăriia mea fiind şăzător tot aici,
la Piscul Ciorii, aşa ştiu că pân unde iaste biserica acum, den sus de
Piscu, lua şi ia vama Mănăs(tirea) Stii Ioan, den zilile lui Costandin
vod. B., pe vrema muscalilor, iar de la biserică în sus, fiind moşiia
Mănăst(irii) Slobozii, lua vameşii vamă. Şi acolo, drept biserică, era
cârciumaru(l) Slobozii, iar alăturea cu privalul ce iaste pă lângă biserică
era cârciuma Mănăst(irii) Stii Ioan. Aşa ştiu şi mărturisescu.
Eu Pavel Scut

Albul, feciorul poii lui Costanndin, de la Piscul Ciorii, mărturisescu
că privalul ce iaste pă lângă biserică, den sus de Piscul Ci6rii, despre
biserică, pe moşiia Slobozeanului, iaste scaun vameşilor domneşti. Iar
despre privai alăturea, despre Piscul Ciorii, iaste scaunul Mănăst<irii>
Stii Ioan şi Stii Ioan îşi ia vama pân acolea, la Piscul Ciorii, lângă pri
vai. Aşa ştiu şi mărturisescu.
Eu A lb u l silii papei lui Costandin

Manea Blagodescul mărturisescu cum că aici, lângă privai, dincoace
de biserică, iaste Piscul Ciorii şi îşi ia Stii Ioan vama. Aşa ştiu şi măr
turisescu.
Eu M anca Blagodescul

Eu Decul Pârcălabul den Ostrov * mărturisescu pentru Piscul Ciorii
că de când sântem vecini pă aceste locuri am pomenit unde iaşte satul
acum, lângă privat, sat numit şi să numeşte Piscul Ciorii. Aceasta ştiu şi
mărturisescu.
Eu Decul Pârcălabul

Eu Mogoş Scaunul de la Scrofeni * * mărturisescu pentru Piscul
Ciorii că de când sântem vecini pe aceste locuri am pomenit unde iaste
satul acum, lângă privai, sat numit şi să numeşte Piscul Ciorii. Aşa
ştiu şi mărturisescu.
Eu Mogoş Scaunul den Scrofeni
Arh. St. Buc., fond M ănsătirea Sf. foan din Bucureşti, V/34. O riginal.

2
< 1 7 3 5 > , i. 1. M ărturii ale unor locuitori din judeţul Ialom iţa cu
privire la stăpânirea de către Mănăstirea Sf. Ioan din Bucureşti a unei
părţi din ostrovul Piscu Ciorii.

Milostive şi luminate doamne *, să fii măriia ta sănătos în luminat
scaunul mării tale, în mulţi, buni şi fericiţi ani. Cu plecata-ne scrisoare
facem ştire mării tale că, din luminată porunca mării tale, viind părin
* Num it şi Ostrovu Turcesc, mai târziu Balaban, aflat sub stăpânirea Im pe
riului otoman. Satul a dispărut ulterior.
** Sat în Dobrogea, pe m alul Dunării, dispărut ulterior.
*
Grigore II Ghica în prima sa domnie (5 aprilie 1733 — 16 noiem 
brie 1735).
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tele egumenului din Stii Ioan şi întrebând ca să afle oameni bătrâni din
prejurul locului ca să ştie pă unde au stăpânit Mănăstirea Stii Ioan mai
dinainte, din bătrâni. Deci viind egumenul şi cu carte dă blestem ca
cine va şti să mărturisească adevărul şi noi, temându-ne de păcat, aşa
ştim şi aşa mărturisim înaintea lui Dumnezeu şi înaintea mării tale
doamne.
Eu Stroe i Vlădilă din Cegani aşa mărturisim, doamne, după cum
am apucat din zilile lui Costandin vodă Brâncoveanul, că pe atunci să
făcea vânătorii domneşti şi ne lua şi pe noi, că aşa era obiceaiul, şi înce
peam cu vameşi(i) din Oraş ** vânătoarea din Dichiseani de sus şi
veneam cu vânătoarea în jos pe altă pân la Gura Vâlcii, din susul
Cameniţii, şi acolea scoteam toţi ariile * * *, fiind această Gură a Vâlcii
semn şi hotar Mănăstirii lui Stii Ioan, şi mergeam în jos pe moşia lui
Stii Ioan pân o treceam şi nu o vânam, fiind milă domnească dată la
mănăstire, şi veneam pe gârla de laturi vânând pân la Piscu Ci6rii şi
acolea iar săream cu vânătoarea peste moşia lui Stii Ioan.
Şi dupe aceste seamne ce ştim şi adeverim înaintea mării tale nu
doar, doamne că umblăm cu vreo mită, ci temându-ne de păcat, am
venit inaint<ea) mării tale să mărturisim cu sufletele noastre că sânt
drepte şi adevărate seamne ale Mănăstirii Stii Ioan, care a stăpânit tot
Stii Ioan din bătrâni pân acum, iar pă unde s-au pus pietrile acum s-au
pus rău in moşia lui Stii Ioan. Şi ce va fi mila mării tale.
Eu Stroe
Eu V lăd ilă

din Cegani mărturiie.
din Cegani mărturiie

f Eu Vlad din Bordoşani la hotărnicia boiarilor am fost cu alţi
megiaşi dinpreună, şi vrând să mărturisesc dupe cum ştiu din bătrâni
şi dupe cum mărturisesc ceşti din sus, nu ne-au îngăduit nimeni, şi pe
unde au pus pietrile le-au pus râu în moşiia lui Stii Ioan.
i* Eu Panait pârcălab din Vlădeani i Panfilie i Gheorghe i Efteniie
aşa ştim de acest piscu că iaste Piscul Ciorii şi pe dânsul piscului iaste
hotarul lui Stii Ioan şi pân privale, pă unde au închis Vlădenii şi pân
Gura Vâlcii, din susul Cameniţii, şi de acolea tae la Dunăre pân Zătoceaoa Turcilor, care s-au surpat, tae hotarul peste Dunăre pân sat pân
Scrofeani şi merge pân la Corgana de Piatră ****, care iaste înpotriva
Gurii Vâlcii. Iar pă unde au pus acum pietrile le-au pus râu pe moşiia
lui Stii Ioan.
f EuRadul din Blagodeşti iPârvul i Stoica aşa ştim de când s-au
pus Costandin vod. Brâncoveanul domn şi umbla
mangârii ***** în
** Oraşu de Floci.
*** O rie plasă mare de pescuit m ânuită din luntre, folosită in apele curgă
toare adânci.
**** In alte documente «Gorganu de Piatră».
»»•»* M angâr, veche monedă turcească de aramă.
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ţară, şi era Piscul Ciorii pădure, şi noi pă acea baltă ne-am hrănit şi
aşa ştim că pe dinsusul Piscului Ciorii iaste hotarul lui Stii Ioan şi
acum, la hotărnicie am şi am vrut să mărturisim şi nu ne-au luat ni
meni cuvintile în seamă, şi unde au pus boiarii pietrile le-au pus în
Cioara, pe moşiia lui Stii Ioan.
Eu
Eu
Eu
Eu

V ladul din Bordoşani mărturie.
Panait p â r < c ă la b > din V lădeani mărturiie.
Panfilie clin V lădeani m ărturiie.
Gheorghe din V lădeani mărturiie.

Eu Efteniie din V lădeani
Eu Radul din Blagodeşti
Eu Pârvul din Blagodeşti
Eu Stoica din Blagodeşti

A'rh .St. Buc., fond M ănăstirea Sf. Ioan din

mărturiie.
mărturiie.
mărturiie.
mărturiie.

Bucureşti, V/33. O riginal.

3
< /7 3 5 > , iu lie 31. I. 1. M ărturii ale unor locuitofri din judeţul
Ialom iţa cu privire la stăpânirea de către M ănăstirea Sf. Ioan din
Bucureşti a moşiei V lădeni şi a unei părţi din ostrovul Piscu Ciorii.

f Adec noi cei ce vom iscăli mai jos scriem şi mărturisim cu sufle
tele noastre, viind igumenul de la Stii Ion şi întrebând ca să găsească
oamen(i) bătrâni ca să ştie semnele şi hotarăle cele vechi ale moşii Vlădenilor, pă unde au stăpânit Mănăstire<a) lui Stii Ion, deci noi după
cum am apucat şi după cum ştim aşa mărturisim cu sufletele noastre.
Insă întâi de Gura Vâlcii den susul Cameniţii, aşa ştim încă de mai
denainte vreme, de când umblam cu vânătoarea, den zilele răposatului
Costandin vod., că pă acole venem den sus cu vânătoarea şi acole scotem, stăpânind Stii Ion în jos şi fiind această Gura Vâlcii semnu între
Vlădeni şi între Făcăeni, aşa mărturisim şi aşa am apucat. Aşijdere şi
de Piscul Ciorii, care iar aşa l-am apucat dân bătrâni, că acest piscu să
numeşte Piscul Ciorăi, iar nu Piscul Robului, pă cum l-au numit acu
la această hotărâre şi pân acole den sus stpăne Stii Ion, aşa am apucat
încămai denainte, când era pădure şi pân pădure poeni, şi mergem şi
cosem, şi pân acolo drept Piscul Ciorăi ne dijmuia omul Mănăstirii lui
Stii Ion. Aşa ştim şi aşa mărturisim pentru aceste semne că pân acolo
am apucat stăpânind Stii Ion, măcar că vor fi şi alte semne în baltă
care nu le ştim, măcar că după aceste doao semne să pot îndrepta toate
semnele în baltă. Aceasta ştim şi aşa mărturisim cu sufletele noastre.
Iul. 31 — 7243 < 1735> .
Eu V lăd ilă din Cegani moşnean m a r < to r >
Eu V ladul de In Borduşani mar.
Eu uncheş Stroe Pieptănariul dân Cegani
care am şăzut în Făcăiani, în zilele lui Costandin vod.
Eu Marcu de la Futeşti mar.
Eu Stoichita Cărăuşul ot Piscu Ciorăi
Arh. St. Buc., fond Mănăstirea Sf. Ioan din Bucureşti. V/47. Original.
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4
< 1 7 6 4 > , a p rilie 21, /. î. A ct încheiat de comisia însărcinată cu
stabilirea graniţei pc Dunăre intre Ţara Românească şi Im periul oto
man privind hotarele moşiei V lădeni a M ănăstirii Sf. Ioan din Bucu
reşti. Sunt am intite mai multe ostroave dunărene. între care şi Piscu
Cidrii şi, totodată, se vorbeşte de distrugerea satului dobrogean Scro
feni.

Io Ştefan Mihaiu Racoviţă voevod, din mila lui Dumnezeu domn
Ţării Româneşti.
Această hotărâre şi alegere ce s-au făcut aceştii moşii Vlădeni <a>
Sfinţii şi dumnezeeşti<i> Mănăstirii Sfântul Ioan din oraşu(l) domnii
mele Bucureşti, de către Dunăre, din prea înălţată porunca preputemicii înpărăţii, s-au făcut încă şi mumbaşir, d-lui preacinstitul turnagibaşa, cu preaînălţat hatişerif, şi din partea ţării rânduit d-lui Nicolae
Obedeanul biw el sărdar i Mihalache vtori portar. Care la cercetarea şi
hotărârea ce au făcut au dovedit că hotarăle moşii sânt cum arată mai
jos şi vechea stăpânire, până în malul Dunări(i), după cum au dat
adeverinţă şi d-lui preacinstitul turnagibaşi şi hogii dumnealui Cadi
Efendi ot Giurgiuv. Care adeverinţă şi hoget cuprinde toate moşiile ce să
hotărăşte cu Dunărea, cu Brăila şi cu Giurgiuv, şi s-au dat la Sfânta
Mitropolie să fie la păstrare. Am hotărât şi domniia mea hotărârea şi
alegerea aceştii moşii şi hotărâm să stăpânească sfânta mănăstire după
coprinderea aceştii cărţi, cum au stăpânit şi mai nainte vreme, că aşa
este şi hotărârea preaputernicii înpărăţii, ce este dată prin luminat
hatişerif. Tolco pisah gospodstvo mi *.
Avgust 8 dni 1764.
Pecetea gospod**.

Noi cei ce am fost orânduiţi din luminată poruncă (a) preînălţatului nostru domn, Io Ştefan Mihaiu Racoviţă voevod, ca să mergem să
alegem şi să hotărâm moşiia Vlădeni a Sfinţii şi dumnezeeştii Mănăstiri
Sfântul Ioan din Bucureşti, de către Dunăre, unde fiind orânduit şi
dumnealui preacinstitul turnagibaşa cu preaînălţatu hatişerif de la
preaputernica înpărăţie, pentru îndreptarea hotarălor Ţării Rumâneşti
şi a moşiilor de către Dunăre, arătăm dar ce semne are această moşiie
şi cu ce moşiie să hotărăşte şi de unde până unde. Din sus cum vine
Dunărea despre Făcăeni, la Gura Vâlcii, din susul Cameniţii şi peste
Dunăre la Scrofeni, până la Gorganul de Piiatră, unde să hotărăşte Făcăenii cu Vlădenii, înpotriva ce să începe hotarul din Zătăceaua Turcilor,
din baltă, vine pân vărsătură, unde au fost coşările Vlădenilor, prin
japşa Grădiştii cu purcăreţile şi până la privalurile ce închid Vlădenii,
pân Piscu Ci6rii de sus şi prin Sfredele, pă la Zimnice. Şi de acolea
merge în coastă la câmpu şi este dem erge prin Gorganul Tâmpu, şi de
* «Însum i am scris domnia mea».
** Fiind o copie locul peceţii este figurat
cuvintele.

printr-un cerc care încadrează
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acolea merge prin Gorganul lui Crăciunaş şi de acolea prin Gorganul
Vânătorului, până în capul ocinii, la Ciungi, şi de acolea să întoarce de
loveşte ocina Luminenilor şi vine în jos pă lângă ocina Cornenilor şi a
Boldii, şi de acolea să alătură cu ocina Blagodeştilor, pă la Suligatul.
De acolea să pogoară hotarul la Gorganul Drăgocii şi merge prin
mijlocul grădinii lui Ivan şi pă la Gorganul prin coada Moceniţii de jos
şi loveşte prin Gura Ivănuşului, apoi loveşte malul Dunări<i>, unde
este piiatra, şi peste Dunăre, despre turci, este Gorganul Costandii. Şi
este in Dunăre un ostrov ce să cheamă Vlădeanul, înpotriva hotarului,
cum mai pă larg adeverează aceste semne hrisovul răposatului mării
sale Grigorie vodă Ghica ot leat 7242 noemvrie 6 ***. Care această
hotărâre a ţării şi a moşiilor de căti'e Dunăre s-au fost mai căutat şi s-au
mai fost făcut încă în doao rânduri, la leat 1667 şi la leat 1717, după
cum ne-am adeverit şi din hatişeriful preaputernicii înpărăţii, întru
care arată că şi scris s-au găsit la chiutucul Dârstorului **** drept
hotară ale Ţării Rumăneşti şi a moşiilor la aceste doao numite velaturi,
când pă acea vreme iarăşi s-au fost asuprit aceste hotară de către
Dunăre şi de către năzării Dârstorului, care şi acum. după cercetarea
şi hotărârea ce am făcut, tot asuprite s-au găsit.
Dar după porunca preaputernicii înpărăţii şi a mării sale lui vodă,
mergând noi, înpreună şi cu dumnealui turnagibaşa la hotarăle aceştii
numite moşii şi dovedind că-i sânt hotarăle şi vechea stăpânire până
in malul Dunări<i>, am dat-o şi noi supt stăpânirea Sfinţii Mănăstiri
(a) Sfântului Ioan, ca până în Dunăre să o stăpânească, înpreună cu
bălţile ce are. Şi un sat ce să numea Scrofeni, ce era pă locul moşii
aceştiia şi da birul, fiind pă locul mănăstirii, l-am ars şi pă oameni i-am
scos în pământul ţării. Carele la această hotărâre, ce acum s-au făcut,
au dat adeverinţă şi dumnealui preacinstitul turnagibaşa şi hoget de la
d-lui Cadi-Efendi.
Drept aceia şi noi încă am dat această carte a noastră sfinţii şi
dumnezeşi mănăstiri, ca să aibă a ţinea şi a stăpâni această numită
moşie Vlădeni până în Dunăre, cu bălţile ce are, după cum s-au dovedit
că au fost vechea stăpânire şi mai nainte vreme. Aceasta scriem.
A prilie 21 dni 1764.
Nicolae Obedeanul biv vel sărdar
M ihalache vtoMi portar
< Inse m n ări ulterioare :>

S-au cercetat de către comisiie şi s-au adeverit. 1831 februarie 28.
Hotarnic şi inginer al comisii,
T. Paladi
*** 1733.
**** Arhiva cu caracter general de la Silistra, unde se depuneau documente
d r importantă deosebită.
B. O. R. — 13
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Prezedentul Judecătorii Ilfov, Secsia 1 — iu.
Această copie, protocolindu-să cu cel în orighenal document şi
fiind întocmai, să adeverează după cererea igumenului Mănăstirii Sfân
tului Ioan de aici din Bucureşti.
1835 octomvrie II.
Prezedent, Athanasie Lascaris acja
Grafiei .M ihalachc Papadopolu
Perete Judecătorii Ilfovului **.

Această copie find întocmai după cea înfăţişată miie de sfinţiia sa
părintele igumenul Mănăstirii Sfântului Ioan Vechiu din Bucureşti, de
aoeia o adeverez şi ieu cu iscălitura mea.
Gheorghie hotarnicu
1835 mai 23.
Arh. St. Buc., fonti M ănăstirea M ărgineni, XI ^5. Copie.

M O N O G R A F IA BISERICII SFÂNTA VINERI-HERASCA
DIN BUCUREŞTI

PREFAŢĂ
După dărâmarea de către conducerea comunistă din România a
bisericii Sfânta Vineri-Hereasca şi a tuturor anexelor sale din Bucureşti,
ştergându-se fără urmă un focar de credinţă şi cultură al poporului
român, s-a creat necesitatea de reînprospătarea amintirii Românilor pen
tru o parte a trecutului lor.
De aceea eu, care am fost consilier şi epitrop timp de 44 de a n i
al acestei biserici, am socotit că este nevoie să dau la iveală această
monografie.
In trecut s-au publicat două monografii ale bisericii ; prima tipărită
în anul 1906, iar a doua în anul 1915, ca o completare a primei monogra
fii. Monografiile publicate însă, nu cuprindeau unele precizări şi erau
presărate cu erori referitoare la datele reale asupra acestui aşezământ.
Actuala monografie a fost întocmită după cercetări istorice şi pe
bază de documente ce s-au găsit la Arhiva Statului şi la Academia
Română în anii întocmirii acestei lucrări.
ISTORICUL BISERICII SFÂNTA VINERI-HERASCA
DIN BUCUREŞTI

Biserica cu hramul «Cuvioasa Parascheva», la care s-au adăugat
din anul 1839 şi hramurile «Botezul Mântuitorului şi al Marei Mucenice
Paraschevii», până la dărâmarea ei de către guvernul comunist lipsit
de credinţă, se găsea la întretăierea străzii Sf. Vineri cu Calea Călăra
şilor.
Şi a fost pe locul acestei biserici o bisericuţă din lemn cu hramul
«Sf. Petca» (în slavonă Sf. Parascheva), construită după anul 1518, când
Udrişte Năsturel de Hereşti (1436— 1526), Graf al Sfântului Imperiu
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German, a trecut în Ţara Românească, venind din Maramureş unde
era leagănul familiei sale.
Bisericuţa «Sf. Petca» a fost construită în «ocolnica» proprietăţii
familiei Năsturel-Herâscu, în faţa caselor acestei familii, desigur ca
paraclis al acestor case.
în anul 1641 când Voievodul Moldovei Vasile Lupu a adus la Iaşi
moaştele Sfintei Parascheva, în alaiul trecerii Dunării cu moaştele Sfin
tei, s-a aflat şi preotul Ioan de la biserica Sf. Petca din Bucureşti.
în timpul domniei lui Matei Basarab (1579— 1684), care era rudă
prin alianţă cu familia Năsturel-Herăscu, s-au construit din zidărie pe
locul vechii bisericuţe din lemn, o nouă biserică în anul 1645, de către
Vel Aga Nicolae, cu soţia sa Ioana şi cu fiul lor Călin Spătarul.
Vel Aga Nicolae era de la data de 1638 sfetnic în Divanul lui Matei
Basarab Voievod (Studii D. Caselli). Voievodul Matei Basarab era căsă
torit cu Elina, fiica Postlenicului Radu Năsturel-Herăscu (1582— 1652)
şi sora prea învăţatului Mare Ban Udrişte Năsturel-Herăscu, proprietar
mare în Bucureşti, mâna dreaptă a Voievodului şi care a contribuit mult
la gloria culturală a acestuia (Ionescu Gion, Istoria Bucureştilor, pag.
705). Elina şi Udrişte au avut mamă pe Despina Calomfirescu, vară sau
nepoată a lui Mihai Viteazul.
Locul pe care s-a construit biserica, făcea parte din «ocolul» pro
prietăţii familiei Năsturel-Herăscu, care se mărginea la nord cu Podul
Vergului (Calea Călăraşilor), la apus cu «Drumul care duce la Sârbi»
(Calea Văcăreştilor), la răsărit cu uliţa «Biserica Udricani», la sud cu
strada Vasile Adamachi. Marile case ale familiei Năsturel-Herăscu erau
construite în interiorul acestui ocol (Istoria Bucureştilor, Ionescu Gion,
pag. 380) şi anume la întretăierea Căii Văcăreştilor cu Calea Călăraşilor.
In locul acestor case mai târziu, după moartea ultimului descendent
al acestei familii în linie directă, Marele Ban şi General Constantin
Năsturel-Herăscu, s-a construit fosta şcoală primară «General Adrian»,
transformată în sediul Primăriei de Negru şi apoi în Judecătoria Secto
rului IV.
După anul 1641 odată cu aducerea moaştelor Sfintei Parascheva la
Iaşi, această Sfânta a început a fi venerată puternic în Ţările Române,
poporul numind-o Sfânta Vineri.
Familia Năstureilor văzând că mulţimea de credincioşi ce vin la
Sf. Parascheva devine din ce în ce mai mare. trecând ca să ajungă la
biserică peste proprietatea lor, au procedat la defalcarea, pentru bise
rică a unei părţi din proprietate în jurul bisericii, destinată a fi cimitirul
familiei, locul bisericii şi al acareturilor ei, creând şi o uliţă între biserică
şi casele familei lor. Această uliţă unea Podul Vergului (Calea Călă
raşilor) cu «Drumul care duce la Sârbi» (Calea Văcăreştilor) şi prin
firea lucrurilor a luat denumirea de strada Sfânta Vineri.
La 22 Februarie 1788 strănepotul lui Vel Aga Nicolae, ctitorul bise
ricii şi anume Petre Iuzbaşa, cere Divanului Ţării să se hotărnicească
«ocolnica» bisericii «căci multă lume a călcat locul bisericii şi a făcut
pe ea case şi nămestrii».
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Făcându-se hotărnicia, se vede că în «ocolnica» bisericii erau case
de şcoală, bolniţă, azilul şi cimitirul, precum şi trei brutării din venitul
cărora se întreţinea bolniţa (spitalul), iar că spre Podul Vergului, bise
rica era înconjurată de ziduri. Uliţa Sf. Vineri la început era numai un
drum de acces la biserică, dar cu vremea acest drum s-a extins, for
mând strada Sf. Vineri.
Nu se cunosc amănunte asupra ctitorilor bisericii şi nici legăturile
de rudenie cu familia Năsturel-Herăscu, dar faptul că biserica a fost
construită pe proprietatea acestei familii şi în imediata vecinătate a
caselor ei, ne îndreptăţeşte să credem că şi ctitorii bisericii au fost tot
din neamul Năsturel-Herăscu. Această convingere se intăreşte şi prin
faptul eă în decursul timpului şi până la sfârşitul vieţii celui din urmă
vlăstar al acestei familii, Marele Ban şi General Constantin NăsturelHerăscu, această biserică a fost înzestrată de diverşi membri ai fami
liei şi că toţi membri familiei au fost înmormântaţi în cimitirul acestei
biserici. De altfel numele de Herăscu a şi fost consacrat oficial în anul
1839 când Domnitorul Alexandru Vodă Ghica, cu ocazia refacerii bise
ricii, a întărit «Ctitoria Veche» a familiei Năsturel-Herăscu, după cum
era scris şi pe completarea la pisania din 1839 a bisericii.
Mahalaua din jurul bisericii s-a numit «Mahalaua Aga Niţă», după
numele ctitorului Vel Aga Nicolae şi a-purtat acest nume până la anul
1749 când a fost înlocuit cu numele de «Mahalaua Sf. Vineri» (Arhive,
condica nr. 5 a Mitropoliei).
în decursul timpului, biserica, de altfel a purtat mai multe denu
miri, astfel : de la 1645 şi până in anul 1702, câtă vreme biserica a
funcţionat ca paraclis al familiei ctitorului, ea purta numele de biserica
lui Aga Nicolae sau popular biscrica lui Aga Niţă. De pe la anul 1702
şi până în 1749, după ce biserica a devenit o biserică de folosinţă pu
blică, a purtat numele de biserica Sf. Parascheva, aşa după cum toate
bisericile poartă numele hramului lor. Din 1749 şi până în anul 1839,
anul reconstrucţiei ei, biserica poartă numele oficial de Sf. Vineri, iar
după anul 1839 când s-a încercat să fie eludat numele ctitorilor vechi şi
până la dărâmarea ei (1987), biserica prin hotărâre domnească a purtat
numele oficial de «Biserica Sf. Vineri-Herasca», pentru ca să nu fie dis
cuţii asupra ctitoriei vechi a acestei biserici.
Biserica aşa cum a fost construită în 1645 a dăinuit până în anul
1802 sau 1838 când în urma cutremurelor care au produs multe pa
gube în Bucureşti, a fost deteriorată, încât a fost necesară refacerea ei.
Pisania nouă aşezată deasupra intrării, pusă în anul 1839, purta
următoarea inscripţie :
«Această Sfântă Dumnezeiască Biserică, este zidită cu cheltuiala
răposatului întru fericire Arhiereul Ioanichie Stratonichias, ajutând şi
alţi pravoslavnici creştini un bagatel şi când era a se săvârşi de zugră
vit la anul 1839, luna Octomvrie 30, şi-au dat obştescul sfârşit, lăsând
îngrijirea celor din năuntru la Dumnealui Marele Paharnic Gheorghe
Poenaru, Epitropul Prea Sfinţiei Sale, care a făcut toate precum se văd :
a fost Biserica mică zidită de răposaţii jupân Nicolae vel Agă, Ipac Ioana
soţia Dumnealui, Ipac Călin Spătarul fiul D-lor, la anul 7153, cu hra

DOCUMENTARE

197

mul Prea Cuvioasei Paraschevei, iar fericitul ctitor Ioanichie au adăogat
hramul Botezul Mântuitorului Nostru Iisus Christos şi pre Marca Mucenita Paraschevei ; s-au sfinţit în zilele sfinţilor Mucenici Ecaterina şi
Mercurie, săvârşîndu-se toată lucrarea in zilele Măriei Sale Alexandru
Vodă Ghica, care în sfârşit a întărit ctitoria veche a Dumnealui Vis
tierul Constantin Herăscu. 1839, Noemvrie 25».
Pisania veche nu s-a găsit până în prezent iar această pisanie nouă
nu pare a fi prea fidelă cu realitatea. Astfel nu dă amănunte asupra
ctitorilor iniţiali ai bisericii şi apoi este greu de presupus că o biserică
de mărimea şi arta cu care a fost construită şi înzestrată, să fie făcută
din averea Arhiereului Ioanichie Stratonichias. După pisanie, alţi pra
voslavnici au contribuit doar cu un «bagatel». De asemenea este greu
de acceptat ideea ră Marele Ban şi General Vistierul Constantin Năslurel-Herescu, om foarte bogat şi fără urmaşi «nici de sus nici de jos»
şi fiind şi ultimul vlăstar al atâtor generaţii de sprijinitori şi donatori
ai acestei biscrici in jurul căreia era înmormântat tot neamul său,
văzând că biserica se reface chiar in faţa casei sale, să nu fi contribuit
cu nimic sau să fie trecut anonim între alţi preavoslavnici care au dat un
bagatel (vezi anexa 1). Numeroase odoare ce se aflau în interiorul bise
ricii cu care a fost înzestrată biserica de către Marele Ban şi General
Constantin Năsturel-Herăscu şi de soţia sa Elina, desmint aceasta, iar
întărirea Domnului Alexandru Ghica, sigur în urma protestului ulti
mului urmaş al acestei familii, că se recunoaşte «ctitoria din vechi» a
bisericii familiei Năsturel-Herăscu. mare sprijinitoare a credinţei şi
culturii neamului românesc, nu este decât un act de dreptate faţă de
familia, căreia prin felul in care s-a redactat începutul noii pisanii, s-a
încercat să i se uzurpe un drept.
Să precizăm unele fapte : în anul 1839 în timpul când se reconstruia
biserica. Arhiereul Ioanichie Stratonichias, de origine grec, era vicarul
Mitropoliei din Bucureşti. Arhiereul numeşte pe Marele Paharnic
Gheorghe Poenaru ca epitrop al bisericii pentru a conduce lucrările de
refacere a ei. Epitropul Gheorghe Poenaru care probabil a redactat noua
pisanie, printr-un act de linguşire al Arhiereului Ioanichie, a trecut ca
ctitor pe acesta. în urma întăririi Domnitorului Alexandru Ghica a
«ctitoriei din vechi» a Marelui Ban şi General Năsturel-Herăscu, epi
tropul Gheorghe Poenaru este îndepărtat din funcţie şi înlocuit imediat
cu însuşi Marele Ban şi G. Năsturel-Herăscu, care a rămas epitrop până
la sfârşitul vieţii sale, stabilind prin testament, ca in permanenţă să fie
epitrop un urmaş al nepotului de soră. Constantin Manu. (Anexa 2).
Este posibil ca fostul epitrop Gheorghe Poenaru să nu fi cunoscut,
sau dacă a cunoscut vechea pisanie, cu atât mai rău şi nici originea fon
durilor adunate şi puse la dispoziţie de vicarul Mitropoliei pentru refa
cerea bisericii. Poate din servilism sau slujind o altă cauză a numit la
începutul pisaniei că biserica s-a zidit numai cu cheltuiala arhiereului.
Denumirea oficială de Biserica Sfânta Vineri — Herasca confirmă cele
arătate mai sus.
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Nu se contestă faptul că arhiereul grec Ioanichie Stratonichias, in
calitatea ce avea de Vicar al Mitropoliei să fi contribuit la adunarea şi
administrarea fondurilor date de credincioşi pentru această lucrare.
Nu trebueşte nici neglijat faptul că după mişcarea din 1821 a lui
Tudor Vladimirescu a început în Ţările Româneşti să se extindă curen
tul ostil grecilor din ţară şi mai ales contra călugărilor greci care acapa
raseră administrarea averilor bisericilor şi mănăstirilor, mai ales a celor
închinate. Aceşti călugări greci erau veniţi în Ţările Româneşti odată
cu domnii fanarioţi numiţi de sultanii turci. Revoluţia de la 1848 şi
actul Unirii Ţărilor Române de la 1859 au dus la secularizarea averilor
bisericeşti şi mănăstireşti închinate (Anexa 3).
După anul 1821, călugării greci ca să-şi apere dreptul lor asupra
proprietăţilor bisericeşti şi mănăstireşti, au procedat în unele părţi la
modificarea pisaniilor vechi şi a arhivelor, pentru ştergerea obârşiei
acestor averi. Poate că şi arhiereul grec Stratonichias să fi procedat la
fel, deoarece biserica Sf. Vineri poseda moşii dăruite de vechii ctitori.
După anul 1864 când în Bucureşti au luat fiinţă marile cimitire
Belui şi Sfânta Vineri, s-a dispus să se desfiinţeze cimitirele de pe lângă
biserici. Totuşi au mai rămas câteva. La biserica Sf. Vineri-Hera9ca
s-a procedat, din dispoziţia Marelui Ban şi General Constantin Năsturel-Herăscu, prin deshumarea osemnintelor celor înmormântaţi aci, în
general cei din neamul Herăştilor. Osemintele s-au adunat şi reînhumat
într-o criptă închisă, aflată sub podeaua bisericii. Deasupra s-a aşezat
o placă groasă de marmură albă pe care s-a scris istoricul familiei
Năsturel-Herăscu.
Colonelul Dimitrie Papazoglu, după afirmaţi sa, contemporan şi
cum se zicea atunci «omul de casă al excelenţei sale Marelui Ban şi
General Constantin Năsturel-Herăscu, este în parte autorul inscripţiei
de pe obeliscul din biserică de la mormântul familiei Năsturelilor. După
ce a extras unele date, a supus lucrarea la aprobarea excelenţei sale,
care a pus să o graveze pe piatră :
«Familia Domnilor Năstureii se trage din R o m â n i..............................
iar în urmă pentru slujbele aduse patrii sale s-au cinstit şi cu cavalerie
otomană şi cu rang de Marele Ban». (Originea boierilor Năstureii în
revista de istorie, arheologie şi filologie, voi. X, Buc. 1904, fascicola I,
pag. 9).
Pietrele de pe morminte s-au adunat şi stivuit, păstrându-se în fostul
cimitir. La 22 Februarie 1887, Mitroplia dă ordin preotului Vasile Pop,
să scoată pietrele bisericii de la locurile unde sunt şi să le dăruiască
unor biserici sărace. în şedinţa din 6 Septembrie 1915 a Comisiei Monu
mentelor Istorice (tema 473) asupra pietrei mormântare a mamei Doam
nei Elina Matei Basarab de la Sf. Vineri-Herasca, din Capitală, s-a
hotărât să se ridice şi să se transporte această piatră spre păstrare la
Muzeul Naţional (anuarul Com. Mon. Ist. pe 1915, Buc. 1916, pag. 33).
în şedinţa aceleiaşi Comisiuni din 3 Oct. 1915, istoricul Vasile Pârvan,
roagă Comisiunea ca inscripţia de la biserica Sf. Vineri-Herasca ce e
depusă la Muzeul Naţional, să se aşeze în Palatul Artiştilor, deoarece
în muzeu nu mai era loc. Comisia aprobă (anuarul C.M.I. pe 1925,
pag. 15).
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Ultimul vlăstar al ilustrei familii şi anume M.B. şi General
Constantin Năsturel-Herăscu (1798— 1874), primul comandant al oştirii
româneşti refăcută în anul 1832, fost aghiotant a lui Alexandru Ghica
Voievod, vornic în timpul lui Bibescu Vodă şi spătar al oştirii româ
neşti în timpul lui Ştirbei Vodă, a fost şi cel mai marc binefăcător al
bisericii Sf. Vineri-Herasca şi unul din cei mai sprijinitori ai cultu
rii poporului român şi al Academiei Române.
Prin diata din testamentul său din 5 Ianuarie 1855, nemaiavând
moştenitori «nici de sus nici de jos» (Vezi anexele 4, 5, 6, 7, 8, 9), lasă
toată averea sa cuprinzând şi moşia Năsturelu-Teleorman, avere în care
se cuprindea şi averea soţiei sale Elina, născută Bă'.eanu, decedată între
timp, să se dea de veci bisericii Sfintei Parascheva, cu precizarea ca
moşia Năsturelu să nu fie niciodată înstrăinată de la obligaţiile fixate
Marii Epitropii şi anume, veniturile moşiei Năsturelu să se împartă în
două părţi egale. Jumătate din venituri să fie folosite la întreţinerea
azilului pentru săraci şi infirmi, pentru întreţinerea bolniţei (spitalului)
aflată în curtea bisericii, precum şi pentru întreţinerea clădirilor caselor
parohiale şi a bisericii, a lefurilor preoţilor şi a personalului acestei
biserici. Cealaltă jumătate a veniturilor să se dea Societăţii Academice
Române, mai târziu devenită Academia Română, pentru următoarele
scopuri :
Din aceste venituri să se formeze «.în Casa Societăţii, un fond spe
cial, care va purta numele de «Fondul Năsturel» ; iar premiile diverse
ce se vor acorda dintr-însul vor purta numirea de «Premii Năsturel».
«Premiile Năsturel» vor fi împărţite în două serii, însă fiindeă dorinţa
mea este ca aceste premii să fie mari, îndestulătoare, încât să atragă,
să îndemne şi mai cu seamă să răsplătească pe scriitori, recomandând
aci ca să nu se caute a economiza ci a remunera bine, pentru ca să
putem avea adesea scrieri care să merite recompensă ; de aceea premiile
nu vor fi niciodată mai mici decât sumele ce ie fixez mai jos ca mini
mum, pentru fiecare specie de premiu ; şi acelaşi premiu nu va putea
fi niciodată împărţit intre mai mulţi concurenţi, ci se va da întreg uneia
şi aceleiaşi persoane care-1 va fi meritat.
1. Prima serie de premii se va acorda în trei ani consecutivi câte
un premiu de 1000 galbeni (4000 lei noi) minimum pentru cea mai bună
carte apărută în anul expirat.
2. Iar în al patrulea an se va decerna un premiu fix de 4000 gal
beni (12.000 lei noi) care se va numi «Marele Premiu Năsturel», operei
care va fi judecată ca o publicaţie de căpetenie ce va fi apărut în cursul
celor patru ani precedenţi. Acest premiu nu se va putea decerna unei
lucrări care va fi obţinut deja unul dintre premiile anuale, decât defal
când dintr-însul valoarea premiului precedent.
Materiile ce se vor referiri la premiere vor fi alese pentru prima
serie din următoarele subiecte :
a. Istoriei, Geografiei şi Arheologiei mai ales atingătoare de Ţările
Române.
b. Ştiinţelor morale şi politice, jurisprudenţei şi economiei sociale
mai ales ale Ţărilor Române.
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c. Limbisticei şi istoriei filologice sau literare a limbii române.
d. Ştiinţelor fizice şi naturale mai ales întrucât se ating de natura
fizică a Ţărilor Române.
e. Istoriei şi teoriei Belle Artelor mai cu seamă în raport cu geniul
şi cerinţele naţionale române.
Nu vor fi admişi a concura la această serie de premii decât Ro
mânii din toate Ţările Româneşti şi acei din străini care vor Ii dobândit
în Principatul României naturalizarea cea mare sau cei care vor fi
făcut studiile şi vor avea diplome din Universităţile Române.
Operele ce se vor recompensa cu a doua serie de premii vor trata
de preferinţă despre materiile următoare :
a. Scrieri serioase de istorie şi de ştiinţele accesorii ale istoriei, preferându-se cele atingătoare de istoria Ţărilor Române.
b. Scrieri de religiune ortodoxa morală practică şi de filozofie.
c. Scrieri de ştiinţe politice şi de economie socială.
d. Tratate originale despre ştiinţe exacte.
e. Scrieri enciclopedice, precum dicţionare de istorie şi geografie,
în care să intre şi istoria şi geografia României, dicţionare generale sau
părţile de ştiinţe exacte de arte şi meserii, de administraţie şi jurisprudenţă şi alte asemenea lucrări utile şi bine întocmite.
f. Cărţi didactice de o valoare însemnată ca metodă şi ca cuprins.
g. Dicţionare limbistice, in limba românească mai ales pentru lim
bile antice şi orientale, adică limba latină, elenă, sanscrită, hebraică,
arabă, turcă, slavonă veche şi altele.
h. Publicaţii şi lucrări artistice de valoare serioasă, adică relative la
artele plastice, arhitectura, sculptura, pictura gravura şi chiar opere
muzicale serioase pe care aceste toate Academia Română le va aprecia
atunci când îşi va întinde activitatea ei asupra materiilor de Belle Arte.
i. Scrieri de pură literatură în proză şi în versuri, precum drame
şi comedii, mai ales subiecte naţionale şi oricare alte opere de înaltă
literatură. Acestora mai cu seama aş dori să se acorde «Marele Premiu
Năsturel» când vor fi judecate ca având un merit cu totul superior, spre
a se da astfel o încurajare mai puternică literaturii naţionale».
După cum se vede un program complet pentru scoaterea poporului
român din obscurantism şi fanariotism în care fusese cufundat prin
uciderea marelui Voievod Constantin Basarab Brâncoveanu şi a fiilor
săi cu uneltire rusească.
Primul scriitor care a obţinut acest premiu a fost Alexandru Odobescu, pentru lucrarea «Tezaurul de la Pietroasa».
Ultimele hotărâri ale Marelui Ban şi General Constantin Năstu
rel-Herăscu, au fost îndeplinite cu stricteţe de Epitropia Bisericii Sf. Vineri-Herasca timp de aproape un secol de la luarea în administraţie a
moşiei Nasturelu-Teleorman, până când moşia, datorită legiuirilor co
muniste intervenite între timp, a fost confiscată de statul comunist,
care, dintre multiplele premii pe care le acorda Academia comunistă,
niciunul nu purta numele de «Premiul Năsturel», cu toate că prin codi
cilul din anul 1873, la testamentul său din 1855, Generalul Constantin
Năsturel-Herăscu precizează :
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«Moşia mea Năsturelul din districtul Teleorman şi moşia Satul-nou
din districtul Ilfov, în care răposata mea soţie Dumneaei Elena Herăscu,
născută Băleanu îşi asigurase drepturile sale zestrale, lăsând aceste
drepturi şi dumneaei Bisericii Sf. Vineri din Bucureşti, prin testamentul
său din anul 1855, le las amândouă, precum am făcut şi prin testamen
tul meu din anul 1855, Bisericii Sf. Vineri din Bucureşti, cu condiţiunile
şi sarcinile ce urmează şi cu această îndatorire că or asupra cui ar putea
trece pe viitor drepturile acestui sfânt locaş, să nu-şi poată însuşi ave
rea ce las prin testament, decât respectând modul întrebuinţării ce
printr-insul hotărăsc, considerând aceste proprietăţi ca afectate pentru
totdeauna la îndeplinirea sarcinilor ce mai jos se spccifică».
în decursul vremii, Biserica Sf. Vineri-Herasca a mai primit şi alte
legate importante, intre care notăm :
La 23 Noembric 1729 printr-un act de danie al fraţilor biv-vel
Comis Constantin Băleanu şi Postelnicul Matei Băleanu, rude prin
alianţă cu familia Năsturel-Herăscu, biserica primeşte moşia Pupezeni
din judeţul Ialomiţa cu o suprafaţă de 1500 ha., din care 150 ha. pădure,
pe care tatăl lor, biv-vel Logofăt Grigore Băleanu, la căsătoria fiicei
sale Safta Băleanu cu Postelnicul Constantin, fiul biv-vel portarului
Matei, o dăduse zestre. încetând din viaţă, atât sora lor Safta cât şi
soţul ei Postelnicul Constantin şi toţi copiii lor, fraţii Băleanu au lăsa*
moşia Pupezeni, după moartea mamei Postelnicului Constantin, să fie
dată Bisericii Sf. Vineri, unde este înmormântat tot neamul Bălenilor,
să fie pentru pomenirea neamului lor şi întreţinerea a şase săraci în
azilul bisericii, iar ce va prisosi să fie pentru întreţinerea preoţilor de
la biserică.
în anul 1914 prisosindu-se veniturile pentru plata preoţilor şi a
personalului bisericii, s-a procedat la refacerea aspectului arhitectonic
atât al clădirii bisericii cât şi al clopotniţei vechi, căreia din cauza di
verselor cutremure i s-a dărâmat partea superioară cu clopotele şi a
fost reparată provizoriu din lemn. Acest provizorat a durat până în
anul 1914 când odată cu refacerea aspectului exterior al bisericii s-a
refăcut şi aspectul clopotniţei. Odată cu refacerea aspectului exterior
al bisericii s-a făcut şi introducerea iluminatului electric şi alte îmbu
nătăţiri.
în urma cutremurului din Noiembrie 1940, clădirea bisericii nu a
avut nimic de suferit. Atunci numai clopotniţa şi casele parohiale au
avut unele fisuri ce s-au reparat în cursul anului 1941.
După marele cutremur din Martie 1977, clădirea bisericii a fost
grav avariată. Cele opt coloane din partea acoperită cu stuc, imitaţie
de marmură, s-au forfecat la un metru deasupra podelei, s-au ivit
crăpături în pereţii laterali ai clădirii, iar cele două colţuri de la faţada
clădirii s-au desprins de restul clădirii aplecându-se în afară, fără
însă a se prăbuşi, rămânând atârnate de puternicii tiranţi metalici ai
clădirii. Ca urmare a acestei degradări, cele trei bolţi de la intrarea
clădirii s-au prăbuşit. Bolta centrală a căzut peste cafasul care fusese
mărit cu grinzi metalice şi tiranţi, cu doi ani înainte de cutremur.
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Cafasul a rezistat şi nu a avut nimic de suferit. Au fost însă distrugeri
în interiorul cafasului (amfiteatrul cântăreţilor, scaune şi alt mobilier).
Bolţile căzute au însumat circa 25 de tone de moloz.
Pentru ca slujbele religioase să nu sufere, s-a înjghebat un paraclis
în intrarea principală a azilului, pentru oficierea slujbelor religioase.
Conducerea comunistă luase atunci hotărârea de a demola imediat
biserica. In faţa acestei ameninţări, conducerea parohiei a procedat la
sprijinirea interiorului bisericii prin eşafodaje din lemn, cu ajutorul
unor dulgheri specialişti aduşi din Maramureş. S-a procedat imediat
la începerea lucrărilor propriu zise de refacere a clădirii : s-au fretat
stâlpi din piatră cu armătură din fier şi beton, s-au refăcut cele trei
bolţi căzute, iar pereţii exteriori şi turlele s-au întărit cu stâlpi din
beton armat şi tiranţi orizontali, totul îngropat în pereţii locaşului de
cult. S-au refăcut colţurile căzute, terminându-se prin tencuirea din
nou a tuturor reparaţiilor, dându-se clădirea în funcţiune în anul 1982.
Ulterior s-a procedat la repararea şi refacerea picturii.
Costul reparaţiilor şi al instalaţiilor, până la desăvârşirea lor, au
costat peste 3.000.000 lei, suma ce s-a acoperit din contribuţia cre
dincioşilor, precum şi o subvenţie de 100.000 lei din partea Patriarhiei
Române, deoarece biserica nu mai avea alte venituri decât cele din
vânzarea lumânărilor şi a diverselor slujbe religioase, moşia Năsturelu
fiind confiscată de conducerea comunistă a ţării.
Toate aceste lucrări s-au executat între anii 1977— 1982, paroh
fiind preotul Decebal Şerpeşanu, care s-a străduit pentru colectarea
fondurilor necesare lucrărilor şi epitrop, inginer Victor Alexandrescu
care a proiectat şi condus lucrările de refacere şi a întocmit situaţiile de
plată a lucrătorilor.
Regimul comunist al ţării, duşman de moarte al credinţei, istoriei
şi tradiţiilor poporului român, a dat trei lovituri de moarte bisericii.
Prima a fost confiscarea moşiei Năsturel-Herăscu, împiedicând astfel
să se susţină nu numai această biserică, dar şi cultura poporului român
prin Academia Română. Această confiscare s-a făcut prin metodele
comuniste cunoscute, între anii 1948— 1957. înainte de a fi confiscată,
moşia Năsturel a fost obligată să îndeplinească planuri de cultură agri
colă din ce în ce mai mari, aşa fel încât biserica să nu mai aibe un
venit de pe urma ei şi să se facă vinovată de neîndeplinirea planurilor
agricole. Biserica la un moment dat s-a găsit în situaţia că pentru plata
salariilor personalului administrativ al moşiei, să nu mai deţină fonduri.
A doua lovitură comunistă a fost în anul 1964 sub motivul că tre
buie mărită staţia de tramvai din faţa bisericii. S-a procedat atunci
la dărâmarea clopotniţei, precum şi a celor şapte prăvălii din strada
Sfânta Vineri. Prăvăliile rămăseseră singurele aducătoare de venituri.
Pe locul expropiat, excesiv de mare, admnistraţia comunistă a construit
barăci pentru comerţul de stat.
A treia şi ultima lovitură de graţie a fost dărâmarea bisericii la
circa patru ani după completa ei restaurare, când se găsea în cea mai
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mare splendoare şi în cea mai mare veneraţie a credincioşilor din toată
ţara. Biserica Sf. Vineri-Herasca nu era numai locul de închinare şi
reculegere a parohienilor ei, căci aceştia erau numai circa o sută de
suflete, dar în biserică cantitatea de lumânări ce se ardeau se măsura
cu tonele, aduse prinos de credincioşii din toată ţara românească (Vezi
anexele 10 şi 11).
CLĂDIREA BISERICII SF. VINERI-HERASCA
ŞI ODOARELE EI
Biserica Sf. Vineri-Herasca, una din remarcabilele clădiri de bi
serici din Bucureşti, aşezată pe promontoriul de teren ce cobora de la
ea spre valea Dâmboviţei, către Piaţa Mare, poziţie ce-i dădea şi mai
multă măreţie, era construită în formă de cruce, cu zidurile exterioare
de 1,40 m, surmontată de două turle octogonale : o turlă mai mare
deasupra încrucişării braţelor crucii, iar cealaltă niţel mai mică, spre
intrarea în biserică, cu unsprezece ferestre de 0,90 X 3,50 m, având
vitrouri preţioase lucrate la Viena. Intrarea în biserică, prevăzută cu
uşi duble din stejar sculptat, era protejată de un baldachin susţinut
de patru coloane aurite, aşezat pe şase trepte largi. în dreapta şi stânga
uşilor erau pictaţi Sfinţii Petru şi Pavel în frescă.
Interiorul bisericii era împărţit în trei nave prin două şiruri de
câte patru coloane din piatră acoperită cu stuc imitând marmura de
culoare roşie. Pardoseala era făcută din mozaic veneţian lucrat cu
deosebită măiestrie, iar pictura interioară în parte în frescă, prelucrată
în 1924 de pictorul Dimitrie Belizarie.
Catapeteasma era din lemn sculptat şi aurit, împărţită în patru
etaje din care cel de jos cuprindea şase icoane mari de 1,00 X 1,25 m,
îmbrăcate în argint, aureolele sfinţilor fiind din aur masiv. Celelalte
trei etaje erau rrevăzute cu 53 de icoane, de asemenea îmbrăcate în
argint. In faţa altarului în stânga era răzimată de sfeşnicul uriaş, icoana
Sfintei Parascheva în mărime de 0,80 X 0,80 m, pictată în stil vechi
bizantin arhaic şi îmbrăcată în aur.
Cei doi stâlpi din faţa altarului erau îmbrăcaţi până la înălţimea
de 3,00 m, cu patru panouri din lemn aurit, fiecare panou prevăzut
cu pictura unui sfânt. Toate icoanele mari, inclusiv cele de la stâlpi,
aveau jos în faţă câte o iconiţă ovală, pentru sărutat, de asemenea îm
brăcată în argint.
Deasupra tuturor icoanelor mari, inclusiv a celor de la stâlpi, se
afla câte o candelă mare brâncovenească din argint, biserica având
14 astfel de candele.
Părţile de sus ale coloanelor de piatră pe care se sprijineau arcu
rile de boltă, erau consolidate între ele cu câte o pereche de tiranţi,
în secţiune pătrată cu latura de 8 cm. De aceşti tiranţi erau atârnate
de lănţişoare 60 de candele din argint, făcute ofrandă de credincioşi.
La repararea bisericii, aceste candele au fost demontate şi păstrate
într-o ladă aflată în muzeul parohiei. După terminarea reparaţiilor,
în 1982, încă nu fuseseră puse la loc.

204

BISERICA ORTODOXA ROMANA

Imediat la intrarea în biserică, pe partea dreaptă, se afla piatra
de mormânt de deasupra criptei ce conţinea osemintele tuturor celor
din neamul Herăştilor. Pe piatra masivă din marmură albă era sculptat
un craniu şi două oase încrucişate, cu înscrisul : «Neamul Năsturelilor». La capătul acestei pietre era un obelisc masiv din marmură albă,
surmontat de o amforă. Pe cele patru feţe ale obeliscului era gravată
cu litere chirilice istoria Năsturelilor. Deasupra acestui mormânt ardea
veşnic o candelă mare din argint împodobită cu emblema familiei Năs
turelilor. în interiorul altarului trona masa sfântă din marmură albă,
pătrată cu latura de 2 metri şi groasă de 25 cm. Toate obiectele de pe
masa sfântă erau din aur sau argint aurit. Biserica poseda şase Evan
ghelii îmbrăcate în argint şi una în argint aurit. Policandrul cel mare
având 32 de lumânări făcut din bronz avea pe el marca familiei
Năsturelilor.
Parohia poseda şase epitafe, dintre care unul lucrat din pluş de
mătase vişinie brodat cu măiestrie cu fir de aur, donat de Marele Ban
şi General Constantin Năsturel-Herăscu. Acest epitaf, având în vedere
valoarea lui artistică, a fost înrămat şi pus sub sticlă, montat în muzeul
parohiei.
Stranele erau din stejar masiv, ele fiind dominate de tronul des
tinat conducerii Ţării sau exarhului Bisericii Române.
La colţul din stânga intrării era construit un aghiasmătar din
marmură, prevăzut cu o icoană lucrată în mozaic, lucrare măiastră
realizată de pictorul Eugen Profeta.
în casele parohiale se aflau în afară de camerele azilului, locuin
ţele preoţilor şi ale personalului ajutător, cancelaria parohiei şi muzeul
bisericii. Acest muzeu poseda o importantă bibliotecă cuprinzând cărţi
vechi bisericeşti, precum şi o vitrină de sticlă, cu odoare din aur şi
argint, bijuterii din aur, ofrande de la credincioşi şi monezi vechi din
aur şi argint între care şi doisprezece «constantinaţi» de aur, monedă
bătută de împăratul Constantin cel Mare. Tot în muzeu se află şi
balansierul clopotului nou donat de ctitorii de la 1645. Clopotul purta
inscripţii chirilice, el a fost însuşit de armatele de ocupaţie germane
în anul 1917. Balansierul clopotului era important prin faptul că era
construit din lemn legat cu şbanţuri de fier bătut cu ciocanul, aşa cum
se lucra în anul confecţionării lui. în muzeu se afla şi marele sfeşnic
din alamă şi împodobit cu sculpturi din ceară colorată, reprezentând
fapte din viaţa Sf. Spiridon, patronul pescarilor, sfânt sărbătorit de
aceştia.
Biserica poseda patru odăjdii din mătase groasă de Lion brodate
cu fir de aur. La locul de cinste din muzeu se afla portretul Marelui
Ban şi General Constantin Năsturel-Herăscu, pictat în ulei şi înrămat
în ramă preţioasă. Toţi pereţii muzeului erau împodobiţi cu icoane,
unele mai vechi decât altele. Un policandru din bronz mare lumina
interiorul nxuzeului.
în timpul conducerii comuniste, acest muzeu a fost văduvit de
aproape întreaga sa bibliotecă, numai o parte din aceasta fiind predată
bibliotecii Arhiepiscopiei Bucureşti. Pe de altă parte, obiectele din
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metale preţioase, in afară de cele de cult, au fost ridicate de Banca
Naţională. Toate aceste predări s-au făcut fără ca biserica să fi primit
vre-o dovadă. Probabil că din cauza dărâmării precipitate a bisericii şi
a caselor parohiale, multe din bunurile bisericii s-au pierdut sau au
fost insuşite de cei care au luat parte la dărâmare.
Este aici cazul să punem întrebarea : care a fost soarta osemintelor
din cripta subterană din interiorul bisericii unde erau adunate ose
mintele tuturor celor din neamul Năsturel-Herăştilor, precum şi piatra
de pe mormânt şi obeliscul de deasupra criptei ? Dar multitudinea odoa
relor, a candelor şi a icoanelor din argint aflate în biserică şi în muzeu ?
Dar odăjdiile scumpe ? etc.
ANEXA NR. 1
«Printre ctitorii donatori ai acestui sf. locaş, neam ul Năsturelilor-Hereşti are
încă un loc de frunte. Ce 'rudenie vor fi fost Năstureli-Herăşti cu ctitorii fondatori,
nu prea se ştie bine. D in o schiţă genealogică insă a acestei fam ilii, ar rezulta
că cu toţii sunt ramuri din aceeaşi tulpina. Iată aceastu schiţă (vezi aniixa nr. 1,
stema fam iliei Năsturei-Herăscu), după pergamentul aflat în arhiva
statului, care
este săpată şi pe m onum entul de marmoră, după m orm ântul ce se află in biserică,
unde sunt depuse osemintele răposatului General Constantin Năsturei-Herăscu, ale
soţiei sale, ale părinţilor şi ale altor membri din neamul D-lor».
(Monografia
din 1915).
«Familia D-lor Năstureii se trage din Români, care s-au cinstit cu titlul de
de Graf de către îm păratul A ustrii Ludovic I-iu la anul 1370, şi anume cel întâiu
au fost Graf Henrihi, din feciorii şi nepoţii căruia rămaşi in Ungaria se văd in
urmă întrebuinţaţi lot supt aceeaş numire de Grafi. D. Ioan Năsturelu la aaiul 1661
in tractaturile de pace ce au încheiat Ungaria cu Leşii supt Ioan Sabieschi, din
nepoţii insă a lui Graf Henrichi Năsturelu, să vede expatriat din Ungaria încă
de la anul 1518, Udriştea Năsturelu feciorul lui Graf Ilie Năsturelu, şi strănepot
al lui Grafu Henrichi Năsturelu, care au stătut Ban Maro peste tot Banatul şi
şef al oştirilor de atunci, au m urit la anul 1526, şi s-au îngropat în M ănăstirea
Argeşului, născut fiind la anul 1136. Acesta trăgându-so atunci în Valahia, au
cumpărat între alto moşii, precum se văd din daniile ce au făcut in urma lui,
strănepoţii săi la M ănăstirile Cotroceni, Văcăreşti,, Pantelimonul şi Gruiu. după
hrisoavele co tin aceste M ânăstiri, au cumpărat atunci şi moşia Herăşti de la
boierii Horăşti, ce .s-au tras de atunci în Bucovina şi să află şi acum familia lor
cu titlul de Baroni, şi de atunci s-au num it Năsturelu de Heresco. La această
moşie au şi zidit locuinţa sa din lesipezi de piatră la anul 1520, unde se şi vede
săpat Marca Familiei sale într-acestaşi chip».
«Un vultur cu două capete este ţinut de doi Români, in năuntru echisonului
se află un leu stând pe un tun, cu o cruce în labele sale, care bate pe un şarpe
ce se vede ridicat îm potriva lui şi cu deviza latinească supt scrisă» :
«H O N O R ET PATRIA»
«Acest Udriştea Năsturel au născut pe Banul Ioan Năsturel la anul 1524,
care au m urit la anul 1590. lăsând şi el fiu pe Banul Radu Năsturel ce s-au
născut la anul 1582, şi caro au m urit la anul 1652. Aceasta au avut fiu pe Banul
Toma Năsturel, născut la anul 1628, carele s-au făcut Graf de iznoavă de către
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Leopold l-iu îm păratul Austrii la anul 1664, şi care a m urit la anul 1693. Iar
acesta au născut fiu pe Banul Şerban Năsturelu ce s-au născut la anul 1659,
şi care au m urit la anul 1731, au avut şi el fiu pe Banul Constantin Năsturelu.
născut Ia an ul
1682 şi care a murit în anul 1752. Acest din urm ă au născut pe
Radu Năsturel
la anul 1750, care la botezul său s-au făcut Paharnic, şi au murit
la anul 1804 tot Paharnic, fiind sacat şi depărtat din fire, din râvma gradurilor
şi slujbelor după atunci. Acesta au născut pe Logofătu Constantin Năsturelu la
anul 1798, care
au slujit în slujba ostăşească a Roşii şi aflându-se în două cam
panii îm potriva
Turcilor, au dobândit
cavalerii şi sabie de aur pentru vitejie, iar
in urmă pentru slujbele aduse patriei sale s-au cinstit şi cu cavalerie otom ană şi
cu rang de Marele Ban».

ANEXA NR. 2
C O DICIL O L O G R A F
«Pe lângă însărcinarea ce am pus asupra nepototului meu Constantin M ânu, prin
art. 7 din Codicilul meu din an ul 1873, August 21, legalizat de T ribunalul Ilfov,
Secţia III, rog pe nepotul meu să se însărcineze şi cu privegherea tuturor dispozi
ţiilor din acest Codicil.
Prin urmare va avea dreptul D-sa să ia parte Împreună cu persoanele de care
se vorbeşte prin art. III din acel codicil, la arenduirea proprietăţilor menţionate
în tr 'in s u l; va priveghea mai cu seamă la executarea dispoziţiunilor Art. I din acel
Codicil in ordinea ce anume se prevede într'insul.
Va fi îndatorat ca d:n venitul ce las

pentru biserica Sf. Paraschivei, să dea lui

Carol M antua şi ficei sale Paulina M antua, ce m ’a servit cu credinţă în tim p de
mai m ulţi ani, la fiecare dintr’înşii câte 5(cinci) K, k. pe luna, cât vor trai.
(ss)General C.

N. Herăscu

11 Noem vrie

1873.

Dreptul de privighere cu care însărcinez pe nepotul meu D. Constantin Maaiu,
prin codiculul meu
O lograf după contra pagină din
UI Noembrie 1873, v a
trece
după încetarea sadin viată, la moştenitorii
săi in linie
directă şi bărbătească in
infinit, cu chipul acesta să fie in veci unul din fam ilia sa care să privegheze la
executarea dispoziţiunilor cu care l-am însărcinat prin sus zisul Codicil.»
(ss)General Const. N. Herăscu

21 Noemvrie

1873.

ANEXA NR. 3
m ă n ă s t i r i l e î n c h in a t e
Principatele Române, M untenia (Ţara
Românească) şi M oldova nu au fost
vreodată cucerite prin sabie de către Im periul Otom an cu excepţia Dobrogei care
fiind cucerită cu armele a fost transformată în Paşalâc turcesc. Conducătorii, urmaşi
ai iui Ştefan cel Mare şi Mircea Basarab, zis cel Bătrân, prevăzând că n u vor putea
mai departe să reziste cu armele îm potriva Im periului Otoman, dintr-o înţelepciune
politică, au procedat la stabilirea m utuală a încheierii unor pacte de recunoaştere
a suzeranităţii im periului asupra
Principatelor, în condiţiile cele mai favorabile.
Astfel, în schimbul unor sume de bani plătite anual, Principatele au rămas mai
departe suverane pe
politica lor internă, conducătorii lor fiind aleşi de poporul
român după legile străvechi ale lor. Principii acestor principate guvernau mai
departe aşa cum era tradiţia ţărilor, fără ca însă să aibă armată organizată, ci numai
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mici trupe pentru ordinea internă a ţărilor, garantarea integrităţii frontierelor, fiind
asigurată de armata turcească. Principii români purtând titlul de
«Paşe cu trei
tuiuri», răm âneau stăpânitori absoluţi asupra popoarelor lor, iar în caz de conflicte
internaţionale, ei trebuiau să ia parte cu bruma de armată ce aveau, alături de
armata otomană. In schimb cetăţenii turci nu aveau voie să aibă în Ţările Româno,
proprietăţi funciare şi nici să construiască moschei.
Situaţia privilegiată a Principatelor Române faţă de popoarele şi ţările cuce
rite de Im periul Otom an prin sabie şi transformate în paşalâcuri, cum au fost ţările
balcanice şi Ungaria, undo guvernarea internă era exercitată de Constantinopol, era
enormă. Ţările
Române puteau dispune liber de toate veniturile lor şi au avut
astfel posibilitatea de a sprijini menţinerea mai departe a creştinismului ortodox
din Im periul Otom an, care după căderea Constantinopolului pierduse puterea.
In Ţările Române situaţia cultului ortodox era înfloritoare. Ctitorii m ănăsti
rilor şi ai bisericilor erau în general ori principi conducători ori mari boieri care
posedau imense moşii şi la înfiinţarea unui locaş religios îl înzestra cu proprietăţi
importante pentru întreţinerea lui dar şi pentru a iniţia focare de cultură.
M odul de ajutorare a m ănăstirilor şi bisericilor ortodoxe din im periul turcesc
a fost urm ătorul : ctitorii, obligau prin dania făcută, m ănăstirile sau bisericile, să
defalce o parte din veniturile lor, pe care să o trimeată unei m ănăstiri sau biserici
ortodoxe din Imperiul Otom an, ajungând prin aceasta, existenta mai departe a cre
dinţei ortodoxe din teritoriul stăpânit de turci.
După uciderea principelui Constantin Basarab Brâncoveanu şi a fiilor săi, Im 
periul Otom an nu a mai |inut seamă de respectarea drepturilor Principatelor Ro
mâne de a-şi alege singure conducătorii lor, numind la conducerea Ţărilor Române,
după bunul lor plac, dintre Grecii bogaţi din cartierul Fanar a l Constantinopolului
sau foşti dragomani de pe lângă sultan. Aceşti noi conducători ai Ţărilor Române
veneau cu o liotă de slujbaşi şi mai ales călugări greci, care, încetul cu încetul
au pus stăpânire pe conducerea m ănăstirilor devenite astfel «închinate» procedând
la jefuirea lor şi trimeţând in Grecia aproape toate veniturile acestora.
După unirea
Principatelor, guvernanţii acestora au procedat la scoaterea
«m ănăstirilor închinate», din mâna călugărilor greci, prin aşa num ita «secularizare
a averilor mănăstireşti».
Cu această ocazie s-a constatat că averea
funciară a
m ănăstirilor închinate, se ridica la aproape o cincime din terenurile agricole ale
Principatelor Române.

ANEXA NR. 4
COPIE DE PE DIETA BANULUI K. NĂSTUREL— HERASCU
5 Ghenarie, 1855.
(După actul prezentat scris cu litere chirilice).

NIFON MITROPOLIT UNGRO-VLAH1EI ADEVEREAZĂ
1855, Februarie 28.
«A vând in vedere că la tot omul de obşte curând sau târziu a veni sfârşitul
vieţii lui, după destinaţia Dumnezeeşti pronii. De aceea încă sănătos şi intru toată
întregimea m inţilor mele aflându-mă îm i fac această diată (prin care mai întâiu rog
pe m ilostivul Dumnezeu ca să-mi ierte toate păcatele câte cu voie sau fără de voie
ca om păcătos in cursul vieţii mele voiu fi făcut, apoi înoa rog şi pe toţi oamenii,
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rude, prieteni sau cunoscuţi, asemenea să m ă ierte pentru câte greşeli voiu fi făcut
în potriva lor şi care se compune din :
Articolul 1. Fiindcă nu am moştenitori n!ci de sus nici de jos, in puterea
art. 32, al cap. al 3-lea partea a 1 din pravila ţării pentru moştenire sau clironomie
urăt cea mai după urmă voinţă a mea despre cum are a se urma cu mica mea avere
ce îmi rămâne in chipul urm ător şi anume :
Articolul 2. Pentru zestrea prea iubitei mele soţii Elenca născută Băleanul şi
crce drepturi cuvenite D-ei şi primite de mine după actul zestral şi de care după
pravilă poate D-ei dispoza cu desăvârşire cum va voi, las in a D-ei dispoziţie a
vinde spre acoperirea sus zisei stări zestrale, sau moşia mea Satui-nou din judeţul
Ilfov, sau casele din Bucureşti, care adică dintr-insele va putea îndestula desfacerea
acestor drepturi, ii las apoi şi toată averea mea mişcătoare şi nemişcătoare şi care
se alcătuieşte din două moşii şi anume : Năsturel din judeţul Teleorman, şi Salul-nou
din judeţul Ilfov, casele din Bucureşti cu toate mobilele, argintăria m ultă puţină ce
se va afla şi echipajul, cai şi orce alt obiect la sfârşitul vieţii mele se va găsi în
casa, ca din articolele nemişcătoare să se folosească D-ei cu venitul anual cât va
trăi, iar toate cele mişcătoare le las in desăvârşita dispoziţie a D-ei, a face adică cu
dânsele ceeace va voi şi în viaţă-i şi după moarte-i, şi aşa să se bucure de rodul
celor nemişcătoare cum îi va plăcea in bună pace şi nesupărată de nimeni din cele
de alăturea rudele mele neavând nici un drept asupra stării mele după acest articol
din pravilă a-mi preschimba dispoziţiile aici coprinse, din care însă venit să mi se
facă şi toate cele poruncite de Sfânta noastră religie pentru căutarea sufletului meu,
şi aceasta intr-acestaş chip. Pa dată dupa sfârşitul vieţii male, să ma ducă fără nici
o pompa la moşia Pupezeni din judeţul Ialom iţa a bisericii Sfintei Paraschivei, şi să
mă îngroape afară în curtea bisericii d-acolo din dosul Sfântului Altar, puindu-mi o
cruce de lemn fără nici o piatră, şi după şapte ani să mi se aducă oasele şi să mi
le ilepue în m orm ântul din biserica Sf. Paraschivi, unde zac şi toate cele ale p ărin 
ţilor mei.
A rticolul 3. După moartea D-ei leg ca moşia Năsturelul să se dea de veci
pentru pomenirea sufletelor a fam iliei noastre a s e întrupa între avuturile Bisericii
SI. Paraschivi pentru care şi spre neschimbată In veci urmare a mai jos arătatelor
mele dispoziţii, cum şi pentru temeinicia şi buna administraţie a trebilor acestui Sf.
lăcaş pă prinţipul creştineştilor sentimenturi ce fiecare din noi urmează a hrăni în
sineşi, plecat rog pă Prea Sfinţitul după vremi obştesc părinte M itropolit şi cap al
clirosului Valahiei şi pă Excelenţia sa cel după vremi M inistru şi şef al Departamen
tului Credinţii şi trebilor Bisericeşti şi care după vremi se va alia în lucrarea la
aceste posturi, să binevoiască d-a nu lepăda d-asupră-le plecarea mea rugăciune
care este d-a priim i asupră-le sarcina marei Epitropii peste toate averile Sf. Paras
chivi după a căruia acturi de danii fam ilia Năsturel şi Băleni este ctitorită, şi a
înfiinţat pă dată sfârşitul vieţii soţiei mele chipul privegherii D-lor, prin orânduirea
de Epitrop spre a cârm ui venitul bisericii, şi spre a se urma neschimbat cu aceeaş
bună clrânduială dispoziţiile aici coprinse mai jos, pentru susţinerea săracilor ce vor
lăcui
in chiliile
acestei Sf. Lăcaş şi pentru ostenelile
D-lor
în această
ad
ministraţie să fie pomeniţi neprecurmaţi la Sf. Jertfelic de către preoţii bisericii la
toate Sf. Slujbe săvârşite acolo, şi m ult m ilostivul Dumnezeu spre a D-lor răsplă
tire îi va pomeni in îm părăţia Cerului. Spre acest sfârşit cinstita Mare Epitropie pă
dată atunci luând în a sa dispoziţie moşia Năsturelu va binevoi a o încredinţa dim 
preună cu sineturile ei ce se află în casa mea intru vecinica şi ohavnica stăpânire

DOCUMENTARE

209

a acestui Dumnezeiesc Lăcaş din Bucureşti a Sf. Paraschivi, şi va rândui ca v eni
tul acestei moşii strângându-se la un loc
deosebit supt numire de paragraf de
rezervă de către Epitropul îngrijitor a acestui Sf. Lăcaş privegheeat de către marea
Epitropie, să slu je a s c ă:
a). La prefacerea de stricăciuni ce după vremi s-ar pricinui prăvăliilor d-a
cărora venit după deosebitul act testamental autentic să bucura, şi au a se bucura
cei ce- lăcuesc şi vor lăcui in chiliile acestui Sf. Lăcaş, şi care prejm uiri toate sunt
clădite pe locul Sf. Paraschivi, şi va sluji zic al lor venit annal pentru
susţinerea
săracilor ce vor lăcui a c o lo ; chipul şi suma de care urmează a se bucura fiecare
din acest rând de oameni săraci şi nevolnici va fi d-a primi pă toată luna câte lei
cincizeci — 50.
b). La prefacerea chiliilor de care este vorbirea în litera — a — că vor lăcui
săraci şi nevolnici precum şi a bolniţii aflată tot în acest coprins a l bisericii Sf.
Paraschivei, i pentru căutarea bolnavilor săraci la neajungerea lor.
c). A îndeplini şi lipsa de se va întâm pla din scăderea venitului prăvăliilor
spre acoperirea m ilelor de cincizeci — 50 — lei pe lună ce dobândesc astăzi săracii
care lăcuesc Sn odăile aici arătate.
d). Adunându-se însă, din acest venit a l moşiei N ăsturelul o sumă mai însem
nată după ce se vor acoperi m ai întâi sus zisele trebuinţe din asemenea prisosite
sume şi în meremetuiri a Sf. Lăcaş Sf. Paraschiva ce m ai are şi altă moşie, şi alt
venit din care poate a se ţinea totdeauna în bună stare.
A rticolul 4. Unul din nemişcătoarele acareturi ale mele ce va răm ânea n evân
dut de către soţia mea, precum se vorbeşte în articolul al 2-lea, după moartea soţiei
mele va rămânea prea iubitei mele nepoate de soră Anica Mano.
A rticolul 5. Nici într-un

chip, supt

nici un cuvânt chiar spre

folos de s-ar

socoti Sf. biserici, moşia N ăsturelul
ce poartă şi numele fam iliei mele să n u se
poată vinde, sau măcar prin vre-un schimb a se înstreina din averile Sf. biserici a
Sf. Paraschivi, ci va rămâne în veci in îndeplinirea sfârşitului aici arătat.
A rticolul 6. Toţi ţiganii cu toate fam iliile lor răm ân dezrobiţi dapă

moartea

soţiei mele, pentru care şi li se vor da la fiecare părinte de fam ilie act pentru a
lor emancipare.
Aceasta este cea mai din urmă voinţă a mea, precum s-arată in această dietă,
scrisă la 5 Ghenarie, anul una-mie opt-sute cinci-zeci şi cinci 1855, drept aceea am
iscălit
Ban K. Năsturel-Herăiscu
In puterea articolului 32, Cap. al 3-lea, partea 4 . din pravila ţării pentru moş
tenire, sau clirom onii în privinţa stării date mie de părinţii m ei prin act zestral,
precum şi a l 6-lea parte din starea prea iubitului meu soţ care (la caz de a înceta
din viaţă mai înainte decât mine) după legile în fiinţă mi se cuvine a dobândi în
desăvârşită stăpânire, deşi prin art.2 din această dietă ml se asigurează cu chipul
acolo prescris. Dar fiindcă tot într-o vreme prin acest testament a l D-lui m ă lasă
deplină stăpână pe toată starea sa, precum

acolo se

vorbeşte, şi fiind

şi eu

în

unire cu D-lui şi scopul meu find tot acela în chipul căutării sufletului meu, prin
aceasta sus zisele cuvinte mie stări, în puterea dietii le depun în valoarea moşiei
Satul-nou şi le leg prin acesta moşia Satul-nou de veci, a se încorpora între averile
B. O. R. — 14
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Sfintei Paraschivei. Aceasta dispoziţie a mea fiindu-mi cea mai din urmă, şi făcută
pe când m ă aflu bucurându-mă de toată întregimea m inţilor mele, îş va lua urm a
rea după chipul indicat în această dietă pe dată după înotarea noastră am ându
rora din viată, şi a mea adică şi a soţului meu».
Eleni Herasca

ANEXA NR. 5
CODICILUL
ADĂUGIT LA TESTAMENTUL MEU
Făcut la una-mie opt-sute cinci-zeci şi cinci, m ărturisit de Eminenta Sa
Arhiepiscopul României părintele Nifon, şi legalizai de către politiceasca judecăto
rie a Ilfovului, Secţia Il-a tot în an ul 1855 Februarie 22, spre a sluji drept formă
prevăzută la art. 7 pagina 27 din Pravila in vigoare şi trecută in condica acestui
Tribunal sub Nr. 5.
«Fiindcă în art. 3 din acest testament al meu nu se precisa anume şi m odul
binefacerilor de care acolo tratai, ca să-mi îm pac cea dm urm ă voinţă a mea cu
deplinitate, îl explic aici precum urmează : din venitul anual al moşiilor
mele din
judeţul Teleorman şi Salu-nou din jud. Ilfovului, ce leg prin acea diată la biserica
Sfintei Vineri spre ţinerea unui num ăr de invalizi bătrâni dc ambele sexe sub
directa administrare a G uvernului respectiv, se va osebi pe tot anul
de către
executorii testamentari care este G uvernul respectiv, câte una mie galbeni K.k.
Nr. 1.000
care-i destin spre a se da în fiecare an premiuri scrierilor ce se vor
lucra, spre răspândirea lum inelor în naţiunea Română.
1. O scriere serioasă a Istoriei R om ână vechiă şi nouă.
2. Scrieri de religiune ortodoxă de morală practică.
3. Dicţionariu Elino-Român, Latino-Ebraic şi Român.
4. Dicţionar de ştiinţe exacte.
5. Dicţionar de Istorie şi Geografie, in care să fie şi Istoria şi Geografia
Română.
6. Scrieri de literatura română, Drame şi Comedii înalte, subjecto naţionale.
Premiul acesta anual va purta numele «Premiu Năsturel».
In anii în care nu se va prezenta' n id o scriere, care să merite întreaga răs
plătire, capitalul de una mie galbeni sau părţile ce vor răm-inea, se vor pune la
dobândă, şi astfel treptat se va m ări şi preţul ce sc va destina pentru prem iu;
dorinţa mea este ca premiul să fie mare. îndestulător. încât să atragă, să îndemne
şi mai cu seamă să răsplătească pe scriitor.
Astfel dar, premiul va fi pe tot anul câte una mie galbeni, să nu se caute
a economisi ci a răsplăti bine, ca să putem avea pe tot anul o scriere sau două
care să merite răsplătire. Premiul, sau premiile se vor da pfrin co ncurs; regulele
prin care se vor face publicarea, propunerea subjectelor a se trata, şi concursul
vor fi totdeauna cele urmate în Francia de către Academia lite^ilor şi a ştiinţelor
în asemenea materii. Ju riu l care va judeca şi va hotărî, se va compune pe tot
anul în modul următor : Trei membri din Consiliul superior al Instrucţiunii Publice,
desemnaţi pentru aceasta prin alegere de către colegii lor. Trei din profesorii de
cursurile superioare de litere sau de ştiinţe, după cum vor fi scrierile ce au a
ju d e c a ; aceştia vor fi aleşi de către Profesorii claselor superioare de la Acadomîa
din Bucureşti. Trei din membri Consiliului M unicipal al Bucureştilor, aleşi de către
ceilalţi colegi ad lor, în num ărul acestor trei poate fi ales şi Preşedintele M un ici
palităţii şi Preşedintele A dunării Legiuitoare.
Aceşti zece vor alege prin vot secret din bărbaţii de litere sau de ştiinţe alţi
trei membri şi apoi toţi îm preună vor compune comitetul de Juraţi, care va avea
să judece scrierile ce se vor prezenta şi să se pronunţe asupra lor, acordând celei
m ai bune, prem iul destinat, sau recompensele ce se vor fi hotărit de mai-nainte
pentru scrierile ce nu vor dovedi întâiu premiul.
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Tot acest Comitet mai înainte de a se dizolva, va hotărî concursul anului
viitor, subjectu! sau subjectele istorice, literare sau ştiinţifice ce le v a propune
a se trata, şi prem iul ce va destina scrierii care va dobândi aprobarea Com ite
tului de Juraţi din anul viitor. Această lucrare făcută, Comitetul de Juraţi se
dizolvă, răm ând ca Consiliul superior al Instrucţiunii Publice să primească scrierile
ce se vor prezenta şi vellieze a se realege la timp Com itetul anual al Juraţilor.
Nu vrtr fi admişi a concura decât Români din toate părţile României, şi cei
care vor fi dobândi naturalizarea cea mare.
A tât acest articol, precum şi exercitarea întregului meu testament, să supun
la controlul şi deplina velliare şi autoritate a cei după timpi A d unării Naţionale
in eternitate i şi Guvernele după timpi nu vor putea interveni spre a înstreina
proprietăţile acestea din acest aşezământ, sau a-i da vre-o altă destinaţie decât
aceasta ce de la Dumnezeu mi-a venit a prescrie în ultim a mea voinţă.
Acest act in întregul său, pe dată după încetarea mea şi a consoartei mele
D-nei Eleni, născută Băleanu, din vieată, se va publica de către M unicipalitatea
Capitalei Bucureşti în toate părţile României spre avizare-le ca competenţii să
poată profita de al lui înţeles».
1864. Februarie 18
(ss) General Constantin Năsturel-Herăscu

ANEXA NR. 6
CO DICIL
«Vointa-mi constantă fiind a nu se da averii mele, după încetarea-mi din
viată, o altă destinatiune decât aceea ce am regulat prin testamentul meu din
anul 1855, mărturisit de Eminentia sa Arhipăstorul României, Părintele Nifon şi
legalizat de politiceasca Judecătorie a Ilfovului, s. II, tot în anul 1855 Februarie 22,
precum şi prin Codicilul meu din anul 1864, legalizat de T ribunalul de Ilfov, s. III
şi transcris la Nr. 26 al Condicei din anul 1864 la Februarie 22;
Convins că mai cu seamă printr-o bună şi regulată administratiune se poate
atinge pe deplin scopul ce mi-am propus ;
V ăzând însă că după art. 3 din zisul meu testament prin cuvântul «Guvern»
nu se arată intr-un mod destul de lăm urit nici persoana, nici m odul adm inistraţiunii
acestei a v e r i;
Rog pe Primarele după vremi a Comunei Bucureşti sau pe persoana asupra
căreia ar trece în viitor atributiunile sale să se însărcineze cu administratiunea
acestei averi, — ce se compune din proprietatea num ită Năsturel din districtul
Teleorman, Satul-nou din judeţul Ilfov şi Pupezeni din districtul Ialomiţa, — In
m odul şi cu formele prevăzute de art. 69 din actuala lege com unală, putând chiar
trece termenul arenduirii peste trei ani şi trebuind în virtutea art. 72 din aceeaşi
lege, aprobarea Dom nului Ministru de Interne, pentru toate acele cheltueli de
reparatiuni şi îm bunătăţiri prevăzute de lege, precum şi pentru conditiunile aren
duirii.

t

Din venitul ce sus zisele im obile vor produce se va deduce pe fiecare an
câte 1.000 # , adică una mie galbeni pentru scopul ce-1 arăt în codicilul mai sus
menţionat din 1864. Aceşti 1.000 # pe fiecare an vor forma un fond aparte, care
n-are a fi întrebuinţat decât in modul ce acolo îl prevăd şi astfel după cum
regulez prin acel Codicil, rugând pe D-nul M inistru al Cultelor şi al Instrucţiunii
Publice, că dacă în veriun an nu s-ar găsi nim eni care să fi meritat acel premiu
sau de nu l-ar fi meritat decât în parte (ceasta după hotărârea ju riu lu i ce arăt In
C odicilul meu din 1864) acei 1000 #
sau suma ce va fi rămas să o dea cu dobândă
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la M inisterul de Finanţe şi atât capitalul rămas cât şi dobânda să serve la spori
rea sumei de 1000 # al anului viitor şi aşa mai încolo.
Restul ce va rămânea din venit, scăzându-se în fiecare an suma dc 1000 #
arătată mai sus, va servi la îndeplinrea dispoziţiunilor arătate în art. 3 din testa
mentul sus citat, neputându-se Întrebuinţa nici o sumă, chiar când ar prisosi, la o
altă destinatiune decât aceea ce am regulat prin airl. 3 din testamentul sus citat, ci
servind aceste prisoase spre a da o mai mare Întindere dispoztiunilor din acel
testament.
Toate celelalte dispoziţiuni din testamentul şi Codicilul mai sus citat, care
nu sunt contrarii cu cele regulate prin acest
Codicil, — răm ân în toată vigoa
rea lor.
.

'

28 Iunie 1871

(ss) General Constantin Năsturel Herăscu

ANEXA NR. 7
CO D ICIL
«De vreme ce omul, pire cât este în vieată, trebue neîncetat să caute a se
folosi de progresele ce se fac în societatea în care el trăieşte, şi totdeodată să
contribuiască, pe cât va putea mai m ult la înaintarea patriei şi a naţiunii în sânul
căreia Providenţa i-a dat naştere şi creştere, de aceea şi eu, simţind astăzi necesi
tate de a pune dispoziţiunile, regulate prin testamentul meu autentic din 28 Fe
bruarie anul 1855, complectat şi în unele modificat prin codicilele, asemenea autentide, din 18 Februarie, an u l 1864 şi din 28 Iunie, anul 1871, de a le pune, zic,
în *raport cu starea actuală a desvoltării noastre naţionale şi socialo, şi consta
tând, pe de o parte regulata funcţionare a Societăţii Academice Române, care nu
exista pre când am exprimat eu, prin codicilul din 1864 dorinţa de a înfiinţa pre
mii literarii, dar care astăzi corespunde cu totul la intentfunile mele şi este în
stare de a îndeplini, mai bine decât orcare altă instituţiune, voinţele mele în acea
p r iv in ţă ; iar pe de altă parte, prevăzând că
veniturile proprietăţilor mele N ăstu
relul din judeţul
Teleorman şi Satu-nou din judeţul Ilfov, pe care le las bisericii
Sf. Vineri din Bucureşti, pot să crească astfel încât să îndestuleze cu prisos tre
buinţele sfântului locaş şi ale A zilu lu i anexat pe lângă dânsul, şi să contribuiască
într-un mod mai Îmbelşugat la încurajările ce voesc să se dea, din acele veni
turi, ştiinţelor şi literaturii rom ân e şti; de aceea am decis ca, prin codicilul de fată,
să confirm prin unele dispoziţiuni, cuprinse in sus-mentionatele acte testamentare,
şi altele să le modific, perfectionându-le şi
spdficându-le Intr-un mod lăm urit.
Deci, spre a evita orce confuziune, la care ar putea da naştere interpretaţiunea
ultim elor mele voinţe, şi
spte a preciza maiclar aceste ale mele voinţe, făcând
chiar oarecare preschimbări ce am crezut că corespund mai bine cu scopul ce-mi
propusesem prin sus menţionatele mele dispoziţiuni testamentare, m-am hotârît a
face acest nou Codicil desvoltător şi îndreptător.
Moşia mea Năsturelul din districtul Teleorman, şi moşia Satul-nou, din distric
tul Ilfov, în care răposata mea soţie, Dumneaei Elena Herăscu, născută Băleanu,
îşi asigurase drepturile sale zestrale, lăsând aceste drepturi şi dumneaei, bisericii
Sfintei Vineri din Bucureşti, prin testamentul său din anul 1885; le las amândouă,
precum am făcut şi prin testamentul meu din anul 1855, bisericii Sfintei Vineri din
Bucureşti, cu conditiunile şi sarcinile ce urmează, şi cu această îndatorire ca dr
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asupra cui ar putea trece pe viitor drepturile acestui sfânt locaş, să nu-şi poată
însuşi averea co las prin arest testament, derât respectând modul întrebuinţării ce
printr-însul hotărăsc, considerând aceste proprietăţi ca afectate pentru totdeauna
la îndeplinirea sarcinelor ce mai jos se specifică.
Art. 1. Las ca din venitul acestor două proprietăţi, jum ătate răm âind în dispoziţiunea bisericii Sfintei Vineri, să se întrebuinţeze în modul u rm ă to r:
a) Spre întreţinerea in bună stare a prăvăliilor ce se află clădite pe locul
Sfintei Biserici şi al căror venit servă pentru susţinerea bătrânilor infirmi, re vin
a locui în chiliile acestui siânt locaş ;
b) Pentru îm bunătăţirea acestor chilii si prefacerea lor, — alunei rând veni
tul
va prtrnite, — astfel încât să pcată ajunge a deveni cu timpul, un azil siste
matic pentru un număr oarerare de bătrâni infirmi de ambele ‘.e x e ;
<•) Dacă venitul prăvăliilor nu va fi îndestulător pentru plata ajutoarelor ce
se prevăd în testamentul meu autentic din 1855, se vor complecta arostea di:i
venitul ce las Sfintei Biserici, până la suma de două-zeci lei noui pe lună, pentru
fiecare individ adăpostit 111 a z i l ;
d)
venituri

Dară, după îndeplinirea dispoziţiunilor de trai m i s , va fi un exc.'dent de
- care cu tim pul se va capitaliza, — alunei acesta va servi şi spre

reparaţiunile şi îm bunătăţirile sfântului locaş al bisericii
‘-'fintei Vineri.
Art. 2. Cealaltă jum ătate din venitul după v e n ii a' sus-ziselor doua moşii
N ăsturelul şi Satul-nou, se va da, pe tot anul, în deplină stăpânire a Societăţii
Academice Române, spre a face cu dânsa întrebuinţarea te mai jos se arată.
Sumele ce se vor răspunde pe tot anul de biserica
Sfintei Vineri din
Bucu
reşti, către Societatea Academică Română, împreună tu cele din acesle >.ume care
se vor capitaliza dc către aceasta Societate, vor forma, in Cas.i Societăţii, un fond
special, rare va purta pururea numele de «Fondul Năsturel ' ; iar premiile diverse
ce se vor acorda dintr-însul vor purta numirea de «Premii Năsturel».
Societatea Academică Rom ână va avea singură dreptul şi îndatorirea a
administra Fondul Năsturei şi a întrebuinţa veniturile lui după dispoziţiile aci
mai jos enunciate.
«Premiile Năsturel» vor fi îm părţite in două se;ii, insă fiindcă dorinţa mea
este ca aceste premii să fie mari, îndestulătoare. încât să atragă, să îndemne si
mai cu seamă să răsplătească pe scriitori, recomandând aci ca să nu se caute a
economiza, ci a remunera bine, pentru ca sa putem avea adesea scrieri care să
merite recompensa ; de aceea premiile nu vor fi niciodată mai mici decât sumele
ce le fixez mai jos ca m inimum, pentru fiecare specie de p r e m iu ; şi acelaş pre
m iu nu va putea fi niciodată îm părţit intre mai mulţiconcurenţi, ci
se
va da
întreg uneia şi aceliaş persoane care-1 va fi meritat.
Seriile de premii ce instituesc şi pe care Societatea Academ ică Rom ână va
avea singură dreptul a le propune, a le aprecia şi a le decerna pe tot anul, sunt
în număr de două şi precum urmează :

A. PREMII PENTRU SUBIECTE PROPUSE LA CONCURS
Sa va înfiinţa cel puţin, un premiu anual de cinci mii lei noui, No. 5.000 l.n.
minimum, care se va decerne celei mai bune lucrări, în limba română, asupra unui
subiect propus la concurs de către Societatea Academică Română, după regulele
uzitate în asemenea cazuri şi pe care lucrări Societatea Academ ică singură le va
aprecia.
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M ateriile la care se vor refera subiectele propuse- la concursuri vor
pe rând, In c e rc u l:
a) Istoriei, Geografiei şi Archeologiei, mai ales atingătoare de ţările
b) Ştiintelor mdrale şi politice, jurisprudentii şi economiei sociale,
ale ţărilor române ;
c) Ştiinţelor (izice şi naturale, mai ales întrucât se ating de natura
ţărilor ro m ân e ;

fi alese,
române
mai ales
fizică a

d) Lim bisticii şi istoriei filologice sau literare a lim bii ro m ân e ;
e) Istoriei şi teoriei Bellelor-Arte, mai cu seamă in rapdrt cu genul şi cerin
ţele naţionale române.
Societatea Academ ică va determina pe fiecare an, câtc un subiect ales, pe
rând, din materiile sus enunciate, având facultatea de a propune pc an, şi două
sau
mai multe asemenea concursuri cu Premii, atunci când fondul Năsturel
va
creşte cu îndestulare.
Societatea asemenea va putea să urco aceste Premii la sumo mai conside
rabile, fălră Insă de a le scădea, sud nici un cuvânt, mai prejos de un minimum de
5.000 lei noi, pentru fiecare premiu de această natură.
N u vor fi admişi a concura la această serie de premii decât Rom ânii din toate
părţile ţărilor româneşti şi acei din străini care vor fi dobândit In Principatul
Rom âniei, naturalizarea cea mare sau calri-şi vor fi făcut studiile şi vor avea
diplome din Universităţi Române.

B. PREMII PENTRU OPERE PUBLICATE
In tot anul, Societatea Academ ică Rom ână va avea a premia, din veniturile
Fondului Năsturel, o carte tipărită, originală, în lim ba românească, care se va
socoti de către societate, ca cea mai bună publicatiune, apărută In cursul anului.
— Insă aceste premii vor fi de două s p e c ii:
1. In trei ani consecutivi, d-a rândul, se va decerne câte un premiu dc patru
m ii lei noui, No. 4.000 l.n., minimum, la cea mai bună carte apărută In cursul anului
e x p ira t;
2. Iar în al patrulea an, se va decerne un premiu fix de douăsprezece m ii lei
noui, No. 12.000 l.n., carele se va num i «Marele Premiu Năsturel», operii care va fi
judecată ca publicaţie de căpetenie ce va fi apărut în cursul celor patru ani prece
denţi. Acest premiu nu se va putea decerne unei lucrări care va fi obţinut deja
unul din prem iile anuale, decât defalcând dintr-lnsul valoarea prem iului precedent.
Operile ce se vor recompensa cu această a doua
preferinţă despre matelriile următoare :
a) Scrieri serioase de istorie şi
de ştiintele
du-se cele atingătoare de istoria ţărilor ro m ân e ;
b)

Scrieride religiune drtodoxă,

c)

Scrieri de ştiinţe politice şi de

serie de premii vor
accesorii ale

de m orală practică şi de

tracta cu

istoriei, preferinfilo zo fie ;

economie socială j

d) Tractate originale despre ştiintele ex acte;
e) Scrieri encyclopedice, precum
dicţionare de istorie şi geografie, în care
să intre şi istoria şi geografia României, dicţionare generale sau parţiale dc ştiinţe
exacte de arte şi meserii, de administraţie şi jurisprudentă şi alte asemenea lucrări
utile şi bine întocmite ;
f) Cărţi didactice de o valoare însemnată ca m etodă şi oa c u p rin s;
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g) Dicţionare limbistice, în limba românească, mai ales pentru lim bile antice
şi orientale, adică latină, elenă, sanscrită, hebraică, arabă, turcă, slavonă veche şi
a lte le ;
h) Publicatiuni şi lucrări artistice de valoare serioasă adică relative la artele
plastice : Architectura, Sculptura, Pictura, Gravura şi chiar opere muzicale serioase,
pe rare aceste toate Societatea Academ ică lo va putea aptecia, când îşi va întinde
activitatea ei şi asupra tuturor materiilor do Rele-arte ;
i) Scrieri de pură literatură română, în proză şi in versuri, precum, drame,
poeme şi comedii serioase, — mai ales subiecte naţionale, — şi orce alte opere do
înaltă literatură. Acestora mai cu seama aş dori să se acorde «Marele Premiu
Năsturel» când vor fi judecate ca având un merit cu totul superior, spre a se da:
astfol o încurajare mai puternică dezvoltării literaturii naţionale.

C. DISPOZIŢIUNI SUPLIMENTARII
De câte ori nu se vor prezenta concurenţi pentru

unul sau mai muilte din

Premiile mai sus prevăzute, sau când acei ce so vor fi prezentat nu vor fi fost
judecaţi de către Societatea Academ ică Rom ână ca demni de a obţine premiile
propuse, sumele destinate pentru acele premii, în alocaţiunile anuale, se vor întrupa
în Fondul Năsturel şi se vor capitaliza, spre a mări ace*t fond.
Iar Societatea Academ ică Română, îndeplinind din Fondul Năsturel, voinţele
mele in privinţa premiilor mai sus enunciate, liberă va fi să întrebuinţeze exce
dentul veniturilor :
a). In tipăriri, care insă voiesc să fie făcute
întotdeauna în condiţiuni pe
cât se va putea mai perfecte, sub raportul corecţiunii, sumptuosităţii şi caracterului
artistic ;
b) In organizare de m isiuni ştiinţifice spre a face cercetări şi exploratiuni în
ramurile privitoare la activitatea ei, iar mai cu seamă în descoperiri arheologice
şi docum entare;
c) In remuneratiuni la persoane pe care SccicLitea Academ ică le va însărcina
cu lucrări ştiinţifice recunoscute n ecesarii;
d) In

acquizitiuni de cărţi,

manuscripte şi

alte obiecte de interes istoric şi

ş tiin tific ;
e) In spesc indispensabile pentru susţinerea
intru îndeplinirea funcţiunilor ei ştiin ţifice ;

Societăţii

Academice

Române,

Dispoziţiunile coprinse in acest al II-lea articol se substituie celor prevăzute
în codicilul meu din 18 Februarie 1864, care răm âne anulat.
Art. 3. Pentru -administrarea acestei averi conform codicilului meu din anul
1871, rog pe Primarele după vtremi al comunei Bucureşti sau pe persoana asupra
căreia ar trece în viitor atribuţiunile sale, să ia asupră-i această sarcină, în modul
şi cu formele prevăzute de art. 60 din actuala lege com unală, putând chiar trece
termenului arenduirii moşiilor peste trei ani, şi trebuind, în virtutea articolului 72
din această lege, aprobarea D-lui M inistru de Interne pentru toate acele cheltueli
de reparaţiuni şi îm bunătăţiri, prevăzute în lege, precum şi pentru condiţiunile
arenduirii.
Primarele va num i un cutrator la Sfânta biserică
autorizaţiunea Primăriei, are să facă întrebuinţarea
art. I-iu din acest Codicil.

Sfintei Vineri, carele, cu
venitului, prevăzută prin
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Art. -1. Confirm, tot prin acest Codicil dispoztiunile ce am luai prin testamen
tele mele olografe, a d ic ă : lasă nepotului meu Constantin Ioan M ânu, casele mele
din Bucureşti, cu tot ce se află într-insele, mobile, cai, equipaje şi altele, cu osebire
numai de biblioteca mea, ce o las Prea Sfinţiei Sale Episcopului Iosif Atgeşiul, şi
de armele mele ce) le las Dom nului General Ioan Cornescu, după ilista ce are fie
care din Domniile l o r ; — las asemenea şi nepoatei mele Elena Cornescu, născuta
M ânu, casele dela proprietatea mea Satul-nou, din districtul Ilfov, cu tot re se
află Intr-Insele, m obile şi altele precum şi cu îm prejm uirea şi cu num ărul stânjenilor cuprinşi Sn acel testament.
Art. 5. După încetarea mea din viată corpul meu să fie înm orm ântat la C im i
tirul Şerban Vodă, în locul cum părat de mine, şi după trecere de şapte ani, oasele
mele vor fi strămutate, îm preună cu ale răposatei mele soţii in cavoul ce se află
la biserica Sfintei Vineri din Bucureşti.
Art. 6. Dacă la moartea mea nu se vor găsi în casă la mine bani pentru inmormântarea mea şi pentlru plata datoriilor ce aş avea, atunci se va lua din venitul
sus ziselor două proprietăţi. Năsturelu şi Satul-nou, al anului încetării mele din
viată, sumele necesare pentru acoperirea acestor cheltueli şi plata de datorii.
Art, 7 şi ultim ul. Cu executarea dispozitiunilor cuprinse în articolele .5 şi 6
din acest Codicil însărcinez pe nepotul meu Constantin Ioan Manu.
Aceste fiind ultimele mele voinţe, prin care întăresc unele şi preschimb
altele din dispoziţiunile cuprinse în actele mele testamentarii precedente, am
subscris acest Codicil, făcut în Bucureşti la douăzeci ale lunei August, anul unamie opt-sute şapte-zeci şi trei».
(ss)

General

Constantin

Năsturel-Herăscu
20. August

1873.

ANEXA NR. 8
Copie de pe H risovul lui Grigore Ghica V.V.,
prin care întăreşte bisericii Sf. Vineri din Bucureşti
stăpânirea moşiei Pupezeni din judeul Ialom iţa.
Din

anul 7243/1735.
Iunie 11.

(După actul aflat in conservarea Arhivelor Statului).
M ilosteiu Bojeiu Io Grigore Ghica V.V. i Gospodar Zemlea Vlahiscoi, davat
Gospodstvomi sie povelinie Gospodstvomi.
«Sfinţi şi Dumnezeeştii biserici de aici din oraşul Domniei-mele din Bucu
reşti, ce se cheamă Acjaniţă;' unde se cinsteşte şi se prăznuieşte H ramul făcătoarei
de m inuni Sfintei prepodobne şi preoţilor ce se vor afla la această sfântă biserică,
ca să aibă a ţinea şi a stăpâni moşia Pupezeni din sud Ialomiţa, toată partea lui
Grigorie Băleanul biv-vel Logofăt, din hotar până in hotar cu bună pace, tio
către M atei postelnicul Băleanu feciorul lui Grigorie Logofătul Băleanu şi de către
tot neam ul lo r; pentru că această moşie fiind a lui Grigorie Logofătul Băleanul
şi dând-o de zestre fie-sa Safti pe către o au ţinut Constandin fost al meu feciorul
M andii Portăresii, şi m urind fie-sa Safta şi ginerile lui Constandin Postelnicul şi
copii lor, şi îngropându-se toti la această sfântă biserică, după moartea lor au dat
această moşie Constandin Comisul Băleanu şi cu fratele său Matei Postelnicul,
feciorii lui Grigorie Băleanu, M andi Portăresi soacra Safti surorii lor, pentru chi
verniseala ei, iar apoi murind şi M anda Portăreasa şi îngropându-se tot la această
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sfântă biserică, şi văzând Constandin Comisul Băleanu şi cu frate-său Matei Postel
nicul, feciorii lui Grigorie Logofătul Băleanu, că s-nu îngropat soru-sa Safta şi
boiarul ei şi copii lor şi soacra ei M anda Portăreasa tot la această sfântă biserică,
au dat această moşie Pupezenii danie sfintei biserici, pentru pomenirea lor, dând
şi cartea lor de danie iscălită bisericii şi la mâna preoţilor de la această sfântă
biserică, far acum mai având M atei Postelnicul B ăleanul şi altă soră a lor, se
sculă cu gâlceavă asupra acestor
biserică, zicând că acea moşie o
de pe urmă, şi viind cu toţii faţă
încredinţare pus-am Domnia mea

preoţi căutând să ia moşia indărăt de la sfânta
au lăsat mumă-sa să dea zestre surori lor ceştii
înaintea Domniei mele lai Divan, pentru mai bună
de s-a citit acea cartc de danie în Divan, intru

oare răspunde şi adeverează că ing’ropâr.du-se cu toţii la această sfântă biserică,
pentru pomenirea lor au dat această moşie danie sfintei biserici, la care Domnia-mea luând scama dim preună cu toţi cinstiţii şi credincioşii boeri cei mari ai
Divanului Domniei-mele, aşa am ales cu dreptate, şi am judecat ca să ţie sfânta
biserică această mo.şie ce s-au zis moi sus cu bună pace după cum iaste dată şi
închinată d a n ie ; iar sora !or căutând vreodinioară ca să ia această moşie, să aibă
a apuca pe fraţii ei, să-i dea dinttr-alto moşii ale tătâne-său. iar cu această moşie
treabă să nu aibă numai sfânta biserică să aibă a o stăpâni, după cum zice şi la
sfânta pravilă la cap. 117, zice Gherman Patriarhul Ţaricjradului, câte lucruri de
ar da neştine la biserică sau la mănăstire, ori vie, moşie, grădini, dobitoace sau
alte haine tot lui Dumnezeu le-au dat, şi sunt nemutate şi ne scoase şi ne ridicate
în veci şi nimenea nu mai poate de a c ’ea să le scoată, de acolo de unde s-au
închinat, nici însuşi cela ce le-au dat, sau feciorii lui sau altul din rudenii sau din
moşneanii lui.
Drept aceea am dat această ca'rte a Domniei-mele sfintei biserici şi preoţilor
de acolo,
ca să ţie şi să stăpânească această moşie ce mai sus arată cu bună pace
de către Matei Postelnicul Băleanul şi de către tot neamul lor, după
cum iaste
dată şi închinată dalnie sfintei biserici, ne opriţi şi ne zăticniţi de nimeni.
Pentru că după lege au rămas de judecată dinaintea Domniei-mele din Divan.
Inaco danest, porecem Gospodst-vomi».

Io Grigorie Ghica
(SS) Eu Grigorie Ghica Voivoda.

Iunie 14 Dni 7213
V oivod i Gospodar.
M ilosteiu Bojiu
Constandin Creţulescu Vel-logofât.

ANEXA NR. 9
Copie de pe actul lu i Constandin Băleanu biv-vel Comis
şi a fraţilor săi, prin care dâruesc Bisericii Sf. Vineri
moşia Pupezeni de dincolo de Ialomiţa.
Din anul 7238/1729, Noemvrei 23.
(După actul aflat în conservarea Arhivelor Statului)
«Constandin Băleanu biv-vel Comis, îm preună cu frate-mieu Matei Postelnicul
B ă le a n u l:
Adeverăm cu această scrisoare a noastră, ce am dat Sfintei şi Dumnezeeştei
Biserici din mahalaua noastră, ce se cheamă A ganilă, unde se prăznueşte şi se
cinsteşte hramul făcătoarei de m inuni M aicăi sfinte V in e r i; prreum să se ştie că
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având tatăl nostru Grigore Băleanu biv-vel Logofăt, multe moşii în Ţara R om â
nească, de la moşi, de la stfrămoşi ; şi având o moşie ce se cheamă Pupezeni de
coa parte de apa Ialom iţii, însă pe din sus se hotărăşlc cu moşia Domnului Şerban
Cantacuzino Vel-Vornic, cu moşia Uluiţilor, şi pe din jcs cu moşia Alexanului,
tare moşie iaste impetrită din hotar până în hoter, şi sunt s ijn je n i 500, deci această
moşie o au stăpânit tatăl nostru, până când i-au d;it Dumnezeu de au făcut feciori
şi fete, şi întâmplându-se de au ajuns sora noastră Safta la vârsta de căsătorie, o
au măritat-o tatăl nostru Grigore Băleanu vel L' gofăt, după Constandin Postel
nicul fiul dum nealui Matei biv-vel Porta1.', şi intre celelalte zestre, i-au dat şi
această moşie ce scrie mai sus, adică Pupezeni, zestre surorii noastre Safti, si au
stăpânit-o sora noastră

cât au

întâm plat moartea surorii
această sfântă

biserică

trăit

t.u pace. Apoi {lin

noastre Safti, şi după

ce scrie mai s u s ; fiind

voia

mourte-i,
şi

alli

lui

s-au

fraţi,

Dumnezeu
îngropat

şi surorile

s-au

aici

la

noastre

îngropate tot acolea mai dinainte vreme si nu trecând m ultă \reme, i-au perit şi
coconi

câţi au avut,

impreună şi cum natul nostru Constandin

lui M atei Portarul, şi m urind

toţi,

s-au

îngropat

la

acuastă

Postelnicul feciorul
sfântă

biserică,

şi

răm ând numai muma cum natului Constandin, M anda Portăreasa, noi am vrut să o
luăm moşia de la mâna ei neavând nici o treabă a o stăpâni, iar apoi noi văzând
slăbiciunea şi sărăcia ei, că nu are cu ce să chivernisi, i-^ain lăsat această moşie
cât va

trăi, să-şi chivernisească

vieata

din venitul

acestei

moşii, socotind

că

şi

cu dânsa va fi pomană. Iar acum întâmplându-se de au murit şi ea, şi nerăm âind
n ouă

nepoţi cu sora noastră, şi cu fiul dumneaei, şi

ingropându-se şi dumneaei

tot aici la această biserică, tot la un loc, n-am vrut să luăm acea moşie ca să o
stăpânim noi fiind dată zestre surori noastre ci aşea am socotit de am dat această
moşie sfintei biserici ca să fie pentru pomenirea neam ului nostru, şi al lor, şi să
fie de chivernisire preoţilor ce vor fi la sfânta biserică după v r e m i; şi dintr-acest
venit al moşiei, adică din dijm a

ce se va strânge de pe moşie, să

aibă preoţi

datorie a chivernisi 6 săraci întru fiecare an, cu hrană din venitul moşiei ca să
zică şi aceia, Dumnezeu să-i ierte cui a dat această moşie la sfânta biserică. Iar
ce va mai trece să fie pentru hrana preoţilor.
Drept şi noi pentru mai adevărată întărire, dat-am această scrisoare a noastră
de danie sfintei biserici ce mai sus s-au numit ca să aibă a stăpâni sfânta biserică,
şi preoţi ce vor fi după vremi, această moşie ce scrie mai sus cu bună pace, pentru
că o am dat de bună voia noastră danie sfintei biserici fiind a surorii noastre dată
de zestre, şi pentru întăritură, ne-am pus iscăliturile şi peceţile noastre mai jos ca
să se crează, fiind m ulţi boeri şi m ahalagii care se vor iscăli mai jos. Şi am scris
cu Popa Stanciul ot toţi sfinţii cu zisa dumnealir.
Miesi-aci (Mesita) Noemvrie 23, leat. 7238
Constandin Baleanul, biv-vel Comis.
M atei Postelnicul Baleanul.
Constandin Popescu, biv-vel Armas, mărturie.
Constantin Popescu, biv-vel Armaş, mărturie.
Matei Mogosescul, biv-vel-aga, mărturie.
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ANEXA NR. 10
DATE CRONOLOGICE
PRIVITOARE LA ISTORIA BISERICII SF. VINERI-HERASCA
Familia Năsturelilor este de origină rom ână din Maramureş.
1370. Îm păratul Austriei Ludovic I înnobilează fam ilia ridicând la rangul de
Graf, în acest an, pe Henrichi Năsturel. Urmaşii săi au purtat deasemenea rangul
de grafi.
1518. Graf Udrişte Năsturelu (1436— 1526), fiul lu i Ilie Graf Năsturelu, străne
pot al lui Henrichi Graf Năsturelu, fost Mare Ban peste tot Banatul şi şef al oşti
rilor de atunci, a trecut in Ţara Românească unde a cumpărat
mai multe moşii,
intre care şi moşia Herăşti de la
boierii Herăşti, care au plecat in Bucovina. De
la această dată Graf Udrişte Năsturelu se numeşte Graf Udrişte
Năsturel de
Herăşti.
7520. Udrişte Năsturel de Herăşti, zideşte la moşia Herăşti case din lespezi de
piatră, pe care s-a săpat şi marca fam iliei : «Boierii Năsturel-Herăşti au palat la
Harăşti cu marmura, ferestre din lemn sculptat de toată frumuseţea. P4na şi tainiţile, adică ascunzătorile, sunt făcute cu mare şi neasemuit meşteşug». (Călătorul
Baksici şi Lady Crawen,
Voyage en Crimee et a
Constantinopole, Paris, 1789).
Paul de Alep descrie entuziast casa cu lespezi de m armură de la Herăşti a boieri
lor Năstureii, unde sunt atâtea odăi mari precum şi tainiţe, ascunzători. (Travels
etc. pag. 378, 403 şi 404 i Paul din Alep 1620).
7526. Moare Udrişte Năsturel de Herăşti şi este înmormântat la M ănăstirea
Argeşului.
Urmând cronologic în linie de «primogenitas», constatăm următoarea filiatiune :
Udrişte Năsturei-Herăscu are ca fiu pe :
7524— 1590. Ioan Năsturei-Herăscu
urmează :
1582— 1652. Postelnicul Radu Năsturei-Herăscu, tatăl lui Udrişte şi al Elenei
Matei Basarab Voievod.
1628— 7093. Toma Năsturei-Herăscu, investit ca Graf la 1664 de
Îm păratul
Leopold I.
7659— 7737. Şerban Năsturei-Herăscu.
1682— 7752. Constantin Năsturei-Herăscu.
7750— 1804. Radu (Răducanu) Năsturei-Herăscu, învestit ca Paharnic chiar la
botezul său. Are soţie pe Anita, fostă epitrop a1! Bisericii Sf. Vineri între 1804— 1824.
1798— 1874. Constantin Năsturei-Herăscu, ofiţer in armata rusă, a luat parte
la două campanii in contra Tutrcilor. dobândind onoruri şi sabie de aur din partea
Im periului Rus şi apoi onoruri şi din partea Im periului Otom an. A fost Mare
Ban şi General. EI este ultim ul urmaş al acestei ilustre fam ilii româneşti, ne mai
având urmaşi, după cum spune testamentul său, «nici de sus nici do jos». A fost
ultim ul mare ctitor al Bisericii Sf. Vineri-Herasca şi mare sprijinitor al Academiei
Române şi al culturii româneşti.
Reluând cronologia istorică constatăm :
7632. M atei Basarab V.V. care era căsătorit cu Elena Năsturei-Herăscu, se
urca pe tronul Ţării Româneşti Elena Năsturel-Hcrăscu, este fiica Postelnicului
Radu Năsturei-Herăscu (1582— 1652) şi sora M arelui Ban Udrişte Năsturei-Herăscu,
om de mare cultură carc cunoştea mai multe lim bi străine. El a compus în limba
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slavonă versuri dedicate stemei Ţării Româneşti şi domnilor BasaTabi şi a înfiinţat
şcoala românească de la Tărgovişte. Elena şi Udrişte au avut mamă pe Despina
Calomfirescu, vară sau nepoată a lui M ihai V iteazul. Udrişte a fost Postelnicul şi
m âna dreaptă a lui Matei Basarab Voievod şi a contribuit din plin la gloria cultu
rală a marelui Voievod.
In revista «Traian» nr. 73 1869 şi in M onitorul O ficial
face să se publice o poezie din vfremea lui Matei Basarab
boierii păm ânteni Băleni, Bălăceni, Filipeşti şi Năstureii,
M atei Basarab să risipească pe Grcci şi să-i piară din Ţară
Bucureştilor, pag. 289).

din acel an, Haşdeu
in care se spune că
îndeam nă pe Domnul
;Ionescu Gion, Istoria

Doamna Elena Matei Basarab din neamul boierilor Năsturel Herăscu a luat
parte la viata politică a Ţării Româneşti. Ne-au rămas de la dânsa, datate din
Bucureşti două scrisolfi scrise în româneşte de niâna oi către George Racoczi,
Principele Transilvaniei (3 Ianuarie şi 23 Ianuarie 1633, «Columna lui Traian».
pag. 170— 171/1873).
«Bogăţia şi împodobirea manuscriselor şi a raclelor moaştelor sunt capodo
pere ale artiştilor din Constantinopole, argintari renumiţi în lucrări «â jour» (Ionescu
Gion, Ist. Buc. pag. 531), o artă pe care Elena
Năsturel, soţia Dom nului M atei Basa
rab şi alte doamne române le-au apreciat ş: protejat.
1645. V el Aga Nicolae, care era sfetnic in D ivanul lui M atei Basarab la 1638
(Studii D. Caselli), soţia sa Ioana şi fiul lor C ălin Spătaru, construiesc din zidărie in
interiorul proprietăţii familiei Năsturel-Herăscu, de la inteisecţia podului V ergului
(Calea Călăraşilor) cu «Drumul ce duco la Sârbi ■ (Calea Văcăreştilor), Biserica
Sf. Vineri cu hramul Sfintei Parascheva. Această biserică s-a construit în locul
celei de lemn.
1650. «Drumul care duce la Sârbi», trecea pe ia m ahalaua Aga Nita (aşa se
numea atunci m ahalaua Sfânta Vineri, după numele ctitorului Aga Nicolae), pe la
marile case ale boierilor Năsturel-Herăscu (Arhive, cartoanele m ănăstirii Zlătari).
In aceste arhive apare numele uliţei Lipscanilor şi al multor prăvălii
aflate pe
această uliţă, proprietatea familei Năsturel-Herăscu. Boierii Năsturel-Herăscu aveau
case foarte mari în Bucureşti şi au fost trem ti in Marea Condică Brâncovenească.
1651. Ghione M ustată cumpără în uliţa Lipscanilor şi anum e de la Logofătul
Radu Năsturel-Herăscu, tatăl Doamnei Elina Basarab, mai m ulte prăv ălii (Condica
Episcopiei Argeşului, pachetul 48, act. 1).
J672— 1674. In a doua dom nie a lui Grigore Ghica V. V., partida Giculeştilor
in cap cu Grigore Băleanu şi Logofătul Radii Năsturel-Herăscu, au arestat la curte
sus în turn pe boierii din partida Cantacuzineştilor.
1677. In timpul domniei lui Grigore Gliica. cu ajutoare băneşti de la
Radu Năsturel-Herăscu, se reclădeşte Biserica Bărăţiei.

Banul

1679. Şerban Vodă V.V. începe zidirea H anului Şerban V odă (Arhive, M ăn ăs
tirea Cotroceni, pachetul 25, act. 38 şi act. 15 din 1685). înaintea construirii acestui
han, avea
aci Logofătul Radu Năsturel-Herăscu, locuri cu pivniţe de piatră şi
prăvălii cu case (Arhive, Condica Episcopiei Argeşului, pachetul 48, act. 5—6).
1702. De la această dată, m ahalaua Aga N ită se numeşte m ahalaua Bisericii
Sf. Parascheva.
1711. Biserica C ărăm idarilor de Jos este zidită
Herăscu.

de neamul boierilor Năsturel-
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1717. Scaunul Bucureştilor are ca Ispravnic pe Marele Ban Şerban Năsturel-Herăscu.
1729. 23 Noiembrie, Biserica Sf. Vineri primeşte in danie moşia Pupezeni-Ialomita do la Marele Comis Constantin Băleanu şi fratele său Postelnicul M atei Bă
leanu, rude prin alianţă cu fam ilia Năsturel-Herăscu; Biserica Sf. Vineri fiind in
m ahalaua lor şi aci fiind înm orm ântat tot neamul lor. Din venitul moşiei trebuiau
să fie întreţinuţi şase săraci şi astfel lua fiinţă prima dată azilul Sf. Vineri.
7735. 14 Iunie, Grigore Ghica V.V. întăreşte Bisericii Sf. Vineri dania moşiei
Pupezeni.
1743. 8 Septembrie, crucea de la Biserica Slobozia a fost refăcută dc Marele
Vistier Constantin Năsturel-Herăscu şi jupâneasa lui A ntuta, care a sprijinit şi
repararea acestei biserici. Se ştie ca sub crucea Bisericii Slobozia sunt înm ormântaţi
oştenii lui M atei Basarab V.V., morţi in timpul luptelor de aci dintre Matei Basarab
şi Leon Vodă. care venise în contra lui cu oaste străină.
1745. Marele Ban Constantin Năsturel-Herăscu (1682— 1752) construieşte la
Biserica Sf. Vineri A zilul de bătrâni compus din şapte camere.
174V. M ahalaua Aga N ită se numeşte oficial m ahalaua Sf. Vineri (Arhive, con
dica nr. r>, a Mitropoliei).
1754. 3 Ianuarie, Constantin M ihai Ceahan Racovită V. V., reintăreşte Bisericii
Sf. V ineri dania moşiei Pupezeni.
1765. Marele Ban Constantin Năsturel-Herăscu, bunicul M arelui Ban şi SpătaT
Constantin Năsturel-Herăscu, prin diata sa, lasă să se facă chilii de spital la
Biserica Sf. Vineri, fiintându-se astfel un ul dintre spitalele de început ale Bucu
reştilor (al patrulea), Spitalul Sf. Vineri al boierilor Herăşti (Arhive, condica
M itropoliei, X III, pag. 5), spital pentru bolnavi sărmani. Pentru întreţinerea lui
se construiesc şi trei brutării, tot la biserică, cu obligaţia de a da drept chirie
câte 10 pâini pe zi pentru bolnavii sărmani.
1700— 1800. Fam ilia Năsturel-Herăscu a îngrijit şi dăruit Biserica Sf. Vineri
cu de toate (Ionescu Gion, Ist. Buc., pag. 224).
De asemenea în acest timp a
construit şi reparat şi alte biserici, cum s-a văzut înainte, precum şi Biserica
Dobroteasa, care avea în ju ru l ei o mahala de 102 case (idem, pag. 342).
1788. 22 Februarie, strănepotul lui A ga Nicolae, ctitorul Bisericii Sf. Vineri
şi anume Petre Petre Iuzbasa, cere D ivanului să se hotărnicească ocolnica bisericii.
Din ocolnică se vede că spre poarta de nord se afla podul V ergului şi că încă
din 1702 m ahalaua Sf. Parascheva se num ea m ahalaua Aga Nită.
La Biserica Sf. Vineri, breasla pescarilor a avut ca patron pe Sf. Nicolae
începând din secolul al XVlII-lea, ei având în biserică o lum ânare mare .special
construită din bronz şi ceară şi care se găsea in m uzeul bisericii.
1830. Se reconstruieşte clădirea Bisericii Sf. Vineri, care fusese deteriorată
de cutremur. Cu această ocazie se iveşte problema ctitoriei din vechi a bisericii
şi a aşezămintelor ei,
deoarece
epitropul ei
de
atunci,
Marele
Paharnic
Gh. Poenaru numit de Ioanichie Stratonichias, V icarul M itropoliei în această demnitafcev întocm ind noua pisanie a bisericii, a trecut ca unic; ctitor al bisericii pe
Arhiereul Ioanichie Stratonichias. Acest fapt a făcut ca Marele Ban şi Generai
Constantin Năsturel-Herăscu, urmaşul vechiului şir de ctitori ai bisericii să ceară
D ivanului lui Alexandru V odă Ghica, restabilirea ctitoriei din vechi a familiei
Năsturel-Herăscu, fapt ce s-a făcut la 25 Noembrie 1839. Ca urmare a acestei
hotărâri domneşti. Biserica Sf. Vineri s-a numit de atunci Biserica Sf. Vineri-He-

BISERICA ORTODOXA ROMANA

222

raşca, iar epitropul Gh. Poenaru a fost înlocuit cu însuşi Marele Ban şi General
Constantin Năsturel-Herăscu, care a rămas epitrop al bisericii până la sfârşitul
vieţii sale în 1874.
1864. M arele

Ban

şi

G.

Constantin

Năsturel-Herăscu

face

să se toarne

din

nou două clopote mari cu stema familiei şi Înscrisul necesar. Aceste clopote au
fost iurate in 1917 de armatele germame de ocupaţie.
7855. 5 Ianuarie, Marele Ban şi G. Constantin Năsturel-Herăscu, precum şi
soţia sa Elena născută Băleanu, fac testamente prin care lasă Bisericii Sf. VineriHerasca moşiile Năsturelu-Teleorman şi Satul Nou Lamoteşti-Ilfov, cu adm irabile
dispoziţii testamentare asupra lor în ceea ce priveşte mila creştină şi ridicarea
ştiinţei şi culturii româneşti.
1873. M oare Elena Constantin Năsturel-Herăscu.
1874. Moare Marele Ban şi General Constantin Năsturel-Herăscu şi este în 
m orm ântat provizoriu la cim itirul Şerban V odă Belu, alături de soţia sa Elena.
In acest an intră în funcţiune Epitropia Bisericii Sf.
Vineri-Herasca, orga
nizată după indicaţiile date de defunct şi cu specificaţia ca totdeauna să existe
în epitropie un reprezentant al familiei Constantin M ânu, un nepot depărtat de
al său.
1881. Se deshumează osemintele ctitorilor Elena şi Constantin Năsturel-Herăscu
şi se reînhum ează îm preună cu osemintele tuturor strămoşilor lor înhum aţi în
iurul bisericii de-a lungul veacurilor, în cavoul construit
în interiorul bisericii.
Pe piatra de deasupra cavoului este sc ris : «Familia Năsturelilor», iar pe obeliscul
din marmura albă, istoricul acestei ilustre familii, alcătuit de însuşi Marele Ban
şi General Constantin Năsturel-Hcrăscu.
1882. Epitropia bisericii reconstruieşte cele şaipte
prăvălii, dărâm ă zidul ce
despărţea biserica de Calea C ălăraşilor şi parte dinspre strada Sf. Vineri şi
reface
îm prejm uirea cu grilaj din fier.
1890. Se dărâm ă vechiul azil compus din şapte camere şi se construieşte noul
azil etajat pentru 37 de bătrâni, prevăzut cu apartamente pentru un preot şi paroh.
A ripa dinspre sud, num ită «A zilul M arelui Ban şi General Constantin NăsturelHerăscu».
1896. Se reface vechea pictură a bisericiişi se repoleeşte tâmpla, se reface
pardoseala cu mozaic veneţian şi se acoperă cu stucatură, im itând marmura, şase
coloane ale bisericii.
1897. Se clădeşte aripa dinspre răsărit, denum ită «A zilul Constantin şi Matei
Băleanu». A zilul cuprinde în afară de camerele pentru azilence şi locuinţe pentru
doi preoţi, un diacon şi un paracliser.
1903. S-au clădit din nou, în curtea din
fund a bisericii, pe fostul
loc al
cim itirului d e sfiin ţat: o sală pentru exerciţiile corului, prevăzută cu bănci şi harm onium, o infirmerie cu c in d paturi, o spălătorie sistematică pentru azil şi locuinţa
pentru servitorul şi servitoarea azilului.
1914. Se reface din nou exteriorul bisericii,
dându-i-se aspectul păstrat până
la dărâmarea ei, după planurile arhitectului A . I. Vârnav, se schimbă crucile
de
pe cupole,
intrarea în
cutremurul
din stejar
cuvuclionul,

se înveleşte din nou cu tablă acoperişul, se construieşte marchiza de la
altar, se construieşte din nou etajul clopotniţei ce fusese dărâm at de
din 1838 şi refăcut atunci din lemn. In interiorul bisericii s-au refăcut
stranele şi tam burul de la intrare, s-a repoleit tâmpla, am vonul
şi
s-a introdus lum ina electrică in biserică.
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1921. Se expropriază In puterea legii de împroprietărire a păturii ţărăneşti,
moşiile Pupezeni, afară de pădure, Lamoteşti, in total, şi părţile de câmpie a
moşiei Năsturelu, aici răm ânând bisericii în proprietate num ai terenurile in u n 
dabile, grindurile şi pădurea, precum şi conacul moşiei cu casa şi terenul din jur
situat in vatra satului Năsturelu.
1927. Biserica este pictată din nou, in parte in frescă cu fond de aur, pictura
executată de pictorul D. Belizarie. Tot in acest an se Înfiinţează Ia biserică o
fabrică de lum ânări de ceară din venitul căreia să se compenseze scăderea v eni
turilor prin expropierea moşiilor şi scăderea valorii rentelor obţinute în urma
exproprierilor.
1941. Se fac mari reparaţii la casele parohiale şi se repară clopotniţa dete
riorată in urma cutremurului din 10 Noiembrie 1940. Cu acest prilej se zugrăveşte
şi vopseşte exterior şi interior tot ansam blul clădirilor din ju ru l bisericii şi însăşi
biserica Sn exterior. Clădirea bisericii nu a avut de suferii «le pe urma cu
tremurului.
Cu un <m înainte se construise o scară de acces, cu casa ei, spre a se
separa intrările de la parter şi etaj a apartamentelor aflate în aripa de răsărit
a caselor parohiale.
1948. Se desfiinţează fabrica de lum ânări
preluată de Sf. Arhiepiscopie a Bucureştilor.
1950. Se spală şi se recondiţionează
către pictorul Gh. Popa.

pictura

rituale,

fabricarea

bisericii

acestora

fiind

interior şi exterior dc:

1952. Biserica, prin efectul -legilor comuniste, pierde dreptul de a
asistenţă socială, aceasta trecând asupra Sfaturilor Populare. A zilu l
preluat de Sfatul Popular al Capitalei, azilencele sunt evacuate din
azilu lu i care sunt transformate de autorităţi în încăperi de închiriat,
de Sfatul Popular, diverşilor locatari.

anai face
este deci
încăperile
repartizate

1957. Epitropia, în urma legiuirilor de naţionalizare a agriculturii, este silită
să predea statului restul ce rămăsese din moşia Năsturelu (90 ha), partea in u n 
dabilă, grindurile şi conacul. Pădurea şi lacurile de peşte fuseseră luate
în 1948
de Adm inistraţia Fondurilor Silvice şi Piscicole (464 ha).
1964. A u fost demolate pentru sistematizarea circulaţiei din jurul bisericii,
clopotniţa şi cele şapte prăvălii. Astfel, din terenul bisericii spre strada Sf. Vineri
şi Calea Călăraşilor, o suprafaţă de .548,73 mp a trecut în patrim oniul public.
S-a construit o clopotniţă provizorie din metal şi s-a refăcut împrejmuirea
totată a bisericii cu gard din m etal cu panouri din pânză metalică pe soclu
din beton.
1966. Se construieşte în interiorul bisericii un aghiasmatar din m armură albă
cu încrustaţii de marm ură colorată şi prevăzut cu o icoană a Izvorului T ămăduirii,
executată în mozaic veneţian, de către pictorul Eugen Profeta.
1969. Se
reface pictura bisericii (spălare şi recondiţionare) de către
pictorul
Eugen Profeta, cu care ocazie se pictează la locul cuvenit portretul Prea Fericirii
Sale Patriarhul Justinian.
1970. Se
reface instalaţia electrică din interiorul caselor parohiale, făcându-se
branşamente separate pentru fiecare apartament.
1971. Se
reface instalaţia electrică din biserică, punându-se de acord
m ativele în vigoare I.D.E.B.

cu nor

BISERICA ORTODOXA ROMANA

224

1973— J975. S-a introdus încălzirea centrală în biserică şi în apartamentele
personalului bisericii. Iniţial cazanul caloriferului era alim entat cu combustibil
lichid. In 1975 se obţine racordul la reţeaua de gaze, atât pentru cazanul calo
riferului cât şi
pentru bucătăriile din apartamentele personalului bisericii.
Tot
odată s-a refăcut reţeaua de alimentare cu apă a clădirilor caselor parohiale şi
s-a modernizat
apartamentul nr. 1 parohial, refăcându-se uşile şi ferestrele
etc.
sanitare, scările de in pivniţă şi
intrare, reparându-se uşile şi ferestrele
etc.
1977— 1982.S-a procedat la refacerea clădirii bisericii, avariată de cutremurul
din M artie 1977, după cum s-a arătat în această monografie.
1987. Biserica şi clădirile anexe ei, sunt dărâm ate din ordinul conducerii
comuniste a Ţării, iar toată zestrea ei îm prăştiată. Ceea ce s-a p utu t recupera
din cauza operaţiei de dărâmare, s-a dus la M ănăstirea Cemica.

ANEXA NR. 11
PREOŢII ŞI EPITROPII
BISERICII SFÂNTA VINERI-HERASCA
1. Preoţii Bisericii Sf. Vineri-Herasca
1641.
J765.
1803.
1808.

Preot
„

Ioan.
Theodoriu.
Ştefan.
Nicolae Sachelarie.
Theodor.
Teodor
Economu,
paroh,
Protoiereu.
Ştefan Catihitis.
N'edelcu Popescu.
Pândele Constantinescu.

1837.
1860.

1881.

Preot

Teodor
Economu,
Protoiereu.

paroh,

„

Barbu Stelniceanu.
Ioan Nicolescu.
Anastase Mirodat.
Diacon Ioan Dobrescu.
1883

Preot
„
„
,,

Vasile Pop, paroh,
iereu de Ilfov.
BaTbu Stelniceanu.
Ioan Nicolescu.
Anastase Mirodat.

Diacon Barbu Stelniceanu.
paroh,
Preot Teodor Economu,
Diacon Ioan Dobrescu.
Protoiereu.
1887. Preot Vasile Pop, paroh,
Ştefan Catihitis.
iereu de Ilfov.
Pândele Constantinescu.
Ioan Nicolescu.
Barbu Stelniceanu.
Anastase Mirodat.
Diacon Calistrat M irăuteanu.
,,
Grigore Popescu.
paroh,
1876. Preot Teodor Economu,
Diacon Ioan Dobrescu.
Protoiereu.
1894. Preot V asile Pop, paroh.
Pândele Constantinescu.
„
Ioan Nicolescu.
Barbu Stelniceainu.
Grigore Popescu.
Ioan Nicolescu.
„
Ion Constantinescu
Diacon Calistrat M irăuteanu.
Diacon Ioan Dobrescu.
paroh,
1877. Preot Teodor Economu,
1894. Preot Vasile Pop, paroh.
Protoiereu.

Proto

1874.

Pamdele Constantinescu.
Barbu Stelniceanu.
Ioan Nicolescu.
Diacon

Ioan Dobrescu.

„

Proto

Lucaci.

Ioan Nicolescu.
Ion Constantinescu
Ion Ştefănescu.

Diacon Ioan Dobrescu.

Lucaci.
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Vasile Pop, paroh.
loan Nicolescu.
Ion Constantinescu I.ucaci.
Ion Ştefănescu.

Preot

Paraschiv Popescu.
Vasile Pop, paroh.
Ioan Nicolescu.
Ion Constantinescu
Paraschiv Popescu.
Diacon Nicolae Runceanu.
li) 11. Preot Vasile Pop, paroh
Ion Constantinescu
Paraschtv Popescu.
Nicolae Runceanu.
Diaccn Athanasie Popescu.

1010.

1013.

Diacon
Preot

ion Constantinescu
paroh.
Paraschtv Popescu.
Nicolae Runceainu.

Preot

Lut aci,

Nicolae Runceanu, pa: oh.
Ion Constantinescu Lucaci.

Preot

Nicolae Runceanu, paroh.
1. Constantinescu Lucaci.

Preot

Stoica R. Ionescu.
A'.lianase Popescu.
Gh. Soare.

Diacon

Preot
„

Decebal Şerpeşanu.
Gh. Popescu.

ICiOO

Stoica R. Ionescu.
Athanasiu Popescu.
1. Viutilescu.

Diacon
1024.

Lucaci.

Stoica R. Ionescu.
Athanasie Popescu.

Diacon
1923.

Lucaci.

Ath&nase Popescu, paroh,
Nicolae Runceanu.
I. Constantinescu Lucaoi.
„
Stoica R. Ionescu.
Diacon Gh. Soare.
19.10. Preot Athanase Popescu, paroh,
„
Nicolae Runceanu.
Stoica Ionescu.
Gh. Soare.
D. Cristescu.
D. Cristesou, paroh.
1912.
N icolae Runceanu.
Stoica R. Ionescu.
Alhaaiase Popescu.
Gh. Soare.
1052. Preot Gh. Soare, paroh.
„
Nicolae Runceanu.
Stoica R. Ionescu.
„
Athanase Popescu.
1054. Preot Gh. Soare, paroh.
„
Decebal Şerpeanu.
Nicolae Runceanu.
Stoica Ionescu.
„
Athanase Popescu

1037.

,,

Gh. Bocjdaiproste.
Gh. Bogdaproste, paroh.
Gh. Popescu.
Decebal Şerpeşanu.

2. Epitropii Bisericii Sf. Vineri-Herasca
1770— 1795. Paharnicul
1leirăscu.

Radu

Năsturel-

A ni ta
1795 -1825. Paharmiceasa
Năsturel-Horăscu.

Radu

1825— 1839. Logofătul M ihai Rădulescu.
IH 3 9 .

Marele

Paharnic

Gh.

Poe-

naru.
IH39— 1874. Marele Han şi Genoral Con
stantin Năsturel-Herăscu.
187-1— 1876. Preşedinte Constantin Ma(nu.
Consilier August Treboniu
Laurian.
B. O. R. — 15

Paroh Pr. Protoiereu Vasile
Pop Economu.
1876—'1885. Preşedinte Gh. Isvoranu.
Consilier Gh. Eftimiu.
Paroh Pr. Protoiereu Vasile
Pop Economu.
1885— 18f!2. Preşedinte Gh. Isvoranu.
Consilier I. Stoenescu;
Paroh Pr. Protoiereu Vasile
Pop Economu.
I'892— 1894. Preşedinte Gh. Isvoranu.
Consilier Constantin Marianicu.
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Paroli Pr. Protoiereu Vasile
Pop Economu.
189-1— 1906. Preşedinte Gh. Isvoranu.
Consilier N. Priboianu.
Paroh Pr. Protoiereu
Pop Economu.

Pr. Protoiereu

Pr.

Lucaci

Constantinescu

(până

în Nov.

Vasile

Epitropi

Av. M arin Alexan-

drescu,

Traian

Epitrop D. I. Mina.
Pr.

Athanasie

Consilier Traian Vasiliu.

Epitropi

P a ro h

Gh. Misoilichis.

V a s ile

1938— 1942. Paroli

Pop Economu.

Vasile

Miina

Athanasie

şi
Po-

drescu, Av. Gh. Niculescu şi
G. Misail'ichis.

Pop Economu.
Pr.

Pr.

I.

Epitropi Ing. Victor Alexan-

Consilier N. Priboianu.

1912— 1914. Paroh

D.

pescu.

1911— 191(2. Preşedinte Gh. Isvoranu.
Pr. Protoiereu

Po-

pescu.

1909— 1911. Preşedinte Gh. Isvoranu.

Paroh

şi

1931— 1934. Paroh Pr. N. Runceanu.

Vasile

1934— 1938. Paroh

P r o to ie r e u

V asiliu

Gh. V. Rădulescu.

Pop Economu.

P i.

1924)

apoi, Pr. N. Runccanu.

1906— 1-909. Preşedinte Gh. Isvoranu.
Consilier N. Priboianu.
Paroh

1924— 1931. Paroh

Constantinescu

1942— 1946. Paroh Pr. D. Cristescu.

Lucaci.

Epitropi Ing. Victor Alexan-

Epitropi N. Priboianu şi Gr.

drescu, Av. G. Niculescu şi
G. Misailichis.

C. Georgescu.
1914— 1916. Paroh

Pr.

Constantinescu

1946— 1950. Paroh Pr. D. Cristescu.

Lucaici.

Epitropi Ing. Victor Atexan-

Epi tropi N. Priboianu şi Or.

drescu, A v. Gh. Niculescu şi
Instalator Gh. Şova.

A. Pop Avramescu.
1916— 1921. Paroh

Pr.

Constantinescu

1‘j 50— 1954. Paroh Pr. Gh. Soare.
Epitropi Ing. Victor Alexan-

Lucaci.
Epitropi N. Priboianu şi Dr.

drescu şi Av. Gh. Niculescu.
1954— 1974. Paroh

A. Pop Avramescu.

Pr. Gh.

Soare urmat

de

Pr.

Lucaci.

din

1971.

Epitropi Av. M arin Alexan-

Epitropi Ing. Victor Alexan-

1921— 1923. Paroh

drescu

Pr.

şi

Constantinescu

Dr.

Pop

Avra-

Pr.

Constantinescu

drescu şi Av. Gh. Niculescu.
Epitropi Ing. Victor Alexandrescu

Lucaci.
Epitropi Av. M arin Alexandrescu

Şerpeşanu

1974— 1978. Paroh Pr. Decebal Şerpeşanu.

messeu.
1923— 1924. Paroh

Decebal

şi

Dr.

G.

C.

Geor-

qescu.

şi P. Scarlat.

1978— 1982. Paroh Pr. Decebal Şerpeşanu.
Epitropi Ing. Victor Alexandrescu şi Petre Scarlat.

fost

Ing. V IC T O R ALEXANDRESCU,
consilier şi epitrop între anii 1938— 1982

tatăl nostru

VERSIUNEA LUCA STROICI
Crocovia — 1594

Mântuitorul i-a invăţat pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru (Ila-cep
—
Pater noster), care a devenit rugăciunea de bază a creştinilor.
Ea se află in două variante, cu mici diferenţe la Matei 6, 9— 13 şi
Luca 11, 2— 4. S-a impus în cult şi în uzul comun varianta de la
Sfântul Evanghelist Matei, fiind cunoscută sub denumirea de Rugă
ciunea domnească.
Poporul român este creştin din epoca daco-romană (sec. II—VI,
VII) şi a foiosit de la început, mai întâi pc cale orală, în limba latină.
Rugăciunea domnească. Cuvintele : Tatăl nostru, pentru pater noster,
ca şi mamă pentru mater, ne trimit la latina populară vorbită, după
cum ne trimit din cuprinsul rugăciunii şi cuvintele ierta
din lat.
libertare pentru dimitto,-ere (dimitte nobis) şi rău din
lat. reus
pentru malo (malus-a, um). Invocaţia populară : Doamne, feri-ne
de rău ! sau Doamne, fereşte-ne ! Doamne, fereşte I, este însăşi cererea
ultimă din Rugăciunea domnească (libera nos a malo), în latina populară
vorbită până astăzi. Este important de reţinut că verbul feri, care în
DLR şi DEX este dat cu etimologie necunoscută, este identificat cuvânt
autohton traco-dac ', ceea ce dovedeşte vechimea creştinismului nostru
de origine daco-romană.
în scris, cele mai vechi versiuniromâneşti ale rugăciunii Tatăl
nostru datează din secolul al XVI-lea.
Dintre acestea,
cumarată Ion
Gheţie şi Alexandru Mareş, o primă categorie o constituie cele care
aparţin textului Evangheliilor : versiunea Matei în Tetraevanghelul
sibian (1551— 1553), versiunile Matei şi Luca in Tetraevanghelul cortsian (1561) şi în Tetraevanghelul copiat de Radu de la Mâniceşti (1574).
O a doua categorie este reprezentată de o versiune trunchiată a rugă
ciunii existentă în Apocalipsul Apostolului Pavel din Codicele Sturdzan2,
care a rezultat cu prilejul traducerii din slavonă a apocrifului. Tra
ducerea încornora şi textul rugăciunii în aceeaşi formă fragmentară,
copiat în nordul Hunedoarei în intervalul 1590—1602. La baza tradu
cerii efectuate în sud-estul Transilvaniei sau Ţara Românească a stat
o versiune slavonă prescurtată asemănătoare celei imprimate la Ve
neţia de Bozidar Vukovid în anul 1520. «Atât traducătorul, cât şi co
pistul textului aparţin foarte probabil clerului ortodox de rang infe
rior» 3. O ultimă categorie o formează versiunile rugăciunii Tatăl nostru
cuprinse in patru tipărituri coresiene : Catehismul din 1560, Molitvenicid
din circa 1567— 1568, Liturghiend din 1570 şi Evanghelia cu învăţătură
din 1581 şi într-o tipăritură polonă : Stătută y Metryka Przymilejoic
1. fi. Mihăescu, La R om ânite dans le Sud-Est de l'E urope, Ed. Acad. Române,
1093, 211, 227.
2. Codex Sturdzanus, ed. Gheorqhe Chivu, Bucureşti, 1993, p. 244.
3. Ion Ghetie ţi Alexandru Mareş, O rig in ile s c ris u lu i In lim ba rom ână, Bucu
reşti. 1985, p. 369.
4. Idem, p. 330— 333.
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Koronnych, Statutele şi codicele privilegiilor de stat, Cracovia, 1594,
versiunea Luca Stroici, de la a cărei tipărire se împlinesc 400 de ani,
în 1994, motiv care ne-a prilejuit relatarea de faţă.
Luca Stroici (Lupul Stroici) era coborâtor dintr-o veche familie
boierească din Moldova. Schimbându-şi numele din Lupul în Luca,
ajunge spre sfârşitul secolului al XVI-lea, la aproximativ 30 de ani,
mare logofăt al Moldovei şi trăieşte până pe la 1608— 1609. In calitate
de mare logofăt, Stroici era conducătorul cancelariei domneşti.
B. P. Haşdeu este cel care a pus în lumină personalitatea şi opera lui
Luca Stroici, in 1864, numindu-1 «părintele filologiei latino-române»
In 1593, a arătat B. P. Haşdeu, Luca Stroici şi Ieremia Movilă au
asistat la Seimul sau Adunarea legislativă de la Varşovia, unde li s-au
recunoscut, prin indigenat, prerogativele de nobili polonezi. Aici se
împrieteneşte cu enciclopedistul polon Stanislas Sarnicki şi, cu acest
prilej, la cererea lui Sarnicki, Stroici îi dă Tatăl nostru scris în limba
română cu litere latine
Începând de pe la mijlocul secolului al XVI-lea, în Europa exista
o veche preocupare de lingvistică generală, arată Emil Vârtosu
aceea
de a aduna mostre de limbă de la cât mai multe popoare, după un text
dat, ca de pildă Tatăl nostru, spre a se putea constata apropierile şi
deosebirile dintre limbile Europei sau a popoarelor din alte continente.
în Corpul legilor polone, întocmit de Stanislas Sarnicki, lucrare
apărută Ia Cracovia in 1597, B. P. Haşdeu descoperă copia după Tatăl
nostru scris de Luca Stroici în 1593. Textul a fost reprodus de
B.
P. Haşdeu mai întâi în Luca Stroici, părintele filologiei
latinoromăne, Bucureşti, 1864, şi apoi în Cuvente den bătrâni, voi. II, Bucu
reşti, 1879, p. 118— 119.
Datată şi prevăzută cu numele
autorului şi indicaţia locului,
această probă de limbă, afirmă Emil Vârtosu, poate fi considerată
drept cea mai veche încercare românească de a scrie cu alfabetul latin
şi cu o ortografie apropiată, la o epocă în care, în Moldova şi în Ţara
Românească, nu numai că se scria de toţi cu alfabetul chirilic, dar
oficial se scria mai ales în limba slavă, astfel că textele în limba
română sunt relativ rare, afară, bineînţeles, de tipăriturile coresiene
şi altele din sec. al XVI-lea din Transilvania 8.
Haşdeu a observat că în alfabetul acestuia se întâlnesc două sis
teme ortografice străine : italian şi polon, dar fără a reuşi să înlăture
dificultăţile în redarea sunetelor exprimate prin semnele chirilice :
•k,A,<i,u,ui,i|i.
Astfel, k = a şi e (mai des), a = e şi i ; -f la în
ceputul cuvintelor este redat prin i ; m = ce, ci (sistemul italian, de
patru ori) ; m -= cz (sistemul polon, de trei ori) ; u — q ; ui = ss
(polon vechi) ;
— sst şi st ; k =■ c (sistemul italian, o dată) ; K = K
(sistemul polon, de trei ori) ; B =• W (polon) ; k — v (italian)9.
5. Boqdan Petriceicu Haşdeu, Luca Stroici, părintele filologiei latino-române.
Bucureşti, 1864.
6. Idem, p. 10.
7. Emil Vârtosu, Paleografia romuno-chirilică. Bucureşti, 1968. p. 197.
8. Ion Ghetie şi A lexandru Mareş, op. cit., Institutul de lingvistică din Bucu
reşti, Crestomaţia limbii române vechi, voi. I (1521— 1639), Ed. Acad. Române, 1994.
9. Emil Vârtosu, op. cit., p. 198.
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Ortografia textului este, în cea mai mare parte, polonă : vo — v
(swincaske); c — t (serioase, swincaske, impereciaj; k — c (sivincaske,
ke, koma); cz =» c (detorniczilor, aducze, neczij); j =* i (neczij). Apar
şi unele semne ale ortografiei italiene, care explică o scrie de incon
secvenţe : v alături de w (vie, voia); c alături de k (cum) ; ce, ci ală
turi de cz (cerii, ce, cinstia); ş este redat când prin s (ieşti, mentuiaste)
când prin ss (ssi) In.
în sistemul grafic folosit de Luea Stroici, B. P. Ilaşdeu, cum am
mai arătat, a distins două uzuri principale : polon şi italian, a căror
Încrucişare s-ar putea datora, după E. Vârtosu, amestecului nemărturisit
al editorului Sarnicki M. Ion Gheţie şi Alexandru Mareş arată că expli
caţia este plauzibilă, dar tot atât de bine amestec;îl celor două uzuri
grafia- poate ii atribuit 1ui Luca Stroki. iJr;n 'nsirucţia căpătată in
Polonia, el a aflat desigur despre originea latină a românilor, idee atât
de răspândită la umaniştii italieni, de unde au preluat-o şi învăţaţii
I cloni (Martin Kromer, Stanislaw Sarnicki, Joachim Bielski etc.). Ofe
rind lui Sarnicki o mostră de limbă românească, Luca Stroici s-a putut
gândi să valorifice această idee recu gând pentru unele cuvinte la o
grafie etimologică, ceea ce ar explica notaţiile cu c : ceriu, cum, şi v :
vie, voia; cunoaşterea imperfectă a etimologiei unor cuvinte l-a putut
determina să scrie c în loc de cz in cinstea şi vecilor. în această ipoteză
s-ar explica şi grafia astedei (— astăzi), amestec curios între rom. aste
<astă» şi lat. corupt dei (in loc de dies)
Pentru aceste motive, afirmă
Kmil Vârtosu, îl putem considera pe Luca Stroici drept primul român
care încearcă, intr-un mod sistematic şi cu spirit de continuitate, să
Înlocuiască alfabetul chirilic prin cel latin, spre sfârsitul secolului al
XVI-lea
Traducerea textului rugăciunii Tatăl nostru urmează cu fidelitate
varianta din Evanghelia după Matei 6, 9— 13 şi este diferită de tra
ducerea pe care o urmează versiunile coresiene
Asupra originalului
străin, care a stat la baza acestei traduceri este dificil de pronunţat.
Termenul ispită ne trimite mai curând la o versiune latinească a rugă
ciunii, decât la una slavonă (cu napasti). S-ar putea să avem aici o
influenţă a rugăciunii Tatăl nostru din ediţia sibiană a Tetraevanghelului, care are aceeaşi traducere, ispită r . Mai probabil, este vorba de
rugăciunea Tatăl nostru uzuală, rostită în timpul lui Luca Stroici.
Textul rugăciunii publicat de Sarnicki reprezintă o traducere pentru
care poate fi presupusă o anumită difuzare. în anul 1669, Nicolae Milescu a transcris o copie a acestei traduceri pentru Thomas Smith,
capelanul bisericii anglicane din Constantinopol şi viitor profesor de
10. C restom aţia rom anică. întocm ită sub conducerea acad. Iorcju Iordan, voi. I,
Bucureşti. 1962, p. 190; Ion Ghetie şi Alexandru Mareş, op. cit., p. 167.
11. Emil Vârtosu.
op. cit., p.
1£>8.
I'J. Ion Glictic şi
\lpxandruMaros, cr>. cil., p. IG7, ' 6f’>.
13. Emil Vârtosu, op. cit., p.
199.
1*1. Ion Ghetio şi
Alexandru Mareş, op. cit., p.
333.
16. Ibidem.
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teologie la Oxford 16. «Peste mai bine de o jumătate de secol, un alt
boier învăţat, spătarul Nicolae Milescu, vrând să demonstreze acelaşi
lucru viitorului profesor de teologie de la Oxford, Thomas Smith, pe
care-1 cunoscuse la ambasada engleză din Constantinopol, îi scrie ace
eaşi rugăciune in româneşte, împreună cu altele. Este trăsătura care-i
uneşte peste timp şi spaţiu pe cei doi români... Pe când manuscrisul lui
Stroici s-a pierdut sau, în orice caz, nu se cunoaşte, al spătarului Mi
lescu s-a păstrat la Oxford (în Biblioteca Bcdleiană) iar acum poate fi
consultat în reproducere şi la Biblioteca Academiei 17, înregistrat sub
cota 481 a manuscriselor orientale. Faţă de versiunea lui Luca Stroici,
versiunea spătarului prezintă câteva uşoare modificări : ceruri în loc
de ceriu, vie în loc de să vie, facă-se în loc de să fie, cumu în ceriu
în loc de cum ie în ceriu, cea săţioasă în loc de săţioasă, după cum în
loc de cum, la ispitire, în loc de în ispită ,p.
Textul rugăciunii Tatăl nostru (1594), transcris de Luca Stroici cu
litere latine şi ortografie polonă, constituie o apariţie singulară in con
textul culturii moldoveneşti din secolul al XVI-lea iy. Boierul moldovean,
care îşi iscălea adeseori numele in actele interne cu litere latine, îşi
făcuse instrucţia în Polonia şi folosea alfabetul latin în corespondenţa
purtată în limba polonă. Prin transcrierea acestei rugăciuni, înmânate
în 1593 lui Stanislaw Sarnicki, Luca Stroici a urmărit să pună la dis
poziţia învăţaţilor străini un text pe baza căruia să formeze o
idee
despre caracterul limbii române. încercarea de a scrie româneşte cu
alfabet latin, pe care o datorăm marelui logofăt, nu a avut ecou în
cultura moldovenească a epocii. Indirect ea constituie o primă mărturie
despre prezenţa ideii originii latine a limbii române la un cărturar
moldovean. în schimb, întrebuinţarea alfabetului latin şi a ortografiei
maghiare în Cartea de cântece, tipărită la Cluj în tipografia lui Gâspâr
Heitai în 1571— 1575 şi datorată mişcării reformate româneşti din
Banat — Hunedoara, a avut o altă soartă. în acelaşi alfabet latin şi
ortografic maghiară apare şi Catehismul calvinesc (1648) tradus de
Ştefan Fogarasi, cărţile de cântece copiate de G. Săndor Agyagfalvi
(1642), de un anonim (c. 1660) şi de I. Viski (1697), Psaltirea în versuri
copiată de un anonim (c. 1660) şi de I. Viski, (1697). în acelaşi alfabet
este scris şi Catehismul catolic, tradus de bănăţeanul Gheorghe Buitu
şi tipărit la Bratislava (1635), precum şi cele două dicţionare bănăţene,
Anonymus Caransebensiensi şi Lexicon Marsilinianum, datând din a
doua jumătate a secolului al XVI-lea. Pe când aceste tipărituri erau
izvorâte dintr-un sentiment de propagandă reformată, de a atrage pe
români la ideile Reformei şi de a-i rupe din trupul naţiei române şi
din obştea ortodoxă românească, opera moldoveanului Luca Stroici era
16. Letiţia Turdeamu, - Cartojan, Une relation anglaise de Nicolae Milescu:
Thomas Smith, in «Revue des etudes Roumaines», 1954, p. 144— 152; Dalila Aramă,
Nicolae Milescu şi originile limbii române, in «Revista bibliotecilor», X X V , 1972,
5, p. 296— 297.
17. Dalila Aramă, op. cit.
18. Ion Ghetie şi Alexandru Mareş, op. cit., p. 334.
19. idem, p. 167— 168.
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pornită dintr-un sentiment curat patriotic românesc şi creştin ortodox.
Cum a arătat B. P. Haşdeu el este ctitorul, împreună cu mitropolitul
Anastasie Crimca, otitorul mănăstirii Dragomirna
Din catalogul bi
bliotecii sale, dăruită mănăstirii Dragomirna, păstrat la Universitatea
din Lemberg, se constată că el ştia vreo 6 limbi străine : greaca,
latina, germana, italiana, polona şi slava (sârbeşte). Lectura lui
consta din operele lui Sigonio, Robertello, Munster, Camerarius, Pencer,
Melanchton.
Nici un mare logofăt din Franţa sau din Anglia, scria B. P. Haşdeu,
n-a posedat pe atunci o instrucţiune mai întinsă şi mai variată21. Pen
tru trecutul cultural al ţării noastre lucrul acesta nu este puţin, şi
poporul român are dreptul să se poată mândri cu asemenea înaintaşi
cărturari ai săi. Un alt aspect cultural important care trebuie să-l re
ţinem din opera marelui logofăt Luca Stroici, este «O notă polonă asu
pra originii limbii noastre», care a insoţit rugăciunea Tatăl nostru în
limba română cu alfabetul latin. Cum a arătat B. P. Haşdeu, meritul
învăţatului logofăt nu este atât de a fi susţinut latinismul românilor,
«un fapt prea evident», Luca Stroici a făcut ceva mai mult. El a urmărit
istoria formaţiunii limbii-surori italiene, a constatai in ce chip
proto-elementul latin s-a corupt prin năvălirile goto-vandalice şi,
apoi afirmă că tot aşa barbarii au desfigurat şi graiul românesc. «Slavii
fură in respectul latinilor din România ceea ce germanii, bunăoară
goţii şi vandalii, au fost în respectul latinilor din Italia... Dezvoltând
ideea logofâtului-filolog, o idee fecundă, ce până la el nu venise ni
mănui in cap, am putea face, de pildă, următoarele comparaţiuni : Pre
cum italienii au luat de la apăsătorii nemţi zicerea : «guerra», aşa
românii au împrumutat de la asupritorii slavoni zicerea «război» Bandito italian e german, hoţul român e slavon» -2.
în perspectiva celor 400 de ani de la tipărirea versiunii Luca
Stroici a rugăciunii Tatăl nostru în 1594 la Cracovia, momentul ani
versar ne pune în faţă o pagină de cultură românească şi pe autorul
ei, un mare patriot şi învăţat din secolul al XVI-lea.
Din compararea versiunilor rugăciunii Tatăl nostru tipărite în se
colul al XVI-lea, rezultă unele asemănări şi deosebiri, pe baza cărora
sunt identificate trei versiuni de bază :
1. Versiunea din Evanghelierul slavo-romdn, Sibiu, 1551— 1553,
f. 10v - l l r ;
2. Versiunea din Catehismul tipărit de Coresi la Braşov, în
•l.')59— 1560, f. 8V;
3. Versiunea Luca Stroici tipărită în lucrarea lui Stanislas Sarnicki,
Statua y Metrika Prziuileiow Koronnych, Cracovia, 1594, p. 1224.
Prezentăm cele trei texte paralele, pentru a se urmări deosebirile
ca şi asemănările dintre ele, după Magdalena G e o rg e s c u : versiunile
B. P. Haşdeu, op. cit., p. 13.
Idem, p. 15.
Idem, p. 44— 45.
M agdalena Georgescu, Consideraţii iilologice
românesc, în Limba română, X X V II, 1978, 1, p. 77.
20.
21.
22.
23.

asupra

unui

vechi

text
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din Evanghelierul slavo-român, Sibiu, 1551— 1553, şi din Catehismul
tipărit de Coresi la Braşov, în 1559— 1560, versiunea Luca Stroici după
Crestomaţia limbii române vechi, voi. I (1521— 1639) Vl. Redăm Tatăl
nostru şi în greacă şi latină, pentru a se urmări originalele şi a se
constata identitatea cu textul latin, in afara unui infim număr de cuvinte slavone şi maghiare, dovadă a vechimii din perioada daco-romană.
Pr. ion IONESCU

Coresi, Catehism

Evanghelierul slavo-român,
T ată nostr

T a tă l nostru,

Cine eşti in cer,

Ce oşti in cer,

Svinţească-se

numele

Tău,

Sfinţească-se numele Tău,

Şi să vie îm părăţiia Ta,

Să vie îm părăţia Ta,

Ş i să fie voia Ta.

Fie

Cum în cer,

Cum

Aşa şi pre păm ânt.

Aşa şi pre păfmânt.

noastră săţioasă

Pita

voia Ta,

Pita

în ceri,
noastră

săţioasă

Dă-ne astădz.

Dă-ne noouă astăzi.

Şi ne iartă noao

Şi iartă noao G reşalele noastre

D a to rie le
Cum

Cum

noastre,

ia rtă m

D a to rn ic ilo r

şi

noi

noştri.

Insa izbăveşte-ne de rău,
Că a Ta este îm părăţia
putere

şi

şi

noi

Şi nu ne duce in năpaste,

Şi nu ne du în isp ita.

Şi

ie rtă m

G re ş iţilo r noştri.

Cc nc izbăveşte pre n o i de h itle a n u l.
Că a Ta e îm părăţia
Şi puterea

slava,

In vecie, amin.

In

vecie,

şi slava,
amin.

Luca Stroici
Părintele

nostru.

Şi iartă noauă

Ce eşti in ceriu,
Svintească-se

numele

D ă to riile
Tău,

Cum

noastre,

şi noi

lăsăm

Să vie îm părăţia Ta,

D a to rn ic ilo r

S<5 tie vo ia Ta,

Şi nu aduce pre n o i în isp ită ,

Cumu
Aşa

şi

e in
pre

noştri.

ceru,,

Ce ne m ântuiaşte de litlc a n u l.

păm ântu,

Că e a Ta îm părăţia

Pâinea noastră săţioasă

Şi puterea şi cinstea

Dă noauă astăzi.

In

v e c ii v e c ilo r, amen.

24.
Institutul de Lingvistică din Bucureşti,
voi. 1 (15121— 1639), Ed. Acad. Române, 1991, p. 141.

C restom aţia

lim b ii

rom âne

vechi,
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Pater noster
qui es in caelis,
sanctificetur nojnen

Tuum,

Adveniat regnum Tuum,
Fiat voluntas Tua,
sicut in caplo, ot in
Panem

nostrum

terra.

supersubstuntialem

da nobis hodio.

xa 6şeiXi;(jiotxa rjn âv ,

Ht dim itte 'nobis

<!>î x a t TjfjiEtC âtfT)y.a(JiE’(

debita

xoîc otpEiX^xatî fjină>v.

sicut et nos dimittirrvus

xai |xt| el3e>e'fx'>)î »j|jiâc etî

(kbitoribus

-eipaanou,
âXXapucrat j||*âC i ~ d xou
-OMiJpou.

iiostra,
nostris.

El ne nos inducas in tentatiouem.
Scd

libora nos a malo. Amen.

In versiunea Luca Stroici se întâlneşte iui singur cuvânt s la v o n : ispită-ispitiispytali şi două m ag h iare : măntuieşte-mântui-menteni şi litleanul pentru hitleanulhitlcn. Sfinţească c continuarea lat. sanctus-dr. sânt cu sl. sventu.

UN MARE TEOLOG ORTODOX, INTELECTUAL RO M ÂN
ŞI PIONIER ECU M ENIC: PĂRINTELE IO A N C O M A N

(1902— 1987)
S-an împlinit zece ani de când unul din cei mai mari teologi
ortodocşi, intelectuali români şi pionieri ecumenici de la acest sfârşit
de secol, şi-a terminat mersul pământesc al vieţii sale la Bucureşti —
in ziua de 11 martir* 1987 (născut în Dumbrava, judeţul Buzău la
27 noiembrie 1902). Oricine poate spune imediat şi fără ezitare că
Părintele Coman a fost nu numai autorul unei opere teologice clasice,
comparabilă cu cea a părintelui Petre Vintilescu, ci şi purtătorul unei
moşteniri intelectuale clasice, în continuitatea marilor intelectuali ro
mâni : Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Mircea Eliade.
Consiliul Ecumenic al Bisericilor a înscris numele Părintelui Coman
printre «pelerinii ecumenici» ai mişcării spre unitatea creştinilor din
acest secol (vezi Ecumenical Pilegrinus (Editor Ion Bria) V/CC Publications, Geneva 1995, pag. 63—66). Dar mai presus de orice, pentru
preoţii şi teologii români din această epocă, personalitatea Părintelui
Coman are valoare de paradigmă. Preotul profesor Ioan Coman rămâne
cea mai exemplară întruchipare a geniului Ortodoxiei româneşti.
într-adevăr, teolcgia şi spiritualitatea română au beneficiat din
plin de gândirea de vast orizont a patrologului şi filozofului Coman.
Oricine vorbeşte de această teologie nu poate, de o jumătate de secol,
să nu se gândească la Părintele Coman (Institutul teologic l-a omagiat
cu ocazia celei de a 80-a aniversări, la 27 noiembrie 1982 — «Romanian
Ortodox Church News», 4 (1982), p. 41—43). Când preda la Catedră
avea ceva din atitudinea profeţilor, anunţând parcă poruncile şi făgă
duinţele divine, cu vigoare, cu bucurie, dar şi cu emoţie. în anii mei
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de student (licenţă şi doctorat), în teologie (1950— 1957), Părintele Coman a fost cel care a ţinut vie teologia română de tip universitar,
împreună cu Teodor Popescu (1893— 1973), Ioan Savin (1885— 1973),
Şerban Ionescu (1887— 1957), Gala Galaction, (1879— 1961), Grigore
Cristescu (1895— 1961), Emilian Vasilescu (1904— 1986), Iustin Moisescu
(1911— 1986), a adus în Institutul teologic din Bucureşti, integrat din
1948 în structura Patriarhiei Române, prestigiul şi exigenţele Universi
tăţii, în cadrul căreia existase vechea Facultate de teologie din Bucu
reşti. Dacă Institutul teologic din Bucureşti a păstrat un nivel academic
autentic, în deceniile următoare integrării, a fost datorită acestor câtorva
mari profesori universitari.
Profesorul Coman este unul din ctitorii teologiei române moderne,
fiind cel mai prolific autor în anii 1940— 1948 (Vezi studiul său :
Preoccupation ;;atristiques dans la litterature theologique roumaine, în
voi. «Del a Theologie orthodoxe roumaine des origines ă nos jour»,
Bucarest, 1974, p. 158— 194). în 1948, a scris unul din cele mai temei
nice studii despre Biserica Ortodoxă şi mişcarea ecumenică, studiu pre
zentat de delegaţia română la Conferinţa interortodoxă de la Moscova
în iulie 1948. în 1976 a fost una din personalităţile de prestigiu ale
Congresului şcolilor de teologie ortodoxă de la Atena, unde a prezentat
un expozeu despre Prezenţa Bisericii în lume (Proces-Verbaux du
deuxieme congres de theologie orthodoxe, Athenes, 1978, p. 249— 261).
Profesor (1944—1970) şi rector al Institutului teologic din Bucu
reşti (oct. 1954 — dec. 1961), Părintele Coman a pus sigiliul universi
tăţii în metoda sa didactică, pe opera sa teologică şi mai ales în elocinţa
sa. Ca nimeni altul a făcut elogiul culturii şi filozofiei, al acurateţei
intelectuale, al nobleţei predicii, al pasiunii pentru literatură şi poezie
creştină. Teologia, fiind «arta artelor şi ştiinţa ştiinţelor» — cum îi
plăcea să repete — , are ceva esenţial în comun cu estetica şi filozofia.
Sacerdoţiul nu este o aventură sau o sinecură, ci arta spirituală de a
aprinde focul divin în comunitatea creştină, chemată să fie lumina
lumii. Preotul este un stâlp de foc, un rug nestins în mijlocul parohiei
sale. Părintele Coman a fost profesorul academician şi sacerdotul estet
prin excelenţă.
Opera, personalitatea şi moştenirea Părintelui Coman urmează să
fie prezentate şi sistematizate. Această lucrare este bine pregătită de
către cei ce au scris deja despre biografia şi bibliografia sa (Ştefan
Alexe, «Studii Teologice», 1—2 (1973), p. 98— 114 ; Ioan Caraza, «Studii
Teologice», 7— 10 (1981), p. 542—546 ; Ioan Rămureanu, «Studii Teo
logice», 1— 2 (1982), p . 79— 80). Opera sa e vastă. în spatele acestei
opere stă o viaţă întreagă de studiu şi reflecţie în multiple domenii :
teologic, filozofic, istoria religiilor, cultura bizantină, limbile clasice,
istoria teologiei şi spiritualităţii române (Vezi : Teologi şi teologie în
Scythia Minor, în sec. IV—VI, în «Biserica Ortodoxă Română», nr. 7— 8,
1976, p. 784—796 ; Spiritualitatea patristică daco-romană şi paralele
occidentale contemporane (sec. III—VII), în «Biserica Ortodoxă Ro
mână», nr. 7— 8, 1983, p. 565— 589), istoria literaturii şi culturii române
(Literatura patristică de la Dunărea de Jos din sec. IV—VI, ca geneză
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a literaturii şi culturii, daco-romanc şi române — locui Ccissian şi Dionisie cel Mic, în «Biserica Ortodoxă Română», nr. 7—8, 1981, p.
775—801). Datorită unei rrunci titanice. în anii ’30 a fost onorat cu
trei titluri de doctor : la Facultatea de teologie protestantă din Strasbourg cu teza L'idee de Nemesis chez Eschyle, Paris 1931. Elogiile
acestei lucrări lc-a făcut Nieolae Iorga, însuşi, în revista <Studii sudest europene», în 1932 ; La Facultatea de literatură şi limbi clasice a
Universităţii din Bucureşti, în 1934, cu teza despre Concepţia elenică
privind originea civilizaţiei in lumina istoriei lui Prometheus; la Fa
cultatea de teologie din Bucureşti, în 1938, cu teza Sf. Grigorc de Nyssa
despre împăratul Julian.
Autoritatea şi competenţa Profesorului Coman in aceste domenii
sunt confirmate de participarea intensă la activitatea unor mari insti
tuţii de specialitate : Academia de Ştiinţe din Berlin — DDR, în secţia
Die Griechischen Christlichen Schribstellen der ersten Jahrhunderte ;
Bibliotheca Patristica — Bonn ; Asociaţia Internaţională de studii pa
tristice, Roma-Oxford ; Institutul de studii teologice ecumenice de la
Tantur-Ierusalim ; Institutul patriarhal de stadii patristice de la Tesalonic. De asemenea, de colaborarea la diverse colecţii de studii şi reviste
străine : «Studia Patristica», «Revue de l’Histoire des Religions», «Klironomia», «Contacts», «The Patristic and Byzantine Review», «Helikon»,
«Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuse» etc.
Părintele Coman a vrut să concentreze cercetarea sa în domeniul
literaturii şi teologiei patristice în tratatul de Patrologie, din care au
apărut două volume (Editura Institutului Biblic, Bucureşti, voi. I, 1984,
547 p. şi voi. II. 1985, p. 570).
Lucrare de înalt nivel teologic, filozofic şi literar, care face onoare
Institutului Teologic din Bucureşti, Patrologia constituie un aport extra
ordinar la cunoaşterea şi înţelegerea tradiţiei patristice, orientale şi
occidentale. Ea are o utilitate imediată, căci unele traduceri recente în
limba română în colecţia «Părinţi şi scriitori bisericeşti» n-au fost în
soţite de introduceri clare şi comentarii aprofundate. Patrologia ne
ajută să citim şi să interpretăm mai bine textele patristice traduse. Ea
dezvăluie nu numai cunoaşterea aprofundată a curentelor, personalită
ţilor şi evenimentelor care au creat ceea ce se numeşte tradiţia Părin
ţilor Bisericii, din epoca ei de consolidare ecumenică, dar şi capacitatea
Părintelui Coman de a distila acest material patristic într-un alambic
filozofic după metodele moderne ale teologiei. Două valori de distincţie
ale acestei lucrări : punerea în evidenţă a ecumanismuiui Părinţilor
Bisericii (Vezi şi Aspecte ale ecumenismului Sf. loan Gură de Aur, în
«Telegraful Român», nr. 33— 34, 1986) şi caracterul ei de referinţă nu
numai prin bogăţia şi conexiunea datelor, ci mai ales prin fluiditatea
prezentării şi nobleţea stilului. într-o vreme în care teologii caută,
peste poate, să singularizeze tradiţia ortodoxă şi nu ştiu cum să facă
uz de metodele moderne ale cercetării teologiei, lucrarea Părintelui
Coman rămâne un model.
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La apariţia celor două volume din Patrologie (versiunea redusă într-un volum a apărut în 1956), să ne fie îngăduit să subliniem câteva
accente specifice şi direcţii majore ale teologiei Părintelui Coman.
Poate că cea mai importantă contribuţie a sa constă în aceea că a
aşezat în centrul Ortodoxiei teologia Logosului, şi, odată cu aceasta, tra
diţia distinctă transmisă in Evanghelia după Ioan, la rândul ei reflex
al literaturii sapienţiale din Vechiul Testament. Cele mai importante
lucrări ale sale au ca subiect Logosul şi înţelepciunea lui Dumnezeu.
Poarta de intrare în Ortodoxie este prologul Evangheliei după Ioan,
aşa cum ne aminteşte practica liturgică pascală. Biserica începe citirea
cultică a Noului Testament, la Liturghia din duminica Paştilor, cu pro
logul. Preferinţa Ortodoxiei pentru Evanghelia Logosului nu este în
tâmplătoare. Cuvântul care se întrupează, care acceptă de bună voie
Crucea şi pogorârea la iad, nu este altul decât Cuvântul creator. Lo
gosul veşnic creator — Logos spennatikos — este acelaşi cu Logosul
istoric — prophorikos — cu Cuvân'.ul răscumpărător, cu Logosul euha
ristie (La presence de l’Hglise dans le monde, în «Proces-Verbaux...»,
p. 260). Din perspectiva Logosului, creaţia şi răscumpărarea nu se pot
despărţi. Imaginea Pantocratorului redă cel mai bine această identitate.
Dacă teologia Logosului este centrală în patristica orientală, ne
despărţit de această teologie este umanismul hristocentric. Profesorul
Coman a scris pagini unice despre antropologia ortodoxă şi umanismul
patristic (Vezi, de pildă : L’ethos humaniste des Peres, în «Contacts»,
nr. 78 şi 79, 1972, p. 177— 213 ; Elements d’anthropologie dans Ies
oeui'res de S. Justin, în «Contacts», nr. 84, 1983, p. 317—337). El insistă
asupra «umanizării» vieţii personale şi comunitare în sensul de a o
elibera de trăsăturile ei distructive, în primul rând mânia, calomnia,
ignoranţa. Relaţiile cu semenii şi cu societatea, în genera!, au o mare
valoare spirituală. Destinată a fi locul tuturor, prin jertfa lui Hristos,
lumea este comparată cu o cetate-comuniune, pe care şi-o apropie cu
dreptate toţi cei ce o locuiesc (The World according to Orthodox Pa
tristic Teaching, în «The Sofia Consultation Report*, WCC, Geneva,
1982, p. 61—4). Etica creştină este exigentă. Ea implică nu numai te
nacitate, ci şi curajul de a dezvălui situaţii ce sunt în contradicţie
flagrantă cu valorile Evangheliei. Din exemplul Sfântului Ioan Gură
de Aur, Părintele Coman reţine preţul ce trebuie să fie plătit pentru
critica împotriva bogăţiei, pentru curajul de a dărâma legile imperiale
nedrepte.
O altă dimensiune a teologiei Logosului este teologia culturii. Pă
rintele Coman a sintetizat toate datele patristicii orientale care oferă
cadrul unui dialog legitim între catedră şi cultură. Doctor, în ţară îşi
străinătate (Franţal, nu numai în teologie şi filozofie, ci şi în limba
şi literatura elenă, erudit in studiile clasice. în istoria religiilor şi în
bizantinologie (secretar al Institutului român de bizantinologie, colabo
rator al savantului Nicolae Iorga), profesorul Coman a dispus de toate
mijloacele intelectuale pentru a propune o metodă de lucru în do
meniul teologiei culturii. El propune reabilitarea înţelepciunii lumii, a
raţiunii filozofice, a logosului secular nu prin condamnare şi anihilare,
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ci prin transcendere (epectasis) şi transfigurare (theosis). Fără acest
proces de transfigurare, filozofie şi înţelepciunea lumii rămân incoerente
şi distructive. Biserica nu este deci o comunitate a-culturală, ci o comu
nitate a «filozofiei» autentice. Filozofii lumii antice stau pictaţi in
pronaosul Bisericii, ca simbol al aspiraţiei înţelepciunii lumii către
înţelepciunea lui Dumnezeu. Poate fi ceva mai semnificativ, pentru
dialogul intre credinţă şi cultură de azi, decât această deschidere a
Bisericii ? Secularizarea culturii nu este o acţiune neutră. Cultura se
culară trebuie să fie readusă în pronaosul Bisericii, pentru ca acolo,
prin procesul exorcizării şi transfigurării, să devină o cultură irenică,
a tuturor. Biserica Ortodoxă are deci o bogată experienţă patristică in
acest domeniu. Filozofia n-a venit in educaţia creştină odată cu Re
naşterea sau Iluminismul, ci odată cu templul Bisericii.
Profesorul Coman este creatorul unei noi discipline : patristica
străromână. La congresele patristice de la Oxford, al căror membru a
fost, el a făcut cunoscut acest capitol important din istoria Bisericii
române. Mai mult, in acest teren a angajat majoritatea ucenicilor săi :
Mitropolitul Nicolae, Mitropolitul Nestor, profesorul Ştefan Alexe. Da
torită studiilor sale, noi cunoaştem mai bine rădăcinile patristice ale
teologiei române, în chip special, istoria creştinismului in spaţiul Dobrogei. Există o tradiţie teologică locală care urcă la Sfântul Ioan Casian,
despre care Părintele Coman scrie : «Socotim că e momentul ca el să
fie canonizat de Biserica Ortodoxă Română, al cărei fiu este şi să poarte
numele de «Casian Romanul din Sciţia Mică» (Ortodoxia», nr. 3/1978,
p. 565).
Despre caracterul creştinismului român. Profesorul Coman scrie :
«Documentele ne spun clar că daco-romanii creştini din Scythia
Minor — oricare ar fi fost numele pe care li le dau izvoarele : Sciţi,
goţi, geţi ori daci etc., — au ţinut de la început de Biserica-mamă
din Constantinopol. iar episcopii de Tomis erau sub obedienţa Patri
arhiei din Capitala imperiului, din al cărei sinod local ei făceau parte.
Cultul a avut de la început caracter răsăritean, deşi limba era latină,
sau mai târziu paleo-slavă îmbinată progresiv cu elemente româneşti,
pe măsură ce limba poporului se dezvolta, cucerea şi cultul. Cum era
firesc, episcopii din Scythia Minor ■şi probabil şi din alte părţi ale
Daciei romanizate slujeau latineşte şi apoi progresiv româneşte, pentru
că aceasta era limba poporului, dar aceşti episcopi ştiau şi greceşte,
întrucât trăiau în zone de puternică cultură greacă, cum era ţărmul
Pontului Stâng, în contact permanent cu Bizanţul şi cu întregul Răsărit
creştin cum o ştim din corespondenţa Sfântului Vasile cel Mare (Episto
lele 155, 164, 165) cu Iunius Soranus şi episcopul Vetranion de Tomis.
Teotim I de Tomis, prietenul şi apărătorul Sfântului Ioan Gură de Aur,
slujea şi vorbea foarte probabil latineşte la Tomis, dar când mergea la
Constantinopol slujea şi vorbea greceşte cu marele său prieten, iar
opera sa literară, sau în formă de dialog, tot în greceşte o scria. La
fel procedau şi alţi episcopi tomitani ca Ioan, Teotim II, Timotei, Paternus sau Valentinian. Inscripţiile creştine din Scythia Minor sunt
scrise şi în limba latină şi în limba greacă. Aşa cum limba paleo-slavă
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nu a slavizat, iar limba greacă nu a elenizat Ortodoxia românească,
tot aşa limba latină nu a catolicizat-o. Nu poate fi vorba deci, de o
întoarcere a Ortodoxiei româneşti dinspre Roma spre Constantinopol.
Lucrul acesta s-a întâmplat bulgarilor, nu şi românilor. Limba latină
a fost pentru creştinii daco-romani şi este pentru românii de azi, o
mărturie puternică a latinităţii noastre şi un instrument de transmitere
a valorilor spirituale, în frunte cu credinţa ortodoxă. Ea exprimă pen
tru noi puterea şi măreţia Romei lui Traian, nu a Romei papale
(«Ortodoxia», nr. 3 (1978), p. 562— 3).
Contribuţia Părintelui profesor Ioan Coman la teologia ecumenică
modernă este substanţială. Am amintit deja din studiul său despre
Ortodoxia şi mişcarea ecumenică (Actes de ia Conference des Eglises
Orthodoxes (8— 18juilet, 1948), Editon uu Pacriarcat de Moseou,
Moscova, 1952, voi. (1, p. 5—8U. El rămâne unul din marii teologi
ortodocşi ai mişcării ecumenice din ultimele trei decenii, mai ales prin
cercetările sale asupra noţiunii de Tradiţie in literatura patristică, asu
pra «receptării» definiţiilor conciliare (The doctrinal definition of the
Council of Chalcedon and its Reception in ihe Orthodox Church oj the
East», in «The Ecumenical Review», voi. X X II, nr. 4, october, 1970,
p. 363—382), asupra raportului între Ortodoxie şi Biserica vechilor
catolici. Concluziile sale sunt extrem de importante şi actuale : prin
cipiul care stă la baza teologiei patristice este principiul ecumenicităţii.
Acest spirit ecumenic al Ortodoxiei se manifestă în principiul «iconomiei». Contrariul ecumenicităţii este izolarea, alienarea, sectarismul. în
iimp ce unii teologi ortodocşi, chiar români, au transformat dogmatica
şi simbolica într-o teologie comparativă polemică, criticând uneori in
mod exagerat şi fără discernământ doctrina celorlalte confesiuni, Pă
rintele Coman nu renunţă la principiul deschiderii spre ecumenism. Cu
cât Bisericile se apropie de sursa lor comună cu atât mai mult ele
descoperă unitatea lor în regula de credinţă, diversitatea lor în dome
niul istoric şi cultural. Iar în materie de adevăr şi ecumenicitate, in
strumentele pozitive de lucru sunt nu calomnia, ci onestitatea, compe
tenţa, discernământul şi dragostea, temelii nezdruncinate ale vieţii şi
în Biserică şi in societate (Sfăntid Vasile cel Mare şi Atarbies, sau
între calomnie şi onestitate, ignoranţă şi discernământ, izolare şi ecu
menicitate, în «Mitropolia Banatului», X X X III, 9— 10, 1983, p. 555).
Parte din această deschidere ecumenică este «simfonia» Părinţilor,
dialogul intre toate părţile Bisericii. După perioada conciliară, a sinoa
delor ecumenice, o teologie medievală se elaborează în Apus în afara
dialogului cu Răsăritul. Scolastica confirmă pătrunderea filozofiei în
teologie în detrimentul patristicii. Filozofia lui Aristotel este obligatorie
pentru expunerea sistematică-ştiinţifică a dogmei, zice Toma d’Aquino.
Or, «apelul la Părinţi», este important nu numai pentru a recunoaşte
istoria dezvoltării doctrinei, ci mai ales pentru a prelua spiritul lor
ecumenic şi irenic. Este adevărat că la încheierea perioadei clasice a
patristicii, cu Sfântul Ioan Damaschinul, marile doctrine ale Ortodoxiei
erau stabilite într-un întreg care poartă numele de Tradiţie. Damaschin
are o atitudine defensivă, dogmatică faţă de această Tradiţie conciliară :
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Nimic sâ nu se adauge. Aceasta tocmai din cauză că el n-a voit ca doctrina
Bisericii universale să se formuleze separat numai de o singură parte
a Bisericii, în afara dialogului între Orient şi Occident.
Părintele Profesor Coman a studiat mari subiecte teologice proprii
tradiţiei răsăritene : antropologia, hristologia, eclesiologia etc. Aceste
cercetări sunt adevărate izvoare ale teologiei române contemporane,
nu numai prin profunzimea şi modernitatea lor, ci şi prin frumuseţea
expresiei literare. Prinşi în critica ecumenismului şi a celorlalte con
fesiuni, deranjaţi de exigenţele teologiei moderne, teologii români încă
n-au explorat suficient aceste izvoare. In timp ce unii folosesc cuvinte
ce nu pot fi înţelese de alţii, sau o limbă artizanală, Părintele Coman
a creat un model de exprimare teologică. Este surprinzător, dacă nu
regretabil, că până acum nu s-a scris o temă do amploare asupra con
tribuţiei sale teologice.
Tratatul de Patrologie — cel dintâi tratat care se scrie la noi după
exigenţele teologiei moderne şi într-un stil literar «filocalic» autentic —
serveşte în primul rând nevoile didactice şi educative ale studenţilor
în teologie. Autoritatea părinţilor Bisericii sau apelul la părinţi con
stituie un element de referinţă pentru înţelegerea istoriei bisericeşti şi
a regulei de credinţă. Profesorul Coman rezumă contribuţia creatoare
a patristicii astfel :
1. Adoptarea erei actuale (creştine), respectată de toată planeta,
eră elaborată de daco-romanul Dionisie cel Mic ; 2. O nouă viziune în
istoria lumii, întruchipată în speranţă, muncă, rugăciune, creaţie şi
progres (epectasis) ; 3. Sfinţii Părinţi preţuiesc popoarele, zise barbare,
cărora le creează cultură prin invenţii de alfabete şi literaturi naţionale
(Ulfila, Mezrob, Pahomie etc.) ; 4. Literatura patristică cultivă un ecumenism real, promovând apropierea şi unirea Bisericilor prin sinoade
ecumenice, schimburi de vizite, circulaţie de opere şi idei, smerenie,
onestitate în raporturile interbisericeşti ; 5. Sfinţii Părinţi au cultul
păcii, pe care o consideră drept «mama tuturor bunurilor». Ei sunt
împotriva violenţei de orice fel şi socotesc războiul drept o «ucidere
organizată şi multiplicată» ; 6. Patristica a creat genul literar al filocaliei sau al râvnei după însuşirea frumuseţilor duhovniceşti, care duc
la desăvârşire ; 7. Sfinţii Părinţi preţuiesc omul ca pe chipul lui Dum
nezeu, dar îl şi ceartă pentru păcatele sale. Umanismul patristic cul
tivă, printre altele, două valori-i'orţă : logosul-raţiunea şi dragostea.
Oamenii patristici îşi trăiesc aievea credinţa sau concepţia lor. (Patro
logie, voi. I, Cuvânt înainte, p. 5— 6).
Tratatul este apoi cel mai competent ghid pentru a înţelege tex
tele ce se traduc azi la noi în colecţia «Părinţi şi scriitori bisericeşti».
Mulţi au tradus şi vor traduce în limba română din literatura patris
tică. Cu tratatul Părintelui Coman, cititorii şi mai ales studenţii au un
cadru teologic, istoric şi literar în care să interpreteze textele patristice.
Părintele Coman a redat teologiei ortodoxe coeficientul ei filozofic
şi literar, dar şi substanţa ei irenică. El a reabilitat prelegerea aca
demică şi predica. Cine nu-şi aminteşte de prelegerile sale despre scri
sorile de adio ale Sfântului Ignatie Teoforul, în drumul său spre a fi
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«măcinat» de dinţii fiarelor din arenele Romei ? Sau de patosul pe care-1
investea în prelegerea sa despre Logosul la Sfâitul Justin Martirul,
sau de modul în care se identifica cu j.ărinţii şi scriitorii care au plătit
c i sânge cuvântul şi scrisul lor ? Cine nu l-a înrudit cu celebrii ora
tori din istoria elocinţei creştine, atunci când apărea ca o torţă în
flăcărată înaintea iconostasului din biserica «Sfântul Spiridon» din
Bucureşti ? Nu găsesc alt cuvânt pentru a exprima caracterul unic al
personalităţii, moştenirii şi operei sale decât irini — pace. A vorbi
despre Dumnezeu, a lupta pentru adevăr, inseamnă a vorbi şi lupta
pentru pace. Teologia română ii este şi ii rămâne recunoscătoare pen
tru calitatea irenică a moştenirii şi operei sale : teologia irenică, uma
nism irenic, ecumenism irenic.
Pr. prof. Ion BRIA

TESTAMENT
Am ajuns şi am trecut de «vârsta psalmistului», când
omul simte că se apropie sfârşitul. Iar acest sfârşit impune
unele recapitulări pentru mine însumi şi unele hotărâri care
privesc situai ia soţiei mele.
— Fecior de ţărani din părţile Buzăului n-am cunoscut
alt secret în viaţă decât munca şi râvna pentru bine, frumos,
adevăr, dreptate şi nădejdea schimbării lumii într-o vale a
bucuriei, nu a lacrimilor. Momentan, aparenţele pledează pen
tru lacrimi, dar am convingerea că până la urmă binele va
birui. Am fost mistuit toată viaţa de dorinţa de a cunoaşte
şi de a mă lumina pe mine şi pe alţii prin ştiinţa care vine
din raţiune şi din harul Sfântului Duh. Plec de aici cu du
rerea că ştiu aşa de puţine lucruri. Am fost împătimit după
frumuseţe şi armonie sub toate formele şi la toate nivelurile.
— Am fost profesor şi rector al Institutului Teologic din
Bucureşti, unde am crescut inimi curate, devotate Bisericii
şi Ţării şi am stimulat multe inteligenţe. Am avut acolo ne
cazuri, dar şi satisfacţii. Am lucrat în domeniul ecumenismului, dar mentalitatea oamenilor se schimbă greu.
— Ca preot am avut bucurii de negrăit din partea suflefletului curat al credincioşilor. Crednicioşii ţin Biserica şi cu
credinţa şi cu partea materială.
— Ca om de ştiinţă am realizat câteva lucrări în dome
niul culturii greco-latine şi al patristicei, dar sunt încă de
parte de a-mi fi realizat planul propus la început. In afară
de volum ul: Patrimoniul spiritual geto-dacic şi patristic în
spaţiul carpato-danubian, cu deosebire la Dunărea de Jos,
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care va merge curând la tipar, mai am material pentru şase
volume : unul în domeniul culturii greco-latine şi umaniste,
în genere, in titu lat: Promethee cnez Eschyle et Platon şi cinci
in domeniul teologiei patristice : I. Teodiceea Sfinţilor Pă
rinţi ; 2. Antropologia patristică; 3. tiristologie patristică;
4. bcumenisrnut pairistic şi actualitatea l u i; 5. Sinteze de
istorie şi critică literară patristică. Dacă nu reuşesc să public
aceste volume în timpul vieţii, rog pe buna mea soţie, iar în
lipsa ei pe nepotul meu, preotul reire Coman, să încredinţeze
tot acest material părintelui profesor Ştefan Alexe şi înalt
Prea Sfinţitului Mitropolii Nicolae Corneanu spre a pregăti
volumele spre publicare şi a le publica fie în cadrul Institu
tului Biblic din Bucureşti, fie în cadrul Mitropoliei Banatu
lui, cu rugămintea ca drepturile de autor să fie date soţiei
mele, iar în lipsa ei, să se constituie un fond pentru procu
rare de texte patristice la Biblioteca Institutului Teologic din
Bucureşti (-- Sources chretiennes şi Corpus-ul de la Berlin).
— Am avut o viaţă de familie fericită, cum rar se găseşte
printre oameni. Sofia mea, Irina, de o rară distincţie perso
nală, bună, cultă, inteligentă şi harnică asemenea unei albine
mi-a stat continuu în ajutor, mai ales în momentele critice
din diverse îm prejurări: boală, operaţie, război, nedreptate.
De aceea îi rămân recunoscător în viaţa de aici şi de dincolo.
— Pe părintele Petre Coman, pe solia lui Lucica şi pe
copiii lor Ionuţ şi Alina i-am iubit ca pe propriii mei copii. Ei
vor primi din cele ale mele, prin soţia mea Irina Coman, tot
ce vor crede că le convine. Dacă, după adormirea mea, soţia
mea va fi copleşită de greutăţile sărăciei şi ale singurătăţii,
rog pe părintele Petre Coman şi soţia lui Lucica s-o adăpos
tească şi să o îngrijească până în ultimul ceas al vieţii ei.
Purtaţi-vă cu ea ca şi cu o mamă, aşa cum s-a purtat ea cu
voi, iubindu-vă cum v-am iubit şi eu. Dacă familiei preotului
Petre Coman îi este greu sau imposibil să facă acest mic sa
crificiu, atunci mă adresez, cu aceeaşi rugăminte, familiei
Viorel Popescu, iar în caz negativ şi aici mă îndrept către fa
milia Ion Minea, ori, în fine, căminului preoteselor văduve de
ia Viforâta.
— Rog călduros pe foştii mei studenţi şi ucenici preoţi şi
membri în incita ikrarhie, îndeosebi pe II.PP.SS.LL. Mitropob.
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liţi Nicolae Corneanu şi Teoctist şi PP.SS.LL. Episcopi Ro
man, Nesîor, Timotei, Gherasim Cucoşei şi Gherasim Cristea,
cum şi pe părintele profesor Ştefan Alexe să pomenească la
Sf. Proscomidie, in calde rugăciuni pentru iertarea păcatelor,
pe Ioan preotul şi lrina presbitera. Iar când. crucea mormân
tului — şi aşa veche şi din piatră poroasă şi friabilă — va cere
să fie înlocuită, rog pe înalţii ierarhi pomeniţi să-mi ridice
o cruce nouă, din piatră nouă şi mai luminoasă, cu aripi în
tinse şi mai rezistente, pentru ca la parusie şi la înviere să
am pe ce zbura întru întâmpinarea Domnului Judecăţii.
—
Pe soţia mea şi pe cei ce vor îngriji mormintele
noastre să-mi facă şi să ne facă toate pomenirile şi slujbele
după datina ortodoxă.
— Mi-a fost dragă ca ochii din cap cultura greacă, în
deosebi poezia, arta şi gândirea nemuritorului popor elen.
Clasicismul greco-latin e un panteon al frumuseţii, cum nu
se găseşte în nici o cultură a lumii. Frumuseţe a raţiunii, a
artei şi a vieţii. Sfinţii Părinţi sunt o liră a harului şi a lacri
milor după mântuire. Paginile lor mi-au creat o viziune nouă.
— Plec de aici ca să mă întâlnesc acolo cu înţelepţii cla
sici şi cu Sfinţii Părinţi.
Slavă lui Dumnezeu pentru toate.
s s /P r. prof. IO A N G. C O M A N
str. Traian 142, sector 3
cod 73.107 Bucureşti
Bucureşti,
30 ianuarie 1978
Sfinţii Trei Ierarhi
conform cu originalul
Pr. prof. C-TIN D R A G U ŞIN

CONTRIBUŢII APOLOGETICE
IN OPERA PR. PROF. DUMITRU STANILOAE
Orizontul extrem de larg al operei teologice a Pr. Prof. DUMITRU
STÂNILOAE oferă cercetătorului numeroase dovezi ale faptului că
preocupările acestui titan al Ortodoxiei nu s-au limitat doar la disci
plina pe care a ilustrat-o în chip magistral şi a îmbogăţit-o substanţial,
peste o jumătate de veac, ci ele s-au extins permanent, în mod creator
şi în domeniul altor discipline teologice, mai mult sau mai puţin în
rudite cu Dogmatica. Este propriu, de altfel, unui savant să abordeze
probleme interdisciplinare, deoarece odată ajuns la cunoaşterea în pro
funzime a domeniului cercetării sale, are cu siguranţă intuiţia exactă
a interdependenţei valorilor şi simte nevoia să iniegreze cât mai multe
dintre acestea în propriul său sistem de gândire.
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Aşa se explică, probabil, interesul pe care marele dascăl al teolo
giei româneşti l-a manifestat la un moment dat pentru tezaurul liturgic
al Bisericii Ortodoxe, dând la iveală o inedită tâlcuire dogmatică a
principiilor vieţii liturgice eclesiale, sub titlul de acum binecunoscut
«Spiritualitate şi comuniune in Liturghia Ortodoxă» (Craiova, 1986,
441) p.).
Un alt exemplu elocvent îl constituie cursul de Ascetică şi Mistică,
publicat in 1981 cu titlul «Spiritualitatea ortodoxă», care este o măr
turie nu doar a faptului că a fost timp de doi ani (1947— 1948) titular
al catedrei de Ascetică şi Mistică, ci îndeosebi a abordării spirituale
a doctrinei ortodoxe, de pe baze patristice, fapt confirmat şi de extrem
de densele note ce însoţesc volumele filocalice traduse.
Recent, un cercetător al operei Părintelui Stăniloae a descoperit
şi evaluat suficiente elemente ale unei teologii a religiilor, care pun în
lumină aspecte inedite ale creaţiei sale teologice '.
La cele semnalate mai sus s-ar putea insă adăuga, cu reală îndrep
tăţire, o altă latură, mai puţin cercetată a teologiei sale şi anume con
tribuţia apologetică, de mare profunzime şi noutate în acelaşi timp.
Deşi ocupă un loc relativ restrâns în vasta sa operă teologică, apolo
getica sau teologia fundamentală a constituit o preocupare permanentă
în ccrcetarea teologică, exprimată tot mai mult în studiile şi lucrările
Părintelui Stăniloae.
O explicaţie a interesului faţă de această disciplină o putem afla
în biografia marelui nostru teolog2, în care se consemnează că, între
anii 1929— 1932 şi 1936— 1937, a predat Apologetica la Academia teo
logică «Andreiană» din Sibiu. Probabil că această experienţă didactică
nu a rămas fără urmări şi de aceea, în persoana Părintelui Stăniloae
dogmatismul a fost permanent dublat de apologet. Dar mai poate fi
găsită şi o altă explicaţie, nu mai puţin plauzibilă decât prima şi pe
care o considerăm deplin confirmată de biografia sa : vremurile pe care
le-a străbătut părintele profesor, de la secularismul incipient din pe
rioada interbelică, până la ateismul militant ce i-a urmat în societatea
noastră, l-au determinat să devină apologetul credinţei în general şi
al Ortodoxiei în special. Şi dacă totuşi nu a scris o carte în mod ex
plicit de apologetică, deşi unele din operele sale pot fi îndreptăţite să
fie considerate ca aparţinând acestei discipline teologice, e pentru că
alţii nu ar fi permis, într-o anumită perioadă, să apară o astfel de
lucrare.
în cele ce urmează ne-am propus să analizăm unele aspecte apo
logetice din opera Pr. Prof. Dumitru Stăniloae şi să evidenţiem carac
terul de noutate şi de actualitate al acestora, precum, şi importanţa
lor în configurarea unei noi Apologetici ortodoxe.
1.
P ro f. D r. R e m u s R us, Spre o teologie a religiilor Jn viziunea Părintelui
Dumitru Stăniloae, în v o i. « P e rso a n ă ş i co m u n iu n e » , S ib iu , 1993, p. 521— 531.

Pr. Prof. D.\ Mircea Păcurarii!, Preotul prolcsor şi arm bm icia n
Stăniloae — Câteva coorcloiw.tc biogntlice, in voi. cit. supru, p. I — 13.
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Primele elemente de apologetică (in afara cursului menţionat mai
sus şi la care n-am avut acces) le aflăm in cartea Părintelui Stăniloae
apărută în 1939 la Sibiu cu titlul «Ortodoxie şi Românism», în care,
după cum se cunoaşte, sunt adunate mai multe studii şi articole, pu
blicate mai întâi in «Gândirea» şi în «Telegraful român». Modul în
care autorul caută să dea răspuns marilor probleme cu care se confrun
tau Biserica şi societatea românească în acea perioadă istorică este
inedit, depăşind reminiscenţele influenţelor scolastice, ce se făceau încă
simţite in teologia noastră. Stilul apologetic al acestei cărţi era carac
terizat de un contemporan al autorului în termenii următori : «Apolo
getica sa nu are, desigur, sistematizarea celei a prof. Vasile Găină, a
mitropolitului Irineu Mihălcescu sau a prof. Ioan Gh. Savin. Ea se
apropie mai degrabă de apologetica lui Nichifor Crainic, fiind tot un
fel de scrutare a problemelor vremii, in lumina învăţăturii creştine»:1.
Tocmai în aceasta consta noutatea şi anume că teologia ortodoxă româ
nească se angaja, prin marele gânditor de la Sibiu, într-un dialog
deschis cu filosofia şi cultura, cu ştiinţa şi arta, într-un cuvânt, cu
toate componentele vieţii spirituale din ţara noastră.
Este drept că Nichifor Crainic se angajase ceva mai devreme in
acest dialog, creator de valori, dar stilul de apologet al părintelui
Stăniloae era oarecum diferit, mai apropiat de izvoarele patristice şi
bizantine ale spiritualităţii ortodoxe. De altfel, în medalionul pe care
i-1 consacră în cartea sa «Apologeţi creştini-români şi străini», prof.
Emilian Vasilescu nu omite să facă şi o distincţie între cei doi mari
teologi şi gânditori : «Pe când Nichifor Crainic apără creştinismul şi
ortodoxia românească, venind parcă din afară, din vâltoarea vieţii şi
a problemelor culturii, prof. Dumitru Stăniloae îţi face impresia că
porneşte dinlăuntrul teologiei, din miezul dogmatic al problemelor, pro
iectând lumina adevărului creştin asupra realităţilor culturale, sociale
şi naţionale»
Una dintre cele mai importante teme dezbătute în cartea citată
mai sus este aceea a raportului dintre creştinism şi naţionalism, mai
concret dintre ortodoxie şi românism. Soluţia acestei probleme o gă
seşte părintele Stăniloae pornind de la Revelaţie, conform căreia na
ţiunile sunt realităţi voite de Dumnezeu. Pe baza acestui dat revelat
se poate afirma în chip antinomic, propriu teologiei ortodoxe, că învă
ţătura creştină, deşi este una şi unitară, rodeşte diferit în naţiunile
diverse ale acestei lumi. în acest sens, «Ortodoxia, deşi universală în
destinaţia ei transcendentă după izvorul de unde îşi revarsă învăţă
turile şi puterile, n-a putut rămâne atârnată în văzduhul ce pluteşte
pe deasupra neamului nostru, ci a pătruns în spiritul lui, operând în
el anumite prefaceri»
Aşa se explică existenţa atâtor calităţi sau
daruri în sufletul românului, în care stăruie o tainică legătură cu cos3. E m ilia n V a s ile s c u ,
p. 83.
4. Ibidem, loc. cit.
5. D u m itru

.4po/oc/c(;

creştini — români şi străini, B u c u re ş ti,

S tă n ilo a e , Ortodoxie şi Românism, Sibiu,

1939, p. 37.
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moşul şi o adâncă dragoste pentru pământul din care iese hrana, o ar
monie între simţire şi raţiune, o minunată împletire de seninătate şi
duioşie(i. Cu alte cuvinte, specificul naţional nu trebuie înlăturat sau
negat, ci dimpotrivă transfigurat prin duhul Ortodoxiei, singurul care
asigură un echilibru stabil între local şi universal.
Vor trece mai bine de 50 de ani până când vremurile vor îngădui
părintelui Stăniloae să revină şi mai profund, mai substanţial asupra
acestei probleme printr-o lucrare de mare valoare, o adevărată apologie
a specificului nostru ortodox cu titlul sugestiv «Reflexii despre spiri
tualitatea poporului român» (Craiova, 1992). în paginile acestei lucrări
este descris nu doar raportul dintre ortodoxie şi românism, ci rodul
însuşi al îmbinării caracterului latin al poporului nostru cu creştinismul
ortodox, definit prin spiritul unic de sinteză complexă. «Noi nu sun
tem, afirmă părintele Stăniloae, nici unilateral raţionalişti ca latinii
din Occident, sau ca grecii, care au influenţat latinitatea occidentală,
nici unilateral mistici ca slavii sau ca popoarele asiatice şi africane,
caracterizate de un panteism total prin religiile lor impersonaliste, ci
unim luciditatea raţională a latinităţii personaliste, cu sentimentul de
!aină, prezentă in toate,d ar o taină luminoasă, în cârc s..- poate ina nta
la nesfârşit şi care nu ne anulează ca persoane originale in sentimentul
unităţii de comuniune pe care îl trăim» 7.
Există un subcapitol în această carte intitulai «Universalul intr-o
superioară sinteză şi umanizare», în care autorul face o incursiune în
istoria spiritualităţii româneşti şi reuşeşte să demonstreze, cu fapte isto
rice, că ori de câte ori spiritul românesc s-a deschis spre creaţiile
spiritului uman de pretutindeni, s-a îmbogăţit, dar prin asimilare şi
autohtonizare, nu prin imitaţie sterilă. «Tendinţele şi curentele de
oriunde, intrând în spiritul românesc într-o sinteză şi osmoză supe
rioară, devin cu adevărat un universal unitar şi echilibrat, în care nici
una din ele nu este intolerantă faţă de alta, nu caută să o excludă,
nu provoacă stări de exclusivism implacabil» s.
Concluzia acestei evaluări a trăsăturilor esenţiale şi fundamentale
ale poporului român este de o actualitate stringentă, tot mai mult con
firmată la acest sfârşit de secol şi mileniu : spiritul românesc lucid,
echilibrat şi in acelaşi timp de o tainică profunzime, este chemat să
reprezinte o intermediere generoasă între naţiuni, pe o scară mondială.
«Spiritualitatea noastră poate da Occidentului forţa iar Orientului cla
ritatea unui adevărat umanism, care să se folosească şi de luciditatea
Occidentului şi de elanul generos şi inepuizabil al Orientului»9.
între cele două lucrări citate anterior şi de p. prof. D. Stăniloae,
separate de mai bine de o jumătate de veac, se află însă una, ce re
prezintă poate cel mai elocvent stilul apologetic, devenit uneori chiar
olemic al marelui nostru dascăl de teologie, asupra căreia ne propunem
6.
7.
1992. p.
8.

Em ilian V a s ile s c u , op. cit., p. 85.
D u m itru Stănilcae, Reflexii despre spiritualitatea poporului român, Craiova,
H.

Ibictem, p. 101.
9. Ibidcm, p. 103.
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să stăruim în continuare. Este o carte de tinereţe sau poate de matu
ritate, care a putut fi scrisă doar atunci când, la fel ca şi 50 do ani
mai târziu, teologii puteau să se angajeze în dialog deschis cu ceilalţi
oameni de cultură din societatea românească. Este vorba de lucrarea
«Poziţia d-lui Lucian Blaga faţă de creştinism şi ortodoxie», în care
părintele Stăniloae polemizează cu unul dintre cei mai cunoscuţi filo
zofi români din acest secol. Calitatea de apologet este pe deplin con
firmată de această lucrare, în care se apără, cu dovezi raţionale, reali
tatea celor trei adevăruri, care formează obiectul Apologeticii sau al
Teologiei Fundamentale Răsăritene : adevărul religiei, adevărul creş
tinismului şi adevărul Ortodoxiei, acesta din urmă în expresia sa
românească.
Citind lucrarea aceasta a părintelui Stăniloae, nu poţi să nu faci
comparaţie cu opera unui Justin Martirul şi Filosoful sau Clement Ale
xandrinul, marii apologeţi ai creştinismului din epoca persecuţiilor ro
mane, care, cunoscând filosofia şi ştiinţa timpului lor, găseau cele mai
temeinice răspunsuri la atacurile filosofilor necreştini şi reuşeau sâ de
monteze pas cu pas toate construcţiile lor aberante, evidenţiind unici
tatea şi superioritatea creştinismului.
Tot astfel procedează şi părintele Stăniloae, în deplină cunoştinţă
de cauză, căci era foarte familiarizat cu filosofia germană, de care era
dependent Lucian Blaga, iar în afară de aceasta şi diferit de filosoful
de la Cluj, el cunoştea bine şi ceea ce se afla la baza acestei filosofii,
adică teologia protestantă.
Spre a exemplifica modul în care se face apologetică în această
lucrare, ne vom referi în cele ce urmează la ultimele două capitole ale
sale. Penultimul capitol, intitulat «Ortodoxia românească şi mitul d-lui
Blaga», cuprinde o analiză a operei «Spaţiul mioritic», în contextul mai
larg al sistemului filosofic al lui Lucian Blaga. Părintele Stăniloae
dovedeşte, fără putinţă de tăgadă, că cele câteva trăsături ale spiri
tualităţii ortodoxe româneşti, prezentate în această lucrare, nu sunt
înţelese corect de filosofi, ci dintr-o perspectivă occidentală, reducţionistă şi simplistă. «Lucian Blaga prezintă omul ortodox ca pe o fiinţă
total inactivă ce aşteaptă într-o pasivitate completă coborârea trans
cendentului. Dar, afirmă părintele Stăniloae, e de remarcat că doctrina
predestinaţianistă n-a apărut niciodată în cuprinsul Ortodoxiei, ci este
specifică protestantismului şi cu deosebire calvinismului» 10.
Sintagma folosită de Blaga «transcendentul care coboară» nu tre
buie înţeleasă simplist, în opoziţie doar cu efortul omului de a se
ridica spre transcendent, aşa cum înţelege catolicismul şi protestantis
mul, ci mult mai nuanţat, în toată complexitatea ei. «Răsăritul ortodox
nu e dominat numai de convingerea că transcendentul coboară, ci şi
de conştiinţa că el nu coboară decât dacă omul se sileşte prin efor
turile proprii să se facă apt să-l primească» n .
10. D u m itr u S tă n ilo a e , Poziţia domnului Lucian Blaga Iată de Creştinism şi
Ortodoxie, B u c u r e ş t i 1993, p. 93.
11. Ibidem, lo c . c it.
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Făcând dovada că nu a înţeles specificul Ortodoxiei româneşti,
Blaga construieşte celebrul, de acum, mit al Marelui Anonim, care
«departe de a se coborî condescendent şi iubitor spre făptură sau de
a o lăsa pe aceasta să se apropie de el, veghează cu teamă la păstrarea
distanţei. El nici nu coboară la făptură, nici nu îngăduie făpturii să
se înalţe spre el... E un Mare anonim mic şi fricos. E o plăsmuire ab
surdă, căci o fiinţă supremă trebuie să aibă atributul de absolută, iar
absolutul nu se poate teme şi nu are de cine se teme»
O astfel de concepţie filosofică, ascunsă sub o mască religioasă,
are fâră îndoială un caracter antiortodox şi deci antiromânesc, evi
denţiat de părintele Stăniloae şi prin alte exemple : «in filosofia d-lui
Blaga nu există comuniune, eul e inchis in sine şi in iluziile sale. Nu
cunoaşte nimic din realitate, nu ştie de există vreun semen şi nu poate
recunoaşte nici o datorie de a-1 iubi, dacă pilda ce i-o dă Marele Anonim,
care trebuie privită ca o lege fundamentală a vieţii, este aceea a egois
mului şi a temerii de altul» i:t.
La sfârşitul acestor consideraţii, părintele Stăniloae îşi justifică
demersul apologetic printr-o dublă motivaţie : «Pe de o parte nici un
alt filosof român nu a contestat făţiş Revelaţia divină şi dumnezeirea
lui Iisus Hristos, iar pe de alta se impunea imprăştierea unui echivoc
ce persistă în jurul filosofiei d-lui Blaga... Dânsul, construindu-şi din
termenii teologiei creştine o faţadă atrăgătoare, ispitea lumea să se
apropie de un interior în care nu se mai afla aproape nimic creştin»
Apologetul din persoana părintelui Stăniloae nu putea rămâne indife
rent faţă de pericolul pe care îl reprezenta concepţia filosofică deistă
a lui Blaga, care atenta la puritatea şi autenticitatea Ortodoxiei româ
neşti, aşa cum altădată politeismul elenistic la noua religie, a Mântui
torului Hristos.
Vom trece acum la ultimul capitol al lucrării, intitulat «Cosmologia
d-lui Lucian Blaga», în care părintele Stăniloae întreprinde o analiză
pertinentă a cărţii filosofului, apărută în 1940 cu titlul «Diferenţialele
divine». «Piatra unghiulară a cosmologiei d-lui Lucian Blaga, observă
rărintele Stăniloae, este teza că Marele Anonim se poate reproduce ad
infinitum, fără a se istovi. Dar Marele Anonim se fereşte de a des
cătuşa aceste posibilităţi ale sale, ca să nu se ivească centre multiple
cu existenţă autonomă, ceea ce ar echivala cu o adevărată anarhie...
Purtat de grija egoistă de a-şi salva poziţia de centru unic al tuturor,
Marele Anonim îşi reţine posibilităţile majore de înfăptuire şi lasă
libertate de realizare numai celor mai modeste» ,r’.
Această concepţie filosofică cosmologică este, cum uşor se poate
observa, aservită panteismului, căci consideră lumea o emanaţie din
Dumnezeu. «Diferenţialele divine» nu sunt altceva decât, nişte entităţi
minime, reproduceri ale părţilor de margine ale fiinţei acestui «Tot
divin».
12.
13.
14.
15.

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p.
p.
p.
p.

96.
97— 98.
100.
102.
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Răspunsul apologetic al părintelui Stăniloae nu se lasă aşteptat ;
el capătă uneori o tonalitate polemică, impusă de gravitatea problemei.
«Ce scop are lumea în concepţia d-lui Lucian Blaga ? Nici unul. Totul
e zădărnicie fără sfârşit, un efort tantalic, ce nu duce la nici o ţintă.
Aceasta se explicăp rin faptul că filosoîia sa este o filosofie a lucrurilor
şi a forţelor impersonale» l0. Tocmai de aceea, pentru a demonstra in
consistenţa sistemului elaborat de Blaga, părintele Stăniloae face apo
logia persoanei umane, create de Dumnezeu din iubire şi în vederea
comuniunii nesfârşite cu El. Numai prezenţa persistentă a iubirii de
Dumnezeu in sufletul omenesc întreţine viaţa spirituală pe pământ şi
creează tot ce e nobil în istorie. Iar Dumnezeu, fiind El însuşi Per
soana absolută, nu a creat bucăţele impersonale, ci persoane cu care
să stea în comuniune, pe care le-a destinat unei vieţi eterne. Iubirea
lui Dumnezeu face pe om fiinţa eternă 17.
Concluzia este aceea că sistemul filosofic al lui Blaga se îndepăr
tează, dacă nu cumva se opune total învăţăturii creştine. Cosmosul, în
loc să devină tot mai transparent pentru prezenţa sa şi lucrarea lui
Dumnezeu prin el, este supus unor legi impersonale, de o repetiţie
monotonă şi fără sens. Pierzând capacitatea de a revela pe Dumnezeu,
el devine tot mai opac, tot mai greu de înţeles şi ameninţă să-l înăbuşe
in sine pe om, care nu mai tinde să devină conştiinţa lumii, ci slavul ei.
Cât de departe de această perspectivă eronată se situează cosmo
logia ortodoxă, care tinde să vadă în om inelul de legătură dintre Dum
nezeu şi creaţie şi în acelaşi timp conştiinţa şi preotul cosmosului. Ma
teria acestei lumi nu emană din fiinţa lui Dumnezeu, care s-ar divide
la nesfârşit, în baza unei legi impersonale, căreia i se supun toate.
Potrivit teologiei ortodoxe, materia se întemeiază pe spirit sau este
concentrare de spirit iar prin aceasta se oferă posibilitatea ca spiritul
omului, luminat de Spiritul suprem, Dumnezeu, să devină tot mai
transparent prin materia trupului său şi apoi prin materia lumii.
Această perspectivă luminoasă este prezentată de părintele Stăniloae
in a sa «Teologie Dogmatică Ortodoxă», care se dovedeşte a fi nu doar
o operă monumentală închinată doctrinei ortodoxe, ci şi, într-o anumită
măsură, o lucrare cu valenţe apologetice. Vom încerca, în acest sens,
să argumentăm această teză, scoţând în evidenţă acele elemente care
ni se par a fi nu doar simplu de natură apologetică, ci oferind posi
bilitatea configurării unei noi apologetici ortodoxe, care ar corespunde
infinit mai mult exigenţelor dialogului dintre teologie şi cultură, decât
vechile manuale.
Să facem mai întâi o precizare de natură metodologică. Toate ma
nualele de dogmatică româneşti din secolul nostru. începând cu cel al
Mitropolitului Irineu Mihălcescu, dar cu excepţia celui din 1958 pentru
Institutele Teologice, se deschid cu o parte numită Dogmatica prin
cipială sau Dogmatica generală. Această parte reprezintă de fapt un
manual condensat de Teologie Fundamentală sau Apologetică, în care
16. Ibidem, p. 108.
17. Ibidem, p. 115.
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sunt tratate temele specifice acestei discipline : religia, revelaţia, Dum
nezeu, sufletul omenesc.
Părintele Stăniloae reţine pentru manualul său din 1978, care este
de fapt, in opinia tuturor specialiştilor, mai mult decât un manual, o
singură temă de apologetică şi anume Revelaţie, cu care se deschide
volumul I.
Manualele clasice de apologetică tratau mai întâi tema religiei,
originea şi fiinţa acesteia. Inversând locul acestor două teme, părintele
Stăniloae demonstrează că de fapt aceasta este singura ordine valabilă
a abordării lor. Nu se poate vorbi despre Religie ca legătură liberă şi
conştientă a omului cu Dumnezeu, dacă n-ar exista, primordial, actul
de revelare de Sine al lui Dumnezeu, prin care se şi instituie, originar,
relaţia om-Dumnezeu. Fie că e vorba de Revelaţia naturală, fie că e
vorba de cea supranaturală, iniţiativa aparţine exclusiv lui Dumnezeu
şi prin aceasta se pune un fundament etern şi imuabil, pe care se va
întemeia orice relaţie între creator şi făptura Sa. Din această perspec
tivă, cosmosul, ca rod al voinţei lui Dumnezeu, adus la existenţă din
nimic, se poate intercala în dialogul lui Dumnezeu cu omul, dovedind
prin aceasta că ţ oartă pecetea raţionalităţii pe care i-a imprimat-o
Logosul divin, aceeaşi pecete într-un grad superior fiind imprimată şi
în persoana umană. Cu alte cuvinte, se poate vorbi de o raţionalitate
a croaţiei, care mărturiseşte despre o Raţiune supremă, veşnică, ce o
gândeşte din veci şi despre o altă raţiune, cu început în voinţa celei
dintâi, care poate gândi la rândul ei, îmbogăţindu-se continuu, această
raţionalitate plasticizată.
Datele ştiinţei, pe care orice apologet trebuie să le cunoască, nu
fac altceva decât să confirme substratul raţional al materiei prin afir
maţia că orice particulă din cosmos este un micro-univers informaţional.
Căutând să cunoască sensul sau adevărul lucrurilor, pentru a se sluji
de ele, omul tinde neîncetat să cunoască sensul existenţei sale şi al
lumii. <-Iar sensul acesta, afirmă părintele Stăniloae, nu ni-1 poate da
decât perspectiva eternităţii existenţei noastre. Mai mult, în conştiinţa
noastră de noi înşine e implicată, odată cu căutarea sensului existenţei
noastre şi voinţa de a persista în eternitate, pentru a adânci la nesfârşit
sensul existenţei noastre şi al întregii realităţi» 1P.
Analizând problema Revelaţiei, părintele Stăniloae atacă tangen
ţial şi problema Religiei. Spre deosebire, însă, de vechile manuale, el
defineşte factorul subiectiv, omul, nu doar prin suflet sau partea spi
rituală a fiinţei, cu carc acesta poate intra în relaţie cu Dumnezeu, ci
utilizând conceptul de persoană, care ne descoperă mai mult din inde
finitul de taină al omului. De aceea şi Cel pe care îl caută omul, după
care însetează şi spre care năzuieşte continuu. Dumnezeu, trebuie să
aibă caracterul de persoană şi anume Persoana absolută, sursă veşnică
a existenţei pe care o dăruieşte liber din Sine. Prin aceasta însă, înţe
legem. că la baza Religiei stă dorinţa după comuniune, sădită de Dum18.
v o i. I, p. 14.
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nezeu în om, singura modalitate de a creşte la nesfârşit în iubire şi
cunoaştere. Setea de transcendent a omului n-o poate împlini decât
o fiinţă transcendentă cu caracter personal, căci numai persoana re
uneşte în sine în chip antinomic adâncul de taină al fiinţei cu desco
perirea de sine, prin ieşiri binevoitoare, spre a împărtăşi la nesfârşit
şi altora din bucuria existenţei.
Deşi ne vom opri aici cu analiza, care ar putea continua, putem
concluziona că tratând tema Revelaţiei naturale, cu care va trebui de
aici înainte să se deschidă orice manual de apologetică, părintele
Stăniloae a pus într-o lumină nouă şi celelalte teme majore ale Teolo
giei Fundamentale, Dumnezeu, omul şi religia. Aceasta pentru că, aşa
cum afirma odinioară prof. Emilian Vasilescu, a făcut apologetică ple
când de la analiza dogmatică a adevărurilor de credinţă.
Sunt şi alte locuri în Dogmatica părintelui Stăniloae care conţin
elemente apologetice şi care aşteaptă să fie încadrate într-un sistem,
spre a fi mai uşor accesibile celor interesaţi. Acestea toate constituie,
considerăm, o dovadă peremptorie că prin părintele Stăniloae nu nu
mai dogmatica a beneficiat de o substanţială îmbogăţire şi adâncire, ci,
în egală măsură şi apologetica ortodoxă românească.
Pr. L e c t. Ş T E F A N B U C H I U
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A urelian Sacerdoteanu 1

Omul A. S. a fost totuşi un privilegiat de soartă. Ne referim pre
dilect la locul de obârşie. Natura plaiurilor vâlcene conferă oamenilor
o notă specifică, care concură la manifestarea demnităţii lor. Zona de
la sudul munţilor Căpăţânii, cheile străbătute de apele năvalnice, dea
lurile molcome presărate cu păduri, livezi de pomi fructiferi şi fru
moasele gospodării care în anotimpul cald te încântă cu explozia de
culori a vaselor cu flori ce se bucură de aer şi lumină pe prispele
caselor, se constituia mediul ambiant al copilăriei lui A. S. La zi de
sărbătoare eşti martor la o spontană paradă a portului vâlcean, la care
linia şi culoarea conferă purtătorilor un cuantum din demnitatea amin
tită mai sus. Incontestabil, în deceniile acestui secol metamorfoza a
contribuit şi în accastă zonă la mutaţii majore şi totuşi există încă
preocupări ca tradiţiile să fie perpetuate. Am amintit fugar câteva din
caracteristicile zonei vâlcene pentru ca să accentuez că în acest context
zona de la poalele masivului calcaros Buila—Vânturariţa, străbătută de
1.
A u r e lia n
a n u l I, nr. 9/1939, p. 8.
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apele râului Bistriţa cu ale ei celebre chei şi peşteri presărate pe versanţii abrupţi s-au constituit loc de refugiu la momente de restrişte,
dar şi de viaţă sihastră care a condus la afirmarea în timp a aşeză
mântului monahal Bistriţa, atât pe plan spiritual cât şi pe cel cultu
ral 2. Prin preocuparea Craioveştilor, aşezământul a prosperat, iar
atunci când vicisitudinile l-au marcat s-au găsit continuatori de gând
şi faptă pentru a acţiona să-l refacă şi să-l amplifice. Pe firul acestei
ape, printre vâlcele sunt presărate satele componente ale localităţii
Costeşti ai căror locuitori, pe lângă activităţile de pluguri, crescători de
animale, pomicultori, au deprins şi transmis din generaţie in generaţie
şi meseria de pietrar. Realizările lor sunt componente a multor con
strucţii monahale, boiereşti şi orăşeneşti. Aceasta era ambianţa în care
preotul Nicolae Sacerdoţeanu şi-a desfăşurat activitatea. A fost un ade
vărat sacerdot având o mare înrâurire asupra enoriaşilor şi a propriei
familii. Exemplul de bun gospodar a constituit un stimulent pentru
mulţi sâ facă ce făcea şi popa, şi rău nu le-a fost. Ca o notă aparte
este demn să amintim că în parohia pe care a servit-o ani de zile a
introdus o formulă ca noul născut să primească la botez numele sfân
tului sau mucenicului zilei de naştere. Ca atare localitatea Costeşti se
constituia în acest sens la început de secol o excepţie.
A. S. s-a născut3 la 20 decembrie 1904. Şcoala primară a urmat-o
in satul Ferigile, comuna Costeşti până în anul 1915. Cursul inferior
al liceului l-a urmat în cadrul liceului «Alexandru Lahovari» din
Râmnicu Vâlcea. Au fost anii grei ai primului război mondial, anii
ocupaţieiacestui teritoriu de către inamicul interesat de a obţine cât
mai mult de la populaţie. Pe această cale ocupanţii asigurau atât ne
cesităţile frontului cât şi ale familiilor lor cu tot ce puteau stoarce de
pe aceste plaiuri româneşti. A. S. a fost martor la multele din fărăde
legile care se petreceau zi de zi. Era ceva discrepant cu atmosfera
anilor copilăriei, cu poveştile de la gura sobei sau cu cele auzite la
ore de seară, fie în ambianţa unei clăci ori şezători, fie la o stână.
Acum la anii adolescenţei îi prezenta viaţa cu elemente zilnice vicisi
tudinile şi durerile pe care oamenii locului le îndurau cu credinţa
neştirbită că trebuie să vină izbăvirea ; entru neamul românesc.
A. S. s-a născut în ambianţa creatoare şi păstrătoare de istorie,
a avut prilejul să vadă sipete cu înscrisuri doveditoare a drepturilor
2. I. Io n e s c u -D u n ă re a n u , M ih a il C ris te s c u , « I tin e ra re in n o r d u l O lte n ie i» , Buc.,
1978, p. 29— 3 1 : C o s te a M a r in o iu , « Itin e ra re V â lc e n e » , B uc., 1987, p. 100— 103;
M ir c e a P ă c u r a r iu , « Is to ria B is e r ic ii O r to d o x e R o m â n e » , v o i. I, B uc., 1980, v o i. II,
Buc., 1981 ; Io a n ic h ie B ă la n , « V e tr e de s ih ă s tr ie ro m â n e a s c ă — s e c o le le I V — X X » ,
Buc., 1982, p. 273— 276, 4-1— 447, 486, 5 4 4 ; C . A le s s a n d re s c u , « D ic ţio n a r g e o g r a fic
a l ju d e ţu lu i V â lc e a » , B u c., 1880; M a r ia S o v e ja , I u lia G h e o rg h in a , M a r c e l D u m itru
C iu c ă , « În d ru m ă to r în A r h iv e le C e n tra le » , v o i. 1, p a rte a I, B uc., 1971, p. 38— 39,
19— 52 c u b ib lio g r a f ie .
3. A .N .- D .A .I.C ., fo n d A u r e lia n
S a c e rd o ţe a n u , in v . 1715, d o s a r 1/1904— 1932;
A u r e lia n S a c e rd o ţe a n u , « M e m o riu de t it lu r i şi lu c ră ri» , Buc., 1937.
I. Ib id e m , d o s a r 3/1915— 1937.
5.
C o r n e liu T a m a ş. « Is to ria R â m n ic u lu i» , R â m n ic u V â lc e a , 1-994. p. 168— 177;
G h e o rg h e D u m itr a ş c u , C o r n e liu T a m a ş, « B ib lio g ra fia is t o r ic ă a ju d e ţ u lu i V â lc e a » ,
R â m n ic u V â lc e a , 1995.
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primite ca moştenire sacră, a avut posibilitatea de a citi vechi tipărituri
cu caractere chirilice, toate fiindu-i treaptă pregătitoare şi definitorie
a drumului pe care urma să îl parcurgă în anii vieţii. Venirea la Bucu
reşti pentru a urma cursul superior al liceului l-au purtat tocmai spre
gimnaziul care acum căpăta statutul de liceu0 ca urmare a prestigiului
obţinut in deceniilc anterioare prin competenţa corpului didactic,
prin rezultatele obţinute de absolvenţii promoţiilor premergătoare.
Liceul «Gheorghe Şincai» a fost totodată şcoala celor cu resurse
modeste, veniţi să înveţe şi să servească societatea românească. A. S.
a urmat secţiunea modernă. Suntem datori să amintim şi faptul că
în primele decenii ale acestui secol, gimnaziul şi liceul «Gheorghe
Şincai» a colaborat cu Arhivele Statului, fiind o pepinieră de cadre
pentru această instituţie. Ne referim la o serie de cadre didactice care
îşi desfăşurau activitatea şi în această instituţie, trezorieră a mărturi
sirilor trecutului. Directorul gimnaziului şi apoi al liceului, Gheorghe
Nedioglu
a fost ani de zile şi adjunctul directorului general Dimitre
Onciul. După dispariţia acestuia, deşi s-a retras de la Direcţia Generală
a Arhivelor Statului, a rămas în raporturi permanente cu cei care au
urmat, iar pe alţi colegi i-a determinat să lucreze şi la Arhivele Sta
tului. Amintim în acest sens8 pe profesorul Ion Constantin Dobrescu,
director adjunct al liceului «Gheorghe Şincai» şi adjunct al lui Constan
tin Moisil şi A. S. la Arhivele Statului. Tot de aici a fost «lansat»
şi Virgil Arbore care împreună cu Mihai Regleanu au fost primi custozi
ai Muzeului Arhivelor Statului0, sub conducerea onorifică ca direclor
a lui George Olazevschi
In anul 1924 A. S. obţinea 11 diploma de absolvent al liceului
«Gheorghe Şincai». Cele amintite anterior i-au determinat următorii
ani de pregătire. S-a înscris12 şi a urmat Facultatea de Filozofie şi
Litere din Bucureşti, concom.itent frecventând 1:1 şi cursurii' Şcolii de
Arhivistică şi paleografie ce fusese creată în cadrul Arhivelor Statului.
Setea de cunoaştere l-a determinat să participe M şi la activităţile Se
minarului Pedagogic Universitar «Titu Maiorescu» din Bucureşti. Toate
aceste forme de învăţământ le-a finalizat în anul 1927. Utile în timp
s-au dovedit şi cursurile libere ale anului I pe care le-a frecventat 1:5
6. V i r g i l i u Z. T e o d o re s c u , « P ro fe s o ru l G h e o r g h e N e d io g lu — S c h iţă d e p o r 
tret», în « R e v is ta A r h iv e lo r » , a n u l L X I X , v o i. L I V , p. 415— 426; « A n u a r u l lic e u lu i
G h . Ş in c a i d in B u c u r e ş ti pe a n ii 1892— 1942», Buc., 1942.
7. A .N . fo nd D .G .A .S .. S tato d e p la tă .
8. N o t a 6.
9. V i r g i l i u Z. T e o d o re s c u , « M u z e u l A r h iv e lo r — 50 d e a n i de e x is te n tă » , în
« R e v is ta A r h iv e lo r » , a n u l LIII, v o i. X X X V I I I , p. 364— 367.
10. G e o rg e O ls z e w s k i. p a s io n a t c o le c ţ io n a r de r e lic v e is to r ic e , a rtă p la s tic ă ,
a a v u t c o n t r ib u ţ ii la o rg a n iz a r e a M u z e u lu i A r h iv e lo r S ta tu lu i, M u z e u lu i T o m a Ste lia n , p u b lic iş t 
i i . A .N .- D . A .I.C ., fo n d « A u r e lia n S a c e rd o te a n u » , in v . 1715, d o s a r 3/1915— 1917,
A u r e lia n S a c e rd o te a n u , «M e m oriu ...» .
12. Ibidem.
13. Ibidem.
14. Ibidem.
15. Ibidem.
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ia Facultatea de Teologie în anul 1924. Suntem datori să remarcăm că
prezenţa la cursurile instituţiilor enunţate mai sus l-au evidenţiat pen
tru profesorii şi colegii săi ca o adevărată promisiune pentru viitorul
istoriografiei româneşti. Ca atare, pentru depăşirea dificultăţilor de na
tură materială a fost incadrat la Arhivele Statului. Edificatoare in acest
sens este o cerere I(i din anul 1926 a studentului A. S., din anul II şi
elev al şcolii de paleografi-arhivari prin care arăta că neavând aite
mijloace de existenţă solicita angajarea la Arhivele Statului. La 10 fe
bruarie 1926 rezoluţia directorului general, Constantin Moisil, men
ţiona «...se va avea in vedere la primul loc vacant...». La 17 septem
brie 1926 A. S., student anul III al Facultăţii de Filozofie şi Litere, a
fost numit 17 copist paleograf pe locul rămas vacant. Ulterior, la 14 de
cembrie 1926 A. S. solicita 18 să fie înscris la examenul pentru defi
nitivarea pe post. Au fost susţinute probe la caligrafie şi istorie.
Cât de interesat era A. S. de viaţa ştiinţifică a acelor ani credem
că o demonstrează cererea 1!l formulată la 8 aprilie 1927 când in cali
tate de ajutor arhivar II solicita un concediu pentru a putea participa
la Congresul de Bizantinologie care in acel an era găzduit în Jugoslavia la Belgrad. A. S. menţiona că dorea să participe ca student al
Facultăţii de Filozofie şi Litere şi al Şcolii de Arhivistică şi Paleografie,
în toamna aceluiaşi an A. S. solicita -’0 un nou concediu pentru a sus
ţine examenul de licenţă in istoria universală. La 13 februarie 1928
A. S., ajutor arhivar II, aducea
la cunoştinţa conducerii Arhivelor
Statului că «Şcoala Română» l-a numit membru al Şcoalei la Fontenay
aux Roses — Paris şi ca atare solicita un concediu pentru a putea
rezolva formalităţile de plecare în Franţa. Ulterior a formulat -- şi
textul demisiei, începând cu 1 martie 1928, întrucât la 25 februarie 1928
obţinuse avizul conducătorului şcolii, profesorul Nicolae Iorga. A fost
o perioadă scurtă, dar utilă pentru a avea elemente de comparaţie cu
ceea ce urma să constate la alţii ca preocupare pentru izvorul istoric
şi mai ales câte se cereau pentru a fi competent slujitor al arhivelor.
Timp de 2 ani a fost.2:1 unul din zeloşii studioşi la cursurile teoretice
şi cele practice, experienţa dobândită fiindu-i utilă în anii de muncă
care au urmat dar şi la ceea ce a întreprins ulterior pentru a mări
prestigiul învăţământului arhivistic.
Ca şi la Bucureşti, la Paris a găsit timpul de a frecventa şi cursu
rile altor instituţii prestigioase. Astfel cu Cartea de auditor liber pen
tru anii 1927— 1928, a urmărit-'1 cursurile la «L’Ecole Naţionale des
16.
17.
18.
19.
20.

A .N .. fond D .G .A .S ., dosar 945/1926, f. 35.
Ibidem, f. 190 v .
Ibidem, f. 291.
Ibidem, d o s a r 954/1927, f. 55.
Ibidem, f. 167.

21. Ibidem, d o s a r 963/1928, f. 28.
22. Ibidem, f. 29.
23. A p r e c ie r ile d ir e c t o r u lu i
f iin d în a c e s t se n s c o n c lu d e n te .
24. N o ta 3 ; A N .-D .A .I .C .,

ş c o lii,
fo n d

p r o fe s o ru l
A u re lă a n

N ic o la e

Io rg a ,

S a c e rd o te a n u ,

şi

dosar

a le

c o le g ilo r

6/1926— 1969.
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Charles» din Paris, cursurile la Sorbona T' în anul 1928, iar în anul 1929
pe cele de la «Institut du Pantheon» 2(i.
Reîntors in România a participat -7 in anul 1930 la Iaşi la susţi
nerea examenului de capacitate pentru învăţământul secundar, specia
litatea principală istoria şi secundară geografia. în acelaşi an a susţinut
şi examenul
la Universitatea din Bucureşti care i-a conferit titlul
de doctor în filozofie şi litere. în acelaşi an la Paris a fost difuzată
traducerea in limba franceză a tezei de doctorat
La revenirea în ţară a fost n u mi t p r o f e s o r la Şcoala de Arhivis
tică şi Paleografie, fiind încadrat iniţial ca suplinitor pentru perioada
1 decembrie 1929 — 1 mai 1931 la cursul «Diplomatică Generală şi
Instituţii Vechi Româneşti». La 1 mai 1931 a fost încadrat definitiv
la cursul «Diplomatică Generală».
Ca profesor secundar în perioada 1 septembrie 1930 — 1 septem
brie 1932 a predat-'11 la seminarul teologic «Kesarie Episcopul», din
Buzău. în Bucureşti, de la 1 septembrie 1932 şi până la 1 septem
brie 1936, a predat-1- la şcoala elementară de băieţi «N. Bălcescu».
La 1 septembrie 1934 revenea
la seminarul pedagogic universitar
«Titu Maiorescu» din Bucureşti, acum insă in calitate de profesor. De
la 1 septembrie 1936 a ocupat M catedra de la Şcoala normală de băieţi
din Bucureşti. De fapt la această şcoală a predat şi în anul anterior
însă în calitate de detaşat.
Prin înalt Decret Regal în anul 1935 a fost p r o m o v a t c a pro
fesor definitiv in învăţământul secundar.
Apreciat pentru cunoştinţele dobândite, pentru discernământul şi
puterea de analiză a documentelor A. S. este solicitat cu contribuţii
atât la presa de specialitate cât şi la cea de p o p u l a r i z a r e A fost
25. Ibidem.

26. Ibidem.
27. Ibidem.

28. Ibidem.

29. A u r e lia a i S a c e rd o te a n u ,
« G u illa u m c d e R u b r o u c k
et
Ies R o u m a in s du
m ilie u d u X l lI - e sie c le » , în « M e la n g e s l'E c o le » , V i l , 1929, nr. 2, p. 159— 335 şi
e x tra s , P a ris , 1930, 177 p . ; c r o n ic ile s u n t m e n ţio n a te la : A l . M a t e i, « B ib lio g ra fia
o p e r e i p r o fe s o ru lu i A u r e lia n S a c e rd o te a n u (19122— 1974), în « R e v is ta A r h iv e lo r » ,
a n u l L U I, r o l. X X X V I I I , n r. 4, p. 451 ; m e n ţio n ă m c ă a u to r u l b ib lio g r a f ie i p u b li
c a tă in a c e st n u m ă r, p. 450— 458 a p u b lic a t în c o n t in u a r e în n r. u r m ă to r a n u l L I V ,
v o i. X X X I X p a rte a a 11-a a b ib lio g r a f ie i, p. 108— 116 c a rp îm p re u n ă c u N e c r o lo g u l
« A u r e lia n S a c e rd o te a n u » , în a c e e a ş i re v is tă , a n u l LIII, v o i. X X X V I I I , nr. 12,
p. 237— 238 s-a c o n s t it u it un p io s o m a g iu la a d re sa fo s t u lu i p ro fe s o r ; p e n tru v iit o r
a te n ta c e r c e ta r e a p u b lic a ţ iilo r d in ţa ră ş i s tr ă in ă ta te va e v id e n ţia a lto m u lte
t it lu r i c a r e a u fo st e la b o ra te d e n e o b o s itu l c e r c e tă to r A u r e lia n S a c e rd o te a n u .
30. A .N .- D .A .I.C ., fo n d A u r e lia n S a c e rd o ţe a n u , in v . 1715, d o s a r 4/1922— 1964.

31. Notele 3, 24.
32. Ibidem.
33. Ibidem.
34. Ibidem.
35. Ibidem.
36. M i h a il S tra je , « D ic ţio n a r de p se u d o n im e » , B uc., 1973, p. 6 2 2 ; a u to r u l b a za t
pe c e le re la ta te d e A u r e lia n S a c e rd o ţe a n u la 20 a u g u s t 1970 i-a a t r ib u it o s e rie
d e p s e u d o n im e ; c e rc e ta re a p e rs o n a lă m i-a r e le v a t şi a lte p s e u d o n im e p e c a re le -a
fo lo s it m a i a le s c â n d a v e a in a c e e a ş i p a g in ă sa ti n u m ă r d e r e v is t ă m a i m u lte
a r tic o le .
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cooptat37 ca membru in «Asociaţia Istoricilor Români», «Asociaţia de
Monografii Istorice N. Iorga», «Asociaţia Presei din judeţul Ialomiţa».
Remarcabilă a fost aprecierea lui Nicolae Iorga care l-a integrat38 pe
A. S. în activitatea secretariatului Institutului de Istorie Universală.
Au fost ani de susţinută activitate ştiinţifică, A. S. fiind totodată o
prezenţă notorie în rezolvarea acutelor probleme ale trecutului cu re
percusiuni asupra societăţii în anii premergători celui de al doilea
război mondial.
Anul 1938, a fost anul pensionării39 lui Constantin Moisil, directo
rul general al Arhivelor Statului. Condiţiile politice impuneau ca la
conducerea instituţiilor de importanţă naţională să fie promovate per
soane cu putere de muncă care să poată asigura activitatea acestora
în situaţia declanşării unor evenimente de natură militară. în acest
caz, Armând Călinescu, ministrul de Interne şi ad-interim la Educaţia
Naţională l-a desemnatw, la recomandarea predecesorului,
ca nou
director general al Arhivelor Statului pe A. S. De la bun început pen
tru desfăşurarea activităţii A. S. s-a preocupat de câteva probleme ma
jore. Amintim situaţia documentelor restituite de Uniunea Sovietică în
anul 1935 şi care în condiţiile lipsei de spaţiu au fost «depozitate» ■
',1
în încăperile Muzeului Arhivelor Statului. Era de fapt o adăpostire,
considerată ca temporară, stivuirea nu permitea accesul la aceste iz
voare istorice. Obiectivul a rămas însă un deziderat, condiţiile din anii
celui de al doilea război mondial şi a anilor care au urmat nu au permis
rezolvarea problemei. O altă preocupare a fost întocmirea instrumen
telor de informare pentru principalele fonduri de documente, predilect
cele mănăstireşti. A fost prilejul de antrenat la muncă întregul co
lectiv al Arhivelor Statului. Suita ',2 de «Indici cronologici» a fost fina
lizarea acestei munci. Deşi numărul angajaţilor era redus a căutat ca
printr-o atentă antrenare a fiecăruia să obţină specializarea pentru
acoperirea tuturor domeniilor disciplinelor care contribuiau la activi
tatea arhivistică. Experienţa dobândită de acest personal a valorificat-o
în cadrul Şcolii Superioare de Arhivistică, unde noţiunile teoretice se
aplicau in practică prin prelucrarea documentelor din depozitele Arhi
37. A u r e lia n S a c e rd o ţe a n u

38. Ibidem.

« M e m o riu ...» .

39. V i r g i li u Z. T e o d o re s c u , « C o n s ta n tin M o is il şi M u z e u l A r h iv e lo r » , în « R e 
v is t a A r h iv e lo r » , a n u l L I V , v o i. X X X I X , n r. 1, 1977, p. 87— 8 9 ; E m ilia P o ş tă rită ,
« C o n s ta n tin M o is il» , în « F ig u ri de a r h iv iş t i» , B uc., 1971, p. 265— 295.
40. A .N .- D .A .I.C ., fo n d
A u r e lia n
S a c e rd o ţe a n u , in v . 1715, d o s a r 6/192— 1969,
4/1922— 1964.
41. « A lm a n a h u l A d e v ă r u l ş i D im in e a ţa p c 1936», p. 331 re fe r in ţă la c e le 1455
lă z i c u a r h iv ă d in t e z a u r u l e v a c u a t în a n u l 1917 la M o s c o v a ş i c a r e au fo st a d u se
la C o n s ta n ta c u v a p o r u l « P r in c ip e s a M a r ia » la 14 iu n ie 1935. P e s te a n i A u r e lia n
S a c e rd o ţe a n u ia p ro b le m a d o c u m e n te lo r e v a c u a te , v e z i A .N .- D .A .I.C ., fo n d D e p a r t a 
m e n tu l A r t e lo r , in v . 819, d o s a r 77/1942 şi 74/1941.
42. S e ia « In d ic i c r o n o lo g ic i» d e la nr. 1 la 23 a a p ă r u t în t r e a n ii 1947— 1961
c u p rin z â n d d o c u m e n te r e fe r it o a r e la M it r o p o lia Ţ ă r ii R o m â n e ş ti, E p is c o p ii, M ă n ă s 
t ir i şi S c h itu r i. U lt e r io r s-a re n u n ţa t la m e to d a a d o p ta tă p r e fe râ n d u - s e e la b o ra re a
u n o r c a ta lo a g e cu re z u m a te a m p le . A z i a d o p tâ n d în s is te m u l in f o r m a t ic c u v in t e le
c h e ie r e v e n im cu a lte m ijlo a c e te h n ic e la m e to d a a d o p ta tă de r e a liz a t o r ii in d i
c ilo r c r o n o lo g ic i.
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velor Statului. Prin exemplul personal a căutat să mobilizeze pe toţi
angajaţii in acţiunea publicistică. La venirea la conducerea Arhivelor
Statului a avut de-a face cu o mai veche acţiune deliberată care a faci
litat in timp distrugerea la nivel naţional a numeroase mărturii ale
trecutului. Pretextul l-a constituit preocuparea pentru- reintroducerea
maculaturii in circuitul de fabricaţie a hârtiei. A fost declanşată o
amplă a-.ţiune de colectare a «maculaturii». Iniţiatorii beneficiau şi de
protecţie întrucât se preconiza ca fondurile obţinute să fie folosite in
scopuri caritabile. Colectorii abuzau şi impuneau deţinătorilor să pre
dea tot ce era hârtie veche. Neglijenţa, ignoranţa, comoditatea, lipsa
de discernământ a făcut ca astfel multe arhive, chiar ale ministerelor
şi tribunalelor să fie samavolnic Încredinţate unor asemenea întreprin
zători. Acest lucru se petrecea in deceniul când Legea Arhivelor din
1925 fusese completată cu noi prevederi în anul 1931 menite tocmai
a proteja arhivele şi a nu se mai pierde importante m ărturii/,:J. Con
siderăm in acest sens concludente atât semnalul de alarmă formulat M
de Grigore Trancu — Iaşi, cât şi răspunsul responsabil al noului
director general al Arhivelor Statului. Ambele reacţii au fost incorpo
rate in coloanele cotidianului de largă audienţă în epocă, ziarul «Uni
versul». Din păcate, cu toate măsurile luate, distrugerea a continUat
să diminueze arhivele multor instituţii. Putem argumenta anterioara
afirmaţie prin citarea iniţiativei /,r\ în aceste condiţii, a unui pasionat
culegător al relicvelor, .inclusiv cele arhivistice. Ne referim la Ale
xandru Saint George, care tocmai in condiţiile de expulzare din arhive
a documentelor, a întreprins cu tenacitate demersurile cuvenite pentru
a prelua la muzeul pe care il crease aceste relicve. Sunt în acest sens,
semnificative scrisorile de mulţumire pe care le adresa celor care i-au
încredinţat asemenea mărturii. Din multele exemple cităm situaţia ar
•13. O a d e v ă ra tă « v â n ă to a re » a fo st d e c la n ş a tă d e a c h iz it o r ii d e m a c u la tu r ă
ţ i cu m a r h iv e le in s t it u ţ iilo r se c o n s t it u ia u c a n t it ă ţ i c o n c e n tra te p e n tru a c e ş ti p r o 
fito r i se c o n s t it u ia u p r a d a ce a m a i la în d e m â n ă . A c e ş t ia fo lo s in d o c u lt e in t e r 
v e n ţ ii ş i p a ra v a n e o b ţin e a u c h ia r d e la c r e a t o r ii d e a r h iv e « re c o m a n d ă ri» p e n tru
u n it ă ţ ile In s u b o rd in e de a p re d a h â rtia d re p t m a c u la tu r ă e lu d â n d p r e v e d e r ile
le g a le , v e z i G r. T ra n c u — Iaşi, « V e r if ic a ţ i a r h iv e le » în « U n iv e rs u l» , a n u l 55, n r. 319
(320), 22 (23) n o ie m b rie 1938, p. 1 a m p lu a p e l p e n tru s a lv a r e a d o c u m e n te lo r s u 
p a se u n e i g r ă b ite şi n e ju s t ific a t e a c ţ iu n i c a re d u c e a a s tfe l la ir e v o c a b ile p ie r d e ri
ilc iz v o a r e is to r ic e . E l a firm a : « V e r if ic a ţ i a r h iv e le în a in te de a le tra n s fo rm a în
m a te rie p rim ă . S u n t m a te ria p r im ă a în ă lţ ă r ii n e a m u lu i n o stru » .
44.
P e n tru A u r e lia n S a c e rd o ţe a n u a p e lu l lu i G r. T ra n c u — la ş i c â t şi
s e m n a le i-a o f e r it p r ile j u l d e a e x p r im a p u n c tu l d e v e d e re a l in s t it u ţ ie i a b ilit a t ă
să a v iz e z e c e u rm a să fie e lim in a t în p r o c e s u l d e s e le c ţio n a re . In a r t ic o lu l « P e n tru
p ă s tra re a a r h iv e lo r » , în « U n iv e rs u l» , a n u l 55, nr. 2/23 (335), 26 n o ie m b rie (8 d e 
c e m b rie ) 1038, p. 8 e l re v e n d ic a t u tu ro r c o n d u c ă t o r ilo r d e in s t it u ţ ii să re s p e c te
le g is la ţ ia in v ig o a re .

a lte

15.
L e g e a d in 1926 in t e r z ic e a în s tr ă in a r e a s a u d is tru g e r e a fă ră o p r e a la b ilă
a u to r iz a r e d in p a rte a A r h iv e lo r S t a t u lu i, c o m p le t ă r ile d in a n u l 1931 e ra u m e n ite
d e a în t ă r i r o lu l A r h iv e lo r S t a t u lu i ş i to tu ş i d e la n iv e lu l m in is t e r e lo r au fo st
o m ise o s e r ie d e d e c iz ii c a re în c ă lc a u fla g r a n t a c e ste p r e v e d e r i. P e n tru a se c re a
s u rs e de v e n it u r i p e n tru o s e r ie d e s o c ie t ă ţ i d e b in e fa c e r e a u fo st a u to r iz a te să
p a tro n e z e a c ţiu n e a
d e r e c u p e ra re a m a c u la t u r ii; v e z i : « A r h iv e le
S t a t u lu i —
125 a n i do a c t iv it a t e 1831— 1956», B uc., 1957, p. 98— 110.
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hivelor fostului Tribunal Judeţean Târnava Mică, hărăzite abuziv to
pirii, au fost preluate de acest muzeu de unde după 1948 au fost aduse
la Arhivele Statului din Bucureşti, iar acum se află unde se cuvine,
la Târgu Mureş.
Revenind la A. S. trebuie să remarcăm preocuparea constantă ma
nifestată ',(i în timpul celui de al doilea război mondial pentru prote
jarea fondurilor şi colecţiilor arhivistice dar şi a personalului. Valori
ficând experienţa anterioară dobândită în primul război mondial a
preconizat realizarea de lăzi pentru evacuarea arhivei în bune condiţiuni, depistarea spaţiilor corespunzătoare pentru adăpostirea acestora
precum şi a personalului care le însoţea.
Dările de seamă anuale publicate47 cu regularitate în coloanele
Revistei Arhivelor, sunt sintetic edificatoare pentru cele întreprinse în
acest sens.
întrucât suntem în anul 125 de la naşterea lui Nicolae Iorga avem
datoria sâ ne amintim că în anul 1940, la brutala înlăturare a aceluia
care i-a fost mentor, a avut o edificatoare reacţie de condamnare a ace
lora care l-au asasinat pe ilustrul cărturar, far şi călăuză pentru neamul
românesc in momentele de restrişte. în necrologul publicat48 în Re
vista Arhivelor din 1941, A. S. la 17 iunie îşi finaliza calda evocare
blamând pe toţi aceia care au tratat cu indiferenţă o asemenea faptă.
El cu durere constata : «Nici o vorbă nu s-a spus, nici un cuvânt nu
s-a scris că pierdusem pe cel mai de seamă fiu al gliei româneşti».
A. S. a avut încredere în viitor afirmând : «Dar va trece vremea. Ce
este pulbere se va spulbera iar ce este temeinic va rămâne cu întreg
poporul acesta, care nu e cu nimic vinovat de tulburarea apelor. Atunci
numele lui Nicolae Iorga va fi de o potrivă cinstit la înălţimea operei
lui. Până atunci cu adâncă veneraţie închinăm acest modest mănunchiu
de cercetări arhivistice memoriei
aceluia care, pe lângă toate cele
lalte, a fost şi cel mai mare preţuitor şi sprijinitor al arhivelor : pro
fesorul Nicolae Iorga».
Verticalitatea l-a caracterizat şi în anii care au urmat având tăria
să o spună pe cea dreaptă, care de multe ori nu a fost înţeleasă şi
ca atare au urmat consecinţele. Multe din dezideratele cu care pornise
la drum ca organizator al arhivelor au fost blocate sau atenuate în
46. A .N ., fo n d D .G .A .S ., d o s a r M S B v o i. 1/1940 c o n fe c ţio n a re a de lă z i d e a r 
h iv ă d in le m n d e b ra d la L ic e u l I n d u s t r ia l nr. 2 d in B u c u r e ş t i; A .N .- D .A .I.C .,
fo n d D e p a rta m e n tu l A r t e lo r , in v . 819, d o s a r 70/1943, f. 98 la 17 a p r ilie 1943 A u 
r e lia n S a c e rd o ţe a n u p ro p u n e a e v a c u a r e a A r h iv e lo r S t a t u lu i în ju d e ţ u l V â lc e a la
m ă n ă s tire a H u re z u , r e v e n d ic â n d în a c e st s c o p r e a liz a r e a d e lă z i d e a r h iv ă ; ib id e m
f. 233— 234, 284 m ă s u ri p r e c o n iz a te la 5 n o ie m b rie 1943 p e n tru p r o te ja r e a d o c u 
m e n te lo r d e la C r a io v a ; fo n d D .G .A .S ., d o s a r 1242/1943, f. 2, 2 v . u n d e v iz în t o c m it
la I s e p te m b rie 1943 p e n tru e x e c u ta re a d e d u la p u r i m e t a lic e
p e n tru p ă s tr a r e a
a r h i v e i ; fo n d D e p a rta m e n tu l A r t e lo r , d in 19 ia n u a r ie 1944, d o s a r 70/1943, f. 218
a d re sa c ă tre M a r e le S ta t M a j o r a l A r m a t e i, s e c ţia I V , b ir o u l 5 r e f e r it o a r e la
p ro b le m a e v a c u ă r ii a r h iv e lo r d e la Ia ş i p e n tru c a re e ra u n e c e s a re 5 v a g o a n e ,
ia r p e n tru c e le de la C e r n ă u ţ i 3 v a g o a n e p e n tru t r a n s p o rtu l p e c a le a ferată .
47. P u b lic a t e la r u b r ic a « In fo rm a ţii» d in « R e v is ta A r h iv e lo r » , a z i se c o n 
s t it u ie u n e d if ic a t o r e x e m p lu d e tra n s p a re n ţă .
48. « R e v is ta A r h iv e lo r » , IV , 2, B uc., 1941 n u m ă r d e d ic a t «Lui N ic o la e Io rg a
a m in tire » a v â n d la p. 205— 213 n e c r o lo g u l s e m n a t de A u r e lia n S a c e rd o ţe a n u .
B. O . R. —
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iureşul metamorfozei societăţii româneşti după 1945. Reuşise să ex
tindă /|9 Şcoala de Arhivistică integrând toate disciplinele care puteau
forma cadre bine pregătite menite să desfăşoare activităţi în domenii
ca : arhivistica, biblioteconomia, muzeografia, grafologia ş. a. Aplica
rea
reformei Învăţământului a înlăturat această instituţie din reţeaua
şcolară de grad universitar.' Pe această cale teoria nu se mai completa
cu practica la sursa care o constituiau mărturiile din depozitele arhi
velor. A urmat apoi trecerea51 instituţiei din subordonarea Ministeru
lui învăţământului Public la Ministerul Afacerilor Interne, moment în
care dosarul personal al lui A. S. îl făcea necorespunzător ca obârşie,
grad de pregătire şi mai ales prin ceea ce realmente îi lipsea : capa
citatea de orientare politică. Demnitatea ancestrală, experienţa dobân
dită printr-o muncă asiduă nu i-au permis să fie un servil funcţionar
şi ca atare a intervenit îndepărtarea lui de la cârma arhivelor tocmai
când capacitatea lui de bun gospodar şi organizator s-ar fi putut con
cretiza printr-o serie de măsuri benefice pentru instituţie, documente
şi oamenii care le îngrijeau.
Desfiinţarea învăţământului arhivistic la Arhivele Statului a im
pus ca în cadrul Universităţii să fie asigurată pregătirea viitoarelor
generaţii care urmau să preia misiunea de trezorieri. In acest context
i-a fost acceptată :>2 prezenţa la catedra de arhivistică pentru a asigura
predarea unor discipline care se constituiau componente ale unui curs
general de cunoştinţe menite a-1 familiariza pe tânărul student cu cer
cetarea izvoarelor, precum, şi cu cursurile speciale pentru cei din anii
superiori care urmau specialitatea arhivistică.
Ca fost elev al liceului «Gheorghe Şincai», auzisem de la profe
sorul Virgil Arbore, directorul liceului şi autor de valoroase manuale
de istorie, despre fostul înaintaş. După 1948 prin anticariatul de stat
am avut prilejul să am în mână volumul editat în anul 1946 de
Fundaţia Regală j.entru Literatură şi Artă în seria «Biblioteca Enci
clopedică», constituindu-se tomul I din «Opere complete» ale lui Di
mitrie Onciul r>3; ediţie critică adnotată de A. S. Faptul că numele edi
■19— 50. In a n u l 1938 p r in p r e v e d e r ile le g ii în v ă ţ ă m â n t u lu i
s u p e r io r Ş c o a la
S u p e r io a r ă de A r h iv is t ic ă
e ra
in te g ra tă
în
g ru p a
« Ş c o lilo r
s p e c ia le » , d a r la
11 o c to m b r ie 1941 a fost d e s fiin ta tă p r o v o c â n d r e a c ţ ia lu i A u r e lia n S a c e rd o ţe a n u
îm p o t r iv a a c e s te i m ă s u ri. In « H ris o v u l» , a n u l 1, 1941, p. 536— 541 a p u b lic a t « îm 
p o t r iv a d e s f iin ţ ă r ii Ş c o a le i d e A r h iv is t ic ă » . D e m e r s u r ile au im p u s ca în a n u l 1942
să fie re în f iin ţ a t ă . P r in re fo rm a în v ă ţ ă m â n t u lu i d in
1948 a fo st p ro m o v a tă ca
« In s titu t d e A r h iv is t ic ă » ca la 9 s e p te m b rie 1950 să fie d e s f iin ţ a t ; r e m a r c a b ile Si
su n t c o n t r ib u ţ iile la e la b o ra re a : « C a rn e tu l S tu d e n tu lu i» , B u c.. 1939, 24 p „ e d iţia
I l- a 1945, 86 p . ; « P re g ă tire a a r h iv is t ilo r » , în « H ris o v u l» a n u lu i I V , 1945, p. 5— 51 ;
« In s tru c ţiu n i a r h iv is t ic e » , B uc., 1948, 45 p . ; « A r h iv is t ic ă » , B u c., 1970/1971, 330 p . ;
c o o rd o n a re a p u b lic a ţ iilo r ş c o lii : « H ris o v u l» ş i « L u c r ă r ile Ş c o a le i d e a r h iv is t ic ă » .
51. H o tă râ re a C o n s iliu lu i de M in iş t r i d in 25 ia n u a r ie 1951 : a d o p ta re a la
27 ia n u a r ie 1951 d e c ă tre P r e z id iu l M a r ii A d u n ă r i N a ţ io n a le a D e c r e t u lu i n r. 17
p e n tru tre c e re a A r h iv e lo r S t a t u lu i d e la M in is t e r u l în v ă ţ ă m â n t u lu i P u b lic la M i 
n is te r u l A f a c e r ilo r I n t e m o ; u lt e r io r la 29 m a i 1951 a fo st a d o p ta tă h o tă râ re a
C o n s iliu lu i d e M in iş t r i n r. 472/1951 c a re re g le m e n ta o rg a n iz a r e a in s tit u ţ ie i.
52. A .N .- D .A .I.C ., fo n d A u r e lia n S a c e rd o ţe a n u . in v . 1715, d o s a r 6/1926— 1969.
53. D im it r ie O n c iu l « O p e re co m p le te » , v o i. I B uc., 1946, 423 p . ; p e s te a n i A u i e lia n S a c e rd o ţe a n u a r e a liz a t o n o u ă e d iţ ie D im itr e O n c iu l « S c rie ri is to ric e » ,
B uc., 1968, v o i. I, 718 p., v o i. II, 560 p. + ilu s t r a ţ ii.
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turii şi prefaţa erau înlăturate mi-au amplificat curiozitatea determinându-mă să caut să pot citi şi cele ce lipseau din cartea achiziţionată.
Ajungând la un asemenea exemplar am putut remarca preocuparea de
a-1 familiariza pe cititor cu cercetările întreprinse de Dimitre Onciul,
dar şi de a aduce cuvenitele corecturi determinate de aflarea unor noi
izvoare. Realizată fără ostentaţie, dar argumentată, această intervenţie
evidenţia respectul pentru ilustrul înaintaş din partea aceluia care pe
drumul deschis avea posibilitatea să aducă noi argumente pro sau
contra la aspectele tratate în problema originii principatelor române.
Notele incluse în volum sunt în acest sens edificatoare şi pilduitoare.
Vizita acasă a dirigintelui clasei, profesorul Octavian Halunga, in
teresul expres să-mi cunoască biblioteca, l-a determinat să-mi precizeze
că volumul a fost alcătuit de A. S., fost elev al liceului «Gheorghe
Şincai». Recunosc, pentru mine a fost o zi benefică întrucât dirigintele
remarcând structura bibliotecii pe care mi-o alcătuisem până la acea
dată nu m-a mai considerat ca unul care trebuia să fie prompt la orele
de matematică, specialitatea ilustrului modelator de viitori matemati
cieni şi ingineri cu care şcoala se mândrea.
in anii facultăţii raporturile profesor-student au fost in limitele
unor generalităţi. Pot afirma că te impresiona căutătura lui şi parcă
ochii lui ar fi avut calitatea laserului j.entru a citi cele neexprimate
de interlocutor. Se interesa de ceea ce era preocupare personală şi ca
atare te impresiona prin recomandările bibliografice pe care le oferea
cu o mare tulanţă mai ales atunci când la o nouă întâlnire constata
că cele indicate le-ai folosit şi se constituiau prilej de dialog. Frecven
tam două discipline care în acei ani nu erau considerate de către toţi
necesare să fie instrumente comune în cercetarea trecutului. Pentru
disciplinele arheologice şi etnologie am avut în A. S. o călăuză prin
care am dobândit respectul pentru tot ceea ce a devenit moştenire de
la înaintaşi pentru urmaşi. în acel deceniu, oficial, problema continui
tăţii poporului român nu era de actualitate. La moara istoriei se mă
cinau argumentele care să ne definească cât suntem de slavi. Fără
comentarii, cărţile recomandate de A. S. erau călăuză de nădejde pe
drumul adevărului. După terminarea facultăţii, întâmplarea ne-a permis
întâlniri, pe timpul verii, la grădina cinematografului din piaţa parcu
lui «Libertăţii». Pentru mine au fost ani de navetă la Olteniţa. Atunci
când i-am vorbit despre bogăţia de material arheologic din zona res
pectivă, mi-a recomandat să urmăresc situaţia unor veacuri din mileniul
nostru. Aşa am ajuns să studiez situaţia satelor dispărute, refăcute,
a mănăstirii Cătălui şi a drumurilor care se îndreptau spre schelele
dunărene. Documentarea mi-a impus să ajung la Arhivele Statului
pentru a studia condici de documente transcrise de Dionisie Eclesiarhul.
A urmat examenul care m-a inclus in rândurile acelora care des
făşurau activităţi variate la Arhivele Statului. Pentru mine reluarea
activităţilor a ceea ce fusese Muzeul Arhivelor Statului era o primă
preocupare. Modalităţile de rezolvare erau însă dificile. Anul 1956 per
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misese ca în condiţiile evocării a 125 de ani de la instituirea Arhivelor
Statului ca organism modern promovat de Regulamentele Organice din
Ţara Românească şi Moldova să fie organizată5li o expoziţie perma
nentă obţinându-se în acest scop sălile de la etajul I al muzeului.
A vorbi despre muzeu era un subiect tabu. Pentru a depăşi veleitarismul unora, neîncrederea altora am trecut la organizarea unor ex
poziţii temporare. Amintesc pe cea referitoare la Ion Creangă55, care
a deschis drumul şi pe cea dedicată lui Nicolae Iorga:>6 în anul 1965.
Printre vizitatorii care au cunoscut-o s-a aflat şi A. S. A fost momentul
pe care îl consider crucial, întrucât de la acea dată raporturile au fost
de altă natură. Acum am dat adevăratul examen cu omul şi profe
sorul A. S. Regret profund că cele enunţate de el cu referinţă la Nicolae
Iorga n-au fost înregistrate. Pentru mine au fost definitorii, putând
astfel să înţeleg mai deplin ceea ce subersiv aflasem în anii studenţiei
din volumele obţinute prin amabilitatea, dar şi riscul, domnişoarei
Vâlcu
bibliotecara şefă de la Facultatea de Istorie, care ne punea la
dispoziţie asemenea cărţi recomandându-ne discreţie şi ţinerea pe masa
de lectură a unor volume din operele tovarăşului Stalin.
Anii care au urmat au fost ani cu satisfacţii, expoziţiile temporare
facilitându-mi o bogată documentare şi înţelegerea epocilor tratate. De
fiecare dată A. S. le-a vizitat împărtăşindu-mi impresiile, nu odată
chiar critice, vizând atât forma cât şi conţinutul. Uneori «reproşurile»
erau vehemente, dar obiective. Un exemplu : pentru anul 1969 când
Arhivele Statului au fost gazda58 unei «Mese Rotunde» a conducăto
rilor de arhive s-au întreprins lucrări de renovare a localului muzeului.
Cu acest prilej au fost «lăcuite» uşile de lemn. Când le-a văzut stră
lucitoare, reproşul a fost prompt că am acceptat o asemenea formulă.
Timpul şi mai ales calitatea materialului pus în operă a demonstrat
valabilitatea celor susţinute de A. S.
54. « A r h iv e le S t a t u lu i 125 a n i d e a c t iv it a t e
e x p o z iţia a fo st d e s c h is ă la 27 a p r ilie 1957.
55. « Z ile le Io n
15 d e c e m b rie 1964;

1831— 1956»,

B u c.,

1957,

C re a n g ă » , în « In fo rm a ţia B u c u r e ş tiu lu i» , a n u l X I I,
« M u n ca » , a n u l X X , nr. 5322,
16 d e c e m b r ie 1964.

p.

n r.

131,
3534,

56. « E x p o z iţia d o c u m e n ta ră N . Io rg a » ,
în
« R o m â n ia L ib e ră » ,
anul
X X III,
nr. 6570, 30 n o ie m b r ie 1965; « S im p o z io n N ic o la e Iorg a » , în « S cân te ia» , a n u l X X X V ,
nr. 6817, 30 n o ie m b r ie 1965; « E x p o z iţie d o c u m e n ta ră N . Io rg a » , în « S ă p tă m â n a
c u lt u r a lă a C a p ita le i» , a n u l III, nr. 48 (155), 3 d e c e m b r ie 1965, p. 1 j « E x p o z iţie
d o c u m e n ta ră N ic o la e Iorga», în « In fo rm a ţia B u c u r e ş t iu lu i» , a n u l X I II, n r. 3835,
7 d e c e m b r ie 1965.
A .N .- D .A .I .C ., c o le c ţ ia
M a n u s c ris o ,
•Cartea
de Impresiia Muzeului Arhi
velor S ta tu lu i» .
57. S p e r c ă în m e m o ria m u lto ra d in c e i c a re fre c v e n ta m B ib lio t e c a F a c u lt ă ţ ii
d e Is to rie c o n d u ita a c e s te ia a ră m a s b in e în t ip ă r it ă . S o lic itu d in e a , d e lic a te te a , d is 
c r e ţ ia se c o n s t it u ia u e le m e n te le c e o d e fin e a u p e c e a c a re la p rim a v e d e r e
e ra i
te n ta t să o c o n s id e r i p r in s o b rie ta te a a fiş a tă c e r b e r u l in s t it u ţ ie i.
58. « A X l - a c o n fe rin ţă in t e r n a ţio n a lă a M e s e i R o tu n d e
v is t a A r h iv e lo r » , a n u l X I I, n r. 2, 1969, p. 285— 2 9 4 ; n o ta 56.

a A r h iv e lo r » ,

în

«Re
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Raporturile între conducerea Arhivelor Statului şi catedra de Ar
hivistică din cadrul Facultăţii de Istorie, intrată accentuat în conul de
umbră al învăţământului universitar impunea realizarea unui dialog
cu cei care mai erau purtători de stindard. Şi erau din ce in ce mai
puţini, intrevăzându-se ziua când o serie de discipline nu ar mai putea
fi împărtăşite noilor generaţii întrucât fireasca predare-preluare a şta
fetei nu se mai realiza. în această conjunctură a fost provocat dialogul
cu profesorul A. S., fiind invitat să cunoască evoluţia instituţiei în cele
aproape două decenii de când fusese silit să o părăsească. Nu călcase
în instituţie, însă ce se petrecea îi era bine cunoscut, foşti elevi sau
alţi angajaţi oferindu-i posibilitatea să cunoască şi cele care directorii
instituţiei nu le cunoşteau.
Concomitent câteva împrejurări ne-au reunit la un pahar de vin.
prilej de vorbă lungă, subiectele fiind variate şi mai ales profitabile
pentru noi cei mai tineri. Lui A. S. i s-a alăturat un alt coleg de gene
raţie şi de învăţământ, profesorul Mauriciu Kandel. La prima vedere
părea incredibilă prietenia între cei doi, fiindu-ne cunoscută intoleranţa
intre un oltean şi un evreu. A. S. era menit să întărească regula tocmai
prin caracterul de excepţie. înţelepciunea sacerdotului s-a dovedit că
a m.oştenit-o din plin conjugând-o şi cu capacitatea de a discerne ca
racterele umane după alte criterii decât cele etnice. Pot afirma, cel
puţin pentru ultimul deceniu de viaţă că cei doi se comportau ca
iluştrii patriarhi care cu dărnicia ce i-a caracterizat ofereau celor mai
tineri, prilejul de meditaţie şi ducere pe mai departe a acestei onorante
ştafete.
în anii '70 au fost două momente care au permis organizarea săr
bătoririi atât a jubileului apariţiei Revistei Arhivelor50 cât şi a înce
perii activităţii publice a Muzeului Arhivelor Statuluir>0. Anii 1974 şi
1976 au înregistrat aceste momente de referinţă şi a contribuţiilor sale
în aceste două domenii. Dacă numerele Revistei Arhivelor sunt con
cludente pentru oricine le are în mână, pentru muzeu înţelegerea este
mai dificilă întrucât după cum am afirmat mai sus spaţiul fusese «pro
vizoriu» folosit încă din anul 1935 pentru depozitarea materialelor res
tituite de U.R.S.S., prin preocuparea lui Nicolae Titulescu. Este demn
să reţinem că deşi nu mai avea localul propriu A. S. a considerat ca
activitatea să fie continuată în spaţii mai modeste. Ca atare cu con
tribuţia angajaţilor şi a cursanţilor Şcolii Superioare de Arhivistică au
fost continuate acţiunile de elaborare a expoziţiilor.
Acum, în anii 1974 şi 1976, A. S. a putut trăi emoţiile provocate
de acţiunile întreprinse de foştii studenţi, summum al satisfacţiei pe
care o poate realiza un cadru didactic.
59. « R e v is ta A r h iv e lo r » , a n u l LI, v o i.
X X X V i , nr. 4, 1974,
s ă r b ă t o r ir ii a 50 de a n i de a p a r iţie , v e z i
p. 475— 508 şi V i r g i l i u
« E x p o z iţia j u b ilia r ă R e v is ta A r h iv e lo r 50», p. 528— 530.

num ăr

d e d ic a t

Z. T e o d o re s c u ,

60. « R e v is ta A r h iv e lo r » , a n u l L III, v o i.
X X X V I I I , nr. 4. 1976,
nr. d e d ic a t îm 
p li n ir ii a 50 d e a n i de la în f iin ţ a r e a M u z e u lu i A r h iv e lo r ,
p. 363— 3 8 0 ; V ir g iliu
Z. T e o d o re s c u , « M u z e u l A r h iv e lo r — 50 de a n i d e e x iste n ţă » , p. 364— 3 6 7 ; n o ta 56.
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Şi a urmat la scurt timp momentul despărţirii(i| de cel care ne-a
fost călăuză şi suport moral in anumite momente mai grele. Sub cupola
capelei din cimitirul Bellu s-au reunit la ceasul despărţirii mulţi din
cei şi mai mulţi care i-au fost elevi şi colaboratori. Vor fi fost şi din
cei care i-au fost detractori. Poate că atunci, în ceasul al doisprezecelea,
vor fi înţeles din reacţiile celorlalţi ce eroare au făcut prin actele lor
necugetate.
Consider necesar să mai aduc în faţa dumneavoastră o latură a
personalităţii lui A. S. Cunoscându-mi preocupările pentru istoria cul
turii şi predilect pentru monumente mi-a recomandat să citesc un arti
col 62 în care H. Stahl îşi exprima punctul de vedere referitor la adu
cerea în forul public a unui monument care să cinstească personalitatea
unui ilustru dispărut. Autorul revendica trecerea unei perioade de
câteva decenii pentru ca reacţiile diverse să permită o reală apreciere
a locului ce se cuvenea în panteonul de valori ale ţării. Ca atare A. S.
făcuse demersurile şi un absolvent al Institutului «Nicolae Grigorescu»,
modelase bustul predecesorului său Constantin Moisil. Apoi îl turnase
în gips. Atunci când, la sugestia lui A. S., am întreprins investigaţiile
necesare obţinerii prin transfer a lucrării la Arhivele Statului am ni
merit tocmai momentul când se făcuse o amplă acţiune de degajare
a depozitului de lângă fosta clădire a Teatrului Naţional din calea Vic
toriei. Nu i-am putut da de urmă, dar am primit asigurări că va fi
regăsit. Sper că va veni şi această zi. Acum şi aici, plecând tocmai de
la această situaţie, enunţ următoarele propuneri :
— atât anul 25, cât şi centenarul naşterii nu sunt prea departe,
bine ar fi să ne despărţim cu o hotărâre fermă de a acţiona pentru
realizarea în următorii ani a unui bust al lui A. S. ;
— pentru Casa de Cultură, azi Căminul Cultural din comuna Coşteşti să oferim materiale pentru realizarea unui colţ evocator «A. S.»,
măsura ar fi benefică alăturându-se altei fapte de bine a unui discipol
al lui A. S.. mă refer la Alexandru Bălintescu, donator63 pentru acel
61. D e c e d a t la 7 iu n ie 1976 Sn B u c u r e ş ti la lo c u in ţ a d in b u le v a r d u l N ic o la e
R ă lc e s c u ; a n u n ţ u r ile
m o rtu a re
au
fo st p u b lic a t e
în
« R o m â n ia
L ib e ră » d in
10 iu n ie , z iu a c o n d u c e r ii la lo c u l de v e c i d in c im it ir u l B e llu . în c a p e la c im i
t ir u lu i a fo st o f ic ia t de c ă t r e u n s o b o r d e p r e o ţi S e r v ic iu l D iv in ţ i au fo st ro s tite
c u v in t e de d e s p ă r ţire o m a g iin d o m u l A u r e lia n S a c e rd o ţe a n u .
62. E r a fire a s c a re a c ţie faţă d e e x p lo z ia r e a liz ă r ii u n o r m o n u m e n te d e d ic a te
c h ia r c e lo r în v ia ţă , a t r ib u t al d e c e n iilo r u rm ă to a re c â n d d is c e r n ă m â n tu l u r m a 
ş ilo r p o a te d e c id e und e, c â n d ş i cum să fie re a liz a t un s im b o l a l c in s t ir ii.
63. D u m itr u A n d r o n ie , N ic o la e B ă n ic ă - O lo g u , « V â lc e a — M u z e e şi M o n u 
m ente», R â m n ic u V â lc e a , 1986, p. 24 re fe r in ţă la d o n a ţia f iu lu i s a t u lu i C o s te ş ti,
is t o r ic u l şi a r h iv is t u l A le x a n d r u B ă lin te s c u , p a s io n a t iu b it o r de a rtă c a r e ş i- a
d o n a t c o le c ţ ia de p ic t u r ă şi s c u lp tu r ă lo c a lit ă ţ ii n a ta le o rg a n iz â n d în c lă d ir e a
C ă m in u lu i C u lt u r a l o e x p o z iţie p e rm a n e n tă . P e rs o n a l c o n s id e r că ş i !n a c e st ca z
o v e c h e m e te a h n ă a d e te rm in a t în c ă lc a r e a p r e v e d e r ilo r d o n a to ru lu i, a z i c o le c ţ ia
fiin d d im in u a tă , p r o c e d â n d u -s e la t ra n s fe ră ri c ă tre a lte in s t it u ţ ii m u z e a le ; C o s te a
M a r in o iu , op. cit., p. 101.
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lăcaş de cultură a unor realizatori plastici români din domeniile sculp
turii şi picturii ;
— constituirea unui premiu «A. S.» care s-ar atribui pentru va
loroase lucrări de teorie şi practică arhivistică elaborate de cei din
tânăra generaţie ;
— realizarea unui volum «Omagiu lui Aurelian Sacerdoţeanu» care
să reunească contribuţiile celor care au ceva de spus.
Cele enunţate la începutul expunerii poate au şocat, acum după
cele amintite credem că au fost justificate. A. S. a fost un privilegiat
şi, ca atare, de mulţi apreciat şi respectat iar de alţii perfid detractat.
Sperăm ca opera lui să ajungă nu numai să fie tacit preluată ci
si citată, act de notorie decenţă profesională care va trebui să ne ca
racterizeze.
Moştenirea pentru arhivistica şi istoriografia românească, inclusiv
prezenţa la Arhivele Naţionale a arhivei şi bibliotecii personale im 
pune să-i accrdăm cuvenita cinstire lui A. S.
V I R G I L I U R. T E O D O R E S C U

PATRIARHUL CHIRIL LUCARIS
ŞI LEGATURILE SALE CU PROTESTANŢII *

Patriarhul Chirii Lucaris este una dintre figurile cele mai con
troversate din istoria Bisericii creştine ajungând să se vorbească în
secolul nostru chiar de «cazul Lucaris». Părerile asupra personalităţii
sale merg de la a-1 considera ca un apostat al credinţei ortodoxe con
vertit la calvinism, de către unii şi până la a-1 considera un erou
naţional şi un martir de către alţii. în unele studii problematica asupra
sa s-a extins chiar şi în plan psihologic considerându-se că acest «caz
Lucaris» nu constituie numai o problemă religioasă «ci cu mult mai
mult una psihologică» 1 şi una p o l i t i c ă Ce e a ce este cert este faptul
că in cazul său dimensiunea religioasă, care este fundamentală se
împleteşte cu politicul şi psihologicul. Dar ceea ce s-a petrecut în
sufletul sau a fost atât de tăinuit, încât nici contemporanii săi n-au
ştiut bine.
Patriarhul Chirii Lucaris a trăit şi a activat in una din cele mai
tragice perioade pe care le-a cunoscut Biserica Ortodoxă. Este peri
oada în care «turcii ameninţau să distrugă credinţa creştină în Răsărit»
şi când «Biserica Romano-Catolică şi cea Protestantă căutau să câştige
Biserica Ortodoxă şi să o atragă de partea lor» :t. Marele merit al Bi
sericii Ortodoxe din acele vremuri este acela că împotriva acestui atac
» L u c r a r e d e s e m in a r.
1. G e s c h ic h t e d e r K ir c h e , H an d U I — Retormution und Gcgenrelormation,
F îe n zin g e r V e r la g , Z u r ic h — K o ln , 1965, p. 332.
2. T p o d o r M . P o p e s cu , Patriarhul Chirii Lucaris văzut după trei sute de ani,
in «B.O.R.», L X (1912), nr. 9— 10, p. 455— 474.
3. O k u m w iis c h e K ir c h e n g e s c h ic h te , B a n d I — Alte Kirche und Ostkirche,
M a t t liia s - G iu n e w a lt - V e r la g , M a in z , 1970, p. 260— 265.
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triplu — turcesc, catolic şi protestant — a reuşit să-şi apere şi să-şi
păstreze identitatea.
în ceea ce priveşte izvoarele bibliografice cu privire la viaţa şi
activitatea lui Chirii Lucaris putem menţiona că ele s-au născut din
polemica literară dintre catolici şi protestanţi, care a avut loc în Apus
după moartea lui Chirii, «fiecare partidă având pretenţia de a fi dc
acord cu învăţătura grecilor»
Leo Allatius în a sa «De ecclesiae occidentalis et orientalis per
petua consensione», Koln, 1648 descrie diferite episoade din viaţa lui
Chirii, ele fiind relatări ale unor prieteni de-ai lui Chirii cât şi isto
risirile iezuiţilor din «Historia societatis Jesu». Se pare că este un
izvor care dă multe informaţii neautentice deoarece ieziuiţii au fost
cei mai mari adversari ai lui Chirii, denigrându-1 mereu.
Al doilea izvor este lucrarea lui Johannes Hottinger «Analecta
historico-theologica», Ziirich, 1652 în care avem un «Fragmentum vitae
Kyrilli» de Antoine Leger, care este cea mai veche descriere a vieţii
patriarhului.
Thomas Smith în ale sale «Miscellanea» va publica «Brevis et
succinta naratio de vita, studiis, gestis et martyrio Cyrilli Lucarii Patriarcha Constantinopolitano», Londra, 1686 iar în 1707 în lucrarea
«Collectanea de Cyrillo Lucario Patriarcha Constantinopolitano» face
o continuare a primei lucrări prezentând informaţii avute de la tri
mişii Angliei şi Olandei la Poartă.
Un progres va fi făcut prin publicarea de către Aymon a lucrării
«Monuments authentique de la F.eligion des Grecs et de la faussete
de plusieurs confessions de foi des Chretiens orientaux», Haga, 1708
în care el publica pentru prima dată 17 scrisori de-ale patriarhului 5.
Cea mai mare îmbogăţire a aflat literatura despre Chirii Lucaris
prin opera lui Emile Legrand «Bibliographie hellenique ou description
raisonnee des ouvrages publies par des Gr£es au diseptieme siecle».
Alphonse Picard et Fild Editurs, Paris, 1896, volumul IV. Volumul
aduce un mare număr — 216 — de scrisori de la şi adresate lui Chirii,
prin care unele neclarităţi despre viaţa patriarhului au fost înlăturate.
El afirma că mai cunoaşte 130 de scrisori ale lui Chirii pe care nu are
însă încuviinţarea de a le publica 6.
Aceste scrisori ar fi putut pune în lumină o mulţime de puncte
obscure şi noi detalii în legătură cu viaţa patriarhului, dar despre aceste
scrisori nu se mai ştie nimic până acum.
în ceea ce priveşte studiile cu privire la viaţa şi opera lui Chirii
Lucaris, ele sunt de ordinul sutelor. Cele mai multe studii au fost
4. R ic h a rd S c h lie r , Der Patriarch Kyrill Lukaris von Konstantinopel. Sein Lehen
unei sein Glaubensbekenntnis, D r u c k e r e i B a u e r, M a r b u n g , 1927, p. 2.
5. U n a d in t r e e le , a d re s a tă la 10 o c to m b r ie 1613 d in T ă r g o v iş t e c ă tre Ioan
O tte n b o g a e rt, a fo st tra d u s ă în lim b a ro m â n ă de c ă t re C o n s ta n t in E r b ic e a n u su b
t i t l u l : ^Epistola lui Chirii Lucaris, papă şi patriarh al Alexandriei către preaînţeleptul şi preavenerabilul Ioana Cttenbogaert», în «B.O.R.», X X X X V (1911), nr. Z
p. 124— 134, nr. 3, p. 296— 308 şi n r. 4, p. 433— 444.
6. R ic h a r d S c h lie r , op. cit., p. 5.
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făcute de către protestanţi, «cazul Chirii» stârnind un viu interes. In
toate studiile lor, Chirii apare ca un convertit la calvinism şi autor
evident al Mărturisirii de credinţă apărută la Geneva în 1629. între
ele se remarca cartea lui Richard Schiler, citată mai sus, în care se
face o analiză amănunţită a izvoarelor, autorul căutând adevărul.
Teologii ortodocşi sunt împărţiţi în două tabere, unii, cei mai mulţi
şi îndeosebi teologii greci, respingând influentele calvine asupra lui
Chirii, alţii admiţându-le şi admiţându-1 pe el ca autor al Mărturisirii '.
Dintre teologii români au scris articole sau studii despre Chirii
Lucaris, Niculae M. Popescu, Teodor M. Popescu, Constantin Erbiceanu,
Ştefan Berechet, Vasile Loichita, Irineu Mihălcescu, Milan Sesan,
Pr. Dănuţ Mânu şi Diac. Prof. Aurel Jivi. Fiecare dintre aceşti autori
au abordat diferite aspecte ale vieţii şi activităţii lui Chirii Lucaris,
majoritatea lucrărilor lor apărând citate în acest studiu.
în studiul de faţă va fi tratată problema relaţiilor lui Chirii Lu
caris cu protestanţii, urmându-se linia vieţii lui, urmărindu-se for
marea unei imagini complete a acestor relaţii cât şi o analiză critică
a lor. Menţionăm că până acum nu există nici un studiu în limba
română care să prezinte şi analizeze relaţiile lui Chirii Lucaris cu pro
testanţii în totalitatea lor, ci doar abordării fragmentare. Acest lucru
şi-l propune studiul de faţă, dar într-o manieră succintă, dată fiind
complexitatea şi varietatea temei abordate.
1. Primii ani ai lui Chirii Lucaris. Studiile în Italia

Născut la 13 noiembrie 1572 în localitatea Candia din insula Creta,
«insulă ce aparţinea Republicii Veneţia»8 îl chema Constantin. înce
pând şcoala îi va avea încă în Creta ca profesori pe Meletios Blastos
şi Maxim os Margunios.
La vârsta de 12 ani pleacă la Veneţia pentru a învăţa acolo la
Colegiul grecesc !,t unde îl va avea din nou ca profesor pe profesorul
său din Creta, Margunios. Aici studiază între anii 1584— 1589. în
25 noiembrie 1589 îl întâlnim în Padova, unde împotriva voinţei tată
lui său îşi continuă studiile până în anul 1593.
în această perioadă a vieţii lui au loc două evenimente demne de
remarcat : îi va scrie lui Margunios, care se afla la Veneţia şi care era
latinofil, împărtăşindu-i «planul său de a se face catolic» 10. Este pri
mul moment în care Chirii îşi arată nestatornicia, deşi mai târziu va
7. In teza sa d e d o c to ra t, «Importanta sinoadelor răsăritene din secolul al
XVII-lea pentru unitatea Ortodoxiei», în «O», X X X I X (1987), n r. 3, p. 9— 91,
Pr. D ă n u ţ M â n u fa c e o e x p u n e r e a m ă n u n ţită a p ă r e r ilo r t e o lo g ilo r , c a re s-a u
o c u p a t c u C h ir ii L u c a ris .
8. R. B e lm o n t, Le Patriarche Cyrille Lukaris et /'U n io n des Egiises, in «Ircn ik o n » , X V (1938), n r. 4. p. 353.
9. C o m u n ita te a g re c e a s c ă d in V e n e ţ ia e ra a tâ t de p u te rn ic ă în c â t a v e a c h ia r
o ş c o a lă g re ce a s că , ia r d in 1578 C o n s iliu l V e n e ţ ie i a p e r m is ca a c e a s tă c o m u n ita te
să aib ă în fru n te a e i u n ie r a r h o rto d o x , p e G a b r ie l S e v e ro s , c u t it lu l de A r h i 
e p is c o p a l F ila d e lp h ie i, c a r e e ra şi re p re z e n ta n t la V e n e ţ ia a l P a t r ia r h u lu i e c u m e n ic .
10. Ir in e u M ih ă lc e s c u , ies iclees calvinistes du patriarche Cyrille Lucaris, în
«S. T.», III (1932), n r. 1, p. 1.

BISERICA ORTODOXĂ ROMANĂ

266

deveni cel mai mare duşman al catolicilor şi al iezuiţilor în special.
Al doilea eveniment este primul său contact cu umaniştii germani
Da vid Horschel şi Friedrich Lylburg11. Schimbul de scrisori dintre ei
nu cuprinde însă întrebări teologice, de aceea nu se poate vorbi de o
influenţă protestantă asupra lui Chirii in această fază a vieţii lui l2.
După sejurul din Padova există presupunerea că Chirii ar fi vizitat
Geneva şi alte oraşe din Apus intrând în legătură cu teologi refor
maţi n. Smith, Papadopulos, Hottinger şi Allatius atesta acest lucru dar
nu sunt de acord asupra datei, unii dând anul 1595 iar alţii 1601. Dar
in afară de presupunerea că ar fi călătorit în Apus «nu avem nici o
informaţie sigură asupra activităţii lui acolo» 1'\ acest episod rămânând
până acum o simplă ipoteză. Mai mult decât atât el nu a făcut de-a
lungul vieţii sale nici o afirmaţie sau aluzie la această călătorie care se
pune pe seama lui.
După terminarea studiilor se va întoarce la Alexandria unde era
patriarh vărul său. Patriarhul Meletie Pigas (1590— 1601), care îl va
tunde în monahism dându-i apoi demnitatea de sincel. Acum va primi
numele de Chirii şi va merge destul de des la Constantinopol, unde
între toamna lui 1595 şi primăvara lui 1596 Meletie
Pigas fusese loc
ţiitor de patriarh ecumenic 15, funcţie pe care o va împlini şi în
1597— 1598 din cauza deselor schimbări de patriarhi.
2. Chirii Lucaris în Polonia (1596— 1601)
In anul 1596, în luna iunie, Chirii va pleca spre Polonia trimis de
către Meletie Pigas, împreună cu Nichifor Cantacuzino, exarhul patriar
hiei ecumenice, spre a-i ajuta pe ortodocşii de acolo, împotriva lor pornindu-se o puternică ofensivă catolică, dar şi protestantă.
Aici este mai întâi profesor la şcoala grecească din Vilna lc, unde
în anul viitor — 1597 — va tipări o carte polemică contra iezuiţilor
intitulată D i a l o g o s Î n c ă din 1596 el era deja rector al Institutului
teologic din Ostrog, Lituania 18, înfiinţat de către prinţul fonstantin din
Ostrog, mare apărător al ortodocşilor.
După ce în sinodul de la Brest-Litowsk 1595— 1596 o parte a ruterilor ortodocşi s-au unit cu Roma, la fi octombrie 15P6 are loc, tot la
11. Je a n
1996, p. 80.

M e v o n d o rff,

Biscrica Ortodoxă ieri şi azi, Ed. A n a s ta s ia .

B u c u re ş ti,

12. R ic h a rd S c h lie r , op. cit., ţ>. 11.
13. E u s e b iu P o p o v ic i, Istoria Bisericească Universală, v o i. I V , E d . T ip o g r. C ă r ţ i
B is e r ic e ş t i, E d . a 11-a, B uc., 1928, p. 54.
I 1. R. B o lm o n t, ari. cit.,
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« Ire n ik o n » , X V (1933), nr. 6, p. 542.

N ic o la e Ş e rb ă n e sc u , Patriarhul Meletie Pigas şi legăturile lui cu
Ţările Române, în «B.O.R.», L X I I I (1945), nr. 11— 12, p. 710. In a c e a s tă lu c r a r e
se g ă se ş te o e x p u n e re a m ă n u n tită a în t r e g ii v ie ţ i şi a a c t iv it ă ţ ii lu i M e le t ie P ig a s .
15. D ia c .

16. R ic h a r d S c h lie r , op. cit., p. 12.
17. Pr. P ro f. T e o d o r
de ani, S ib iu , 1943, p. 32.

Bodogae,

Din

18. I r in c u M ih ă lc e s c u , op. cit., p. 4.
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Brest, un sinod ortodox «la care participă şi Chirii cu Nichifor, ambii
semnând documentele sinodului de opoziţie faţă de unire» 19.
La 26 martie 1598 Chirii se mai afla încă în Polonia. Regele Sigismund al III-lea (1587— 1632), îl va trimite la Alexandria cu o scrisoare
către Meletie Pigas, în care îi cere patriarhului Alexandriei să recu
noască supremaţia papei Clement al VlII-lea (1592— 1605). Chirii se
întoarce în anul 1600 cu scrisoarea, dar datorită faptului că regele a
început persecuţii împotriva creştinilor care nu acceptau unirea, nu i-o
mai dă
Rămâne aici până la începutul anului 1601, când chemat de
către Meletie Pigas se întoarce la Alexandria.
Anii petrecuţi în Polonia vor avea implicaţii deosebite asupra acti
vităţii lui de mai târziu, deoarece aici el s-a încredinţat că «pericolul
romano-catolic este mult mai mare decât cel protestant şi că o alianţă
cu protestanţii împotriva iezuiţilor este singurul mijloc de a ţine piept
acestora» 2I.
în ceea ce priveşte legăturile lui cu protestanţii, la Vilna va cu
noaşte personal primii protestanţi, făcându-şi primele impresii asupra
protestantismului 22. Plecând de la Vilna la Ostrog, aici va avea legături
şi cu protestanţii de aici. Informaţiile pe care le avem despre aceste
relaţii sunt foarte puţine, dar concluzia la care au ajuns majoritatea
cercetătorilor este aceea, că nu poate fi vorba de vreo influenţă pro
testantă asupra sa. în această perioadă a vieţii sale
O problemă care se ridica aici este o scrisoare, dată publicităţii de
rătre iezuiţi, adresată episcopului Dimitrie Sclikowski de Liov v\în care
Chirii se ridica împotriva protestanţilor şi arata în acelaşi timp unitatea
de învăţătură dintre romano-catolici şi ortodocşi.
Dar se pare că este un fals al iezuiţilor, această scrisoare «fiindu-i
atribuită pe nedrept» 2S, ea contrastând cu întreaga activitate a lui Chirii,
care a luptat întreaga viaţă împotriva uneltirilor catolice.
3. Chirii Lucaris, patriarh al Alexandriei (1601— 1621)

La începutul anului 1601 el călătoreşte prin Ţările Române şi
Constantinopol la Alexandria, unde protectorul său Meletie Pigas, îna
inte de a muri îl va desemna ca succesor pe scaunul Sfântului Marcu.
Acum începe cariera patriarhului, mai întâi de Alexandria, iar din 1621
19. D ia c . P ro f. A u r e l J iv i, Relaţiile patriarhlui Chirii Lucaris c u
transilvăneni, in «R. T.->, 1992. nr. 3, p. 19.
20. Pr. D ă n u t M â n u , op. cit., p. 70.

protestanţii

21. Io a n K a r m ir is , ’ Op0o5o£îa x a î IIpo'tesTav-iojj.&î , to m u l I, A t e n a , 1937, în re 
c e n z ia lu i T. M . P o p e s c u în «B.O.R.», L V I (1938), nr. 9 — 10, p. 571.
22. R ic h a rd S c h lie r , op. cit., p. 13.
23. V e z i K e e t je R o ze m o n d , Patrlarch Kyrill Lukaris und seine Hegegnung mit
dem Protestantismus des 17 Jăhrhunderts, in « K ir c h e im O ste n » , 13, 1970, p. 10— 11
şt R ic h a rd S c h lie r , op. cit., p. 13 ş i 19.
21.
V e z i şi Ş te fa n B e re c h e t, Apologia lui Chirii Lukaris (Scrisoarca către
Vrătia Ortodoxă din Lionj, în « B .O .R .» ,* L X IV (19-16), nr. 8. p. 943— 950.
25.
H ris o s lo m , A r h ie p is c o p u l A t e n e i, KupiX>.oc A ouxctpi c. ’ E —£ ~.fi Tptsy.ootoarij erex£t(i> xou Qi'taxou autou, în «’ Ey.xA'>]3ia»VI (1938), nr. 25— 26, p. 193— 198 în re c e n z ia
lu i D r. J u s t in M o is e s c u d in «B.O.R.», L V I I (1939), nr. I— 28, p. 75.
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de Constantinopol, a cărui activitate acoperă o perioadă de aproape
40 de ani, câmpul său de activitate întinzându-se de la Vilna până la
Alexandria şi din Valahia până la Ierusalim» 2B.
Odată urcat în scaunul de patriarh se afirmă ca un patriarh energic
şi prevăzător făcând vizite în întreaga eparhie cât şi în Cipru, Damasc
şi la Sfântul Mormânt, reparând şi construind biserici arătând interes
chiar şi pentru bisericile şi mănăstirile din Ucraina şi Constantinopol.
Aceasta este perioada cea mai fructuoasă a activităţii lu i2', Chirii tra
versând «anii cei mai puţin agitaţi ai vieţii sale» 28.
Aceasta este perioada în care el va avea contacte foarte multe cu
protestanţii. De aceea, pe la anul 1615 va fi acuzat de luteranism de
către unii ortodocşi, iezuiţii acuzându-1 de calvinism29. Dar să vedem
contactele şi legăturile sale cu protestanţii în ordine cronologică, aces
tea reducându-se în această perioadă mai ales la o fructuoasă cores
pondenţă.
In anul 1602, trecând prin Constantinopol, îl cunoaşte pe Cornelius
von Haga, ambasadorul Olandei la Palermo. Poarta, care va deveni cel
mai bun prieten al său punându-1 în legătură cu învăţaţii protestanţi
apuseni. Mai mult decât atât, acesta va folosi poziţia politică şi comer
cială privilegiată a ţării sale pentru a interveni pe lângă autorităţile
otomane în favoarea lui Chirii Lucaris:!0, atunci când va fi nevoie.
Haga îl va pune în legătură cu pastorul reformat olandez Kuttenbogaert
cu care va avea unschimb de scrisori
intre anii 1612— 1613. In
anul 1613 vine în Muntenia la domnul Radu Mihnea (1611— 1616), co
legul său de studii de la Veneţia31, de unde va scrie pastorului olandez
Kuttenbogaert o lungă scrisoare în limba latină în care face o expu
nere a doctrinei şi stării Bisericii greceşti. Din scrisoare se poate de
duce deja o înclinare spre protestantism, în final el spunând : «Noi
vom fi fără încetare cu devotament pentru voi şi pentru sănătatea
voastră dorindu-vă tot binele» 32. Aceasta venea după ce în repetatele
întâlniri pe care le-a avut cu Cornelius Haga la Constantinopol, el
fiind în 1612 locţiitor de patriarh ecumenic, discutase despre o apro
piere între Biserică Ortodoxă şi cea protestantă :3.
După ce în 1615, trecând pe la Muntele Athos. va descoperi Codex
Alexandrinus. anul următor — 1616 — încep primele sale relaţii cu
Anglia. El vrea să-l trimită la studii
pe arhidiaconul Mitrofan
Critopulos, pentru a-i da o instrucţie serioasă, dar şi pentru a-si com
26. G e rm a n o s ,

Preponderence

M it r o p o lit a n

betwcen

Catholic

of

Kyrillos Lukaris. A Struggle lor
Protestant. Powers In thc Orthodox East,

T h y a te n a ,

and

S .P .C .K ., L o n d o n , 1951, p. 9.
27. S le v e n R u n c im a n , The Creat Church in Captivitv, C a m b rid g e U n iv r r s it y
P re ss, C a m b rid g e , 1968, p. 268.
28. R. B e lm o n t, art. cit., în « Ire n ik o n » , X V (1938), nr. 6, p. 356.
29. T e o d o r M . P o p e s c u , op. cit., p. 459.
30. G e rm a n o s M it r o p o lit a n o f T h y a te n a , op. cit., p. 18— 19.
31. D ia c . A s is t . Ioan P u lp e a -R ă m u re a n u , Legăturile Patriarhiei de Alexandria
cu Ţările Române, în «S. T.». V III (1956), p. 6-1.
32. C o n s ta n t in E rb ic e a n u , op. cit., n r. 4, p. 444.
33. R ic h a r d S c h lie r , op. cit., p. 20— 21.
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pleta cunoştinţele despre Bisericile Reformei Vl, răspândind între ele
insă şi învăţăturile Bisericii Ortodoxe, pregătind astfel terenul în ve
derea apropierii şi unirii lor viitoare.
Cu această ocazie Chirii începe o corespondenţă cu arhiepiscopul
Abbot de Canterbury şi chiar cu regele Angliei, Jacob I. între roadele
acestui contact se numără şi faptul că aceştia îi vor trimite lui Chirii
un număr important de cărţi din Apus:!5, din care el va lua contact
mai profund cu teologia protestantă. Este doar o legătură prin cores
pondenţă, pe arhiepiscopul Abbot neîntâlnindu-1 niciodată în viaţa sa.
Anul 1618 va aduce o îmbogăţire a relaţiilor sale cu teologii apu
seni, el corespondând cu David Leleu de Wilhem şi Marc Antonio de
Dominis. Lui David, care era consilier în Consiliul principilor de Orania
şi Brabant i-a trimis douăzeci şi şapte de scrisori. David ii va trimite
un mare număr de cărţi, depunând tot zelul spre a-1 câştiga la pro
testantism. Scrisorile lui Chirii «arată o strânsă prietenie între cei doi,
Chirii îşi exprima părerile cu privire la cărţile pe care David i le tri
mitea şi abordează subiecte teologice declarându-se aproape întotdeauna
de acord cu el» 0,<i. Intr-una din scrisori îşi exprima bucuria că poate
fi de acord cu calviniştii în ceea ce priveşte chestiunile de credinţă şi
regretul că nu poate reforma Biserica greacă din cauza superstiţiilor» 37.
Din data de 6 septembrie 1618 se păstrează o scrisoare către Marc
Antonio de Dominis, fost arhiepiscop de Spalato, convertit la Biserica
anglicană, in care vorbind de cinstirea sfinţilor Chirii spune : «precum
in acestea (cele privitoare la cinstirea sfinţilor), tot aşa în multe altele
sfinţia ta să mă ştii reformat» :!f\ Este una dintre cele mai grave afirmaţţii ale lui Chirii, dar chiar dacă în această scrisoare vorbeşte astfel,
cu alte prilejuri va accepta invocarea sfinţilor şi chiar va canoniza pe
unii dintre e iri!l.
Astfel in timpul patriarhatului său la Alexandria asistăm la o in
tensificare treptată a relaţiilor cu teologii protestanţi, în cadrul cărora
se poate observa o evoluţie în direcţia protestantismului, dar neputându-se vorbi de o convertire a lui Chirii la protestantismV). Această
evoluţie a problemelor are şi nişte conotaţii politice, aşa cum o să
vedem în capitolul următor. Mai mult decât atât, Chirii este o perso
nalitate contradictorie care, chiar dacă s-a ocupat foarte mult cu stu
dierea protestantismului a apărat în acelaşi timp ortodoxia, opunându-se unei reforme de stil protestant în Biserica ortodoxă şi trimiţând,
de exemplu, în anul 1620, ;.p protosinghelul To«if în Rusia, ca să com
bată protestantismul
34. Io a n I. Ică. Mărturisirea de credinţă a lui Mitrolan Critopuios (teză
d o c to ra t). în «M . A .» , X V I I I (1973), nr. 3— 1, p. 2 3 1
35. R. B e lm o n t, op. cit., p. 536.
36. R. B e lm o n t, op. cit., p. 544.
37. E m ile L e g ra n d , op. cit., p. 103— 40 1; Ir in e u M ih ă lc e s c u , op. cit., p.
38. ibidem. doc. M 2.
39. R ic h a r d S c h lie r , op. cit., p. 29.
10. Ibidem, p. 19.
11. T e o d o r M . P o p e s cu , op. cit., p. 159.
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4. Chirii Lucaris, patriarh al Constantinopolului (1621— 1638)

In primele zile ale anului 1621, Timotei, patriarh de Constantinopol
moare otrăvit. Chirii este ales în locul său şi este acuzat imediat că
ar fi autorul asasinatului. Această afirmaţie se va dovedi «că este
nefondată»
Prin alegerea lui ca Patriarh ajunge in cel mai influent
loc in Biserica Ortodoxă, reuşind să se menţină pe scaun, in chip
uimitor pentru acele vremuri, timp de şaptesprezece ani cu mici în
treruperi ',:l.
Era timpul Contrareformei şi al războiului de 30 de ani, când
îndeosebi catolicii, uzând şi de influenţa politică, desfăşurau o activă
propagandă, îndeosebi în Biserica greacă, pentru a recuceri teritoriile
pierdute în faţa protestantismului. Iezuiţii erau la Constantinopol încă
din anul 1583, cu o misiune dublă : aceea de a redresa viaţa religioasă
a catolicilor din Orient şi aceea de a intensifica acţiunea de atragere
a ortodocşilor la catolicism
Aceştia erau sprijiniţi de către amba
sadorul Franţei la Poartă, în timp ce Chirii va fi sprijinit de către
ambasadorul Angliei şi Olandei. Astfel, Chirii Lucaris îşi va desfăşura
activitatea într-un climat de intrigi şi lupte politice, climat de care
trebuie să se ţină seama în judecarea lui.
în ceea ce priveşte relaţiile sale cu protestanţii, ele vor fi foarte
bogate în această perioadă.
în primul rând este în relaţii amicale foarte strânse cu ambasa
dorul Angliei la Poartă, Thomas Roe/,r>, care, după ce în 1623 Chirii
fusese depus, reuşeşte să-l aducă înapoi după numeroase intervenţii.
Acesta era prieten bun cu Cornelius Haga şi împreună cu Chirii vor
reuşi să-i convingă pe turci să-i alunge pe iezuiţi din Constantinopol
în anul 1628.
Astfel Chirii are meritul de a fi înlăturat unul din cele două cu
rente care ameninţau atunci Biserica Ortodoxă, dar a fost greşeala lui
de a fi mers prea departe în alianţa sa cu protestanţii, chiar dacă aceştia
l-au ajutat să-şi menţină scaunul. Tot in ceea ce priveşte relaţiile sale
cu anglicanii, el a continuat, şi acum corespondenţa cu Abbot cât şi cu
urmaşul acestuia William Laud, căruia în semn de cinstire i-a trimis
prin Thomas Roe în 1628 — Codex Alexandrinus. Tot legată de relaţiile
lui cu Anglia este şi aducerea unei tipografii de la Londra, de către
Nicodim Metaxa în anul 1627 'fi. Chirii urmărea tipărirea de cărţi po
lemice faţă de prozelitismul catolic, de aceea iezuiţii l-au pârât la sultan
42. R. B e lm o n t, op. cit., p. 357.
43. C h i r i i L u c a r is a fo st
p a t r ia r h
e c u m e n ic
c u u r m ă to a re le
în t r e r u p e r i:
•1 n o v . 1630 — i 20 a p r. 1623; 2 o ct. 1623 — m a i 1630; m a i 1630 — 4 o c t. 1633;
11 o c t. 1633 — m a r tie 163-1; ap r. 163-4 — m a r tie 1635 şi m a r tie 1635 — 20 iu n ie 1638
la B a s ile S t a v r id is , llistoirc du Patriarcat oecumenique, în «Istina», P a ris , X V I
(1970), nr. 8, p. 2— 51.
•14. P e n tru d e t a lii c u p r iv ir e la a c ţ iu n ile ie z u iţ ilo r în R ă s ă rit, v e z i Pr. D ă n u t
M â n u , op. cit., p. 51— 55, c u b o g a tă b ib lio g r a f ie .
45. V e z i

lu c ra re a

lu i

M ic h a e l

J.

Sir Thomas Roe, L e x in g to n , 1970.
16. R ic h a rd S c h lie r , op. cit., p. 30.
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că ar vrea să atace religia musulmană, iar urmarea va fi distrugerea
tipografiei de către ieniceri la 6 ianuarie 1628
In al doilea rând trebuie amintite relaţiile lui Chirii cu luteranii
din Suedia. Austriacul Rodolph Schmidt scria in 1629 că, Chirii între
ţinea corespondenţă cu regele Gustav Adolph al Suediei «pe care il
considera ca protector al Bisericii greceşti orientale» 'iP. Prin trimisul
Suediei la Poartă, Paul de Strasburg, se va lega o corespondenţă între
Chirii şi Gustav Adolph, cât şi intre Chirii şi cancelarul regelui
Oxenstiern.
Din corespondenţă nu rezultă de nici o parte vreun interes sau
intenţie de unire bisericească, nici regele, nici cancelarul nefiind teo
logi, iar Chirii pare să fi căutat mai mult protecţia regelui Suediei,
angajat in războiul de 30 de ani împotriva catolicilor.
în al treilea rând sunt relaţiile lui Chirii cu protestanţii transil
văneni. într-o epistolă către Marc Antonio de Dominis, Chirii vorbeşte
de întâlnirea sa cu Marcus Fuxius Transilvanul, cu care a discutat in
contradictoriu pe seama cinstirii s f i n ţ i l o r D a t a la care l-a întâlnit
pe Fuxius şi locul sunt foarte greu de stabilit, dar ştim că acesta era
fiul pastorului luteran din Hărman de lângă Braşovr,<'. Chirii spune
că Fuxius a respins cu atât de convingătoare argumente cinstirea sfin
ţilor încât Chirii şi-a recunoscut greşeala cu privire la cinstirea sfin
ţilor. Dar deşi vorbeşte aşa mai târziu el va accepta cinstirea sfinţilor
şi chiar va canoniza pe unii sfinţi. Aceasta este încă o dovadă asupra
caracterului contradictoriu şi uneori de neînţeles al personalităţii
lui Chirii.
Cel de-al doilea moment este răspunsul pe care Chirii l-a trimis
principelui calvin al Transilvaniei, Gabriel Bethlen (1613— 1620), la
rugămintea acestuia din urmă. Bethlen îl rugase pe Chirii să-şi dea
consimţământul pentru convertirea românilor ortodocşi din Transilvania
la calvinismr>l, deoarece «preoţii acestora sunt neînvăţaţi, nu sunt în
stare să citească şi cu atât mai mult să tălmăcească Sf. Evanghelie52.
Chirii exclude posibilitatea convertirii credincioşilor ortodocşi la calvi
nism prin sfătuirea lui Ghenadie, mitropolitul Transilvaniei, de a nu
se supune acţiunii principelui, lucru pe care Ghenadie l-a şi făcut.
El spune în final că dacă ar accepta acest lucru păcatul său nu ar
putea dobândi iertare, chiar dacă ar suferi toate pedepsele omeneşti,
47. P r. P ro f. T e o d o r B o d o g a e , op. cit., p. 46.
48. R. B e lm o n t. op. cit., p. 540.
49. D ia c . P ro f. A u r e l J iv i, op. cit., p. 21.
50. .Joscph T ra u s c h , Schriltsteller — l.exikon ocler biographisch — literarischc
Denk — Blatter derr Siebenbiirgen Dcutschen K ro n s ta d t. 1868, p. 386— 387.
51. P r in c ip e le
T r a n s ilv a n ie i
G a b r ie l
B e th le n
(1613— 1629) a lu a t p a rte Ia
ră z b o iu l do 30 de a n i fă c â n d p a rte d in c o a liţ ia a n tic a t o lic ă , f iin d c ă s ă t o r it cu
p r in c ip e s a p ro te s ta n tă g e rm a n ă C a th e r in a d e B ra n d e n b u rg si a v â n d in te n ţia să fa c ă
d in T r a n s ilv a n ia u n re g a t p ro te s ta n t. V e z i P e tru B u n ta , Gabriel Bethlen, B u c., 1981
şi P a u l C e rn o v o d e a n u . *Transilvania ş i războiul de 30 de an/», în « S tu d ii şi A r t ic o le
d e Isto rie » , X X I . 1973.
52. N ic u la e M . P o p e scu , Chirii Lukaris ş i Ortodoxia Română Ardeleană, B u c u 
re ş ti, 1946, p. 19— 21.
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iar mântuirea sufletului e mai presus de salvarea pământească
cu
vinte ce contrastează cu alte faple ale sale.
în fine, sunt de amintit apoi relaţiile lui Chirii cu reformaţii din
Olanda şi Elveţia. Mitrofan Critopulos plecând din Anglia va trece prin
marile oraşe ale Germaniei ajungând în final la Geneva in anul 1627.
Ca trimis al lui Chirii el vroia să ştie dacă era posibil «ca Bisericile
reformate să se unească cu Biserica greacă» y‘. Mitrofan se va întoarce
apoi la Constantinopol cu un exemplar al Catehismului din Geneva.
Pi:ţin mai târziu pastorii din Olanda aflând de interesul lui Chirii pen
tru Bisericile reformate au trimis la Constantinopol pe pastorul Jean
Piscator pentru a-i exprima patriarhului voinţa întregii Biserici din
Olanda pentru unire, prezentându-i în acelaşi timp şi cărţile simbolice
ale ei.
Ambasadorul olandez Cornelius Haga va cere un capelan la Con
stantinopol şi se va adresa pentru acest lucru Asociaţiei Pastorilor din
Geneva, care va trimite pe pastorul Antoine Leger, care era însărcinat
să pună in aplicare un plan de acţiune care viza convertirea ortodoc
şilor la calvinism :,r\ El va rămâne la Constantinopol din 1628 până în
1636, devenind prieten apropiat şi colaborator al lui Chirii, care va
continua corespondenţa cu el şi după părăsirea Constantinopolului.
După lungi discuţii cu Chirii acesta nu va accepta metoda de reformare
propusă de Leger şi Cornelius Haga:,f>, acelaşi refuz arătându-1 şi
patriarhul Gherasim al Alexandriei. Chiar dacă Cornelius Haga şi
Antoine I^eger l-au ajutat pe Chirii cu numeroase intervenţii la Poartă
şi însemnate sume de bani:’7, el se va opune acestui plan cu desăvârşire.
Dacă în unele momente Chirii a mers prea departe cu afirmaţiile sale,
în plan practic el nu şi-a trădat niciodată Biserica58. O legătură foarte
strânsă este desigur între relaţiile lui Chirii cu Antoine Leger şi Aso
ciaţia Pastorilor din Geneva şi apariţia unei Mărturisiri de credinţă,
cu foarte multe elemente calvine, sub numele lui Chirii, la Geneva,
in anul 1629, în limba latină.
în anul 1633 va apare o a doua ediţie şi în limba greacă, tot la
Geneva. Dacă Chirii este sau nu autorul mărturisirii a rămas până
astăzi o problemă nerezolvată59. Abordarea acestei probleme ar nece
53. D ia c . P ro f. A u r e l J iv i, op. cit., p. 24.
54. R. B e lm o n t, op. cit., p. 547.
55. B a s ile S t a v r id is , op. cit., p. 144— 145. R e fo rm a c o n sta d in tre i p u n c t e :
tra d u c e re a N . T. in lim b a p o p o r u lu i ; în f iin ţ a r e a d e ş c o li c o n d u s e de p a s to r i şi
e d ita r e a d e C a te h is m e . O r t o d o c ş ii n u a u a c c e p ta t d e c â t p r im u l p u n c t.
56. R ic h a rd S c h lie r , op. cit., p. 33.
57. Io a n K a r m ir is , op. cit., p. 572.
58. E x is t a o ip o te z ă p ro te s ta n tă c o n fo rm c ă r e ia a c c e p ta re a u n e i re fo rm e r a 
d ic a le în B is e r ic a O r to d o x ă aşa c u m o p ro p u n e a L e g e r, i- a r f i fo st fa ta lă , d e a ce e a
a în c e r c a t a c e st lu c r u p r in p u b lic a re a M ă r t u r is ir ii d e c re d in ţă , c a r e a p o i să fie
a c c e p ta tă tre p ta t.
59. D ă n u t M â n u în teza sa d e d o c to ra t, « Im p o rta n ta s in o a d e lo r ră s ă rite n e d in
s e c o lu l a l X V I I - le a p e n tru u n ita te a O r to d o x ie i» , p r e z in tă p ă r e r ile şi a rg u m e n te le
t u tu ro r t e o lo g ilo r p ro te s ta n ţi, c a t o lic i şi o rto d o c ş i c a re s-a u o c u p a t c u s tu d ie r e a
a c e s te i p ro b le m e , a ju n g â n d la c o n c lu z ia c ă C h i r i i n u e ste a u to r u l M ă r t u r is ir ii. D in
c o n tră , I r in e u M ih ă lc e s c u , în s t u d iu l m a i su s m e n ţio n a t, p le c â n d d e la id e n t if i-
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sita un studiu întreg şi o muncă anevoioasă. Greşeala lui Chirii se
rezuma la faptul că el «nu a dezminţit în scris» m, că nu este autor
al Mărturisirii. Aspectul pozitiv al apariţiei acestei Mărturisiri este
faptul că ea a făcut ca în tot secolul XVII în Răsărit să se ţină un
număr de şase sinoade, care au precizat diferenţele dintre ortodoxie
şi protestantism şi ortodoxie şi catolicism precizându-se învăţătura orto
doxă şi condamnându-se această Mărturisire calvinizată.
Tot legat de relaţiile lui Chirii cu calvinii amintim aici şi cere
moniile intereclesiastice de la Constantinopol. In nişte scrisori de-ale
lui Cesy, ambasadorul francez la Constantinopol este atestată partici
parea ambasadorilor şi pastorilor reformaţi la diferite slujbe oficiate
de către Chirii. într-un an în Joia Patimilor ambasadorii Angliei şi
Olandei «au participat la slujba spălării picioarelor şi au sărutat chiar
Evanghelia» lil. Sunt descrise şi participări ale lui Chirii, însoţit de cei
mai înalţi clerici din preajma sa, la cultul reformat. Acest lucru este
ceva nou pentru relaţiile dintre cele două Biserici, dar este sigur că
nu exista o liturghie comună sau slujbe speciale.
Având în vedere cele prezentate până aici problema s-ar reduce
la următoarele aspecte : Dacă Chirii Lucaris şi cei din jurul său re
prezentau Biserica Ortodoxă Greacă ? Avându-se în vedere afirmaţiile
şi înclinaţiile evidente ale lui Chirii spre calvinism, greşeala sa rămâne
numai o greşeală personală ? Se pare că din timpul lui Chirii protes
tanţii nu aveau nici o îndoială asupra faptului că el reprezintă Biserica
Ortodoxă. Dar Biserica Ortodoxă va răspunde prompt in sinoadele ce
vor urma arătând «că ea nu învaţă infailibilitatea patriarhului»''2 şi
că greşelile clericilor, oricât de grave ar fi şi oricine ar fi ei «sunt
întotdeauna personale şi nu angajează Biserica» li3.
In ziua de 27 iunie 1638 Chirii Lucaris, care fusese arestat din
ordinul Pasei Beyram, sultanul Murad IV (1623— 1640) fiind plecat
într-o expediţie împotriva perşilor, fiind transportat de către ieniceri
spre San Stefano, a fost ştrangulat şi aruncat în mare6<. Găsit de
pescari a fost înmormântat.
Se pare că cei care au intrigat la Sultan împotriva lui Chirii au
fost ienicerii sau calvinii, sau chiar duşmanul său Chirii Contaris,
viitorul patriarh. Chirii moare totuşi ca un martir şi victimă a fanacarca făcută în facsimil prin compensarea manuscrisului M ărturisirii cu câteva
scrisori dc-ale lui Chirii de către leg rand , cât si de la nişte scrisori în care el
vorbeşte despre această M ărturisire nu are nici o îndoială asupra apartenenţei
M ărturisirii lui Chirii. Vezi E. Legrand, op. cit., p. 403— 40-1. Ioan Karmiris prezintă
o nouă variantă spunând că M. a fost alcătuită de către Leger, pentru semnarea
ei do către patriarh insistând Cornelius Haga. A titudinea lui echivocă de după
publicarea M. no-ar Indreptăti la această ipoteză. I. Karmiris. op. cit., p. 572— 573.
60. Ioan Karmiris, op. cit., p. 572.
61. Belmont, op. cit., p. 552.
62. Ioan Karmiris, op. cit., p. 573.
63. 1. Mihălcescu, op. cit., p. 10.
61.
Evenimentele privitoare la moartea sa sunt relatate de 2 prieteni de-ai săi,
Nathanael Canopios — protosincel şi Pococke, canonic de Oxford, care se afla la
Constantinopol.
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tismului religios, iar despre moartea lui, probabil nu vom cunoaşte
niciodată adevărul «afacerea omorârii lui fiind probabil una verbală» ('\
Moartea sa violentă şi neprevăzută nu i-a mai dat timp să se explice,
astfel că valurile grele ale Bosforului au dus şi au acoperit, cu trupul
lui şi marele său secret şi drama greu de descifrat, care s-a petrecut
in sufletul lui.
5. Chirii Lucaris in lumina atievarului istoric
A aşeza această personalitate paradoxală şi ambiguă, care a fost
Patriarhul Chirii Lucaris, in faţa adevărului istoric, înseamnă a o aşeza
în faţa judecăţii istoriei. Adevărul istoric apare abia după ce isloria
depăşeşte evenimentul dat. Cu privire la Chirii Lucaris, ceea ce putem
constata cu adevărat sunt efectele activităţii desfăşurate de el in istoria
de mai târziu, documentele de care dispunem pentru a şti adevărul cu
privire la persoana sa fiind de cele mai multe ori puse sub semnul
întrebării. Multe din ele presupunându-se a fi false, nu se poate ajunge
la un adevăr absolut cu privire la persoana sa. De aceea vom prezenta
adevărul istoric cu privire la Chirii Lucaris sub două aspecte : cu pri
vire la persoana sa şi cu privire la ce a însemnat momentul Chirii
Lucaris în istoria Bisericii.
Cu privire la persoana sa putem distinge clar două planuri : un
plan al afirmaţiilor şi al scrierilor sale, iar altul practic al fapte
lor sale.
în primul plan se poate vorbi de o influenţă calvină asupra sa, ea
manifestându-se în particular in convorbirile şi corespondenţa pe care
le-a purtat cu protestanţii. Se poate ca el să se fi făcut numai că
admite ideile calvine din diplomaţie, oportunism sau complezenţă, în
cercând prin aceste compromisuri să reziste, cu ajutorul protestanţilor,
în faţa iezuiţilor şi a turcilor. Ortodox faţă de ortodocşi, patriarhul
admite faţă de calvini idei calvine, ceea ce — oricum s-ar explica —
este condamnabil. Greşeala lui este însă personală şi nu se răsfrânge
asupra Bisericii Ortodoxe.
în cel de-al doilea plan, al faptelor, Chirii Lucaris s-a arătat un
apărător neobosit al ortodocşilor de pretutindeni : din Lituania şi Po
lonia până în Rusia, unde şi-a trimis delegaţi care să lupte împotriva
protestanţilor şi iezuiţilor, din Alexandria până la Ierusalim, Damasc,
Cipru şi Constantinopol şi până la Târgovişte şi Iaşi, unde a predicat
împotriva catolicilor. S-a opus pastorilor din Geneva, care îl trimisese
pe Antoine Leger să introducă o reformă de tip protestant în Biserica
grecească, cu toate isistenţele lui Cornelius Haga. în sufletul său el a
rămas ortodox şi grec şi n-a făcut nimic pentru calvinizarea Bisericii
Ortodoxe.
In ceea ce priveşte însemnătatea lui Chirii Lucaris pentru istoria
Bisericii Ortodoxe, putem distinge o serie de fapte pozitive. El are
meritul de a fi înlăturat unul din cele două curente care ameninţau
65. R. Bclmont, op. cit., p. 362.
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atunci Biserica Ortodoxă şi anume cel romano-catolic. Apoi greşeala
sa, mergerea prea departe în relaţiile cu protestanţii, va duce la o reacţie
promptă a Bisericii Ortodoxe, care va condamna acest lucru prin şase
sinoade (1638— 1691), prin două Mărturisiri de credinţă (Petru Movilă
şi patriarhul Dcsitei) şi prin unele scrieri teologice, arătând clar dife
renţierea sa faţă de catolici şi protestanţi.
Tot datorită patriarhului Chirii Lucaris se va ajunge la un mare
interes al apusenilor pentru cunoaşterea Bisericii Ortodoxe, între ei
stârnindu-se o polemică literară în care catolici şi protestanţi deopotrivă
căutau si’, arate că au o învăţătură asemănătoare cu a Bisericii Ortodoxe.
Umbri* ă de părţi negative, dar plină de realizări şi efecte pozitive
personalitatea lui Chirii Lucaris rămâne totuşi una dintre cele mai
mari ale sec. al XVII-lea, lucru dovedit prin judecata isteriei şi prin
aprecierea de care Chirii s-a bucurat şi se bucură şi astăzi în rândul
istoricilor ortodocşi'®. Numai sinodul din 1638 de la Constantinopol,
desfăşurat sub preşedinţia duşmanului lui Chirii Lucaris, Chirii Kontaris,
a condamnat atât persoana lui Chirii Lucaris cât şi Mărturisirea de
credinţă calvinizantă apărută la Geneva sub numele lui. Celelalte sinoade
au condamnat Mărturisirea de credinţă, cel din 1572 de la Ierusalim
precizând că dacă Chirii este autorul ei îl condamnă şi pe el.
Drd. DANIEL BENGA
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STATUTUL JURIDIC AL DENOMINAŢIUNILOR RELIGIOASE
DIN UNELE ŢĂRI EUROPENE. TRĂSĂTURI ALE ASOCIAŢIILOR
ŞI ORGANIZAŢIILOR RELIGIOASE
Drepturile şi libertăţile de care se bucură Bisericile, Cultele, con
fesiunile şi celelalte denominaţiuni religioase, raporturile interdenominaţionale, cât şi cele cu Statul au, în ţările europene, atât unele tră
sături comune, cât şi unele proprii. Istoria şi trăsăturile specifice
fiecărui popor, condiţiile în care a fost creştinat, modul de asimilare a
ideilor şi practicilor religioase precreştine, particularităţile culturii re
ligioase dominante, dinamica fenomenului religios după Declaraţia
drepturilor omului şi cetăţeanului, nivelul de modernizare şi democra
tizare a societăţii, autonomia instituţiilor societăţii civile faţă de Stat
au determinat natura acestor drepturi şi raporturi ; ele nu s-au con
stituit de la sine, ci prin lupta Bisericilor, a forţelor politice şi
culturale. Nu se poate vorbi de un conţinut static al libertăţii şi vieţii
religioase ; apar noi fenomene şi tendinţe, se caută noî forme de ex
primare religioasă, de îmbogăţire şi diversificare a conţinutului libertăţii
religioase. Se discută foarte mult despre statutul juridic al denominaţiunilor religioase, despre necesitatea elaborării unor acte normative
care să acorde adepţilor şi noilor denominaţiuni religioase aceleaşi
drepturi ca cele acordate Bisericilor, Cultelor şi confesiunilor. Unele
cercuri politice, religioase şi ale societăţii civile sunt de acord cu acest
deziderat, altele se opun.
A.
DE LA STATELE CONFESIONALE
ŞI OBLIGATIVITATEA APARTENENŢEI
LA O BISERICĂ, I.A LIBERTATEA RELIGIOASĂ
a.
Nenumăratele şi tragicile războaie religioase din Europa şi din
alte zone ale lumii, disfuncţionalitătile produse de Statele confesio
nale în organizarea societăţii, obligativitatea normelor şi legiuirilor
unei Biserici pentru toţi cetăţenii unui Stat, indiferent de confesiunea
acestora, gravele manifestări de intoleranţă şi discriminare religioasă
şi alte fenomene asemănătoare au dus la complicaţii în viaţa oamenilor
şi la perturbaţii în funcţionarea societăţii. In aceste condiţii, unele
persoane sau grupuri de persoane s-au desprins de Cultele. Bisericile
sau confesiunile în care s-au născut ele sau înaintaşii lor, fapt pentru
care au fost persecutate şi discriminate atât de autorităţile bisericeşti,
cât şi de cele civile.
în acest sens sunt semnificative observaţiile profesorului J. Martin
Velasco de la Universitatea Pontificală din Salamanca, filiala Madrid :
«S-ar cuveni... să amintim faptul cel mai greu de înţeles din toată
istoria religiilor, anume pervertirea comportamentului moral din mo
tive religioase. Radicalitatea cu care prezenţa Misterului afectează omul
îl poate duce pe acesta la convingerea absolutei validităţi a formei
religioase în care el trăieşte şi, în anumite împrejurări — marcate cel
mai adesea de intervenţia altor factori : politici, economici sau ideo

278

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

logici — , îl poate face să impună, prin forţa exterioară sau prin aceea,
mai subtilă, a violării libertăţii de conştiinţă, propria sa convingere
celorlalţi oameni. Ca să înţelegem această maladie — ce a atins intr-o
măsură mai mică sau mai mare toate religiile — trebuie să fim atenţi
la motivele nonreligioase care le-au determinat in mare parte. Cât
priveşte motivaţia lui religioasă, nu putem uita ispita permanentă a
omului religios de a se servi de sacru, de a folosi divinitatea în loc
de a o recunoaşte, mărturisi şi adora. Excesele de zel religios sunt, în
majoritatea cazurilor, dovezi clare ale acestei tendinţe. Se simte înclinat
să impună propria convingere religioasă altor oameni numai acela care
e absolut convins că deţine soluţia religioasă. Omul deschis spre Trans
cendenţa Misterului va recunoaşte mai degrabă insuficienta formei lui
de a împlini această legătură, precum şi posibilitatea existenţei altor
forme. în cele mai trist celebre cazuri istorice de opresiune a omului
din motive religioase, în loc să propovăduiască mântuirea, nu s-au în
făptuit decât cuceriri pentru Biserica proprie. Războaiele religioase...
n-au fost războaie ale religiei, ci izvorâte din lipsa de religie a celor
care le-au dezlănţuit» (1, 113— 114).
b. încă în Renaştere au apărut curente şi tendinţe teoretico şi
practice care au militat pentru laicizarea Statelor şi secularizarea so
cietăţilor. începând cu Constituţia americană s-a stipulat că nimeni
nu poate fi constrâns să facă parte dintr-o Biserică sau să practice o
credinţă religioasă şi se interzicea discriminarea din motive religioase.
Procesele de laicizare şi secularizare s-au dezvoltat necontenit şi au
îmbrăcat forme specifice în diferite perioade, zone geopolitice şi ţări.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi pactele internaţionale pe
această problemă au stimulat — atât pe plan internaţional, cât şi
naţional — afirmarea tendinţelor politice, culturale şi chiar religioase
favorabile asigurării libertăţii religioase. Laicizarea Statelor este un
proces istoric şi a cunoscut trei faze : separarea de Biserici, neutrali
tatea confesională şi asigurarea în mod egal a libertăţii religioase pen
tru toţi cetăţenii şi denominaţiunile religioase.
B.
LIBERTATEA RELIGIOASA
ŞI DIVERSIFICAREA FORMELOR INSTITUTIONALIZATE
ALE DENOMINAŢIUNILOR RELIGIOASE
a. Evoluţia teoretică şi practică a libertăţii religioase.

Diversificarea opţiunilor de credinţă şi a celor instituţional-religioase ale oamenilor şi comunităţilor au determinat modificarea con
ţinutului libertăţii religioase. Unele concepţii şi acte normative naţio
nale noi privind libertatea religioasă au influenţat
documentele
internaţionale privind drepturile omului, şi invers. Studiul Constituţiilor,
legilor libertăţii religioase şi al altor acte normative naţionale, cât şi
al documentelor internaţionale privind drepturile omului arată că înce
pând cu Constituţia americană şi până astăzi s-au îmbogăţit şi diver
sificat continuu drepturile şi libertăţile religioase acordate cetăţenilor
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şi denominaţiunilor religioase. O serie de lideri politici şi specialişti
din Franţa, dar şi din alte ţări occidentale europene, consideră că se
impune elaborarea unor noi acte normative naţionale privind liber
tatea religioasă.
Se apreciază că cel mai democratic principiu juridic este asigurarea
dreptului de schimbare a propriei religii. El a fost formulat prima
dată in Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, apoi în Convenţia
europeană privind protecţia drepturilor omului (art. 9 prevede : «1.
Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de
religie : acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau con
vingerea»), în documentele privind drepturile omului de la Viena şi
Copenhaga (1990). Datorită opoziţiei ţărilor islamice şi comuniste, acest
principiu nu a fost inclus in Pactul internaţional privind drepturile
civile şi politice (197fi) şi nici in Declaraţia O.N.U. din 1981 privind
libertatea religioasă. Acest principiu a fost inclus şi in actele normative
din unele ţări în care există forţe politice democratice puternice, în
care societatea civilă este autonomă faţă de Stat, Statul este separat
de Biserică etc. Dreptul persoanei de a-şi schimba religia este respins
de reprezentanţii unor religii tradiţionale şi este susţinut de reprezen
tanţii noilor mişcări religioase şi de cei ai instituţiilor societăţii civle.
b. Apariţia noilor denoniinaţiuni religioase.

îmbogăţirea conţinutului libertăţii religioase şi dinamica proprie
a fenomenului religios in condiţiile societăţii contemporane au permis
ajxiriţia deiiominuţhm.ilor religioase netradiţionale sau noile mişcări
religioase, cum sunt denumite în literatura de specialitate : grupuri,
asociaţii, societăţi, fundaţii, organizaţii religioase etc.
Asociaţiile şi fundaţiile religioase din România au avut şi au un
statut juridic diferit de cel al Cultelor. Legile Cultelor din 1929 şi 1949
au asigurat Cultelor un set de drepturi superior celui prevăzut de legea
persoanei juridice din 1924 pentru asociaţii şi fundaţii religioase. Deşi
actele normative amintite nu interzic asociaţiilor şi fundaţiilor reli
gioase să realizeze aceleaşi activităţi pe care le desfăşoară Cultele, totuşi
autorităţile publice au impus aceste limitări asociaţiilor religioase atât
înainte de 1948, cât şi după l n89. Această practică a fost cerută de
reprezentanţii unor Biserici istorice, iar autorităţile publice au accep
tat-o, atât pornind de la convingerea că pe această cale contribuie la
protecţia acestor Biserici, ca instituţii fundamentale ale societăţii româ
neşti, cât şi din raţiuni politice şi electorale. Această concepţie şi prac
tică a fost reluată după decembrie 1989, fapt posibil datorită atât
acţiunii deliberate a unor subiecţi ai vieţii religioase, acţiunii interesate
şi speculative a partidelor politice parlamentare, a reprezentanţilor
acestora in conducerea instituţiilor de Stat competente, cât şi datorită
ignoranţei unor funcţionari de stat.
Treptat, după declaraţiile universale ale drepturilor omului din
SUA şi Franţa, ţările occidentale au renunţat la această concepţie şi
practică juridică şi administrativă.
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Asociaţiile şi organizaţiile religioase independente, cele legalizate
fără avizul unor Culte sau Biserici, au generat ample dezbateri şi con
troverse atât în mediile bisericeşti tradiţionale, cât şi în cele politice
şi laice. Ele îşi au originea fie în grupările care s-au desprins din
motive doctrinare, de cult din Bisericile tradiţionale, fie sunt rezultatul
lucrării unor misionari străini.
Forma cea mai avansată de dezvoltare a creştinismului şi a altor
religii a constituit-o instituţionalizarea, respectiv constituirea Bisericilor
cu toate structurile lor : eparhii, protopopiate, parohii, comunităţi reli
gioase, mănăstiri, asociaţii religioase, instituţii de învăţământ teologic,
alte instituţii religioase sau bisericeşti etc. Au fost perioade în care
aceste structuri organizatorice nu au oferit cadrul adecvat pentru sa
tisfacerea nevoilor spirituale ale credincioşilor, pentru îndeplinirea mi
siunii Bisericilor în societate. în aceste condiţii, unele grupuri de cre
dincioşi şi clerici s-au desprins de Bisericile de care au aparţinut şi au
constituit noi forme organizatorice religioase, care ulterior au devenit
organizaţii religioase, iar unele, mai târziu, noi Biserici. Istoria reli
giilor este plină de asemenea exemple ; specialiştii susţin că religia
creştină oferă premise prielnice pentru manifestarea acestui fenomen.
Date deosebit de interesante privind evoluţia acestui fenomen oferă
cercetarea de sociologie concretă din 1990 cu tema «Valorile europene».
Cercetarea s-a desfăşurat în Irlanda, Italia, Portugalia, Spania, Austria,
Belgia, Franţa, Germania, Olanda, Marea Britanie, Finlanda, Danemarca
şi Suedia. 77% din locuitorii acestor ţări au susţinut că sunt catolici
sau protestanţi ; 3 % de alte religii şi 25 % fără religie. Dar numai 47 %
au declarat că au o mare sau o oarecare încredere în Biserică. Se gă
sesc peste această medie credincioşii din Irlanda (72%), Italia (60%),
Portugalia (56%) şi sub această medie cei din Marea Britanie (42%),
Germania (40%), Suedia (35%), Olanda (31%), Finlanda (30%).
Din această cercetare rezultă că dintre cei care se declară credin
cioşi, 63% susţin că nu au încredere în Biserică, iar 25% din populaţie
afirmă că nu aparţine de nici o religie (2, 7).
îndeosebi după Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în
ţările democrate civilizate a avut loc un proces de îmbogăţire a liber
tăţii religioase, ceea ce a permis ca toate organizaţiile şi asociaţiile
religioase, atât cele vechi, cât şi cele mai noi, să se bucure de aceleaşi
drepturi şi libertăţi, mai puţin facilităţile materiale şi spirituale acor
date de Stat Bisericilor.
c. Principalele trăsături ale noilor denominaţiuni religioase.
1)
Particularităţi organizatorice : flexibilitate şi funcţionalitate ;
urmăresc să prevină depersonalizarea relaţiilor dintre adepţi sau dintre
aceştia şi lideri; oferă adepţilor posibilitatea de a participa activ la
viaţa organizaţiei ; favorizează crearea unor raporturi interpersonale
bazate pe căldură umană şi pe un grad mai înalt de solidaritate fră
ţească sau umană ; sunt mai funcţionale feed-backul şi sistemul de
autoreglare ; adepţii îşi plătesc taxele prevăzute sau prestează activităţi
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voluntare ; instituţionalizarea nu reprezintă un scop in sine, ea este
realizată numai în funcţie de cerinţele înfăptuirii obiectivelor organi
zaţiei ; principiile de organizare şi funcţionare sunt deduse din mana
gementul şi din ştiinţele socio-umane ale organizării social-economice
şi politice etc.
Unele din organizaţiile religioase rezultate din al doilea val de
fărâmiţare protestantă şi evanghelică au realizat structuri organizatorice
mai stabile, au atins un grad de instîtuţionalizare mai ridicat, începând,
în anumite privinţe, să se asemene cu Bisericile creştine istorice.
Alte organizaţii, numite de unii sociologi, dar mai ales de teologi,
secte periculoase, au creat mecanisme care să asigure izolarea noilor
adepţi de familie, de mediile sociale pe care le-au frecventat până la
înscrierea în organizaţie.
2) învăţăturile, activitatea spirituală, raportarea la societate.
Organizaţiile religioase, mai ales cele care fac parte din noile
mişcări religioase, sunt mai pragmatice, se străduiesc să demonstreze
că pot face ca Biblia sau alte cărţi sfinte să ajute oamenii, în mai mare
măsură, acum şi aici. Aşa, spre exemplu, Meditaţia Transcendentală şi
alte organizaţii religioase care susţin că pot spori capacităţile intelec
tuale ale omului îşi propun îmbinarea învăţăturilor şi practicilor reli
gioase cu metodele şi tehnicile psihologiei şi ale altor discipline care
sunt preocupate de studierea şi îmbunătăţirea capacităţii intelectuale
a omului.
Există sisteme bine puse la punct de însuşire a învăţăturilor orga
nizaţiei. Se iniţiază activităţi comune, pe grupe, dar, in acelaşi timp,
se pune accent şi pe studiul individual şi pe verificarea cunoştinţelor
dobândite pe această cale.
Adepţii majorităţii organizaţiilor religioase se consideră mai bine
pregătiţi, mai buni, «situaţi pe calea cea bună», diferiţi de credincioşii
Bisericilor sau religiilor istorice etc.
Unele organizaţii religioase sunt de părere că secularizarea, socie
tatea de consum au deturnat sensul nobil, umanist al ştiinţei şi cul
turii. Adepţii acestora sunt îndemnaţi să desconsidere valorile ştiinţei
şi ale culturii, să se izoleze de circuitele publice ale valorilor culturale.
Organizaţiile de tip Aum sau sataniste susţin concepţii şi învăţă
turi pseudo-religioase, cu un caracter imoral (viaţă sexuală colectivă,
poligamie etc.), antisocial şi antiuman. Adepţii sunt îndoctrinaţi în spi
ritul acestor învăţături şi sunt pregătiţi pentru a ucide, a înşela, a
încălca legea sau pentru a comite alte acte antisociale.
3) Activitatea de evanghelizare, de propagandă religioasă.
După modelul comunităţilor creştine din primul mileniu, ca şi după
cel al altor comunităţi religioase care au avut un rol însemnat în con
stituirea marilor religii, noile denominaţiuni religioase pun un accent
deosebit pe activitatea de difuzare a propriilor învăţături. în acest
scop sunt investite însemnate mijloace materiale, financiare şi de lo
gistică şi importante resurse umane ; toţi adepţii, în funcţie de nivelul
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de pregătire şi de capacitatea de persuasiune, au atribuţii ample în
această activitate.
După exemplul fostelor organizaţii religioase evanghelice, majori-*
tatea devenite între timp Biserici, actualele organizaţii religioase
folosesc cele mai avansate şi eficiente tehnici laice din domeniul per
suasiunii şi al convertirii. Din păcate, unele merg până la folosirea
narcoticelor şi a altor mijloace de manipulare care lezează integritatea
psihică şi fizică a omului. Din aceste motive, mai ales reprezentanţii
Bisericilor tradiţionale, uneori inclusiv cei ai celor Evanghelice, dar şi
specialişti laici şi autorităţi publice, acuză unele organizaţii că practică
prozelitismul agresiv, care încalcă drepturile şi libertăţile altor credin
cioşi. Aşa, spre exemplu, sunt acuzate de prozelitism agresiv Biserica
Scientologică, Hare Krishna, Bisei'ica lui Moon, Martorii lui Iehova etc.
în acelaşi timp, trebuie subliniat că, în ultima perioadă, unele
autorităţi publice şi unii specialişti laici din Franţa, dar şi din alte
ţări occidentale, nu mai consideră ca fiind prozelitism agresiv propa
ganda religioasă practicată de Martorii lui Iehova şi de alte organizaţii
asemănătoare.
Reprezentanţii instituţiilor de stat şi specialiştii laici în studierea
fenomenului religios apreciază că trebuie făcută distincţia necesară in
tre conceptele de evanghelizare, de propagandă religioasă, de răspândire
a propriilor învăţături religioase — ca dimensiune esenţială a libertăţii
religioase —, pe de o parte, şi prozelitism sau prozelitism agresiv, pe
de alta, care în unele medii religioase, culturale şi chiar politice are
conotaţii peiorative, negative. Se consideră că instituţiile Statului nu
au dreptul să se implice în prevenirea sau interzicerea unor acţiuni de
prozelitism până nu se va realiza o definiţie juridică a acestui concept,
cu participarea reprezentanţilor instituţiilor specializate de stat, a spe
cialiştilor laici şi a reprezentanţilor subiecţilor instituţionalizaţi ai vieţii
religioase. Până acum majoritatea partidelor politice şi oamenii de
ştiinţă din ţările democratice, cu excepţia Greciei, au considerat că
însăşi încercarea de a defini din punct de vedere juridic prozelitismul
duce la crearea unor premise favorabile încălcării libertăţii religioase.
4) Durata existenţei.
Specialiştii sunt de părere că ne găsim într-o perioadă caracteri
zată prin afirmarea tendinţei de căutare a unor noi tipuri de subiecţi
instituţionalizaţi ai vieţii religioase, mai dinamici, adecvaţi nevoilor
spirituale ale omului şi societăţii contemporane, mai eficienţi în de
mersul punerii unor noi temelii ale vieţii religioase individuale, comu
nitare, naţionale şi internaţionale, care să permită recuperarea oameni
lor îndepărtaţi de religie, a credincioşilor fără Biserică, care au mutat
Biserica, forma comunitară a trăirii religioase, în inimă şi conştiinţă,
în forul lor intim. Unele organizaţii religioase satisfac aceste nevoi
individuale şi sociale noi în domeniul vieţii religioase, altele nu.
Reprezentanţii Bisericilor tradiţionale susţin că aceste căutări şi
formule instituţionale constituie noi forme de erezie şi de rătăcire
bisericească şi religioasă. Unii sociologi, psihologi nu sunt de acord cu
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aceste judecăţi globale, propunând aprecieri nuanţate, diferenţiate.
Aceştia consideră că unele organizaţii religioase pot oferi formule insti
tuţionale de perspectivă, viabile, iar altele rămân la stadiul de simple
experimente sau chiar constituie expresia încercării unor indivizi sau
grupuri de persoane de a folosi oportunităţile oferite de libertatea reli
gioasă pentru realizarea unor obiective extrareligioase (ocolirea fiscu
lui, practicarea unor activităţi ilegale etc.).
5) Perspectivele organizaţiilor religioase.
Creşterea sau scăderea apetitului credincioşilor sau indiferenţilor
religioşi pentru înregimentarea în organizaţiile religioase depinde de
următorii factori :
a. Calitatea lucrării Bisericilor tradiţionale, capacitatea acestora de
a reforma structurile organizatorice anchilozate, disfuncţionale, crearea
altora noi ca~e să permită constituirea cadrului adecvat pentru reacti
varea clericilor şi credincioşilor dornici de a ajuta Bisericile să satisfacă
cerinţele spirituale şi sociale tot mai sporite aie omului şi societăţii
contemporane. Este necesar ca Bisericile Creştine să facă în mod sincer
un bilanţ global al istoriei lor, să individualizeze nereuşitele in acti
vitatea de evanghelizare şi încreştinare, să propună noi formule insti
tuţionale şi de acţiune care să ducă la reevanehelizarea şi recreştinarea
acelor segmente ale societăţilor care s-au dezevanghelizat şi descreştinat sau care s-au născut sau au apucat să fie neevanghelizate sau
necreştinate.
b. Dacă se menţine in ascensiune actuala concepţie politică şi juri
dică de a se acorda aceleaşi drepturi şi Bisericilor şi noilor denominaţiuni religioase atunci este posibil să sporească numărul organizaţiilor
şi al credincioşilor care vor dori să folosească cadrul instituţional oferit
de acestea pentru profesarea propriei credinţe.
Organizaţiile religioase se străduiesc sâ evite toate formulele insti
tuţionale şi de acţiune bisericească care au avut ca efect secundar scă
derea încrederii credincioşilor în slujitorii de cult şi în Biscrică, să
găsească noi structuri organizatorice şi funcţionale care să fie capabile
să satisfacă în mai mare măsură nevoile spirituale, morale şi sociale
ale credincioşilor şi ale societăţii. Societatea, credincioşii sunt singurele
foruri care vor decide dacă organizaţiile religioase răspund unor nevoi
reale, naturale sau constituie o anomalie, o rătăcire instituţional-religioasă, care va deveni de domeniul trecutului după ce Bisericile vor
depăşi criza actuală şi vor recâştiga încrederea credincioşilor şi a so
cietăţii. după ce vor exercita din nou o influenţă modelatoare deter
minantă, hotărâtoare asupra vieţii religionse şi a societăţii în general.
Facem menţiunea că nu ne referim la asociaţiile şi organizaţiile
religioase constituite din iniţiativa unor unităţi de cult sau Biserici cu
scopul de a spori randamentul participării credincioşilor, laicilor, a
voluntarilor la îndeplinirea unor activităţi ale Bisericilor : acte de cari
tate. asistenţa socială a bătrânilor, a orfanilor, bolnavilor, deţinuţilor,
drogaţilor etc., editarea şi difuzarea de literatură religioasă etc.
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Unităţile bisericeşti intermediare sau centrale hotărăsc asupra atri
buţiilor acestor asociaţii deoarece statutele lor sunt legalizate de insti
tuţiile abilitate ale Statului numai dacă au fost avizate de forurile
bisericeşti menţionate. De regulă, asociaţiile religioase de această natură
din ţările europene nu au creat probleme nici Bisericilor nici autorită
ţilor publice.
C.
LEGALIZAREA SAU ACORDAREA STATUTULUI
DE PERSOANĂ JURIDICĂ DENOMINAŢIUNILOR RELIGIOASE
1. Una sau mai multe Biserici sunt declarate Biserici naţionale,
de stat sau majoritare. Exemple : Danemarca, Suedia, Irlanda, Anglia,
Grecia, Islanda, Norvegia, Malta, Liechtenstein, Monaco etc. Actele
normative din aceste ţări prevăd facilităţi şi privilegii pentru legali
zarea şi funcţionarea Bisericilor de Stat, naţionale sau majoritare ; unele
stipulează aceleaşi drepturi sau mai puţine pentru celelalte Biserici sau
Culte tradiţionale (nu li se acordă sprijinul material şi financiar asi
gurat de Stat Bisericilor naţionale etc.).
Constituţia Regatului Danemarca (1953) : «Biserica Evanghelică
Luterană este Biserica naţională daneză şi, în consecinţă, este sub
venţionată de Stat» (art. 4) ; «Statutul Bisericii naţionale va fi regle
mentat prin lege» (art. 66) ; «Legea va reglementa statutele comuni
tăţilor religioase diferite de Biserica creştină» (art. 69).
Constituţia Greciei (1975) : «Religia predominantă în Grecia este
Biserica Creştină Orientală Ortodoxă» (art. 3) ; «Orice religie cunoscută
este liberă : practicile propriului cult se exercită fără obstacole, sub
protecţia legilor... Prozelitismul este interzis» (art. 13).
în unele din aceste ţări nu există legi ale cultelor. Reglementarea
organizării şi activităţii Bisericilor de stat sau naţionale şi a celorlalţi
subiecţi ai vieţii religioase se face numai pe baza Constituţiei şi a legii
organizaţiilor neguvernamentale. De asemenea, în ţările in care există
legi ale cultelor sau acorduri între Stat şi fiecare Cult, Bisericile sunt
recunoscute ca persoane juridice de drept public, iar organizaţiile şi
asociaţiile religioase sunt legalizate ca persoane juridice de drept privat.
Se stipulează că celelalte denominaţiuni religioase se legalizează prin
legi speciale sau în baza legii referitoare la dreptul de asociere. Orga
nizaţiile din aceste ţări se bucură de aceleaşi drepturi şi libertăţi ca
Bisericile, mai puţin facilităţile materiale şi financiare asigurate de
Stat, Bisericilor. Fac excepţie unele proiecte de asistenţă socială, alte
activităţi sociale utile, care sunt subvenţionate parţial de Stat, atât în
cazul Bisericilor cât şi al unor organizaţii religioase.
2. Se prevede că Statul este separat de Biserici. Exemple : Po
lonia, Rusia, Spania, Ungaria etc. în unele din aceste ţări prin aceeaşi
lege se legalizează atât Bisericile, cât şi comunităţile şi organizaţiile
religioase. Şi unele şi altele îndeplinesc aceleaşi formalităţi pentru
legalizare şi se bucură de aceleaşi drepturi şi libertăţi, uneori inclusiv
în ceea ce priveşte sprijinul financiar acordat de Stat.
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în această situaţie se cere, la legalizare, şi organizaţiilor religioase
să prezinte informaţii despre principalele învăţături şi ritualuri.
1) Prevederi ale Constituţiilor. Constituţia Italiei (1947) : «Statul
şi Biserica Catolică sunt, fiecare în domeniul lor de activitate, inde
pendente şi suverane» (art. 7) ; «Toate confesiunile religioase sunt egale
in faţa legii. Confesiunile religioase diferite de ceacatolică au dreptul
de a se organiza după propriile statute, astfel încât să nu vină în con
tradicţie cu ordinea juridică italiană. Raporturile lor cu Statul sunt
reglementate de lege, pe baza înţelegerii cu reprezentanţii acestor con
fesiuni» (art. 8). Constituţia Olandei (1914, cu amendamente până in
1987) : «Fiecare îşi profesează propriile opinii religioase în deplină
libertate» (art. 18) ; «Tuturor comunităţilor religioase din Regat le este
asigurată o protecţie legală» (art. 182).
Constituţia Spaniei (1978) : «Nici o confesiune nu va avea carac
terul de religie de stat. Puterea publică va ţine seama de credinţele
religioase ale societăţii spaniole şi va întreţine relaţii de colaborare cu
Biserica catolică şi cu alte confesiuni» (art. 16).
Constituţia Ungariei (1990) : «în Republica Ungară Biserica func
ţionează separat de stat» (art. 59).
Constituţia Germaniei : «1. Nu există nici o religie de S ta t; 2. Li
bertatea de a se reuni în asociaţii religioase este garantată... ; 3. Fiecare
asociaţie religioasă îşi urmăreşte şi gestionează propriile interese in
mod autonom, in limita legilor generale. Ea îşi stabileşte propriile în
sărcinări şi funcţii fără intervenţia Statului sau a autorităţilor legale ;
4. Asociaţiile religioase, care prin dreptul anterior erau considerate
instituţii de drept public, rămân ca atare. Aceleaşi drepturi trebuie
recunoscute şi altor asociaţii religioase, la cererea acestora, dacă ele,
în ceea ce priveşte organizarea şi numărul propriilor membri, oferă
garanţii de durată» (art. 137).
Constituţia Cantonului elveţian Jura (1977) : «Biserica RomanoCatolică şi Biserica Evanghelică Reformată sunt recunoscute colectivi
tăţi de drept public. Parlamentul poate recunoaşte şi alte Biserici im
portante şi durabile. Alte comunităţi religioase sunt supuse dreptului
privat» (art. 130).
2) Prevederi ale legilor libertăţii religioase. «Legea privind garan
tarea libertăţii de conştiinţă şi de credinţă» (Polonia, 1989) : «Bucurându-se de libertatea de conştiinţă şi de credinţă, cetăţenii au posibili
tatea : 1. Să constituie Biserici şi alte asociaţii religioase... ; 13. Să se
unească în organizaţii laice cu scopuri religioase» (art. 2) ; «Manifesta
rea individuală sau colectivă a unei religii sau convingeri religoase
poate fi subiectul acelor limitări legale care vizează protejarea siguran
ţei Statului, a ordinii publice, a moralei, a sănătăţii sau a libertăţilor
fundamentale ale celorlalţi oameni» (art. 3) ; «Libertatea de conştiinţă
şi de credinţă în relaţiile dintre Stat, Biserici şi asociaţii religioase este
garantată prin : a) separarea Bisericilor şi asociaţiilor religioase de
S tat; d) drepturi egale pentru toate Bisericile şi asociaţiile religioase,
independent de formula prin care le-a fost legalizată situaţia» (art. 9) ;
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«Polonia este un Stat laic, neutru in ceea ce priveşte problemele şi
convingerile religioase» (art. 10) ; «1. Bisericile şi asociaţiile religioase
sunt independente faţă de Stat in ceea ce priveşte împlinirea funcţiilor
lor religioase ; 2. Biseiicile şi asociaţiile religioase îşi supun activitatea
protecţiei legilor şi implicit limitelor impuse de acestea» (art. 11) ;
<J. Bisericile şi organizaţiile religioase se bucură, în mod egal, de liber
tatea de a-şi desfăşura activitatea religioasă ; 2. Desfăşurarea activităţii
religioase a Bisericilor şi organizaţiilor religioase înseamnă : 2. să orga
nizeze şi să practice cultul în public ; 3. să ofere servicii religioase
persoanelor menţionate in art. 4 şi să organizeze ceremonii şi adunări
religioase; 7. să achiziţioneze, să posede şi să dispună de bunurile
mcbile şi imobile şi să le administreze; 11. să folosească mass-media ;
18. să facă parte din organizaţii de cult şi interconfesionale şi să în
treţină legături externe in probleme legate de îndeplinirea propriilor
funcţii» (art. 1:.»); «Dreptul de a crea Biserici şi organizaţii religioase
se obţine ca urmare a unei cereri adresate Biroului pentru Probleme
de Culte şi prin înscrierea într-un registru a numelui Bisericii» (art. 30) ;
«Dreptul de a înainta o asemenea cerere, ca cea menţionată la art. 30,
aparţine unui grup alcătuit din cel puţin lo cetăţeni polonezi, cu
drepturi civile depline (apţi să încheie o tranzacţie legală)» (art. 31) ;
«Cererea menţionată la art. 30 trebuie să cuprindă : 1. o informare
privind baza doctrinară a credinţei in discuţie ; 2. lista cu persoanele
care alcătuiesc asociaţia, cu numele, prenumele, data naşterii, domi
ciliul şi semnătura ; 3. adresa sediului temporar al Bisericii sau aso
ciaţiei religioase respective ; 4. statutul» (art. 32).
«Legea referitoare la libertatea religioasă» (Portugalia, 1971) :
«1. Statul nu adoptă nici o religie, iar relaţiile sale cu confesiunile
religioase se bazează pe principiul separării ; 2. Confesiunile religioase
au aceleaşi drepturi, ţinându-se seama de diferenţele care se impun
în reprezentarea lor numerică» (titlul I) ; «Nu se va permite unei per
soane să invoce libertatea religioasă pentru a practica acte care ar fi
incompatibile cu viaţa, integritatea fizică sau demnitatea persoanei,
bunele moravuri sau principiile fundamentale ale ordinii constituţionale
sau suveranitatea portugheză» (titlul VIII) ; «1. Confesiunile religioase
pot obţine elaborarea unui act normativ care va acorda persoană juri
dică organizaţiei care cuprinde membrii respectivei credinţe : 2. Actul
normativ de recunoaştere va fi solicitat guvernului prin cerere scrisă
semnată de un număr nu mai mic de 500 de membri, care pot fi iden
tificaţi, sunt majori şi locuiesc pe teritoriul portughez ; 3. Cererea va
fi însoţită de documentele necesare din care să rezulte : existenţa con
fesiunii pe teritoriul naţional, principiile esenţiale ale doctrinei, numele
confesiunii, descrierea sintetică a actelor de cult, regulile disciplinei şi
ierarhiei organizaţiei, identitatea conducătorilor şi durata activităţii în
ţară...; 4. Dacă organizaţia este străină sau depinde de o organizaţie
din străinătate, guvernul va putea cere nu numai probele necesare pen
tru a cunoaşte regimul căruia este supusă respectiva organizaţie, dar
chiar şi prezentarea cererii de către responsabilii respectivei organizaţii ;
5. Guvernul poate ordona anchetele pe care le consideră necesare,
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pentru a se convinge de existenţa confesiunii şi exercitarea efectivă a
cultului pe teritoriul naţional...» (titlul I X ) ; «Legalizarea poate fi re
vocată de guvern dacă se dovedeşte că organizaţia este responsabilă de
violarea dispoziţiilor prevăzute la titlul VIII, că foloseşte mijloace
ilicite sau se consacră unor activităţi străine scopurilor specifice con
fesiunilor religioase» (titlul X).
«Legea organică privind libertatea religioasă» (Spania, 1980) :
«11. Având in vedere credinţele religioase existente in societatea spa
niolă, Statul încheie, după caz, acorduri sau convenţii de cooperare cu
Bisericile, confesiunile şi comunităţile religioase înscrise în registrul
public şi care, prin influenţa şi numărul de fideli, pot dovedi că se
bucură de o pondere insemnată în viaţa religioasă a Spaniei. In toate
cazurile, aceste acorduri sunt supuse aprobării, prin lege, Cortesurilor
generale ; 2. în aceste acorduri sau convenţii, respectând principiul
egalităţii, se vor putea prevedea pentru Biserici, confesiuni şi comu
nităţi religioase avantaje fiscale, care, conform, prevederilor juridice
în vigoare, pot fi acordate societăţilor cu scopuri nelucrative şi insti
tuţiilor de binefacere» (art. 7).
«Legea privind libertatea credinţelor religioase şi statutul Biseri
cilor şi al societăţilor religioase din Cehia» (1991) : «Fiecare are dreptul
de a-şi manifesta liber propria religie sau credinţă... Fiecare are dreptul
să-şi schimbe propria religie sau credinţă» (art. 1) ; «Conform acestei
legi, prin societate religioasă sau Biserică se înţelege o asociaţie vo
luntară de cetăţeni profesând aceeaşi religie într-o organizaţie cu pro
priile sale structuri, foruri de conducere, reglementări interne şi rituri
sau ceremonii religioase» (art. 4) ; «1. Pentru a-şi îndeplini misiunea,
Bisericile şi societăţile religioase au dreptul : VI. să organizeze întru
niri fără a fi necesară notificarea ; VIL să posede proprietăţi mobile
şi imobile şi alte drepturi de proprietate materială sau intelectuală ;
VIII. să creeze şi să întreţină dotări speciale necesare activităţilor reli
gioase ; 2. Se impune ca activităţile prevăzute la paragraful I să nu
fie în contradicţie cu Constituţia, să nu reprezinte ameninţări pentru :
securitatea populaţiei, ordinea publică, sănătate şi moralitate, drep
turile şi libertăţile altora, independenţa şi integritatea teritorială a
ţării» (art. 6).
Reglementarea libertăţii religioase din ţările din această categorie
se face prin : a) Legea Bisericilor şi organizaţiilor religioase ; b) Legea
libertăţii religioase ; c) Legea Persoanelor Juridice Religioase (Japonia) ;
d) în unele din aceste ţări noile mişcări religioase sunt legalizate pe
baza legii asocierii sau a persoanelor juridice.
3.
In unele ţări şi Bisericile şi organizaţiile religioase au acelaşi
statut juridic. Aşa, spre exemplu, în SUA se prevede că Statul nu
are dreptul prin lege nici să aprobe nici să interzică o religie, toate
fiind recunoscute din punct de vedere juridic cu statutul de denominaţiune religioasă. în alte ţări legea vorbeşte mimai de asociaţii de
cult (Franţa), nefăcându-se nici măcar o distincţie terminologică între
Culte şi diferite organizaţii religioase. Din punct de vedere legal şi
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unele şi altele au acelaşi statut şi aceleaşi drepturi. Desigur, din
perspectivă sociologică există deosebiri între Bisericile Creştine istorice
şi alte religii istorice, pe de o parte, şi Martorii lui Iehova, Adventiştii
Reformişti, Baha’ii etc., pe de alta. Opinia publică, instituţiile societăţii
civile din Franţa şi SUA se raportează în mod diferit la cele două
categorii de subiecţi instituţionalizaţi ai vieţii religioase, chiar dacă
instituţiile Statului şi legile le acordă acelaşi tratament. Actele nor
mative din aceste ţări prevăd că toţi subiecţii vieţii religioase au sta
tutul de persoane juridice de drept privat, respectă aceleaşi criterii de
înregistrare şi din punct de vedere moral şi juridic se bucură de ace
leaşi drepturi şi libertăţi. în Franţa există unele trăsături particulare :
după al doilea război mondial Statul practică o «separare binevoitoare»
faţă de Biserică in sensul că îi acordă sprijin material şi financiar pen
tru proiectele sociale, culturale şi de educaţie ; deşi Statul este laic,
sunt cazuri când segmente ale opiniei publice şi unele autorităţi pu
blice au manifestări de intoleranţă sau de discriminare faţă de unele
minorităţi religioase. Ne referim la cazul Cultului islamic şi la orga
nizaţia Martorii lui Iehova, care până în anii 1991— 1993 au fost supuse
la unele discriminări, dar după cazul Kokinakis — adept al organizaţiei
Martorii lui Iehova din Grecia — au intervenit schimbări în atitudinea
unor instituţii şi funcţionari de stat din Franţa faţă de unele minorităţi
religioase.
«Legea privind separarea intre Biserici şi Stat» (Franţa, 1905) :
«Republica nu recunoaşte, nu salarizează şi nu subvenţionează nici un
cult» (art. 2) ; «Asociaţiile formate pentru a asigura cheltuielile, între
ţinerea şi exercitarea publică a cultului se vor constitui conform art. 5
şi următoarele din legea din 1 iulie 1901» ; «Asociaţiile şi uniunile
elaborează documente privind veniturile şi cheltuielile lor ; redactează
în fiecare an darea de seamă financiară a anului precedent şi inven
tarul bunurilor mobile şi imobile. Controlul financiar asupra activităţii
asociaţiilor şi uniunilor este exercitat de forurile administrative care
le-au înregistrat şi de inspecţia generală a finanţelor» (art. 21). «Legea
referitoare la contractul de asociere» (Franţa, 1 iulie 1901) : «Asociaţia
legalizată pe cale judecătorească, fără autorizaţie specială, poate primi
de la persoane fizice, de la instituţii de utilitate publică, să cumpere
cu titlu oneros, să posede şi să administreze bunuri, independent de
subvenţiile primite de la Stat, regiuni, departamente, comune şi insti
tuţiile lor publice» (art. 6). Decretul nr. 66—388 din 13 iunie 1966
referitor la tutela administrativă a asociaţiilor, fundaţiilor şi congre
gaţiilor (Franţa) : «Acceptarea donaţiilor şi legatelor făcute instituţiilor
de utilitate publică şi asociaţiilor de cult este autorizată prin decret
adoptat de prefectul departamentului în care îşi are sediul instituţia
publică sau asociaţia când valoarea donaţiei este inferioară sau egală
cu suma de 5 milioane franci. Când valoarea donaţiei depăşeşte
5 milioane de franci autorizarea acceptării se face prin decret al Con
siliului de Stat, care se adoptă pe baza unei hotărâri a ministerului
de interne» (art. 1).
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4. Principalele trăsături ale actelor normative privind libertatea
religioasă şi dreptul la asociere din motive religioase :
1) Se adoptă principiile generale ale organizării şi funcţionării
Bisericilor şi organizaţiilor religioase într-o lege cu caracter general
în care se prevede că relaţiile dintre principalele Culte şi Stat se vor
reglementa prin legi speciale (Spania, Italia) sau prin statute de orga
nizare şi funcţionare a Bisericilor. Se acordă aceleaşi drepturi pentru
toate Cultele tradiţionale, mai puţin sprijin material şi financiar pentru
unele (nu acceptă Statul sau nu acceptă ele). Toate Cultele tradiţionale
au personalitate juridică de drept public, mai puţin Cultul islamic în
unele ţări ale Europei occidentale.
2) Se prevăd j.rocedurile de inregistrare şi drepturile acordate
Bisericilor şi cele specifice organizaţiilor religioase în aceeaşi lege.
Drepturi specifice Bisericilor : subvenţii din partea Statului ; organi
zarea unui sistem permanent de asistenţă religioasă în forţele armate,
închisori, spitale, azile etc. Drepturi comune Bisericilor şi organizaţiilor
religioase : construirea şi întreţinerea locaşurilor de cult sau a celor de
întruniri religioase ; dreptul de a primi în vizită, pe perioade mai mici
sau mai mari de timp, coreligionari din alte State pentru a le ajuta
la realizarea activităţilor religioase sau de asistenţă socială pe care şi
le-au propus; dreptul de a crea instituţii de specialitate de caritate
şi asistenţă socială ; dreptul de a organiza întruniri religioase ; dreptul
de a-şi răspândi dogmele sau învăţăturile religioase prin viu grai sau
prin mass-media etc.
?>) Un caz original şi probabil echitabil creionează «Legea comu
nităţilor şi asociaţiilor religioase» din Lituania (1995), care instituie
trei tipuri de subiecţi ai vieţii religioase : «Statul recunoaşte nouă co
munităţi şi asociaţii religioase tradiţionale in Lituania, care fac parte
din patrimoniul istoric, spiritual şi social al Lituaniei : Romano-Catolici, Greco-Catclici etc.» ; «Alte asociaţii religioase (netradiţionale) pot
obţine recunoaştere din partea Statului ca făcând parte din patrimoniul
istoric, spiritual şi social al Lituaniei, dacă au influenţă în societate
iar învăţăturile şi riturile lor nu sunt contrare legilor şi moralităţii.
Recunoaşterea de către Stat înseamnă că acesta sprijină valorile spi
rituale, culturale şi sociale ale asociaţiilor religioase. Recunoaşterea de
către Stat va fi acordată de Seim. Asociaţiile religioase pot cere re
cunoaştere după ce au trecut cel puţin 25 de ani de la înregistrarea
lor în Lituania. Dacă cererea este refuzată poate fi supusă din nou
aprobării după o perioadă de cel puţin 10 ani din ziua în care a fost
respinsă. înregistrarea iniţială la care se face referinţă în alineatul 2
al acestui articol este considerată valabilă dacă respectiva asociaţie
religioasă a acţionat legal (a fost înregistrată) în Lituania după
1G februarie 1918» (art. 6) ; «Alte asociaţii şi comunităţi religioase vor
fi legalizate după înregistrarea statutelor şi a documentelor însoţitoare.
Comunităţile religioase pot fi înregistrate din iniţiativa a cel puţin
15 membri adulţi, cetăţeni ai Republicii Lituania. Asociaţiile religioase
B. O. R. — 19
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pot fi înregistrate din iniţiativa a cel puţin două comunităţi religioasei
(art. 11).
4.
Instituţiile care participă la aplicarea actelor normative privind
libertatea religioasă şi la procesul de legalizare : a) ministere, departa
mente, comitete sau direcţii pentru probleme religioase care sunt
instituţii de sine stătătoare sau care fac parte din ministerele învăţă
mântului, culturii, internelor, justiţiei etc. ; b) Consiliul de Stat sau
alte instituţii asemănătoare ; c) ministerele de interne (poliţia, jandar
meria etc.), justiţie, finanţe, externe, prefecturi, serviciile de infor
maţii ; d) instituţiile de stat în care este asigurată asistenţa religioasă ;
e) tribunale, curţi de apel, curţi supreme de justiţie ; e) Şeful Statului.
Instituţiile de stat menţionate au obligaţia de a asigura drepturile
şi libertăţile religioase legale şi de a urmări dacă Bisericile şi noile
mişcări religioase respectă prevederile actelor normative privind liber
tatea religioasă. Mai mult, Ministerele Cultelor sau instituţiilor simi
lare, ministerele de interne, al justiţiei sunt solicitate să dea referinţe
de specialitate când apar controverse, dezbateri publice, probleme deo
sebite referitoare la Biserici sau la noile mişcări religioase.
D. UNELE DINTRE NOILE DENOMINAŢIUNI RELIGIOASE
SUNT CONSIDERATE SECTE
1) S-au formulat puncte de vedere comune ale teologilor şi spe
cialiştilor (inclusiv ale juriştilor) în ceea ce priveşte definirea Cultelor,
Bisericilor, Confesiunilor, Religiilor tradiţionale.
2) Există controverse şi păreri diferite in ceea ce priveşte definirea
denominaţiunilor religioase netradiţionale sau noile mişcări religioase.
Unii specialişti laici vorbesc despre asociaţii; societăţi, fundaţii şi orga
nizaţii religioase. Alţi specialişti, dar mai ales teologii şi unii sociologi,
desemnează unele noi mişcări religioase cu termenul de secte, pe unele
considerându-le periculoase. Unele organizaţii religioase au fost create
de persoane sau grupuri de persoane rău intenţionate, cu scopul de a
folosi libertatea religioasă ca un paravan pentru a crea structuri de
putere ocultă, pentru a ocoli fiscul, pentru a exploata fizic, psihic şi
intelectual adepţii, pentru realizarea unor activităţi antisociale, con
trare moralei şi ordinii publice, integrităţii fizice şi psihice a adepţilor,
cerinţelor unei societăţi democratice, în scopuri de manipulare, pentru
obţinerea de venituri nemeritate (prin beneficierea de scutiri de taxe
şi impozite pe activităţile economice şi comerciale) etc. Sunt specialişti
laici, dar mai ales jurişti, care sunt de părere că numai unele dintre
noile mişcări religioase pot fi desemnate cu termenul de secte. Defi
nirea sectelor religioase periculoase şi propunerea unor măsuri juridice
şi administrative antisectă trebuie să se facă prin respectarea dreptu
rilor credincioşilor şi denominaţiunilor religioase care folosesc cu bună
credinţă libertatea religioasă. Se apreciază că instituţiile Statului şi
specialiştii laici nu au competenţa de a defini din punct de vedere
religios, teologic, doctrinar sectele, ci numai prin raportarea învăţătu
rilor şi practicilor acestora la cerinţele unei societăţi democratice, care
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sunt de natură politică, juridică, sociologică. Elaborarea acestei defi
niţii nu trebuie să Împiedice reprezentanţii denominaţiunilor religioase,
teologii şi credincioşii să dezbată, să susţină sau să combată cu mijloace
democratice dogmele, doctrinele, Învăţăturile şi practicile religioase.
3) Până în anii ’60, sectele religioase au constituit obiect de pre
ocupare numai pentru Biserici şi teologi. După 1970 au început să se
preocupe de această problemă şi societatea, autorităţile publice şi spe
cialiştii laici. In acest sens sunt cunoscute trei rapoarte ale autorităţilor
publice franceze (unul elaborat de A. Vivien) şi unul prezentat Adu
nării parlamentare europene. Atât legiuitorul francez, cât şi cel euro
pean incă nu s-au hotărât să elaboreze, intr-un act normativ, definiţia
sectelor religioase periculoase şi nici să adopte măsuri pentru stoparea
acestui fenomen. Am putea spune că există un fel de excepţie politică,
respectiv in 1984 Parlamentul european a adoptat o declaraţie referi
toare la sectele religioase în care acestea erau definite ca : «organizaţii
religioase care încalcă legile- ia numele libertăţii religioase», folosind
in acest scop mijloace materiale sau psihologice. în acelaşi timp, parla
mentarii francezi şi europeni au fost de acord că trebuie continuate
cercetările şi dezbaterile pentru a propune măsuri adecvate pentru pre
venirea situaţiilor în care unii indivizi sau organizaţii profită de/escrochează seniimentele şi credinţele religioase ale oamenilor.
4) tn Franţa, S.U.A., Marea Britanie, Stiedia, Italia şi în alte ţări
occidentale s-au constituit asociaţii anti-sectă care îşi propun să apere
contra sectelor : familia, demnitatea, integritatea fizică, psihică a per
soanelor umane, îndeosebi a tinerilor. Unele asociaţii sunt subvenţio
nate de Biserici iar altele şi de Stat (se acordă numai sprijin financiar).
Acestea urmăresc activitatea noilor mişcări religioase şi încearcă să le
demaşte activitatea sau chiar să le dea în judecată pentru raţiuni de
natură religioasă sau civilă. Majoritatea instanţelor judecătoreşti nu
acceptă acţiunile intentate de acestea deoarece, conform principiilor
juridice democratice, acţiunile judecătoreşti trebuie intentate de cei
vătămaţi şi nu de asociaţii sau persoane juridice care nu au fost
vătămate.
Asociaţiile anti-sectă iniţiază şi întreţin campanii mediatice împo
triva noilor mişcări religioase. Uneori sunt folosite de Bisericile şi con
fesiunile tradiţionale ca instrumente civile pentru contracararea con
curenţei pe planul vieţii religioase. Fiind formate din rudele victimelor
sectelor, din cetăţeni lipsiţi de cunoştinţele de specialitate necesare,
duc o campanie globală, nediferenţiatâ deoarece nu-şi propun, nici nu
ar reuşi, să indice care dintre noile mişcări religioase sunt secte. Acti
vităţile acestor asociaţii sunt amplu mediatizate, se încearcă sensibili
zarea opiniei publice şi executarea de presiuni asupra instituţiilor Sta
tului pentru a le determina sâ ia măsuri anti-sectă. Specialiştii sunt
de părere că aceste acţiuni, datorită lipsei cunoştinţelor de specialitate
despre noile mişcări religioase ale asociaţiilor anti-sectă şi ale ziariş
tilor, sunt în curs de a crea premisele morale şi politice pentru adop
tarea unor măsuri de natură totalitară în domeniul libertăţii de con
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ştiinţei şi de religie, îndeosebi împotriva unor organizaţii religioase şi
chiar împotriva unor minorităţi religioase istorico.
5) Statutul juridic şi perspectivele instituţiilor religioase in ţările
occidentale. Majoritatea Statelor occidentale a adoptat acte normative
privind drepturile şi libertăţile religioase acordate credincioşilor şi
denominaţiunilor religioase. în unele ţâri există Biserici de Stat ; în
unele ţări Statul este separat de Biserici : toate Bisericile au acelaşi
statut, fără privilegii şi fără discriminări. Noile mişcări religioase sunt
legalizate in baza unei legi speciale sau a legii persoanelor juridice.
Specialiştii susţin că are loc un proces de dezinstituţionalizare a reli
giilor tradiţionale şi de apariţie a unor noi forme instituţional-comunitare în domeniul vieţii religioase, numite noile mişcări religioase.
Acestea cunosc o continuă multiplicare şi diversificare, o existenţă
efemeră sau o dezvoltare continuă. Ele dovedesc că E. Durkeim s-a
înşelat : nu are loc scăderea rolului religiei în societate, ci declinul
unor forme instituţionale tradiţionale; nevoia de religie, fenomenul
religios îmbracă forme noi şi originale de manifestare, necunoscute în
perioadele istorice anterioare. Sunt în creştere presiunile societăţii
civile de a se asigura aceleaşi drepturi pentru toate denominaţiunile
religioase, atât pentru Cultele tradiţionale, cât şi pentru noile mişcări
religioase.
Specialiştii consideră că numai unele dintre noile mişcări religioase
pot fi desemnate cu termenul de secte, de regulă cele constituite de
indivizi care urmăresc să speculeze, să escrccheze sentimentele şi ne
voile religioase ale oamenilor. Se studiază posibilitatea elaborării unor
acte normative care să permită prevenirea apariţiei şi activităţii sec
telor religioase periculoase. Se apreciază că asemenea măsuri sunt ne
cesare, dar încă nu au fost găsite.
6) Statutul juridic şi perspectivele instituţiilor juridice in ţările
posteomuniste. Actele normative privind libertatea religioasă din Rusia,
Polonia, Cehia, Ungaria şi Lituania precizează fie că Statul este separat
de Biserică şi organizaţiile religioase, fie că acesta nu desfăşoară acti
vităţi specifice Bisericilor şi organizaţiilor religioase şi invers.
Se prevăd proceduri asemănătoare pentru legalizarea Bisericilor
şi a noilor mişcări religioase. Dacă acestea din urmă doresc să se
bucure de acelaşi statut juridic ca Bisericile, trebuie să dovedească că
au acţionat o anumită perioadă în ţara respectivă, că sunt cunoscute
in comunităţi mai ample sau chiar la nivel naţional, că nu au învăţături
şi practici care să contravină cerinţelor unei societăţi democratice.
Există preocupări şi disponibilităţi mai ample ale autorităţilor publice
din aceste State de a se asigura aceeaşi libertate religioasă şi pentru
noile mişcări religioase. Unele acte normative prevăd că acestea se
bucură de aceleaşi drepturi şi libertăţi religioase ca Bisericile sau Cul
tele, alte acte normative prevăd că Statul are dreptul să sprijine finan
ciar numai activităţile sociale, culturale şi de educaţie ale Cultelor
tradiţionale. Cu excepţia Bulgariei, asociaţiile şi organizaţiile religioase
au dreptul să fie ajutate de misionarii străini, să construiască şi să
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deţină în proprietate lăcaşuri de cult sau de întruniri religioase şi alte
proprietăţi pentru realizarea scopurilor aprobate în statute sau în alte
documente ale acestora. De asemenea, au aceleaşi drepturi ca Bisericile
tradiţionale în desfăşurarea ceremoniilor religioase în lăcaşuri proprii
şi în alte locuri prevăzute de lege, cât şi organizarea de întruniri reli
gioase în locuri publice.
Este de presupus că dirpă ce va spori numărul fostelor ţări socialiste
care vor intra în structurile europene şi euroatlantice, în Europa se
vor înregistra noi curente şi tendinţe, care vor viza perfecţionarea me
canismelor juridice, administrative şi politice pentru a asigura în mod
egal libertatea religioasă pentru toţi cetăţenii şi subiecţii vieţii reli
gioase, dar care, în acelaşi timp, să prevină abuzul de libertate religioasă
sau folosirea acesteia ca un paravan pentru realizarea altor obiective.
ILI H FONTA

!. J.
Martin
Velasco,
«Introducere
in
fenomenologia
religiei»,
Polirom,
laţi. 1997.
2.
Yvcs Lambert, «Religion et modomite. Unc definition plurielle pour
roalite en mutation», în «Cahiers francais». nr. 273, octobre-decembre, 1995

PROBLEME ALE INVENTARIERII, CONSERVĂRII, RESTAURĂRII
ŞI VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL BISERICESC
(Consideraţii generale)

După abrogarea, in anul 1990, a Legii (33/1974, cea referitoare la
ocrotirea patrimoniului cultural naţional, problematica acestui domeniu
a constituit obiectul a numeroase acte normative (Hotărâri de Guvern,
unele devenite ulterior legi, Ordine ale unor organe centrale abilitate
etc.), care insă au marele dezavantaj că nu abordează unitar şi in tota
litate problematica acestui sector prioritar şi esenţial in definirea spi
ritualităţii noastre culturale şi religioase.
In consecinţă, în răstimpul scurt din 1990 şi până-n prezent,
aproape după fiecare schimbare a conducerilor, de la Ministerul Cul
turi (şapte la număr), s-au elaborat noi proiecte de legi referitoare la
protejarea patrimoniului cultural naţional. Nici unul dintre aceste proiecte
nu a fost însă adus în discuţia forurilor legislative şi ca atare ne găsim
in situaţia de a nu avea, după scurgerea a mai bine de şapte ani de la
abrogarea vechii legi, o nouă lege care să reglementeze problemele de
mare delicateţe ce frământă acest domeniu.
Există ecouri şi motive ca ele să fie luate ca adevărate, că de fapt
nu s-a dorit să se aducă reglementările necesare în acest domeniu.
Sc cunoaşte că o parte însemnată a patrimoniuM cultural naţional,
imobil şi mobil, se află în proprietatea cultelor din ţara noastră. Valoarea
acestui patrimoniu, având în vedere vechimea, faptul că foarte multe
din obiectivele rcspective (biserici, ansambluri mănăstireşti, case dom
neşti etc.) sunt ctitorii voievodale sau ale unor mari ierarhi ori mari
demnitari, este inestimabilă.
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Cele mai multe din bisericile vechi sunt pietate. Frescele respective,
reprezentând în afară de semnificaţia lor religioasă, mărturii ale măies
triei artistice şi documente unice, prin tablourile votive, în care apar,
ca unicate, chipurile ctitorilor, cu ţinuta lor veşmântară şi insemnele
caracteristice poziţiei politice şi sociale ocupate. Pe multe din pisanii
apar stemele Ţărilor Române sau alte însemne heraldice de mare im
portanţă istorico-documentară.
La momentele istorice imobile se adaugă un număr impresionant
de bunuri culturale mobile : documente, cărţi, icoane, obiecte liturgice,
veşminte arhiereşti, broderii, pietre funerare etc.
Desigur că a cunoaşte acest tezaur de cultură şi spiritualitate ro
mânească reprezirută o mare tentaţie, dar în acelaşi timp şi o mare, am
putea spune imensă, responsabilitate.
în acest sens este firească nevoia unei inventarieri făcută cu mare
rigoare ştiinţifică a tuturor bunurilor cuprinse în această categorie.
Precizăm că asemenea preocupări, mai vechi sau mai recente, au
existat şi s-au materializat in studii de specialitate, in lucrări biblio
grafice a localităţilor şi monumentelor feudale din România (amintim
cunoscuta lucrare monumentală prin cuprinderea ei, a profesorului dr.
Nicolae Stoicescu, publicată in mai multe volume, incepând din anul
1970 şi organizată pe zone geografice). Au apărut, de asemenea, nume
roase monografii privind bisericile din lemn, având drept autori specia
lişti recunoscuţi ai domeniului. S-au publicat istorii ale arhitecturii
româneşti, dicţionare de specialitate, monografii consacrate celor mai
importante monumente religioase, albume şi ghiduri etc.
In ce priveşte bunurile culturale mobile s-au publicat volume re
feritoare la cartea veche românească, răspândirea acesteia în diverse
zone. Au apărut lucrări dedicate special unor muzee sau colecţii de artă
bisericească: Mizeului Mănăstirii Putna ; Colecţiilor Arhiepiscopiilor Ti
mişoarei, Craiovei, Clujului etc., ceea ce a constituit în mod indirect un
inventar al bunurilor expuse în colecţiile respective. Publicarea unui
mare număr de monografii dedicate unor importante ansambluri mona
hale («Cozia», «Agapia», «Văratec» etc.), în care se găsesc capitole spe
ciale dedicate zestrei patrimoniale ceea ce reprezintă, de asemenea, un
important aport la cunoaşterea acestei inestimabile zestre a spirituali
tăţii româneşt'-, in expresia ei sacrală. Menţionăm că foarte multe din
aceste lucrări au apărut din iniţiativa editurilor bisericeşti.
Referitor la publicarea unor acte normative, în anul 1955, la 22
aprilie, a apărut H.C.M. nr. 661 cu privire la păstrarea şi folosirea mo
numentelor de cultură. în acelaşi an, 1955, la 23 iunie, apare H.C.M.
nr. 1160, care publică o listă anexă cu monumentele de cultură din ţara
noastră, inclusiv cele religioase, reduse ca număr, în conformitate cu
vederile politice ale vremii.
După apariţia, în 1974, a Legii 63, privind ocrotirea patrimoniului
cultural naţional, s-au întocmit noi liste cuprinzând monumente isto
rice şi de arhitectură, organizate in conformitate cu noua împărţire
administrativ-teritorială a ţării.
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Aceste liste, care nu au fost niciodată publicate oficial, au suferit
pe parcurs o serie de modificări determinate atât de modul de interpre
tare a noţiunii de monument istoric, cât şi de dispariţia, prin demolare,
a unor monumente, inclusiv religioase.
Şi in ceea ce priveşte bunurile culturale mobile au existat preocu
pări oficiale de identitate şi inventariere. Ne referim, in primul rând,
la cele anterioare apariţiei Legii 63/1974, când la Departamentul Cul
telor s-a iniţiat întocmirea unor inventare în 7 liste care cuprind în
totalitate bunurile culturale mobile aflate in unităţile de cult (filii,
parohii, protoierii, centre eparhiale etc.).
Ulterior, după apariţia Legii 63, deci după anul 1974, C.C.E.S. (in
stituţia abilitată în aplicarea acestei legi) şi Oficiile judeţene ale patri
moniului cultural-naţional au manifestat preocupări intense şi
sistematice in această direcţie.
în vederea realizării unei asemenea inventarieri, în anul 1977, la
intervenţia C.C.E.S., Departamentul Cultelor emite Circulara nr. 603 in
care se arată : în vederea realizării unei evidenţe generale şi centrali
zate a datelor şi informaţiilor privind bunurile culturale ale cultelor
religioase, in conformitate cu prevederile Legii nr. 63/1974, pentru
ocrotirea patrimoniului cultural naţional, Consiliul Culturii şi Educaţiei
Socialiste, prin adresa nr. 17.622/1976, solicită copii de pe inventarele
bunurilor culturale mobile, indiferent de valoarea lor, existente la toate
unităţile de cult (filii, parohii, comunităţi, şcoli teologice, aşezăminte
monahale, protopopiate, centre eparhiale etc.).
Aparent, această acţiune pare benefică şi pozitivă, ea decurgând
practic din aplicarea prevederilor Legii 63. In realitate, prezentarea
acestor copii pe listele de inventar, care trebuie să fie autentificate de
Oficiile Judeţene ale patrimoniului cultural naţional, au stat la baza
intocmirii unor situaţii care au condus la preluarea de la culte şi date
în custodia sau trecerea directă in inventarele unor instituţii ale statu
lui (muzee centrale sau judeţene, Banca Naţională sau sucursalele aces
teia) a o serie de bunuri de mare valoare culturală sau cu valoare in
trinsecă ce au aparţinut cultelor.
Un aspect pozitiv, totuşi, al acestei acţiuni de inventariere l-a
constituit crearea din iniţiativa Bisericii Ortodoxe Române, a unor
aşa-zise depozite de concentrare a bunurilor culturale mobile care nu
mai erau folosite in practicile curente ale cultului, la nivelul tuturor
judeţelor. Aceste depozite («centre de ocrotire») există şi in prezent. în
cea mai mare măsură organizarea lor a fost bine venită, în sensul că s-a
putut l'orma baza inventarelor de preluare, o imagine atât asupra
numărului de bunuri, pe categorii, cât şi asupra valorilor reale ale
acestor bunuri. Un câştig deosebit, poate cel mai important, l-a consti
tuit posibilitatea de a reflecta în cunoştinţă de cauză, asupra stării de
conservare a acestor bunuri.
Concentrate în spaţii special amenajate, s-au putut asigura condiţii
de păstrare incomparabil mai bune decât cele existente în multe din
unităţile de la care au provenit.
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în câteva situaţii concrete s-au obţinut autorizaţii speciale pentru
construirea unor clădiri a căror destinaţie a fost aceea de a se amenaja
în ele respectivele depozite. Asemenea exemple la Reşiţa, Tg. Mureş,
Deva, Mănăstirea Vorona.
Menţionăm că astfel de centre de ocrotire au fost amenajate, în
afară de Biserica Ortodoxă Română, şi la cultele : romano-catolic, refor
mat, evanghelic C.A., mozaic etj.
Toate aceste încercări de realizare a unui sistem centralizat de
evidenţă şi de asigurare a unor condiţii do păstrare cât mai optime, nu
depăşesc fazele incipiente ale unei activităţi care trebuie aduse la nive
lul unui sistem de lucru modern in conformitate cu realizările actualc
în domeniu.
Pentru bunurile imobile s-a propus in etapa actuală reaiizarea unei
noi inventarieri pe baza fişelor model stabilite şi promovate prin Co
misia Naţională a Monumentelor Istorico. S-au obţinut într-o primă
fază, folosindu-se accst sistem de elaborare, o nouă listă ca-e cuprinde
cca. 5300 monumente bisericeşti (faţă de cea. 3200 in listele anterioare)
organizate în trei categorii, în funcţie de vechime, originalitate şi impor
tanţă.
După apariţia noii legi de protejare a patrimoniului cultural-naţional este de presupus că se vor elabora normele necesaro privind modul
de întocmire a evidenţei bunurilor culturale mobile, inclusiv cele aflate
în posesia cultelor.
în ce priveşte conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural
religios, situaţia actuală cs'o deosebit de dificilă. Lipsa cadrelor de
specialitate proprii şi a bazei materiale, precum şi a fondurilor necesare
pentru crearea acestei baze, au dus la apariţia unei adevărate prăpăstii
între ceea ce se face şi ceea ce ar trebui făcut. Rămase în exclusivitate
pe scanda eforturilor bisericeşti, după desfiinţarea, în 1976, a Direcţici
Monumentelor Istorice, activităţile de conservare şi restaurare a monu
mentelor istorice religioase sunt reluate în 1990, prin unele încercări
de reorganizare şi stabilire de .Titerii adecvate care să ducă la întocmi
rea listelor de priorităţi şi la reluarea efectivă a acestor lucrări prin
finanţare de la bugetul de stat.
în ce priveşte problema conservării şi restaurării bunurilor cultu
rale mobile, situaţia nu s-a schimbat, puţinele laboratoare care au
atestările necesare şi ca atare pot executa asemenea lucrări nu fac
acest lucru decât pe baza unor comenzi ferme primite din partea bene
ficiarilor.
După cum se cunoaşte, problema esenţială care priveşte conserva
rea şi restaurarea atât a monumentelor religioase, imobile, cât şi a bunu
rilor mobile cu valoare patrimonială, este legată do resursele şi moda
lităţile de finanţare.
Alocarea de fonduri de la bugetul de stat, în acest scop, se face
prin Ministerul Culturii, instituţia guvernamentală abilitată în admi
nistrarea lor. Ministerul Culturii virează sumele alocate, în regim de
finanţare integrală, firmelor care contractează lucrările respective d?
conservare şi restaurare. Secretariatul de stat pentru Culte nu se poate
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implica in acţiunea de conservare-restaurare decât intr-o foarte mică
măsură prin acordarea de subvenţii pentru lucrări de mică amploare
care nu figurează în planul Ministerului Culturii.
Aprecierile privind insuficienţa fondurilor alocate prin cele două
sisteme în vederea realizării unui plan minim de conservare şi restaurare
a obiectivelor religioase, monumente istorice sunt unanime.
In conseJnţă, în ultimii ani au existat o serie de încercări de supli
mentare a fondurilor alocate prin Hotărâri speciale de Guvern. Aceste
tipuri de intervenţii sunt greoaie şi nu pot fi abordate decât în situaţii
speciale, fiind condiţionate de disponibilităţile bugetare.
Un alt aspect foarte discutat legat de lucrările de coservare şi res
taurare îl reprezintă modul de utilizare, de multe ori total ineficient, de
către firmele implicate, a resurselo’- financiare alocate. în mod deosebit
trebuie reţinut ritmul nejustificat de lent în care se desfăşoară unele
lucrări, inclusiv atunci când se impune un regim de urgenţă, aflânduse în joc integritatea fizică a monumentelor.
Experienţa obţinută în ultimii ani, precum şi nenumăratele sesizări
primite de la beneficiari, in mod deosebit Biserica Ortodoxa Română
(inclusiv în urma unei şedinţe a Sfântului Sinod din februarie 199fi)
impun unele măsuri care să ducă la îmbunătăţirea condiţiilor în care se
des.ăşoară activitatea de conservare şi restaurare a monumentelor isto
rice bisericeşti.
Printre altele se solicită ca fondurile alocate de către Ministerul
Culturii să nu mai fie dirijate prin firmele de restaurare, ci să fie remise
direct de către minister beneficiarului, ceea ce va conduce la o folosire
mult mai eficientă.
O altă soluţie ar reprezenta-o şi creşterea posibilităţilor de autofi
nanţare de către unităţile de cult a lucrărilor de conservare şi restaurare
prin restituirea unor bunuri şi proprietăţi de caro bisericile au fost
deposedate şi care le-ar asigura prin aceste restituiri o îmbunătăţire a
situaţiei lor materiale şi deci posibilitatea de a-şi conserva şi restaura
monumentele şi bunurile de valoare pe care le deţin.
Din iniţiativa Secretariatului de Stat pentru Culte, in ultimul timp
s-a emis o nouă opinie, potrivit căreia s-ar putea contribui substanţial
la îmbunătăţirea şi în mod deosebit la creşterea eficienţei sistemului de
finanţare a lucrărilor de conservare şi restaurare. Astfel se propune ca
fondurile alocate de la bugetul statului pentru executarea unor ase
menea lucrări să nu mai fie date prin Ministerul Culturii, ci prin Secre
tariatul de Stat pentru Culte, organul central al Statului cu atribuţii
exprese în domeniul cultelor. De altfel, formula respectivă este folosită
cu rezultate bune — este adevărat că la o scară incomparabil mai redusă
— la alte ministere sau organe centrale deţinătoare d? obiective şi
bunuri cu valoare patrimonială, care sunt finanţate direct de la bugetul
statului pentru realizarea lucrărilor de conservare şi restaurare.
O altă problemă de mare importanţă şi acuitate pentru activitatea
de conservare şi restaurare o reprezintă formarea specialiştilor si dota
rea cu mijloace tehnLe şi de specialitate adecvate.
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In întâmpinarea acestei situaţii, Biserica Ortodoxă Română, deţi
nătoarea celei mai mari părţi a patrimoniului cultural religios, imobil
şi mobil, a iniţiat în ultimii ani o serie de acţiuni. Astfel cu sprijinul
Secretariatului de Stat pentru Culte şi Ministerului învăţământului s-au
înfiinţat în cadrul facultăţilor de teologie din Iaşi, Bucureşti, Constanţa
şi Cluj-Napoca, secţii de teologie-patrimoniu cultural în care sunt pre
gătiţi specialişti şi în probleme de conservare-restaurare.
De modul în care va reuşi finalizarea investiţiei făcute cu formarea
acestor contingente de specialişti, depinde, în mare măsură pe termen
mediu şi lung destinul patrimoniului cultural religos în ansamblu.
Licenţiaţii acestor secţii vor trebui avuţi în vedere pentru includerea
lor în sistemul general de atestare ca specialişti în domeniul patrimo
niului, prccum şi a-i avea în vedere pentru a beneficia şi pe linie de
stat, dc burse dc pcrfccţionarc în străinătate.
în aceeaşi măsură este necesară preocuparea, inclusiv a organelor
centrale de stat, abilitate, pentru organizarea unor centre bisericeşti
specializate în probleme de conservare şi restaurare şi datarea acestora
cu laboratoare, echipamente tehnice de profil, substanţe chimice etc.
Cunoscând valoarea deosebită a bunurilor culturale mobile deţinute
de cultele din ţara noastră se cuvine să insistăm şi asupra modului în
care a existat o preocupare privind valorificarea pe c-ale expoziţională
a acestor bunuri. Ne vom referi atât la colecţiile mai vechi, unele din
ele devenite puncte de referinţ'i pentru domeniul discutat, chiar într-o
perioadă în care acest sector era ţinut sub control, dar mai ales la
acţiunile întreprinse începând din anul 1990 şi până-n prezent.
Astfel, în perioada 1990— 1997 s-au organizat (ne referim desigur
la acele acţiuni la care Secretariatul de Stat pentru Culte s-a constituit
ca parte organizatorică sau a asigurat asistenţa de specialitate) un număr
de 11 expoziţii temporare, dintre care unele de mare anvergură, fără
precedent în ţara noastră. Ne referim, în mod deosebit, la cea organi
zată la Muzeul Naţional de Istorie a României în 1991, intitulată «Măr
turii de cultură religioasă pe teritoriul României» ; la cea organizată
în acelaşi loc in anul 1992, consacrată «Sfinţilor români canonizaţi de
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992» ; la cea
organizată în anul 1994 !a Muzeul Naţional Cotroceni, cu tema «Cultură
şi imagine cantacuzină în Ţara Românească».
în anul curent, 1997, în cursul lunii iunie, s-au organizat în Bucu
reşti, la Camera Deputaţilor şi la Senat, în colaborare cu Patriarhia
Bisericii Ortodoxe Române, Ministerul învăţământului şi Oficiul de
specialitate al Camerei Deputaţilor, în primul caz, şi cu Federaţia
Comunităţilor Evreieşti, în al doilea caz, expoziţiile «Icoana din sufletul
copilului» (cea de a V-a ediţie a expoziţiilor cu icoane pictate de copii)
şi «Obiecte rituale ale Cultului Mozaic».
Acţiunile întreprinse în acest sens nu s-au oprit aici. Expoziţiile
temporare fiind doar una din formele de valorificare a patrimoniului
cultural religios. Accentul s-a pus şi se va pune, în continuare, pe orga
nizarea unor colecţii cu caracter permanent şi care să valorifice, într-o
viziune ştiinţifică, dar respectându-se semnificaţia spirituală a obiec
telor ce se expun, întregul potenţial al zonei în care se întreprinde
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acţiunea respectivă. Există, de asemenea, preocuparea reorganizării
într-o manieră nouă, adccvat climatului spiritual contemporan, a unor
colecţii de artă veche bisericească existente.
în sensul celor arătate mai sus semnalăm : «Muzeul creştinismului
românesc de la Dunărea de Jos» — la Mănăstirea «Sfânta Maria»,
Techirghiol, jud. Constanţa ; 'Muzeul de artă veche religioasă», de la
Protoieria ortodoxă din Reşiţa, jud. Caraş-Severin ; «Muzeul spirituali
tăţii româneşti» — la Catedrala ortodoxă din municipiul Sfântu Gheor
ghe, jud. Covasna «.Muzeul de cultură şi artă bisericească'' din Borzeşti,
oraşul Oneşti, jud. Bacău; "Muzeul de cultură religioasă» — la Mănăsti
rea «Sfântul Prooroc Ilie» din Topliţa, jud. Harghita ; <vMu<îeul Antim» ;
Mănăstirea «Antim» -- Bucureşti ; «Muzeul Episcopiei Dunării de
Jos» — Galaţi, jud. Galaţi.
La Mănăstirea «Pasărea» din Bucureşti a fost reorganizată intr-un
spaţiu nou, adecvat, «Colecţia de artă religioasă». De asemenea, au fost
amenajate colecţii de artă religioasă, în două bisericuţe de lemn, monu
mente de arhitectură, care nu erau folosite în cult, in localităţile Bâiţa
şi Nadăşa, judeţul Mureş.
în 1996 s-a amenajat la Mănăstirea Brâncoveanu», Sâmbăta de
Sus, jud. Braşov, din iniţiativa I.P.S. Antonie, Mitropolitul Ardealului,
o colecţie care îi poartă numele.
Toate aceste noi obiective s-au realizat inclusiv cu sprijinul Secre
tariatului de Stat pentru Culte, atât din punct de ved'.re finan.iar, cât
şi muzeologie, prin participarea nemijlocită a specialiştilor de la com
partimentul patrimoniu, conjugal cu participarea personalului biseri
cesc de specialitate de la fiecare obiectiv, iar de la caz ' la caz şi cu
participarea unor specialişti de la muzeele judeţene sau ai direcţiei de
resort din Ministerul Culturii.
Asemenea noi obiective, muzee, colecţii vor fi amenajau? sau rearnenajate şi in viitor, ca de exemplu : «Colecţia de artă vechc bisericească»
a Episcopiei Romanului (încă în toamna acestui an) ; «Muzeul Episcopiei
Argeşului» ; «^Muzeul Mănăstirii Neamţ» ; colecţiile Protoieriilor orto
doxe din Făget, jud. Timiş şi Beiuş, jud. Bihor.
în sensul cclor arătate mai sus, un dezidera*. important menit să
suplinească lipsa unui asemenea obiectiv de anvergură din peisajul
spiritualităţii româneşti, îl constituie punerea bazelor unui muzeu
naţional al ortodoxiei româneşti.
Demersurile întreprinse in acest sens. chiar dacă aflate încă in faza
lor incipientă, după cedarea către Biserica Ortodoxă Română a fostulu1
Palat al Parlamentului României, lasă suficient loc încrederii în reali
zarea într-un viitor cât mai apropiat al acestui deziderat.
Cu toate preocupările manifestate, prezentate rezumativ !n cele
de mai sus, situaţia patrimoniului cultural religios, privită prir. prisma
exigenţelor generale şi la nivelul cerinţelor actuale este foarte departe
de aceste cerinţe. Activitatea de evidentă, conservare, restaurare şi
punere în valoare pe cale expoziţională este mult sub nivelul cerinţelor
obiective ale perioadei în care ne aflăm şi în mod deosebit comparativ
cu modul de soluţionare al acestor probleme pe pian mondial.
IOAN GAŞPAR
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LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL B ISER IC II ORTODOXE ROMÂNE
Sumarul şedinţei de lucru din 13— 14 februarie 1997 *

Pe temeiul prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, la
'jonvocarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, in zilele de
13— 14 februarie 1997 a avut loc şedinţa de lucru a Sfânlului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române.
în dimineaţa zilei de 13 februarie 1997, la ora 9,30, după săvârşirea
Sfintei Liturghii, P. S. Episcop Andrei al Alba Iuliei, impreună cu un
sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat slujba Te-Deum-ului la care au
participat Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist împreună cu ceilalţi
membri ai Sfântului Sinod.
La orele 10,00, în sala sinodală a reşedinţei patriarhale, Prea Feri
citul Părinte Patriarh Teoctist deschide şedinţa de lucru a Srântului
Sinod, invitând pe P. S. episcop-vicar patriarhal Teofan Sinaitul, secre
tarul Sfântului Sinod, să dea citire apelului nominal.
După citirea apelului nominal, constatându-se prezenţa statutară,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist declară deschisă şedinţa dc
lucru a Sfântului Sinod.
în continuare. Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, supune ple
nului componenţa Comisiilor de lucru pentru sesiunea de lucru a anu
lui 1997, după cum urmează :
C O M IS IA PENTRU DOCTRINA, V IA Ţ A M O N A H A L A Şl M ISIUNE SOCIA LA
I.P.S. M itropolii An'.onie al Ardealului
I.P.S. M itropolit Petru al Basarabiei
I.P.S. Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi
P.S. Episcop Etlimie al Rom anului

Rădâu(ilor

Preşedinte
Membru
Membru
Membru

* Sumarul a fost redactat de Pr. Augustin Rusu, secreta/ul Cancelariei Sf. S i
nod, pe baza procesului-verbal al şedinţei, af!at !a Cancelaria Sf. Sino I.
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Episcop Andrei al Alba luliei
Episcop loachim al Huşilor
Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei
Episcop Galaction al Alexandriei şiTeleormanului
Episcop-vicar Gherasim Putneanul
Arhiereu-vfcar Juslin Sigheteanul

Raportor
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

C O M IS IA C A N O N I CA-JUR1 Dl CA Şl PENTRU DISCIPLINA
I.P.S. M itropo'it Nestor al Olteniei

Preşedinte

I.P.S. Arhiepiscop Lucian al Tomisului
P.S. Episcop Gherasim al Râm nicului
P.S. Episcop Epifanie al Buzăului
P.S. Episcop Calinic al Argeşului
P.S. Episcop Laurcntiu al Caransebeşului
P.S. Lp’.scop Justinian al M aram ureşului şi Sătinarului
P.S. Episcop-vicar Calinic Boloşăneanul

Membru
Membru
Membru
Raportor
Membru
Membru
Membru

C O M IS IA ÎNVĂŢĂM ÂNTULUI PENTRU. PREGĂTIREA PERSONALULUI BISERICESC
I.P.S. M itropolii Daniel al M oldovei şi Bucovinei
I.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgoviştei
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al C lujului
P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.

Episcop Ioan
Episcop-vicar
Episcop-vicar
Episcop-vicar

al Oradei
Teodosie Snagoveanul
Damaschin Severineanul
Irineu Bistriteanul

Preşedinte
Membru
Membru
Raportor
Membru
Membru
Membru
Membru

C O M IS IA RELAŢIILOR EXTERNE BISERICEŞTI
I.P.S. M itropolit

Nicolae al

Banatului

I.P.S. M itropolit Serafim al Germaniei şi Europei Centrale
I.P.S. Arhiepiscop

Victorin

Preşedinte
Membru
Membru

P.S.

Episcop Timotei al Aradului

Membru

P.S.

Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor

Raportor

P.S.

Episcop-vicar Teofan Sinaitul

Membru

P.S.

Episcop-vicar Vincentiu

P.S. Arhiereu-vicar Irineu

Ploieşteanul

Slătineanul

Membru
Membru

După citirea componenţei comisiilor, la propunerea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul Sino-d hotărăşte :
—
Aprobă componenţa Comisiilor de lucru pentru sesiunea
de lucru a Sfântului Sinod pe anul 1997.
intrucât I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, preşe
dintele Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului biseri
cesc este plecat din ţară, Prea Fericitul Părinte Patriarh adresează I.P.S.
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Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului rugămintea de a accepta prezidarea
comisiei respective, pentru această şedinţă de lucru a Sfântului Sinod.
Ca urmare a acceptului I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului să
prezideze Comisia învăţământului pentru pregătirea personalului
bisericesc in şedinţa sinodală din 13— 14 februarie 1997.
In continuare Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, dispune
citirea Ordinii de zi. La acest punct, I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al
Clujului, P. S. Episcop Epifanie al Buzăului, P. S. Episcop Justinian
al Maramureşului şi Sătmarului şi P. S. Episcop-Vicar patriarhal
Vincenţiu Ploieşteanul adresează plenului rugămintea de a accepta în
scrierea pe Ordinea de zi a unor noi probleme.
După ce se aduc completările respective conform cu solicitările
iâcute, la propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul
Sinod hotărăşte :
— Aprobă ordinea de zi cu inscrierea noilor propuneri făcute
de unii membri ai Sfântului Sinod ;
— Aprobă repartizarea temelor înscrise pe ordinea de zi la
comisiile sinodale, în vederea examinării şi întocmirii referatelor.
După lumânarea mapelor cu lucrări PP.SS. Ierarhi referenţi, la
propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, şedinţa de lucru
in plen se suspendă, urmând ca lucrările să se continue în comisiile
sinodale.
In cursul zilei de 13 februarie 1997, in pauza şedinţei de lucru,
membrii Sfântului Sinod, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, s-au întâlnit, la reşedinţa patriarhală cu preşedintele României,
Dl. Prof. Emil Constantinescu. A fost pentru prima dată când un pre
şedinte al României s-a întâlnit cu membrii forului suprem de con
ducere al Bisericii Ortodoxe Române.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, care l-a întâmpinat pe
distinsul oaspete, a prezentat, pe rând, pe fiecare membru al Sfântului
Sincd.
In continuare, Preşedintele României s-a întreţinut cu fiecare ierarh
in parte pe probleme cu care se confruntă eparhiile pe care le conduc
după care, a ţinut o alocuţiune in care a subliniat chemarea şi rolul
Bisericii în societatea românească contemporană.
în aceeaşi zi, la ora 17,00, se reiau, în plen, lucrările Sfântului Sinod.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe Prea Sfinţitul Episcop
Andrei al Alba Iuliei raportorul Comisiei pentru doctrină, viaţă mo
nahală şi misiune socială să prezinte referatele asupra problemelor date
spre examinare, după cum urmează :
Temei nr. 29/1997 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură cu
itinerariile pastorale ale membrilor Sfântului Sincd şi Dările de seamă
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privind activitatea pastoral-misionară de teren, desfăşurată în cursul
anului 1996.
în lucrarea desfăşurată de membrii Sfântului Sinod şi în cursul
anului 1996, în cadrul itinerariilor pastorale, s-a urmărit îndeaproape
întărirea propovăduirii şi păstrării unităţii de credinţă, prin mijloacele
specifice ale lucrării învăţătoreşti, sacramentale şi de conducere.
în cadrul referatului prezentat, a fost evidenţiată preocuparea ca,
activităţile pastoral-misionare desfăşurate în cursul anului 1996, la ni
velul centrelor eparhiale, al protopopiatelor şi al parohiilor, să fie
direcţionată către promovarea vieţii spiritual-religioase a clerului şi
credincioşilor, susţinerea activităţilor filantropice şi caritative şi luarea
măsurilor pentru preîntâmpinarea prozelitismului sectar.
în cadrul discuţiilor care au avut loc în plen în legătură atât cu
itinerariile pastorale ale ierarhilor, cât şi cu activitatea pastoral-misionară
şi administrativă din cadrul eparhiilor, au fost reţinute unele neajunsuri
de ordin intern şi extern cât şi necesitatea luării de măsuri adecvate
pentru remedierea şi preîntâmpinarea lor.
Ca urmare, la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă mona
hală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act că toţi membrii Sfântului Sinod, în frunte cu Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi-au îndeplinit îndatoririle
pastoral-misionare potrivit întreitei slujiri arhiereşti : învăţătorească,
sacramentală şi jurisdicţională;
— Ia act că se simte nevoia revigorării activităţii pastoralmisionare, la nivelul centrelor eparhiale, al protopopiatelor şi al
parohiilor pentru a preîntâmpina prozelitismul sectar şi al cultelor
minoritare;
— In acest scop Sfântid Sinod recomandă ca centrele eparhiale
să ia măsuri pentru ocuparea posturilor vacante de preoţi, cu
titulari sau cu preoţi misionari, rânduiţi în acest scop de fiecare
eparhie, în mod special pentru utilizare temporară în parohiile
vacante;
— Fiecare centru eparhial va studia posibilitatea transformă
rii filiilor în parohii în care să încadreze noi absolvenţi şi li
cenţiaţi ;
— Se va studia posibilitatea de a se asigura slujire la fiecare
din bisericile filiale din parohii, mai ales acolo unde credincioşii
au fost divizaţi confesional sau există acţiuni prozeltiste;
— Se vor lua măsuri pentru punerea în aplicare a hotărârilor
Sfântului Sinod referitoare la încetarea navetismului şi obligaţia
preoţilor de a locui în parohii;
— Fiecare centru eparhial va întocmi tabel cu preoţii navetişti
care vor fi avuţi în vedere la notările administrative, pentru scă
derea notei;
— Centrele eparhiale se vor îngriji de luarea măsurilor pentru
construirea de case parohiale, acolo unde acestea nu există;
— Se va acorda atenţia necesară învăţământului religios în
şcoală şi relaţiilor dintre şcoala şi biserică;
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— Se va relua obligativitatea catehizării în cadrul vecerniilor
ce se vor oficia duminică după-amiază ;
— Centrele eparhiale vor lua m'suri ca, pe lângă conferinţele
preoţeşti semestriale, să organizeze, in mod obligatoriu, şi două con
ferinţe administrative cu prezidare de către delegaţi de la centrul
eparhial. La conferinţele preoţeşti va participa în mod obligatoriu
şi personalul de conducere din administraţia bisericească ;
— Se vor aplica sancţiunile disciplinare prevăzute de statut,
regulamente şi hotărârile sinodale clericilor care vor lipsi de la
conferinţele preoţeşti şi de la cursurile pastorale şi de metodologie
didactică, precum şi celor care practică îndeletniciri incompatibile
cu misiunea preoţească ;
— Centrele eparhiale să se îngrijească de yusirea şi instituirea
unui mod de colaborare între preoţii din parohii şi profesorii care
predau Religia în şcoli, pentru ca elevii să participe la slujbele
religioase din duminici;
— Centrele eparhiale vor reactualiza plamd de măsuri misio
nare care le-a fost trimis cu adresa Cancelariei Sf. Sinod nr. 8400/5
aprilie 1995, potrivit nevoilor, la nivel eparhial, protopopesc şi
parohial.
Temei nr. 849/1997 — Referatul privind studiul relaţiilor Bisericii
Ortodoxe Române cu Biserica Catolică Orientală de rit bizantin din
România, in lumina procesului-verbal al Sinodului mitropolitan al Mi
tropoliei Ardealului (Alba Iulia — 23 ianuarie 1997), a Dării de seamă
elaborată de Î.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului în legătură cu
situaţia actuală din Arhiepiscopia Sibiului privind relaţiile cu Biserica
Catolică Orientală de rit bizantin, a raportului Arhiepiscopiei Bucu
reştilor privind sediul Protopopiatului ortodox din Ploieşti şi a Scrisorii
de răspuns a Vaticanului la scrisoarea Patriarhiei Române nr. 3156/9
august 1996, în legătură cu aniversarea a 300 de ani de la uniaţia de
către Biserica Catolică Orientală de rit bizantin din România.
în urma analizării acestor documentaţii, din care rezulă că, in
pofida demersurilor constante ale Bisericii Ortodoxe Române, atât pe
plan intern cât şi pe plan extern, pentru continuarea dialogului paşnic
cu Biserica Catolică Orientală de rit bizantin, s-a constatat că aceasta
continuă, în mod nejustificat şi premediat atacurile în presă la adresa
Bisericii Ortodoxe Române şi a ierarhilor ei, acţionează în justiţie pa
rohiile ortodoxe şi iniţiază sau se pretează şi în continuare, la ocuparea
prin forţă a bisericilor ;
Luând în consideraţie opiniile exprimate în cadrul discuţiilor pur
tate, precum şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală
şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Este de acord cu propunerea Sinodului mitropolitan din
Ardeal şi a membrilor Sfăntidui Sinod, de a se trece la publicarea
în presă a adevărului istoric despre uniaţie, ca răspuns la atacu
rile greco-catolice, oferindu-se astfel un spaţiu mai larg în presa
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bisericească şi in programele analitice ale şcolilor teologice orto
doxe pentru rezentarea fenomenului uniatismxdui;
— Cemrelz eparhiale, cu sprijinul şcol'lor teologice vor or
ganiza misiuni in parohiile expuse prozelitismxdui sectant şi uniat;
— I-entru lămuri"ea credincioşilor şi a opiniei publice, se va
publica Documentid de la Balamand, cu explicaţiile cuvenite;
— In cazul eventualelor iniţiative legislaţiile promovate de
Camera Deputaţilor sau Senat, Biserica Ortodoxă Română va da
răspunsul cuvenit la acestea ;
Referitor la aniversarea uniaţiei în România de către Bi
serica Catolică Orientală de rit bizantin, chiar dacă răspunsid car
dinalului Angelo Sodano precizează că «acest eveniment va fi
sărtăiorU in acelaşi spirit ca şi comemorarea unirii de la Brest
şi a unirii, de la Ujgorod», Biserica Ortodoxă Română îşi reafirmă
i i mod ferm protestvl său şi va lansa către Vatican un nou apel
de sistare a acestei acţiuni pentru salvarea păcii, unităţii şi con
tinuării dialogului dintre Ortodoxie şi Catolicism ;
— Un apel similar de unitate, pace, post şi rugăciune, re
conciliere şi iertare se va adresa şi Bisericii catolice orientale dc
rit bizantin din România ;
— Aprobă ca prin grija Arhiepiscopiei Tonusului să se re
publice lucrarea uUniatismul din Transilvania, iicercare de dez
membrare a poporului român», de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae.
Temei nr. 890! 1997 — Proiectul Pastoralei Sfântului Sinod in le
gătură cu colecta pentru Fondul central misionar din Duminica Orto
doxiei pe anul 1997 (16 martie) şi referatul privind execuţia bugetului
acestui fond pe anul 1996.
in cadrul şedinţei a fost examinat proiectul pastoralei intocmit, in
colaborare, de către P. S. Episcop Timotei al Aradului, P. S. EpiscopVioar Irineu Bistriţeanul şi P. S. Arhiereu-Vicar Irineu Bistriţeanul şi
s-au adus îmbunătăţirile necesare in concordanţă cu obiectivele pe care
şi le propune această pastorală şi cu momentul religios la care aceasta
va fi citită — Duminica Ortodoxiei.
De asemenea, Sfântul Sinod a examinat execuţia bugetului Fon
dului central misionar pe anul 1997, destinat ajutorării parohiilor cu
posibilităţi materiale reduse, construirii, reparării, restaurării şi pictării
unor locaşuri de cult, acţiunilor de ajutorare a comunităţilor ortodoxe
române din diasporă şi a celor din jurul graniţelor ţării.
Ca urmare a discuţiilor purtate în plen şi la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Api'obă textul Pastoi'ălei Sfântului Sinod pentru colecta
Fondului central misionar din Duminica Ortodoxiei (16 martie) pe
anul 1997, în forma definitivată de Sfântul Sinod care se va tipări
şi difuza la parohiile şi mănăstirile din cuprinsul eparhiilor Pa
triarhiei Române, prin purtarea de grijă a Sectorului II al AdmiB. O. R. — 20
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nistraţiei Patriarhale împreună cu insimcţiunile privind desfăşu
rarea colectei în care vor fi incluse şi dispoziţiile privind
obligativitatea protoieriilor de a informa centrele eparhiale şi Ad
ministraţia Patriarhală despre rezultatul colectei;
— Ia act de situaţia colectei Fondului central misionar rea
lizată în Duminica Ortodoxiei din anul 1996 şi aprobă contul de
execuţie bugetară a acestui fond pe anul respectiv ;
— Aduce mulţumiri ierarhilor, centrelor eparhiale şi unităţi
lor bisericeşti din cuprinsul Patriarhiei Române pentru modul în
care au contribuit la realizarea colectei Fondului central misionar
din anul 1996;
— Proiectul bugetidui Fondului central misionar pe anul 1997
va fi întocmit la nivelul anului 1996 şi va fi revizuit şi aprobat
de Sfântul Sinod după realizarea colectei din Duminica Ortodoxiei
din anul 1997 ;
— Sumele alocute parohiilor fără venit sau cu posibilităţi
materiale reduse, in vederea completării salariilor, urmează a fi
redistribuite după primirea la Sectorul II economic al Administra
ţiei Patriarhale a situaţiei centralizate pe eparhii, cuprinzând numărid unităţilor, numărul de posturi şi numănd de contribuţii
simple şi duble de la acestea.
La acest punct de pe Ordinea de zi, Sfântul Sinod a analizat soli
citarea Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului ca fondul ce se va
realiza din colectă in cuprinsul Arhiepiscopiei Clujului în anul 1997
să nu mai fie virat la Patriarhia Română, ci să rămână la centrul epar
hial drept contribuţie de la Fondul central misionar pentru restaurarea
catedralei arhiepiscopale din municipiul Cluj-Napoca.
Ca urmare a consultării, Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
cu plenul Sfântului Sinod, se hotărăşte :
— Aprobă solicitarea Î.P.S. Episcop Bartolomeu al Clujului.
Temei nr. 7128/1996 — Proiectul Cuvântului pastoral al Sfântului
Sinod privind darul sfânt al vieţii şi păcatele împotriva acestuia, în
tocmit de Prea Sfinţitul Episcop Andrei al Alba Iuliei.
■In cadrul discuţiilor purtate în plen, s-a apreciat că este necesar
caproiectul prezentat
de P. S. Episcop Andrei al Alba Iuliei, să fie
revăzut şi îmbunătăţit în lumina hotărârilor anterioare ale Sfântului
Sinod în această problemă, astfel ca duminică, 1 iunie 1997, Cuvântul
pastoral al Sfântului Sinod să poată fi citit în toate bisericile şi, ca
urmare, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Adresează P. S. Episcop Andrei al Alba Iidiei rugămintea
dea reface proiectul Cuvântului pastoral şi a-l înainta Cancelariei
Sf. Sinod în timp util, pentru a se da posibilitatea tipăririi lui,
astfel ca, duminica 1 iunie 1997, să poată fi citit în bisericile din
cuprinsul Patriarhiei Române.
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Temei nr. 108/1997 — Referatul Pr. Constantin Pârvu, vicar ad
ministrativ, privind data serbării Sfintelor Paşti în anul 1998.
Din referatul prezentat, s-a constatat că, potrivit calculelor pas
cale, în anul comun 1998, Sfintele Paşti se vor sărbători în ziua de
duminică, 19 aprilie.
Ţinând seama de caracterul unitar al calendarului bisericesc pentru
intreaga Biserică Ortodoxă Română şi de necesitatea înscrierii Sfinţilor
canonizaţi de Sfântul Sinod, în anul 1992 ;
In urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Prea Feri
citului Părinte Patriarh Teoctist ca Pr. Constantin Pârvu, vicar admi
nistrativ, care a intccmit ani în şir calendarul, să întocmească şi calen
darul pe anul 1998, Sfântul Sincd hotărăşte :
— Ia act că în anul comun 1998, Sfintele Paşti se vorsărbători
în ziua de duminică, 19 aprilie ;
— întocmirea Calendarului bisericesc tmitar pentru întreaga
Biserică Ortodoxă Română se încredinţează Pr. Constantin Părvu,
vicar administrativ ;
— Centrele eparhiale vor lua măsurile necesare pentru tipă
rirea Calendarului bisericesc pe anul 1998, pe cât posibil, numai
in editurile şi tipografiile eparhiale, potrivit hotărârii Sfântului
Sinod, nr. 8250/1994, pentru a se proteja interesele Bisericii şi
dreptul de copy-right;
— întrucât s-a propus înscrierea în calendarul Bisericii noas
tre a unor Sfinţi cinstiţi local de alte Biserici (Sf. Cuv. Serafim
de la Sarov, la 2 ianuarie şi Sf. Cuv. Metodie şi Chirii, apostolii
slavilor, la 11 mai), Comisia pentru canonizarea sfinţilor va face
propuneri privind modul de înscriere în calendar a acestora şi a
altor sfinţi.
Temei nr. 57/1997 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod in legătură
ou stabilirea subiectelor Conferinţelor preoţeşti semestriale din anul
1997, pe baza propunerilor de la centrele eparhiale.
în cadrul discuţiilor din j.lenul Sfântului Sinod au fost evidenţiate
unele aspecte privind : creşterea interesului şi a participării clerului
la aceste conferinţe ; necesitatea ţinerii unor conferinţe administrative
cu teme de interes special şi pe plan eparhial pentru preoţi ; obligaţia
ca la conferinţele preoţeşti semestriale să participe şi personalul clerical
de conducere din administraţia bisericească ;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune
socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Conferinţele preoţeşti semestriale pentru anul 1997 vor
avea următoarele teme :
Pentru luna iunie : «Darul Sfânt al vieţii şi combaterea păcatelor
împotriva acestuia» ;
Pentru luna noiembrie : «Biserica şi problemele sociale actuale, cu
referire la «Apostolatul social» promovat de Patriarhul Justinian
Marina». Planul şi bibliografia temelor vor fi întocmite prin grija
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ccntrelor eparhiale şi vor fi trimise in timp util la protoierii
pentru a fi comunicate preoţilor ;
— Se vor organiza şi două conferinţe administrative pe an
(martie şi septembrie), prezidate de delegaţi rânduiţi de chiriarh.
Daia şi tema acestora vor fi stabilite de centrele eparhiale şi se vor
comunica protoieriilor şi preoţilor;
— La conferinţele preoţeşti semestriale şi Iu. cele administra
tive va participa, în mod obligatoriu, personalul clerical cu funcţii
de conducere şi din administraţia bisericească ;
— împotriva clerului care absentează de la conferinţele preo
ţeşti şi administrative se vor propune sancţiuni corespunzătoare .
scăderea notei administrative, reţinerea corespunzătoare a salariu
lui, participarea la conferinţa suplimentară organizată special de
eparhie ;
— în legătură cu organizarea şi desfăşurarea
conferinţelor
preoţeşti, se vor respecta prevederile hotărârii Sfânudui Sinod din
— 14 februarie 1996 (temei nr. 7050/1994).
Temei nr. 52/1997 — Referatul cancelariei Sf. Sinod in legătura cu
organizarea în anul 1997 a seriei a 82-a a Cursurilor pastorale şi de me
todologie didactică.
Potrivit referatului prezentat pe baza datelor transmise de Cen
trele eparhiale, se constată că pentru seria a 82-a a Cursurilor pasto
rale şi de metodologie didactică din anul 1997, din cei 2.064 preoţi
îndreptăţiţi a partieipa, doar un număr de 1.000 pot fi programaţi la cele
10 centre organizatoare de cursuri.
Totodaită, se ia in discuţie propunerea Facultăţii de teologie din Iaşi
ca, m programa actuală să se includă un nou capitol intitulat «Misiunea
Bisericii in faţa prozelitismului sectar», constituit din 5 teme care să
fie elaborate de cadre didactice de la Facultăţile de teologie, din Bucu
reşti, Iaşi, Sibiu şi Cluj Napoca.
în urma discuţiilor purtate în plen şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă organizarea în anul 1997 a seriei a 82-a a Curstirilor pastorale şi dc metodologic didactică cu un efectiv de 1.000
preoţi repartizaţi pe cele zece centre de curştiri care au funcţionat
in anul 1996 : Bucxireşti, îaşi, Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova, Piteşti,
Oradea, Alba Iulia, Galaţi şi Caransebeş.
— Aprobă menţinerea tematicii stabilită prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 8700/1994, cuprinzând 18 prelegeri, organizate în
trei capitole, la care se adaugă, la propunerea Facultăţii de teolo
gie din Iaşi, un nou capitol intitulat: «Misiunea Bisericii în faţa
prozelitismului sectar».
— întrucât majoritatea Facultăţilor de teologie au propus
datele de 7— 19 hdie, Cursurile pastorale şi de metodologie didac
tică, se vor desfăşura in perioada 7— 19 iulie 1997. La centrele
unde nu vor fi condiţii pentru organizarea cursurilor în această
perioadă, chiriarhii centrelor respective împreună cu instituţiile
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organizatoare şi cu ceilalţi chiriarhi care au programaţi preoţi la
centrul respectiv, vor stabili o altă perioadă de două săptămâni în
lunile iulie-septembrie, urmând a informa Cancelaria Sf. Sinod şi
a lua măsurile necesare pentru înştiinţarea preoţilor;
— Potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti,
centrele organizatoare au îndatorirea de a transmite Cancelariei Sf.
Sinod rezultatele examenelor de la cursuri, pentru validare, de
către preşedintele Sfântului Sinod.;
Cancelaria Sf. Sinod se va îngriji, in colaborare cu Facul
tăţile dc teologie, jieniru revizuirea tematicii cursurilor pastorale
şi de metodologie d duciicâ in rapor: cu cerinţele actuale şi cu
scopul cursurilor.
’iemei nr. 64rif]9 9 7 — Adresa Episcopiei Alba iulia nr. 159/19.97
privind activitatea «Compartimentului de asistenţă socială» de la cen
trul eparhial, problema absolvenţilor specializării Teologie — Asistenţă
socială, precum şi propunerea de înfiinţare a «Serviciului de asistenţă
«oei-a’â a Bisericii Ortodoxe Române ■
.
Din materhlul supus examinării se constată că l'uncţionaroa «Com
partimentului dr' asistenţă socială» de (a Episcopia AU-a Iulia repre
zintă modul practic de apli' are a hotărârii Sinodului Permanent nr.
4221 din (i—7 iulie 1995, prin care s-a recomandat eparhiilor să infiinţerre un compartiment special in cadrul administraţiilor eparhiale în
vederea coordonării activităţii de asistenţă socială in armată, spitale,
penitenciare, case de copii, cămine de bătrâni si alte instituţii care asi
gură protecţie şi asistenţă socială diferitelor categorii de persoane defa
vorizate.
In cadrul dis uţiilor purtate s-a semnalat faptul că in rândul cre
dincioşilor ortodocşi desfăşoară activităţi de asistenţă socială, cu impor
tant sprijin din străinătate, alte culte religioase şi diferite asociaţii
religioase sectare, care utilizează aceste acţiuni ca mijloc de prozelitism.
Pentru promovarea şi susţinerea de asistenţă socială cât şi pentru
utilizarea afcso’venţilor de Teologie-Asistenţă socială, s-a apreciat, că
este necesar ca atât Centrul patriarhal, cât şi Centrele eparhiale, să
proccde7*> prioritar la înfiinţarea unui Serviciu sau Compartiment de
asistenţă socială care vor putea lucra în colaborare cu primăriile, cu
organizaţiile de asistenţă socială, cu parohiile, urmând ca asistenţii
sociali, care constituie personal calificat, să fie salarizaţi fie direct de
la H: getul de Stat, fie printr-o colaborare intre Biserica Ortodoxă Ro
mână şi Ministerul muncii şi protecţiei sociale.
In urma discuţiilor şi ţinând seama de propunerile Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală Şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea unui Serinciu de misiune şi asistenţă
socială la nivelul Patriarhiei Române, care să poarte legăUira cu
Ministerul muncii şi protecţiei sociale, Ministerul sănătăţii, Ministeml justiţiei şi cu alte instituţii ale Statului care au în compe
tenţă activitatea dc asistenţă socială şi umanitară, pentru ca Bi
serica să-şi poată îndeplini vocaţia sa socială ;
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— La Centrele eparhiale se vor organiza compartimente de
asistenţă socială, care var putea organiza, prin colaborare cu pri
măriile, Direcţiile sanitare, şcolile etc., asistenţa celor ajunşi în sitvaţie critică, asigurând astfel locuri de muncă absolvenţilor spe
cializării Teologic-Asistenţă socială din cadrul Facultăţilor de
teologie ;
— Materialul elaborat de Episcopia Alba luliei în această
problemă va putea servi ca model documentar pentru începerea
organizării acestei activităţi
Temei nr. kll/1997 — Adresa Ministerului de interne-Inspectoratul general al corpului pompierilor militari nr. 27.006/1997 cu solicitarea
de a desemna ca patron spiritual al acestei instituţii fie pe Sfântul Sfin
ţit Mucenic Corneliu Sutaşul (13 septembrie), fie pe Sfântul Ierarh Iosif
cel Nou de la Partoş (15 septembrie);
Din referatul asupra problemei, se constată că propunerea a avut
in vedere viaţa, minunile, calităţile spirituale ale acestor sfinţi şi legă
tura lor cu activităţile cotidiene ale pompierilor de a salva vieţi ome
neşti, bunuri materiale şi spirituale, omenia, devotamentul, curajul şi
jertfa pompierilor în acţiunile pe care le intreprind ;
Apreciindu-se că Sfântul lirarh Iosif cel Nou de la Partoş, ca Sfânt
naţional ale cărui sfinte moaşte se păstrează in catedrala ortodoxă din
Timişoara, este mai legat de instituţia pompierilor militari prin minu
nile şi faptele sale, în urma opiniilor exprimate şi la propunerea Comi
siei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Aprobă ca patronul pompierilor din România să fie Sfân
tul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, prăznuit la 15 septembrie.
Temei nr. 858/1997 — Darea de seamă privind activitatea de asis
tenţă religioasă desfăşurată în armată în cursul anului 1996.
în cuprinsul referatului se arată că în baza Protocolului încheiat
îmtre Patriarhia Română şi Ministerul Apărării Naţionale la data de 11
octombrie 1995, în cursul anului 1996 a avut loc examenul pentru selec
ţionarea preoţilor de armată, în urma căruia, după absolvirea cursului
special ţinut la Academia de înalte studii militare, în cuprinsul Patri
arhiei Române au fost încadraţi şi îşi desfăşoară activitatea, ca an
gajaţi ai Ministerului Apărării Naţionle, un număr de 23 preoţi de
armată. Aceştia au desfăşurat numeroase activităţi cu caracter pastoral,
cultural şi de asistenţă religioasă în structurile militare române alături
de membrii Sfântului Sinod, participând activ şi la diferite întruniri
specifice, organizate peste hotare.
Din referatul prezentat, s-a constatat că, pentru asigurarea normală
a asistenţei religioase, liturgice şi spiritual-duhovniceşti în armată, au
fost construite, amenajate sau sunt în construcţie şi amenajare nume
roase locaşuri de cult.
Au fost examinate o serie de aspecte privind îmbunătăţirea activi
tăţii preoţilor de armată şi care se referă în principal la : elaborarea în
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comun de către Biserică şi Armată a unui program cadru al activităţilor
de asistenţă şi educaţie religioasă în structurile militare ; reluarea de
mersurilor pentru promovarea Legii clerului militar ; includerea în pro
gramele analitice a disciplinelor de specialitate de la Facultăţile de teo
logie a unor cursuri şi teme privitoare la asistenţa religioasă în armaită ;
organizarea unor consfătuiri de analiză şi evaluare între Patriarhia
Română şi Ministerul Apărării Naţionale şi altele.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Ia act de activitatea de asistenţă religioasă desfăşurată în
armată, în cursul anului 1996, cu concursul Secţiei de asistenţă re
ligioasă din cadrul Ministerului Apărării naţionale;
— Se vor continua demersurile pentru promovarea Legii clerului militar şi a Regulamentului pentru organizarea
clerului
m ilitar;
— Progi'ama cursului de pregătire a preoţilor ce vor activa in
armată, şi care se va desfăşura la Academia militară va fi elaborat,
in comun, de factori responsabili de la Patriarhia Română şi Mi
nisterul Apărării Naţionale
- Se va elabora, în comun, de către Biserică şi Armată un
program cadru al activităţilor de asistenţă şi educaţie religioasă
in structurile militare, potrivit misiunii Bisericii in acest domeniu,
cerinţele reale ale militarilor şi specificului armatei;
-- Instituţiile de învăţământ teologic vor include in progra
ma analitică ele la Istoria Bisericii Ortodoxe Române şi Teologia
pastorală, teme şi capitole referitoare la asistenţa religioasă în
armată.
Temei nr. 1016/1997 — Darea de seamă privind activitatea de
asistenţă religioasă desfăşuraită în penitenciare, în cursul anului 1996.
Din referatul prezentat s-a constatat că, în cursul anului 1996, în
cele 33 penitenciare din România au fost încadraţi şi au activat ca sala
riaţi ai Ministerului Justiţiei, un număr de 30 preoţi recomandaţi de
eparhii. Aceştia şi-au desfăşurat activitatea în cele 22 biscrici şi capele
construite în incinta penitenciarelor, printre numeroase activităţi remarcându-se cele cu caracter pastoral, niltural-ştiinţifio, editorial, de
asistenţă şi educaţie religioasă.
în acest cadru s-a evidenţiat că, prin conlucrarea ierarhiilor cu comondanţii de penitenciar şi prin lucrarea nemijlocită a preoţilor din
aceste instituţii, au fost introduse ore duhovniceşti şi de educaţie moralreligioasă care se desfăşoară pe baza unor tematici specifice.
în cadrul analizei făcute au fost examinate o serie de aspecte pri
vind îmbunătăţirea activităţii preoţilor de penitenciar şi care se referă
la : necesitatea creşterii numărului de preoţi care să acorde asistenţă
religioasă în penitenciare : necesitatea amendării
Protocolului dintre
Patriarhia Română şi Ministerul Justiţiei în vederea aplicării prevede
rilor referitoare la analizarea şi evaluarea, în comun, a activităţii de

312

BISERICA ORTODOXA ROMANA

asistenţă religioasă ; difuzarea de literatură religioasă ortodoxă ; intro
ducerea în programele analitice de la Facultăţile de teologie a unor
teme şi capitole speciale privind asistenţa religioasă în penitenciare ;
studierea posibilităţii ca studenţii de la specializarea Teologie-Asistenţă
Socială să efectueze o parte din practică în cadrul sistemului peniten
ciar ; găsirea modalităţilor pentru implicarea asociaţiilor religioase or
todoxe în opera caritativă şi filantropică destinată ajutorării celor din
penitenciare ;
în urma discuţiilor purtate in plen şi la propunerea Comisiei pe n
tru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, S:ântul Sinod hotărăş'e :
— Ia act de activitatea de asistenţă religioasă desfăşurată in
penitenciare, în cursul anului 1996 ;
— Se va studia, de comun acord, cu Direcţia generală a peni
tenciarelor posibilitatea sporirii numărului de preoţi pentru asis
tenţa religioasă in penitenciare, fie prin cooptarea preoţilor înve
cinaţi, fie prin angajarea dc noi preoţi la penitenciarele cu r.umăr
mare de deţinuţi;
— Fentru a nu se încuraja prozelitismul, conducerile peniten
ciarelor vor fi rugăte să acorde permisiunea personalului altor
culte, in penitenciare, numai in măsura in care, hi penitenciarele
respective există membri ai cultului respretiv si numai pentru
credincioşii aparţinând acelui cu lt;
— Se va studia posibilitatea implicării studenţilor dc la spe
cializarea Teologie-Asistenţă Socială în sprijinirea activităţii preo
ţilor de penitenciara ;
— Se va elabora un nrogram cadru de desfăşurare a activităţii
dc asistenţă religioasă in penitenciare, cu acordul Patriarhiei
Române şi al Direcţiei generale a penitenciarelor;
— Se va organiza o consfătuire a preoţilor de penitenc!ar cu
un program, stabilit în comun de Patriarhia Română şi Direcţia
generală a penitenciarelor;
— Instituţiile de învăţământ teologic vor lua măsuri pentru a
introduce în programele analitice, teme speciale privind asistenţa
reVgioasă şi socială în penitenciare ;
— Patriarhia Română şi Direcţia generală a penitenciarelor
vor studio, in comun, posibilitatea amendării Protocolului cu privire
la acordarea asistenţei religioase in unităţile subordonate Direcţiei
generale a penitenciarelor şi statu'ul preotului de penitenciar.
Temei nr. 10141996 — Darea de seamă a P. S. Episcop Calinic al
Argeşului privind activitatea Asociaţiei Oastea Domnului, desfăşurată
in cursul anului 1996.
Referatul de prezentare a dării de scamă a P. S. Episcop Calinic al
Argeşului informează Sfântul Sinod că prin activitatea desfăşurată în
curbul anului 1996, prin învăţătura şi practica vieţii religioaso, Asociaţia
Oastea Domnului s-a menţinut în vat"a spiritualităţii Bisericii Ortodoxe.
Sunt relevate unele aspecte, din care se ^onstată că, Aso'iaţia
Oastea Domnului se bucură de sinceri sprijinitori a’.ât în rândul ierarhi
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lor şi al preoţimii cât şi în rândul mirenilor, prezenţa acesteia alături
do alte asociaţii religioase care funcţionează cu binecuvântarea Sfân
tului Sinod având un rol pozitiv in lucrarea misionară a Bisericii. Cu
regret se reaminteşte insă că, în sânul Asociaţiei Oastea Domnului se
menţin încă cele două curente dizidente dc la Cluj şi de la Simeria.
care prin doctrină şi practici se apropie de curentele sectante, tulburând
pacea şi activitatea generală desfăşurată de marea majoritate a membri
lor acestei asociaţii.
Ca urmare, la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală
şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— ia act de darea dc seami privind situaţia actuală a Aso
ciaţiei Oastea Domnului şi exj)ri;nă mulţumiri P. S. Episcop Calin ic
al Argeşului pentru activitatea desfăşurată in calitate de coordona
tor al Asociaţiei Oastea Domnului;
— Adresează membrilor Sfântului Sinod rugămintea ds a siătui pe preoţi sa acorde, in continuare, şi mai multă atenţie Aso
ciaţiei Oastea Domnului şi activităţii acesteia pe care sunt îndato
raţi să le îndrumeze.
Temei nr. 1013 1997 — Darea de seamă privind actitatea Asociaţiei
studenţilor crcstini ortodocşi din România desfăşurată în cursul anu
lui 1996.
în cadrul prezentării făcute a fost subliniată lucrarea misionară
desfăşurată de Asociaţia în rândul tinerilor studenţi din România
având menirea de a-i apropia pe tineri de Sfânta Biserică şi
de a-i ancora cât mai mult în viaţa parohiei.
între activităţile specifice desfăşurate in rândul şi cu participarea
tineretului, sunt amintite : organizarea unor conferinţe do spiritualitate
ortodoxă, a rnor acţiuni cu caracter misionar şi social, a unor mani
festări cultural-ştiinţifice şi religioase, concerte de colinde, pelerinaje
şi tabere de muncă şi rugăciune, mult'' dintre acestea desfăşurate in
incinta unor spitale, azile de bătrâni, cămine de copii sau instituţii de
învăţământ, o laborioasă colaborare cu organizaţii similare din alte
ţări cât şi prin acţiuni îndrumate şi sprijinite de Biserică şi membri ai
Sfântului Sinod.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pen
tru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotă
răşte :
— la act cu binecuvântară de misiunea desfăşurată de tinere
tul ortodox in anul 1996 şi, adresează membrilor Sfântului Sinod
rugămintea de a sprijini, în continuare, activitatea Asociaţiei stu
denţilor creştini ortodocşi din România.
Temei nr. 952/1997 — Adresa Comite tului Naţional Român UNICEF
nr. 63/1997 privind activitatea desfăşurată în anul 1996 cu solicitarea
de continuare a colaborării cu Patriarhia Română şi în cursul anu
lui 1997.
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Din adresa respectivă rezultă sprijinul de care s-a bucurat din
partea Bisericii Ortodoxe Române, Comitetul naţional român UNICEF,
prin ierarhii, preoţii şi credincioşii ei la realizarea, în cursul anului 1996
a unor multiple şi diversificate acţiuni umanitare de sprijinire a copiilor
orfani şi nevoiaşi şi a familiilor aflate în dificultate, acţiuni menite a
consolida colaborarea dintre acest organism şi Biserica Ortodoxă
Română, pe linia slujirii aproapelui şi a propovăduirii mesajului creştin,
în mod special în rândul copiilor şi tineretului.
în cadrul discuţiilor s-a luat act de scrisoarea de mulţumire şi pre
ţuire a Comitetului naţional UNICEF adresată Bisericii Ortodoxe
Române, personal Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, precum şi
celorlalţi ierarhi pentru sprijinul acordat cât şi de solicitarea de a fi
sprijinite şi în cursul anului 1997 acţiunile ce se vor iniţia de acest
organism în folosul copiilor şi tineretului.
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune
socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act cu mulţumiri de sprijinul acordat acţiunilor Comite
tului naţional român UNICEF de către Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist şi ceilalţi ierarhi din cadrul Sfântului Sinod,
adresându-le rugămintea de a spi'ijini şi in viitor aceste acţiuni.
Temei nr. 1072/1997 — Propunerea Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu
al Clujului în legătură cu formula de pomenire a conducătorilor ţării
la sfintele slujbe.
Din prezentarea făcută de I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Cluju
lui, rezultă că pomenirea cârmuitorilor ţării este îndătinată în cultul
ortodox fiind necesară rediscutarea acestei probleme liturgice potrivit
rânduielilor bisericeşti.
în cadrul discuţiilor purtate în plenul Sfântului Sinod, a fost diortosită şi acceptată formula de pomenire propusă şi, în urma recoman
dării Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfân
tul Sinod hotărăşte :
— La sfintele slujbe, formula de pomenire a autorităţilor de
stat va fi următoarea :
La ectenia mare
«Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru
cârmuitorii ţării noastre, pentru mai marii oraşelor şi ai satelor
şi pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm...
La ectenia întreită
încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pre
tutindeni, pentru cârmuitorii ţării noastre, pentru mai marii ora
şelor şi ai satelor şi pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru
sănătatea şi pentru mântuirea lor...
La ieşirea cu Sfintele Daruri
Pe binecredinciosid popor român de pretutindeni, pe cârmui,torii ţării noastre, pe mai marii oraşelor şi ai satelor şi pe iubi
toarea de Hristos oaste să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru
împărăţia Sa ! ».
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nr. P-1418/1997, prin care a solicitat
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Băncii internaţionale a religiilor
binecuvântarea Bisericii Ortodoxe
de amenajare a unor capele orto
Căilor Ferate Române.

In cadrul discuţiilor a fost apreciată iniţiativa Băncii internaţionale
a religiilor de a amenaja capele în marile gări, după modelul marilor
gări şi aeroporturi din lume, dar s-a opinat că în prezent, pentru Bi
serica noastră au prioritate spitalele, penitenciarele şi azilele de bătrâni,
către care trebuie îndreptată atenţia Bisericii şi a tuturor binevoitorilor
şi sponsorilor privind construirea şi amenajarea de capele.
în urma examinării în plen a acestor aspecte şi la propunerea Co
misiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială. Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Ia act de buna intenţie a Băncii internaţionale a religiilor
privind construirea sau amenajarea de capele ortodoxe in princi
palele gări dar, adresează conducerii Băncii rugămintea ca, aceste
frumoase iniţiative şi eforturi să fie direcţionate pentru concre
tizarea în spitalele SNCFR, penitenciare şi azile.
Temei nr. 1107/1997 — Scrisoarea unor asociaţii religioase (Frăţia
ortodoxă română. Asociaţia studenţilor creştini ortodocşi. Liga tinere
tului ortodox. Societatea naţională a femeilor ortodoxe, Asociaţia «Sf.
Stelian», Asociaţia «Pro Vita-Brâncoveanu», Asociaţia «Christiana»),
adresată preşedintelui Societăţii naţionale de televiziune în legătură cu
structura şi conţinutul emisiunilor religioase şi cu stoparea filmelor cu
conţinut violent, obscen şi imoral de la Televiziunea Română.
Din scrisoarea respectivă, supusă examinării Sfântului Sinod la
r ropunerea Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, rezultă solici
tarea acestor asociaţii adresată Bisericii Ortodoxe Române de a interveni
la conducerea Televiziunii române spre a se avea în vedere criterii
obiective privind constituirea şi componenţa Colegiului consultativ şi
redacţional al TVR care, se cuvine să reprezinte instituţiile şi aşezămintele fundamentale ale neamului nostru, cum sunt Biserica, Armata,
Sănătatea. Cultura şi domeniile economice şi în acord cu locul şi me
nirea acestor aşezăminte tradiţionale şi cu cerinţele spiritual-morale şi
social-economice ale poporului român, să se ofere atenţia corespunză
toare în legătură cu calitatea, durata şi momentele de audienţă maximă
în care vor fi programate emisiunile privind viaţa spirituală a poporu
lui român.
Examinând scrisoarea respectivă s-a constatat că propunerile for
mulate reflectă modul practic de punere în aplicare a principiilor mai
sus amintite în scopul reglementării statutului, conţinutului şi audienţei
emisiunilor religioase şi de spiritualitate creştin-ortodoxă din cadrul
programelor Televiziunii române.
Ca urmare a discuţiilor purtate în plen, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act cu binecuvântare de scrisoarea asociaţiilor creştine
din România în legătură cu programele religioase ale Televiziunii
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naţionale, adresată preşedintelui Societăţii naţionale de tele
viziune ;
—
Rougă pc Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist să adre
seze Societăţii naţionale de televiziune o scrisoare de sprijin a poziţ.ei Asociaţiilor religioase din România, privind emisiunile cu
caracter religios ale acestci Socictăţi.
Temei nr. 1088/19y7 — Referatul Editurii Institutului Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, în legătură cu necesitatea re
editării unor cărţi de cult epuizate din stocul tipografiei Institutului
Biblic şi cu eventualitatea preluării spre reeditare a unora dintre aces
tea de către unele Centre eparhiale care dispun de imprimerii cores
punzătoare.
Din referatul prezentat rezultă că se propune reeditarea unor cărţi
liturgice epuizate din stocul tipografiei Institutului Biblic, între care
sunt amintite : Mineiele, Sfânta Evanghelie, Apostolid, Triodid, Penticostarid, Octoihul mare, Molitfelnicul, Aghiazmatarul, Slujba învierii.
Slujba Te-Deum-idui subliniindu-se, pe de o parte, că tipărirea acestora
este mai dificilă datorită imprimării policrome, iar pe de altă parte,
acestea sunt mai puţin rentabile din punct de vedere economic, deoa
rece difuzarea şi folosirea lor se face pe o j.erioadă mai îndelungată
de timp.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul
Sinod
hotărăşte :
— .Aprobă retipărirea cărţilor de cult propuse de către Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, în ca
drul tipografiei acestuia ;
— Centrele eparhiale, care dispun de tipografii proprii, vor putea
tipări cărţi de cult cu obligaţia de a se pune de acord cu Editura Insti
tutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, spre a se
evita tipărirea lcr in paralel şi cu condiţia ca la retipărirea acestora
să se folosească textul diortosit şi aprobat de Sfântul Sinod şi numai
după ce s-a epuizat stocul existent în depozitul Institutului Biblic.
In continuare au fost prezentate referatele Comisiei privind în
fiinţarea sau reînfiinţarea unor mănăstiri.
în urma discuţiilor purtate, ţinând seama de prevederile art. 76
din Slatutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române şi de cele ale art. 5 al Regulamentului pentru organizarea vieţii
monahale, ţinând seama şi de avizul favorabil al Chiriarhului respectiv,
la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune
socială, Sfântul Sincd a hotărât următoarele :
— Se aprobă înfiinţarea mănăstirii «Naşterea Sf. Ioan Botezătorul»
din satul Căr, iniş, comuna Crasna, judeţul Gorj, Arhiepiscopia Craiovei,
cu destinaţie pentru călugăriţe, urmând a se organiza şi funcţiona po
trivit rânduielilor bisericeşti (temei nr. 7640/1996) ;
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— Se aprobă Înfiinţarea mănăstirii «Sf. Ioan Valahul» în locali
tatea Bichigiu, judeţul Bistriţa-Năsăud, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, cu destinaţia pentru călugări, urmând a se or
ganiza şi funcţiona potrivit rânduielilor tradiţionale bisericeşti (temei
nr. 1073/1997) ;
— Se aprobă reinfiinţarea mănăstirii cu hramul «.Sf. Nicolae», din
localitatea Cârlomăneşti, comuna Certeşti, judeţul Galaţi, Episcopia
Dunării de Jos, cu destinaţie pentru călugări, urmând a se organiza şi
funcţiona potrivit rânduielilor tradiţionale bisericeşti (temei nr. 517/1997) ;
— Se aprobă înfiinţarea mănăstirii «Sfânta Maria», in localitatea
Rus, judeţul Sălaj, Episcopia Oradiei, având hramul «Adormirea Maicii
Domnului», cai destinaţie pentru călugări, urmând a se organiza şi func
ţiona potrivit rânduielilor tradiţionale bisericeşti (ternei nr. 64.1/1997) ;
— Se aprobă înfiinţarea mănăstirii cu hramul «Naşterea Maicii
Domnului », in localitatea Lăpuşul Românesc, jud. Maramureş, Episcopia
Maramureşului şi Sătmarului, cu destinaţie pentru călugăriţe, urmând
a se organiza şi funcţiona potrivit rânduielilor tradiţionale bisericeşti
(temei nr. 673/1997) ;
— Se aprobă înfiinţarea mănăstirii «Acoperământul Maicii Dom
nului». in localitatea Potău, judeţul Satu Mare, Episcopia Maramureşu
lui şi Sătmarului, cu destinaţie pentru călugăriţe, urmând a se
organiza şi funcţiona potrivit rânduielilor tradiţionale bisericeşti
(temei nr. 1015/1997).
Ir. continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe
P. S. Episcop Calinic al Argeşului, raportorul Comisiei canonică-juridică
şi pentru disciplină, să prezinte plenului referatele asupra problemelor
date spre examinare, după cum u.Tnează :
Temei nr. 733/1997 — Adresa Episcopiei Argeşului nr. 188/1997
in legătură cu hotărârea Adunării eparhiale pentru schimbarea titula
turii acelei eparhii in Episcopia Argeşului şi Muscelului.
Prezentând hotărârea Adunării eparhiale de modificare a titulaturii
eparhiei, referatul arată că aceasta este motivată de dorinţa ca titula
tura propusă să reflecte realităţile unei importante zone geografice de
mare inteies istoric, cultural şi de spiritualitate ortodoxă, care face parte
din jurisdicţia canonică şi administrativă a acestei eparhii şi anume zona
Muscelului ;
Potrivit prevederilor art. 7, al. 3 din Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române : «schimbarea titulaturii mi
tropoliilor, arhiepiscopiilor şi episcopiilor precum şi înfiinţarea de noi
eparhii, se fac prin hotărârea Adunării Naţionale Bisericeşti», fiind
necesar ca Sfântul Sinod să se pronunţe, în prealabil, în legătură cu
modificarea titulaturii acestei eparhii ;
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei canonicăjuridică şi pentru -disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
—
Este de acord cu modificarea titulaturii Episcopiei Argeşu
lui in Episcopia Argeşului şi Muscelului, urmând ca problema să
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fie supusă Adunării Naţionale Bisericeşti, spre examinare şi ho
tărâre, potrivit prevederilor art. 7, al. 3 din Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
Temei nr. 7681/1996 — Documentaţia transmisă de Î.P.S. Mitropolit
Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa
Centrală privind : Statutul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru
Europa occidentală şi meridională, Procesul-verbal al Adunării epar
hiale din 9 noiembrie 1996 şi Procesul-verbal al Colegiului electoral
bisericesc din 10 noiembrie 1996 pentru alegerea titularului Arhi
episcopiei, Regulamentul interior pentru aplicarea Statutului Arhi
episcopiei Ortodoxe Române pentru Europa occidentală şi meridională
şi Statutul Vicariatului din Franţa al acelei Arhiepiscopii.
Din examinarea acestor documente s-a constatat, in legătură cu
Statutul Arhiepiscopiei, că acesta a fost adoptat iniţial de Adunarea
Eparhială la 25 noiembrie 1995 şi că, după înaintarea sa la Sfântul
Sinod pentru aprobare, în şedinţa de lucru din 23—24 octombrie 1996
Sfântul Sinod a făcut o seamă de recomandări referitoare la : preci
zarea limitelor jurisdicţionale ale Arhiepiscopiei, la introducerea unor
prevederi referitoare la activitatea şi la disciplina clerului, la alegerea
Chiriarhului etc.
In referatul asupra problemei se precizează că Adunarea eparhială
a Arhiepiscopiei ortodoxe române pentru Europa occidentală şi meri
dională a ţinut seama de recomandările Sfântului Sinod pe care le-a
introdus, fie în Statut, fie în Regulamentul interior aprobat în cadrul
şedinţei Adunării eparhiale ţinută la 9 noiembrie 1996. Totodată, se
constată, că Adunarea eparhială, în şedinţa din 9 noiembrie 1996, a
stabilit limitele jurisdicţionale ale acesteia şi a modificat titulatura
eparhiei care in prezent, poartă denumirea «Arhiepiscopia ortodoxă
română a Europei occidentale şi meridionale».
Ca urmare a acestor constatări şi a discuţiilor care au avut loc in
plen şi la propunerea Comisiei Canonică-juridică şi pentru disciplină,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— la act de Statutul Arhiepiscopiei ortodoxe române pentru
Europa occidentală şi meridională adoptat de Adunarea eparhială
a acesteia în şedinţa din 9 noiembrie 1996.
— Ia act că potrivit Statutului respectiv, noua titulară a aces
tei eparhii va f i : «Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa
occidentală şi meridională».
— I.P.S. Mitropolit Serafim al Mitropoliei ortodoxe române
pentru Germania şi Europa centrală îşi va continua activitatea ca
locţiitor de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei ortodoxe române pentru
Europa occidentală şi meridională şi va iniţia împreună cu orga
nismele statutare demersurile pentru alegerea unui Arhiepiscop al
acestei eparhii.
Temei nr. 562/1997 — Adresa I.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatu
lui nr. 4/B/1997 cu propunerea de reorganizare a Vicariatelor ortodoxe
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române din Gyula-Ungaria şi Vârşeţ-Jugoslavia care, până in prezent
nu au o organizare canonică.
In cadrul referatului prezentat s-a arătat preocuparea constantă a
Sfântului Sinod pentru consolidarea legăturilor bisericeşti ale parohiilor
care alcătuiesc aceste Vicariate cu Biserica mamă din ţară şi necesitatea
asigurării dependenţei
lor directă canonică jurisdicţională şi admi
nistrativă de un ierarh potrivit prevederilor Sfintelor canoane şi rân
duielilor bisericeşti în vigoare in Biserica Ortodoxă ;
In legătură cu situaţia canonică a parohiilor ortodoxe române din
Banatul sârbesc, se precizează că acestea formează o structură biseri
cească organizată ca Episcopie, recunoscută de către Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române încă de la 23 octombrie 1933, prevăzută de
«Convenţia între România şi Jugoslavia, privitoare la regimul bisericilor
ortodoxe române din Banatul jugoslav şi al celor sârbe din Banatul
românesc», semnată la Belgrad la 2 iulie 1934.
Privitor la situaţia canonică a parohiilor ortodoxe române din
Ungaria, se precizează că accstea formează, de asemenea, o structură
bisericească organizată ca Episcopie, recunoscută de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârile sale din iulie şi octombrie
1950 şi din martie şi noiembrie 1951, ca urmare firească a hotărârii
Congresului naţional bisericesc din 27 martie 1946, privind organi
zarea Episcopiei ortodoxe române din Gyula-Ungaria, sub dependenţa
canonică şi dogmatică a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
Din referatul asupra problemei s-a reţinut că actuala funcţionare a
acestor structuri bisericeşti cu statut de Vicariat, fără a avea jurisdicţia
canonică şi spirituală in mod nemijlocit a unui ierarh, nu se încadrează
în principiile canonice, fiind necesar a se asigura preoţilor şi parohiilor
funcţionarea canonică şi dependentă de un episcop, membru al Sfântu
lui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, căruia să i se încredinţeze
păstorirea lor până la alegerea unui Episcop titular.
Pornind de la necesitatea adaptării statutelor actuale după care se
călăuzesc parohiile din cele două Vicariate la realităţile canonice, spi
rituale şi jurisdicţionale bisericeşti, astfel ca prin prevederile lor să se
asigure în mod corespunzător afirmarea acestor structuri ca Episcopii,
în relaţiile lor cu alte jurisdicţii canonice similare ;
în urma discuţiilor care au avut loc, Sfântul Sinod hotărăşte :
A.
— Aprobă reglementarea situaţiei canonice a parohiilor
ortodoxe române din Republica Ungară, asigurându-le conducere
ierarhică directă, învăţătorească, harismatică şi administrativă, ca
Eparhie.
— Aprobă reactualizarea şi punerea în aplicare a hotărârilor
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 12 iulie şi
4 octombrie 1950, privind organizarea şi funcţionarea Episcopiei
ortodoxe române cu sediul la Gyula (Ungaria) ca răspuns la hotă
rârea Congresului naţional de la Gyula (27 martie 1946).
— Până la alegerea Chiriarhului Episcopiei ortodoxe de la
Gyula (Ungaria), se încredinţează P. S. Eiscop Timotei al Aradidui
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responsabilitatea de episcop locţiitor, cu toate prerogativele chiriarh-.de pentru Episcopia ortodoxa română de ia Gyula (Ungaria).
— Episcopia ortodoxă română de. Iu Gyula şi unităţile sale bise
riceşti componente se vor conduce in conformitate cu prevederile
Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Biscricii Ortodoxe
Române;
P.C. Pr. Pavel Ardelean işi va desfăşura in continuare activi
tatea ca vicar administrativ eparh'al din încredinţarea P.S. Episcop
'1iinotei al Aradului.
— Prezenta hotărâre se aduce la cunştinţă P.C. Pr. Pavel
Ardelean, vicar administrativ al Episcopiei, episcopilor ortodoc i
din Ungaria şi Guvernului Republicii Ungare.
Ii- — Aprobă reglementarea situaţiei canonice a parohiilor orto
doxe roviâne din Repubilica Federală Jugoslaviu, asigurâ-idu-le
conducere ierarhică directă, invâţă\orească, harismalică şi admi
nistrativă, ca Eparhie.
— Aprobă reactualizarea şi punerea in aplicare a hotărârilor
Sfântului Sinod referitoare la ^Convenţia intre România şi Jugoslavia privitoare la regimul bisericilor ortodoxe române din Banatul
jugoslav şi sârbe din Banalul românesc» încheiată în 1933 intre
reprezentanţii Patriarhiei Române şi Patriarhiei Sârbe, aprobată de
Sfântul Shiod al Bisericii Ortodoxe Române la 23 octombrie 1933
şi semnală la Belgrad, la 2 iulie 1934, in legătura, cu organizarea
unei Episcopii ortodoxe române cu sediul la Vârşeţ şi a unei
Episcopii ortodoxe sârbe cu sediul la Timişoara (România), condusa
fiecare de câte un episcop cu atribuţii eparhiale;
— Se încredinţează P.S. Episcop Laurenţiu al Caransebeşului
responsabilitatea de episcop locţiitor al Episcopiei ortodoxe române
de la Vui'şeţ, cu îndeplinirea atribuţiilor episcopale, până la ale
gerea unui episcop al acestei eparhii;
— Episcopia ortodoxa română cu sediul la Vârşeţ >i unităţile
sale bisericeşti componente, grupate în cele trei protopopiate (Vârşeţ,
Panciova şi Toracul) vor funcţiona conform Statutului pentru
organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
— Prezenta hotirâre sinodală se va aduce la cunoştinţa
P.('. Fr. Moisc Ianeş, vicar administrativ al Episcopiei, Patriarhiei
Sârbe şi autorităţilor Republicii Federale Ju'joslavia.
Temei nr. 7207/ii>96 — Participarea I.P.S. Mitropolit Ncslor al
Olteniei la festivităţile de proclamare a canonizării Mitropolitului Fetru
Movilă al Kievului, organizată de Biserica Ortodoxă Ucraineană in zilele
de 14— 16 decembrie 1996 şi propunerile privind modalităţile de cinstire
ale accstuia ca Siânt în Biserica Ortodoxă Română.
Referatul subliniază că participarea Î.P.S. Mitropolit Nestor al Olte
niei la festivităţile proclamării canonizării Mitropolitului Petru Movilă
al Kievului a fost aprobată de Sfântul Sinod în şedinţa de lucru din
23—24 octombrie 199(3 şi că aceasta constituie un răspuns la invitaţia
adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de către Prea Feri
citul Vladimir, întâis'ătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene ;
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în cadrul discuţiilor s-a constatat că prin Tomosul de canonizare şi
Sinaxarul rânduit, pomenirea Sfântului Mitropolit Petru Movilă al Kie
vului a fost statornicită la 31 decembrie propunându-3e ca înscrierea in
calendarul bisericesc să fie «Sfântul Ierarh Petru Movilă, mitropolitul
Kievului» iar icoana Sfântului să fie realizată prin concurs pentru a îi
cât mai reprezentativă.
Ca urmare a discuţiilor purtate în plen şi a sugestiilor formulate, la
propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Se ia act de canonizarea «Sfântului Ierarh Petru Movilă,
mitropolitul Kievului» săvârşită la 6 decembrie 1996 de Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainiene şi proclamarea la 15 decem
brie 1996 ;
— Prăznuirea Sfântului Ierarh Petru Movilă, mitropolitul
Kievului va fi introdusă şi in calendarul Bisericii Ortodoxe
Române şi se va sărbători la 31 decembrie ;
— în Biserica Ortodoxă Română, icoana de reprezentare a
Sfântului Ierarh Petru Movilă, mitropolitul Kievului se va realiza
prin concurs; se va picta şi în bisericile care se zidesc din nou la
noi în ţară şi în cele în care se realizează pictura nouă şi nu sunt
monumente istorice ;
— Unele biserici care se zidesc din nou vor putea lua drept
hram pe Sfântul Ierarh Petru Movilă, mitropolitul Kievului;
— Eparhiile mai strâns legate de viaţa şi activitatea Sfântului
Ierarh Petru Movilă, mitropolitul Kievului, cum sunt Arhiepiscopia
Iaşilor, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Arhiepiscopia Târgoviştei, să intervină la autorităţile locale pentru ca unele străzi din
municipiile laşi, Suceava şi Tărgovişte să primească numele Sfân
tului ;
— Cu timpul, fie să se traducă în româneşte slujba Sfântului
Ierarh Petru Movilă, întocmită la Kiev cu prilejul canonizării sale,
fie să se alcătuiască o slujbă în limba română şi să se introducă
in cărţile de cult;
—■Să se trimită Prea Fericitului Vladimir, Intâistătătorul
Bisericii Ortodoxe Ucrainene, o scrisoare de mulţumire pentru
canonizarea Sfântului Ierarh Petru Movilă, mitropolitul Kievului,
originar de pe plaiurile româneşti.
Temei nr. 427/1997 — Grupajul tematic informativ desprins din
scrisorile şi sesizările primite la Patriarhia Română în cursul anu
lui 1996.
Ca urmare a celor constatate, a precizărilor aduse in cadrul discu
ţiilor pe marginea referatului prezentat şi la propunerea Comisiei cano
nică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de grupajul tematic referitor la viaţa şi activitatea
Bisericii Ortodoxe Române, desprins din sesizările şi scrisorile
înregistrate la Cancelaria Sfântului Sinod în anul 1996;
B. O. R. — 21
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— Centrele eparhiale sunt rugate să dea atenţia cuvenită
cazurilor disciplinare semnalate, îndeosebi acelora care pot deveni
«probleme» pentru disciplina bisericească, fiecare eparhie luând
niîsuri eficiente peniru stingerea sau aplanarea lor;
— Să se răspundă conform prevederilor legale la corespon
denţa primită pentru a se preîntâmpina producerea de noi sesi
zări care pun administraţia bisericească in situaţii nefavorabile;
— Să se manifeste atentie la încadrarea în lege, privind apli
carea jnăsurilor disciplinare spre a se evita contestaţiile, suspi
ciunile şi apelurile la alte organe ierarhice.
Temei nr. 1090/1997 — Referatul Cancelariei Sf. Sinod privind
stadiul actual al proiectului «Legii Cultelor».
Examinarea referatului relevă câ ultimul proiect al Legii Cultelor
a fost transmis Patriarhiei Române de către Secretariatul de Stat pen
tru Culte la 17 noiembrie 1993 şi câ acest proiect a fost trimis Centrelor
eparhiale pentru formularea de noi propuneri pe care ulterior o Comisie
specială le-a analizat şi le-a supus analizei Sfântului Sinod in şedinţa
de lucru din 9 decembrie 1994.
Punctul de vedere şi amendamentele propuse de Patriarhia Română
au fost transmise Secretariatului de Stat pentru Culte, in martie 1995,
spre a fi avute in vedere la definitivarea proiectului Legii Cultelor.
în cadrul referatului se reaminteşte câ, de lu ultima formă a LL'gii
Cultelor definitivată in cadrul întâlnirii reprezentanţilor Cultelor reli
gioase din 28 octombrie 1994 şi până în prezent, şi alte Culte au propus
amendamente la proiectul Legii Cultelor în care se contestă denumirea
Bisericii Ortodoxe Române ca Biserică Naţională şi Majoritară, precum
şi prevederile legale referitoare la şcolile confesionale şi cele referitoare
la problema restituirii către culte a bunurilor bisericeşti.
în urma discuţilor în cadrul cărora s-a apreciat că este necesar ca,
în contextul actual, o comisie de ierarhi şi specialişti din cadrul Patriar
hiei Române să revadă integral actualul proiect al Legii Cultelor, ţinând
seamă de noile realităţi social-politice din ţara noastră şi de relaţiile
existente între cultele religioase din România, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă să se solicite Centrelor eparhiale szigestii şi pro
puneri la actualul proiect al Legii Cultelor, în completarea celor
transmise anterior de către acestea, ţinând seama de evoluţia reali
tăţilor social-politice şi a relaţiilor existente între Cultele din ţara
noastră ;
— Propunerile vor fi transmise Cancelariei Sf. Sinod spre a
fi examinate de către o Comisie specială formată din : t.P.S. Mitro
polit Antonie al Ardealului (preşedinte), Î.P.S. Arhiepiscop Barto
lomeu al Clujului, P.C. Arhid. Prof. Ioan Floca, P.C. Pr. Prof.
Dumitru Radu, P.C. Pr. Constantin Pârvu, vicar administrativ şi
Dl. consilier juridic Ion Neagu.
Şedinţa de lucru a Sfântului Sinod a continuat în ziua de 14 februa
rie 1997, la ora 9,00. După rostirea rugăciunii Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist invită pe P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos, rapor
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torul Comisiei învăţământului pentru pregatirea personalului bisericesc,
să prezinte plenului referatele asupra problemelor date spre examinare,
după cum urmează :
Ternei nr. 728/1997 — Referatul Sectorului de învăţământ în legă
tură cu stabilirea planului de şcolarizare pentru admiterea în institu
ţiile de învăţământ teologic preuniversitar şi universitar din cuprinsul
Patriarhiei Române în anul de învăţământ 1997— 1998, pe baza propu
nerilor de la eparhii.
Referatul evidenţiază că planul de şcolarizare luat in dezbatere
constituie rezultatul definitivării reţelei instituţiilor de învăţământ teo
logic şi a cerinţelor formulate de eparhii pentru pregătirea de personal
de cult, de cadre didactice pentru predarea Religiei în şcolile publice de
stat, de personal specializat care să activeze în domeniul asistenţei
social-umanitare cât şi pentru pregătirea corespunzătoare a altor cate
gorii de personal care să activeze în diferite domenii ale vieţii biseri
ceşti cât şi în alte domenii ale vieţii sociale, potrivit cu menirea Bisericii.
în urma definitivării cifrelor din planul de şcolarizare şi la propu
nerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă cifrele din planul de. şcolarizare, propuse de Cen
trele eparhiale, la toaie instituţiile de învăţământ teologic — pre
universitar şi universitar — din cuprinsul Patriarhiei Române, pen
tru anul de învăţământ 1997— 1998 ;
— Se va interveni la Ministerul invăţămâritului in vederea
aprobării planului de şcolarizare pentru anul 1997— 1998, cu întoc
mirea notei de fundamentale corespunzătoare ;
— Aprobă ca pentru învăţământul teologic superior, să se
solicite aprobarea planului dc şcolarizare prin centrele universi
tare.
Temei nr. 21/1997 — Adresa nr. 1730/1996 a Facultăţii de teologie
ortodoxă «Andrei Şaguna» a Universităţii din Sibiu privind simplificarea
sau Înlocuirea unor probe la examenul de preselecţie şi de admitere în
învăţământul teologic superior şi propunerea datei examenului de
admitere
în cadrul examinării acestei probleme, pe marginea referatului
prezentat, în luările de cuvânt, ierarhii au apreciat că se impune respec
tarea principiilor stabilite anterior de Sfântul Sinod cât şi a reglemen
tărilor în vigoare elaborate de Ministerul învăţământului privind struc
tura şi datele calendaristice ale organizării examenului de admitere
în urma recomandării Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist ca,
pe viitor, eventualele sugestii şi propuneri privind modificarea structurii
examenelor de admitere să se facă în timp util pe baza unei riguroase
argumentaţii, a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
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— Aprobă ca examenul de admitere la Facultăţile de teologie
ortodoxă să se desfăşoare la o dată fixată în mod unitar pentru
vitregul învăţământ universitar in conformitate cu metodologia
examenului de admitere elaborată de Ministerul învăţământului.
— Aprobă menţinerea prevederilor hotărâri Sfântului Sinod
nr. 7473/1996 şi a reglementărilor anterioare, privind probele exa
menului de preselecţie (etapa I) şi ale examenului de admitere
(etapa a Il-a), proba de Limba română neputând fi înlocuită cu o
probă de Istoria biblică a Vechiului şi Noului Testament.
— Aprobă introducerea, începând cu onul 1998— 1999, a unei
probe de preselecţie (eliminatorie) de limbă (pronunţie) la specia
lizarea Teologie-Limbi străine, după practica curentă a Facultăţilor
de Filologie Limbi străine.
Temei nr. 729/1997 — Referatul Sectorului de învăţământ privind
necesitatea reactualizării comisiilor pentru redactarea şi revizuirea
manualelor pentru învăţământul preuniversitar teologic.
Referatul precizează că, pe baza hotărârii Sfântului Sinod din
octombrie 1996 privind restructurarea şi completarea comisiilor aprobate
în anul 1988, Sectorul de învăţământ supune spre examinare propunerile
de comisii pentru elaborarea şi revizuirea manualelor de învăţământ
preuniversitar teologic, lista cuprinzând stadiul manualelor tipărite sau
epuizate, a celor netipărite şi a celor care trebuie elaborate, precum şi
lista cadrelor didactice de la Seminariile teologice liceale ortodoxe, pe
specializări, pentru completarea comisiilor propuse.
în cadrul discuţiilor care au avut loc în plen, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a subliniat că pentru o bună corelare a activităţii
acestor comisii este nevoie ca întreaga lucrare să ţină seama de planu
rile de învăţământ şi de programele analitice în care scop acestea tre
buie să fie analizate şi unde este cazul îmbunătăţite pentru a corespunde
normelor didactice şi pedagogice.
Ca urmare a amplelor discuţii din plen şi la propunerea Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Aprobă elaborarea unui plan de învăţământ adecvat cerin
ţelor actuale ale învăţământului teologic;
— Pe baza acestui plan de învăţământ se va trece la revi
zuirea programelor analitice în funcţie de termatica vieţii biseri
ceşti şi sociale actuale, ţinându-se seama de exigenţele metodice şi
pedagogice ale Ministerului învăţământului, în reţeaua căruia sunt
incluse şcolile teologice, şi de tradiţie dinamică a învăţământului
românesc şi teologic;
— Proiectul planului de învăţământ şi programele analitice
pentru învăţământul preuniversitar teologic vor fi elaborate de
către Serminariile teologice liceale şi vor fi înaintate Sectorului
de învăţământ până la 31 martie 1997, după care vor fi supuse
studierii şi definitivării Comisiei de curriculum ce va avea o
consultare cu cei inai reprezentativi propunători în cadrul unei
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întruniri lărgite care va avea loc la Bucureşti în luna 7nai 1997, la
care să participe autori, consultanţi universitari şi ierarhi care au
formaţie de specialitate şi care predau în învăţământ şi au o per
cepţie justă asupra realităţii jjastoral-inisionarc. actuale.
— Aprobă ca pe baza programelor cadru să se treacă la ela
borarea manualelor, în regim colectiv sau personal, precum şi la
revizuirea celor existente.
Temei nr. 730 — Referatul Sectorului invăţământ privind regle
mentarea numirii de inspectori de specialitate pentru Religie, licenţiaţi
în teologie, in cadrul Inspectoratelor şcolare judeţene.
Referatul arată că, pe baza hotărârii Sfântului Sinod din ianua
rie 1994, Patriarhia Română a făcut cuvenitele demersuri la Ministerul
învăţământului pentru înfiinţarea la Inspectoratele şcolare judeţene a
posturilor de inspectori pentru Religie, dar că Ministerul a adoptat
formula neinspirată ca inspectorii şcolari pentru Limba română sau cei
pentru istorie-filosofie, care nu au nici un fel de pregătire de spe
cialitate teologică, să facă şi controlul orelor do Religie.
în cuprinsul referatului se prezintă cadrul legal de numire şi func
ţionare a inspectorilor de specialitate în cadrul Inspectoratelor şcolare
şi constatarea că, la cele 42 de Inspectorate şcolare judeţene sunt în
cadraţi cu 1/2 normă doar 8 inspectori cu pregătire teologică deşi, în
prezent există numeroase cadre didactice titulare sau cu grade didactice
care predau Religia.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei învă
ţământului pentru pregătirea personalului bisericesc. Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Aprobă ca Centrele eparhiale să intervină şi să recomande
Inspectoratelor şcolare judeţene candidaţi care, pe baza examenu
lui de competenţă şi al interviului, să fie selecţionaţi în vederea
numirii ca inspectori pentru specialitatea Religie, conform regle
mentărilor potrivit cărora, pentru 300 de catedre se încadrează
1 inspector cu normă întreagă iar pentru 150 catedre, 1 inspector
cu 1/2 normă.
Temei nr. 1067/1997 — Adresa Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 46/1997
prin care solicită aprobarea penitru înfiinţarea de clase cu profil teo
logic în cadrul unor licee din cuprinsul eparhiei (judeţele Iaşi, Botoşani
şi Neamţ).
Din adresa Arhiepiscopiei Iaşilor, se constată că înfiinţarea acestor
clase este motivată de : a) gradul înalt de religiozitate a majorităţii
populaţiei locale şi dorinţa unui număr foarte mare de părinţi ca stu
diul Religiei să nu se oprească la clasa a VUI-a ; b) aceste clase de
profil teologic, pe de o parte, nu se suprapun Seminariilor teologice,
nu se constituie în unităţi şcolare distincte şi nu afectează planurile de
învăţământ ale liceelor în care vor funcţiona, iar ]De de altă parte cele
lalte confesiuni au constituite deja astfel de clase care funcţionează cu
aprobarea Ministerului învăţământului ; c) se dezvoltă posibilitatea de
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a oferi cunoştinţe teologice şi etice mai ample decât la orele de Religie
în scopul intensificării vieţii spirituale şi morale a tinerilor şi, d) se
realizează antrenarea şi participarea laicatului într-un mod mai evident
la viaţa Bisericii sub diferitele sale forme, in dialogul credinţă-cultură
al Bisericii cu societatea, în opera filantropică şi socială a Bisericii
;:recum şi în contracararea extinderii fenomenului sectar mai ales în
rândul tinerilor.
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea .de clase cu profil teologic în cadrul
unor licee din ctiprinsul Arhiepiscopiei laşilor după cum urmează :
Paşcani — Liceul «Mihail Sadoveanu»; Târgu Frumos — Liceul
«Ion Neculce» ; Hcîrlău — Liceul «Ştefan cel Mare» ; Săveni —
Liceid «Dr. Mihai Ciucă» ; Darabani — Grupul Şcolar; Bucecea —
Liceul teoretic ; Mun. Iaşi — două licee ;
— Aprobă să se intervină la Ministend învăţământului în
vederea aprobării acestor clase cu profil teologic;
— Aprobă extinderea înfiinţării unor astfel de clase cu profil
teologic şi în cadnd altor licee, urmând ca solicitările eparhiilor
să fie făcute cu acordul Inspectoratelor şcolare judeţene, iar in
strumentarea rin Sectorul învăţământ.
Temei nr. 991/1997 — Adresa Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 4680997
cu solicitarea de a se aproba înfiinţarea unui Colegiu de institutori cu
dublă specializare Teologie-Limbi străine (engleză, franceză) în cadrul
Facultăţii de psihologie-ştiinţele educaţiei din cadrul Universităţii
«Al. I.Cuza» din Iaşi.
Din adresa Arhiepiscopiei Iaşilor rezultă că propunerea este mo
tivată de lipsa acută de cadre didactice calificate in mediul rural în
cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor cât şi de necesitatea intensificării edu
caţiei religioase şi a formării unor cadre calificate care să acopere,
în mediul rural necesarul de cadre didactice specializate.
In urma discuţiilor purtate în plen şi la propunerea Comisiei învă
ţământului ;:entru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea unui Colegiu de institutori cu dtiblă
specializare Teologie ortodoxă — Limbi străine (engleză, franceză),
în cadnd Facidtăţii de ? sihologie — ştiinţele Educaţiei de la Uni
versitatea «Al. I. Cuza» din Iaşi, cu menţiunea că Universitatea
respectivă va înainta la CNAA raportul de evaluare cu suportarea
tazei legale aferente, pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ;
— Aprobă planul de şcolarizare de 25 locuri (13 4- 12) înce
pând cu anid de învăţământ 1997— 1998 ;
— Se va interveni la Ministerul învăţământului in vederea
aprobării înfiinţării acestui colegiu ;
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— Aprobă extinderea înfiinţării unor astfel de colegii de in
stitutori cu dublă specializare Teologie ortodoxă — Limbi străine
(engleză, franceză) şi în cadnd altor centre universitare, urmând
ca solicitările ulterioare ale eparhiilor să fie făcute cu acordul
senatelor universitare, iar instrumentarea prin Sectorul învăţă
mânt, în spiritid prezentei hotărâri.
Temei nr. 447/1997 — Adresa Arhiepiscopiei Timişoarei nr. 94/1997
privind înfiinţarea unei clase de Seminar cu profilul teologie-filologie
(băieţi şi fete) în cadrul Şcolii normale «Eftimie Murgu» din Timişoara,
incepând cu anul de învăţământ 1997— 1998.
Din adresa Arhiepiscopiei Timişoarei rezultă că solicitarea este
motivată de situaţia confesională din acea zonă geografică, de faptul că
in cadrul eparhiei nu funcţionează nici un .Seminar teologic şi că în
sprijinul soluţionării ei a fost obţinut acordul prealabil al Inspectoratu
lui şcolar judeţean Timiş şi al Şcolii normale «Eftimie Murgu» din
Timişoara care oferă spaţii de şcolarizare şi cazare.
Ca urmare a precizărilor aduse în plen de Î.P.S. Mitropolit Nicolae
al Banatului şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregă
tirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea unei clase de Seminar teologic liceal
(băieţi şi fete) cu profil de teologie-filologie, în cadrul Şcolii nor
male «Eftimie Murgu» din Timişoara, cu 25 locuri pentru clasa
a IX-a, incepând cxi unul dc învăţământ 1997—1998, urmând a
se interveni la Ministerul învăţământului in vederea obţinerii
aprobărilor necesare.
Temei nr. 582/1997 — Adresa Arhiepiscopiei Clujului nr. 88'1997
privind proiectul de Regulament-cadru al Facultăţilor de teologie orto
doxă din cuprinsul Patriarhiei Române.
Din referatul asupra problemei reiese că, potrivit hotărârii Sfân
tului Sinod nr. 3727, luată in şedinţa de lucru din 3— 5 iulie 1996, o
(.■omisie specială prezidată de Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Cluju
lui s-a reunit la Cluj-Napoea şi a elaborat un proiect de Regulamentcadru al Facultăţilor de teologie ortodoxă, în acord cu noile condiţii în
care îşi desfăşoară activitatea aceste unităţi de învăţământ, cu prin
cipiile autonomiei universitare şi cu prevederile Legii învăţământului.
în urma discuţiilor purtate în plen, a recomandării Prea Fericitu
lui Părinte Patriarh Teoctist şi la propunerea Comisiei învăţământului
pentru pregătirea personalului bisericesc. Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca proiectul cadru de Regulament să fie trimis Facidtăţilor de toloegie ortodoxă pentru eventuale amendamente şi
observaţii, după care va fi supus Comisiei speciale pentru învăţămăntul teologic şi apoi aprobării Sfântului Sinod, urmând a deveni
«Regulament-cadru al Facultăţilor de teologie ortodoxă» pe baza
căruia, fiecare Facultate de teologie îşi va întocmi Regulamente
de ordine interioară în acord cu contextul universitar local.
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Temei nr. 1011/1997 — Adresa Episcopiei Buzăului nr. 209/1997
cu propunerea de înfiinţare a Seminarului teologic liceal monahal pen
tru călugări la mănăstirea Ciolanu, jud. Buzău.
In referatul asupra problemei se arată că solicitarea
Episcopiei
Buzăului este motivată de numărul mare de aşezăminte monahale din
cuprinsul eparhiei, de necesitatea însuşirii unei pregătiri teologice adec
vate de către personalul monahal şi de ancorarea acestora, în confor
mitate cu realităţile pastorale şi misionare actuale, în activitatea de
propovăduire a dreptei credinţe şi de revigorare spirituală şi morală
a neamului.
Ca urmare a precizărilor aduse în plen de către P. S. Episcop
Epifanie al Buzăului şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea Seminarului teologic liceal monahal
pentru căhigări la mănăstirea Ciolanu, jud. Buzău, cu 25 locuri
j.entm clasa a IX-a, începând cti amd de învăţământ 1997— 1998,
urmând a se interveni la Ministend învăţământului în vederea
obţinerii aprobărilor necesare.
Temei nr. 792/1997 — Adresa Episcopiei Maramureşului şi Sătma
rului nr. 64/1997 cu solicitarea de a se aproba ca Sf. Ierarh Iosif Măr
turisitorul din Maramureş să fie desemnat ca patron spiritual al Semi
narului teologic liceal ortodox din Baia Mare şi includerea în titulatura
şcolii.
Din examinarea referatului se constată că solicitarea este în acord
cu prevederile art. 6 din Regulamentul în vigoare al învăţământului
teologic şi cu prevederile art. 24, al. 1 din Legea învăţământului, po
trivit cărora şcolile teologice pot avea în denumirea lor numele generic
al patronului spiritual.
în urma precizărilor aduse de P. S. Episcop Justinian al Maramu
reşului şi Sătmarului şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă solicitarea Episcopiei ortodoxe române a Maramu
reşului şi Sătmarului ca Seminand teologic din Baia Mare să
poarte denumirea Seminarul teologic liceal ortodox «Sf. Ierarh
Iosif Mărturisitorul» — Baia Mare :
— Este de acord ca, pe viitor, astfel de propuneri să fie apro
bate la nivelid sinoadelor mitropolitane, după care vor fi înaintate
Sectorului de învăţământ al Administraţiei Patriarhale spre a se
face demersurile necesare la Ministend învăţământidui.
Temei nr. 1063-A/1997 — Adresa Episcopiei Aradului nr. 240/1997
cu propunerea de a se aproba reînfiinţarea specializării Teologie-litere
în cadrul Facultăţii de teologie ortodoxă a Universităţii din Arad, înce
pând cu anul de învăţământ 1997— 1998.
Din adresa Episcopiei Aradului rezultă că pentru aprobarea acestei
solicitări s-a obţinut acordul prealabil al Universităţii din Arad elaborându-se şi dosarul de acreditare potrivit prevederilor legale.
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Ca urmare a lămuririlor aduse în plen de către P. S. Episcop
Timoteî al Aradului şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă reînfiinţarea specializării Teologie-litere în cadrul
Facultăţii de teologie ortodoxă a Universităţii din Arad, cu men
ţiunea că Universitatea respectivă va înainta la CNAA raportul de
evaluare cu suportarea taxei legale aferente, pentru obţinerea auto
rizaţiei de funcţionare;
— Aprobă cifra de şcolarizare de 25 locuri cu anul de învă
ţământ 1997—1998;
— Se va interveni la Ministend învăţământului în vederea
aprobării reînfiinţării acestei specializări.
în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe
P. S. Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, raportorul Comisiei
relaţiilor externe bisericeşti, să prezinte plenului referatele asupra pro
blemelor date spre examinare, după cum urmează :
Temei nr. 7789/1996 — Darea de seamă a Î.P.S. Mitropolit Nicolae
al Banatului privind activitatea desfăşurată în cadrul Vicariatului
ortodox român de la Vârşeţ (Jugoslavia), în cursul anului 1996.
Din darea de seamă prezentată se constată că în cursul anului 1996,
în cuprinsul celor 39 de parohii româneşti din cele 3 protopopiate ale
Vicariatului, viaţa bisericească a decurs normal sul) toate aspectele ei
pastorale, misionare, culturale prin menţinerea unor tradiţii şi obiceiuri
româneşti, un accent deosebit punându-se în ultima vreme pe inten
sificarea catehizării copiilor dar şi a asistenţei religioase în spitale,
azile şi orfelinate.
De asemenea, a fost evidenţiată preocuparea pentru pregătirea
viitorilor preoţi din acel Vicariat în instituţiile de învăţământ teologic
din România
în darea de seamă se aminteşte că penitru consolidarea legăturilor
cu Biserica mamă, în pofida neajunsurilor existente, sunt menţinute
contacte frecvente cu preoţii din acel Vicariat, fie prin vizitarea lor la
parohii, fie ; rin invitarea lor la Centrul eparhial de la Timişoara pre
cum şi trimiterea pastoralelor chiriarhale la Paşti şi Crăciun.
în cadrul discuţiilor pe marginea dării de seamă a fost examinată
propunerea Î.P.S. Mitropolit Nicolae al Banatului ca. Sfântul Sinod să
încredinţeze unui ierarh mai tânăr responsabilităţile oblăduirii canonice
ale Vicariatului şi a unităţilor sale bisericeşti.
Ca urmare a opiniilor exprimate în plen şi la propunerea Comisiei
relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act cu mulţumiri de darea de seamă a t.P.S. Mitropolit
Nicolae al Banatului privind activitatea desfăşurată în cadrul Vi
cariatului ortodox român de la Vârşeţ (Jugoslavia), în cursul anu
lui 1996;
— Se va acorda, în continuare, sprijin parohiilor ortodoxe
române din Serbia urmând ca sarcina oblăduirii canonice asupra
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acestora să fie încredinţată P. S. Episcop Laurenţht al Caransebeşu
lui, ca «Locum tenens» al Eparhiei de la Vărşeţ (Jugoslavia).
Temei nr. 7654/1997 — Darea de seamă a P. S. Episcop Timotei al
Aradului privind activitatea desfăşurată în cadrul Vicariatului ortodox
român de la Gyula (Ungaria), in cursul anului 1996.
Din darea de seamă prezentată s-a desprins că, in cursul anului
1996, în pofida greutăţilor existente, în primul rând din caiuza lipsei
de preoţi, în cuprinsul celor 20 de parohii din Vicariat, viaţa religioasă
s-a desfăşurat în condiţii de normalitatc, sub aspect pastoral, misionar
şi cultural românesc.
Pentru suplinirea lipsei de preoţi şi la solicitarea românilor orto
docşi din acel Vicariat, P. S. Episcop Timotei al Aradului a trimis
periodic j;reoţi misionari din România care să acorde asistenţă reli
gioasă, numeroşi studenţi teologi din România sprijinind lucrarea
acestora.
Sunt amintite, de asemenea, numeroasele contacte ecumenice locale
sau simpozioane şi manifestări pe teme religioase şi cvlturale româneşti
în care s-au implicat preoţii locali şi comunităţile româneşti, la unele
dintre acestea participând si P. S. Episcop Timotei al Aradului.
în concluzie, darea de seamă prezentată subliniază că este necesar
să se continue acţiunile de sprijinire a elementului românesc pe plan
spiritual, cultural şi lingvistic şi de menţinere a credinţei ortodoxe, prin
acordarea de ajutoare substanţiale preoţilor, bisericilor şi românilor
din parohiile Vicariatului de la Gyula.
Ca urmare a discuţiilor purtate în plen şi la propunerea Comisiei
relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act cu midţumiri de darea de seamă a P. S. Episcop
Timotei al Aradidui privind activitatea desfăştirată în cadnd Vicariatidni ortodox român de la Gyida (Ungaria), în cursul anului
1996;
— Să se continue acordarea de sprijin parohiilor ortodoxe
române din Ungaria, urmând ca sarcina oblăduirii canonice asupra
acestora să fie încredinţată P. S. Episcop Timotei al Aradului, ca
«Locum tenens» al Episcopiei de la Gyida (Ungaria).
Temei nr. 6348/1996 — Vizita oficială în Armenia a unei delegaţii
a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist (7— 11 noiembrie 1996).
Din referatul asupra problemei rezultă că, la invitaţia Sanctităţii
Sale Catolicosului Suprem Karekin I al tuturor armenilor, şi ca răspuns
la vizita şi participarea Sanctităţii Sale la sărbătorile aniversării Auto
cefaliei şi Patriarhiei Române din octombrie 1995, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, în fruntea unei delegaţii compusă din Î.P.S. Mitropolit
Nicolae al Banatului, P. S. Episcop Timotei al Aradului, Dl. Acade
mician Virgil Cândea, Pr. Lect. Univ. Ştefan Buchiu de la Facultatea
de teologie din Bucureşti şi Dl. Popa Liviu de la Sectorul relaţii externe
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bisericeşti al Patriarhiei Române, au efectuat o vizită oficială frăţească
în Armenia în perioada 1— 11 noiembrie 1996.
Prin întregul său program, vizita se înscrie în lungul şir şi al bu
nelor relaţii dintre cele două Biserici, statuate şi consolidate, în mod
special, în timpul marilor patriarhi Justinian Marina şi Vasken I.
Pe tot parcursul vizitei delegaţia Bisericii noastre. în frunte cu
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a fost primită cu multă căldură
şi simpatie de credincioşi şi clerici, iar Prea Fericirea Sa, în semn de
preţuire a gazdelor şi pentru marcarea acestui moment în relaţiile bila
terale a oferit icoane, obiecte de cult, cărţi teologice şi altele.
Luând act de modul deosebit de desfăşurare a vizitei delegaţiei
noastre, de completările aduse în plen de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti. Sfântul
Sinod hotărăşte :
— la act de vizita făcută în Armenia de delegaţia Bisericii
Ortodoxe Române condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist;
— Având în vedere că, pe parcursid vizitei an fost discutate
şi aspecte ce privesc acordid încheiat in cadnd Dialocjidui teologic
dintre Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe Orientale, Biserica
Ortodoxă Roinănă să insiste pentru concretizarea acestui acord doc
trinar, astfel încât să se ajungă la realizarea comuniunii depline
dintre cele două familii de Biserici Ortodoxe.
Temei nr. 7563/1996 — Vizita oficială în România a Prea Ferici
tului Părinte Patriarh Ignatie al IV-lea al Antiohiei şi al întregului
Orient (25 octombrie — 1 noiembrie 1996).
Referatul prezintă vizita oficială în România a Prea Fericitului
Părinte Patriarh Ignatie al IV-lea al Antiohiei şi al întregului Orient,
in fruntea unei delegaţii a acelei Biserici, la invitaţia Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, în perioada 25 octombrie — 1 noiembrie 1996.
Vizita, prin
programul dens şi plin de încărcătură spirituală, a
prilejuit reconfirmarea istoricelor relaţii statornicite între aceste două
Biserici Ortodoxe surori de-a lungul timpului.
Din darea de seamă rezultă că, pe tot parcursul vizitei, Prea Feri
citul Patriarh Ignatie al IV-lea al Antiohiei, însoţit peste tot, în semn
de aleasă preţuire, de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi dele
gaţiile însoţitoare, au fost primite cu multă căldură de ierarhi, cler,
monahi şi credincioşi cât şi de reprezentanţi ai vieţii publice din
Capitală şi din localităţile vizitate.
I/uând act de modul deosebit de desfăşurare a vizitei în ţara noastră
a Prea Fericitului Părinte Ignatie al IV-lea, Patriarhul Antiohiei şi al
întregului Orient, de completările aduse în plen de Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe
bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
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— Ia act de vizita oficială în România a delegaţiei Patriarhiei
Antiohiei şi a întregului Orient, condusă de Prea Fericitul Părinte
Patriarh Ignatie al IV-lea;
— Faţă de numeroasele probleme cu care sunt confruntate
Bisericile creştine şi Uimea, în general, şi Bisericile Ortodoxe, in
special, în perioada actuală, se ia act de proptinerea Prea Fericitu
lui Părinte Patriarh Ignatie al IV-lea de a se intensifica comuni
carea dintre Bisericile Ortodoxe surori, în vederea unei mai bune
coordonări între acestea, prin organizarea de întâlniri periodice, în
cursul cărora să se facă o analiză a acestor probleme, pentru gă
sirea unor soluţii;
— Se va studia posibilitatea creării, împreună cu Bisericile
Ortodoxe surori, a unor sti-ucturi panortodoxe şi iniţierea unor
acţiuni comune prin intermediul cărora să se exprime, mai eficient,
punctul de vedere ortodox, în diferite probleme de actualitate;
— Pe parcursid vizitelor reciproce, să se aloce spaţiu pentru
discutarea problemelor dintre Biserici, in vederea formulării de
propuneri concrete, practice de rezolvare a acestor probleme
ortodoxe.
Temei nr. 6345/1996 — Invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist de a participa la cel de al II-lea simpozion «Religie, ştiinţă şi
mediu înconjurător — Marea Neagră în criză» (septembrie 1997).
Din referatul asupra problemei se constată că Sanctitatea Sa.
Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, prin scrisoarea
adresată Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, informează despre
primul simpozion, care a avut loc în septembrie 1996, cu tema «Reve
laţia şi mediul în anii Domnului 95— 1995», sub auspiciile Sanctităţii
Sale şi ale Ducelui de Edinburgh, când s-au luat în discuţie probleme
privind : ameliorarea prăpastiei dintre omenire şi natură şi refacerea
echilibrului mediului înconjurător şi adresează, totodată, Prea Fericirii
Sale invitaţia de a lua parte la cel de al II-lea simpozion iau tema
«Religie, ştiinţă şi mediu înconjurător — Marea Neagră in primejdie»
care va fi organizat sub aceleaşi auspicii, in perioada 20—28 septem
brie 1997, pornind, pe calea apei cu vaporul, de la Tesalonic (Grecia —
capitala culturală a Europei în 1997), continuând prin Trabzon (Turna)
şi apoi în Georgia, Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, şi Istanbul.
Luând act de motivaţiile organizării simpozionului, între care şi
contribuţia Bisericii Ortodoxe la salvarea mediului înconjurător şi de
faptul că Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost invitat să facă
parte din Comitetul de onoare şi să participe la lucrările simpozionului,
în urma discuţiilor care avi avut loc şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de invitaţia adresată de către Sanctitatea Sa, Barto
lomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolidui de participare
la cel de al II-lea simpozion cu tema «Religie, ştiinţă şi mediu
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înconjurător - - Marea Neagră in criză», urmând ca Biserica Orto
doxă Română să fie reprezentată de o delegaţie, condusă de către
Prea Fericitid Părinte Patriarh Teoctist.
Temei nr. 7557/1996 — Referat în legătură cu propunerile Patriar
hiei Ecumenice privind sărbătorirea anului 2000.
în cadrul referatului sunt prezentate propunerile Patriarhiei Ecu
menice privind modalităţile sărbătoririi Schimbării la Faţă a Domnului
în anul 2000, precum şi rezultatele primei Consfătuiri de coordonare a
manifestărilor sărbătoreşti panortodoxe, programată la Locurile Sfinte
(20— 22 iunie 1996).
în legătură cu propunerile Patriarhiei Ecumenice, printr-un comu
nicat dat publicităţii la 7 iunie 1996 se adresează invitaţia ca «toţi cei
care cred in Hristos şi dtic lupta sa cea bună, oriunde s-ar afla pe
pământ, să aniverseze ziua de 6 august 2000, timp de 24 de ore, printr-o
veghe solemnă, prin servicii liturgice şi alte manifestări prevăzute în
programul pregătit, slăvindu-L astfel pe Dumnezeul cel veşnic «născut
sub Lege, ca pe cci de sub Lege să-i răscumpere» (Gal. 4, 5)», acest
lucru fiind adus la cunoştinţa Bisericii noastre ca şi altor Biserici prin
scrisoarea Sanctităţii Sale. Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului din 20 iulie 1996.
în urma amplelor discuţii care au avut loc în plen şi la propunerea
Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de propunerile Patriarhiei Ecumenice privind sărbă
torirea Schimbării la Fam a Domnului din amd 2000 ;
— Ia act de propunerile Comisiei de coordonare a manifestă
rilor panortodoxe, următorii ierarhi fiind delegaţi să reprezinte
Patriarhia Română în subcomitetele de lucru pentru pregătirea
acestor manifestări: P. S. Episcop Casian al Dunării de Jos în Subcomitetid de presă, publicitate şi relaţii cu publicul, P. S. Episcop
Nifon al Sloboziei şi Călă7'aşilor în Subcomitetul artistic şi
P. S. Arhiereu-vicar Irineu Slătineamd în Subcomitetid ştiinţific.
Temei nr. 7212/1996 — Informare privind recente canonizări de
sfinţi în cadrul Patriarhiei Ierusalimului.
în scrisoarea sa din 12 noiembrie 1996, Prea Fericitul Părinte
Diodor I, Patriarhul Ierusalimului se adresează Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, informându-1 că Sfântul Sinod al acelei Patriarhii
a hotărât canonizarea următorilor «părinţi duhovnici şi monahii, care
au trăit in de-Dumnezeu-umblatul munte al Sinaiului şi care, în con
ştiinţa călugărilor şi a credincioşilor, sunt deja cinstiţi ca sfinţi» :
CeZ între sfinţi Părinte Netras, episcop de Faran; Cuvioşii: Avramie
Dendrituli Amon şi Anastasie din Rait, Anastasie, autorul «Povestirilor»,
Andrei Taumatxirgul, Gheorghe, fratele Sf. Ioan Scărarul, Gheorghe
din Vizantia. Gheorghe Faranitrd, Gheorghe Gasimitul, Daniel Faranitul,
Dulas Proestostd, Dtdas, întâiid stareţ al Tnânăstirii Sinai, Elisei Ar
meanul, F.pifanie Zăvorâtxd, Zaharia din Gherara, Isihie Horevitid,
Isihie de la Rugid Nears, Ignatie Cretanul, Iustinian Prinţid, Ioan din
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Cilicia, Ioan Savaitul, Longhin, Isaurul, Marcu Caligraful, Martine,
duhovnicul Sf. Ioan Scăraml, Matei din Peloponez, Matei Arandulitul,
Matois Taiteamd, Meghetie cel Smerit, Mihail Ivireanul, Nicandnt, Izvorătorul de Mir, Nikon Sinaitul, Nisteroos Raiteanul, Xoios Tebeul,
Orsntie cel minunat, Petm Pionitul, Sava din Tesalonic, Serapion cel
înduhovnicit, Serghie Anahoretul, Ştefan din Vizantia, Ştefan Cipriotul,
Ştefan Malohas, Ştefan Eremitul, Stratighie Zăvorâtul, Simcon Poli
glotul, Filotei Nipticul, Hristofor
Romanul; Sfinţii slăviţii şi bunii
biruitori mucenici: Anastasie, Ioan Atenianul, Siluan din Palestina şi
alţi 13 sfinţi anonimi din Sinai.
Din scrisoarea respectivă rezultă că pomenirea acestor sfinţi acum
canonizaţi se va face într-o singură zi, adică in miercurea Săptămânii
Sfintelor Patimi a fiecărui an, adresându-se rugămintea ca şi în Biserica
noastră aceşti Sfinţi să fie cinstiţi.
Ca urmare a discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de hotărârea Sfântului Sinod al Patriarhiei Ienisalimului privind trecerea în rândid sfinţilor a unora dintre trăitorii
în mănăstirea «Sfânta Ecaterina» din Muntele Sinai, urmând ca
aceştia să fie cinstiţi după rânduială ;
— Se va comunica Patriarhiei lerusalimidui că s-a hiat act de
aceste canonizări.
Temei nr. 7564/1996 — Participarea Î.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei la întrunirea pregătitoare a celei de a Il-a Adu
nări ecumenice europene (Graz, Austria, iunie 1997), desfăşurată la
Ziirich, Elveţia între 9— 14 decembrie 1996.
în referatul asupra problemei se arată că, această penultimă întru
nire pregătitoare dinaintea celei de a Il-a Adunări ecumenice europene
de la Graz s-a desfăşurat sub copreşedinţia a doi moderatori, episcopul
romano-catolic Paul Verschuren de Helsinki şi Î.P.S. Mitropolit Daniel
al Moldovei şi Bucovinei, având ca obiectiv stabilirea programului
acestei Adunări, desemnai ea vorbitorilor principali, modul de participare
a delegaţiilor oficiale reprezentând alte religii, instituţii, organizaţii
creştine şi reprezentanţi ai mass-media din Europa, astfel ca să permită
o angajare activă a celor peste 5.000 de participanţi care vor fi pre
zenţi la Graz în perioada 23—29 iunie 1997.
Sunt, de asemenea, prezentate structurile programelor care se vor
organiza la această mare Adunare ecumenică europeană privind : dez
baterea temelor, desfăşurarea programelor liturgice comune sau spe
cifice marilor familii de Biserici, a rugăciunilor comune şi a meditaţiilor
biblice, desfăşurarea programelor culturale, privind participarea tinere
tului şi laicatului creştin.
în cadrul întrunirii pregătitoare s-a pus un accent deosebit pe' ne
cesitatea întrunirii delegaţiilor participante în fiecare ţară ca mod de
pregătire practică a Adunării cât şi pe sensibilizarea Bisericilor privind
misiunea lor în societatea de azi.
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Ca urmare a discuţiilor purtate pe marginea celor prezentate şi la
propunerea Comisiei
relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul
Sinod
hotărăşte :
— Ia act de participarea i.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei la întrunirea pregătitoare a celei de a Il-a Adunări
ecumenice (Graz, Austria, iunie 1997) care a avut loc la Ziirich,
Elveţia.
Temei nr. 816/1997 — Participarea P. S. Episcop Casian al Dunării
de Jos la Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştină (Padova,
Italia, 21—26 ianuarie 1997).
Din referatul prezentat rezultă că, participarea P. S. Episcop Casian
al Dunării de Jos s-a făcut la invitaţia Arhiepiscopului de Padova,
Antonia Matiazzo şi, pe lângăprogramul ecumenic şi de rugăciuni
comune din cadrul Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştină,
Prea Sfinţia Sa a avut posibilitatea să cunoască modul de organizare
a activităţii misionar-filantropice, instructiv-educative în şcolile teo
logice, a vieţii monahale din Arhiepiscopia de Padova şi să se întâl
nească cu cei şase bursieri români de la Padova.
In urma acestei prezentări şi la propunerea Comisiei relaţiilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de participarea P. S. Episcop Casian al Dunării de
Jos la programul ecumenic din cadrul Săptămânii de rugăciune
pentru unitatea creştină, organizat în cadrul Arhiepiscopiei de
Padova, Italia.
Temei nr. 7565/1996 — Participarea unei delegaţii a Bisericii Orto
doxe Române condusă de P. S. Episcop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor
la Conferinţa mondială asupra misiunii şi evanghelizării (Bahia, Bra
zilia, 24 noiembrie —■3 decembrie 1996).
în referatul asupra problemei, se arată că această conferinţă, a
fost organizată de Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi a prilejuit re
unirea a peste 600 de participanţi din 80 de ţări de pe toate continentele,
delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, condusă de P. S. Episcop Nifon
al Sloboziei şi Călăraşilor, fiind compusă din 5 persoane.
Dezbaterea temei principale «Chemaţi la o singură nădejde : Evan
ghelia în diverse culturi» s-a făcut în 4 secţii : 1. Evanghelia — măr
turie autentică în cadrul fiecărei culturi; 2. Evanghelie şi identitate în
societăţile pluraliste; 3. Comunităţile locale în societăţile pluraliste şi
4. O Evanghelie — diverse expresii culturale.
Luându-se act de conţinutul rapoartelor fiecărei secţii prezentate
sintetic în referat, ca urmare a discuţiilor purtate şi la propunerea Co
misiei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de participarea delegaţiei condusă de P. S. Episcop
Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor la Conferinţa mondială asupra
misiunii şi evanghelizării cu tema «Chemaţi la o singură nădejde :
Evanghelia în diverse culturi»;
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— Recomandă Consiliului Ecumenic al Bisericilor să iniţieze,
cât mai curând posibil, un dialog cu cei implicaţi în misiune din
cadrul mişcării ecumenice şi mai ales din afara acesteia, pentru a
analiza cu toată responsabilitatea problema prozelitismului.
Temei nr. 34/1997 — Participarea P. S. Episcop Teofan Sinaitul,
vicar patriarhal la lucrările Comitetului central al Conferinţei Biseri
cilor Europene (Geneva, Elveţia, 10— 13 ianuarie 1997).
Referatul asupra problemei înfăţişează caracterul extraordinar al
lucrărilor Comitetului executiv al Conferinţei Bisericilor Europene da
torat alegerii noului secretar genera^ întrucât mandatul actualului se
cretar general, pastorul Jean Fischer încetează la finele anului 1997.
Alegerea efectivă a noului secretar general s-a făcut cu 27 voturi pen
tru şi 2 împotrivă, în persoana teologului şi pastorului baptist Keith
Clements, propus de Comitetul de numiri, după o căutare şi selecţionare
a candidaţilor care a durat peste un an de zile.
în cuprinsul referaitului se arată îngrijorarea provocată de faptul
că Pastorul Clements, deşi un teolog bine pregătit, inteligent şi cu
o largă deschidere ecumenică ar putea rămâne foarte ataşat viziunii
baptiste asupra creştinismului ceea ce ar putea fi resimţit cu putere
de către partea ortodoxă prezentă în Conferinţa Bisericilor Europene,
în acest context, ortodocşii din Comitetul central al C.B E. au redactat
un Apel către întâi stătătorii Bisericilor Ortodoxe pentru a binecuvânta
organizarea, în luna mai 1997, a unei întâlniri inter-ortodoxe, cu parti
ciparea delegaţilor ortodocşi din Comitetul central al C.B.E. şi a con
ducătorilor delegaţiilor ortodoxe la Adunarea de la GTaz, în care să se
discute următoarele două probleme : a). Participarea ortodoxă la cea
de a doua Adunare ecumenică europeană de la Graz, Austria, iunie
1997 şi b). Viziunea Bisericilor Ortodoxe asupi'a viitorului Conferinţei
Bisericilor Europene.
In urma discuţiilor care au avut loc în plen şi la propunerea Co
misiei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— la act de alegerea noului secretar general al Conferinţei
Bisericilor Europene în persoana teologului şi pastorului baptist
Keith Clements;
— Este de acord cu organizarea unei întâlniri interortodoxe în
cadrul căreia să fie analizate : a). Activitatea Conferinţei Bisericilor
Europene din perspectivă ortodoxă şi b). Pregătirea celei de a doua
Adunări ecumenice europene de la Graz, Austria (iunie 1997);
— Este de acord ca la această întâlnire interortodoxă să fie
invitată şi Biserica Armeană (în calitate de singură Biserică Orto
doxă Orientală din Europa).
Temei nr. 7205/1997 — Participarea P. S. Episcop-vicar Damaschin
Severineanul la cea de a Il-a Conferinţă europeană pentru pace, de
mocraţie şi cooperare în Balcani (Atena, Grecia, 7— 10 noiembrie 1996).
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în referatul prezentat se arată că această conferinţă a fost orga
nizată, sub patronajul secretarului general al Consiliului Europei, de
Federaţia balcanică pentru pace şi cooperare (FEBANGO), constituită
din 17 organizaţii neguvemamentale reprezentând 6 state între care
şi România (cu o delegaţie de 20 de membri între care şi P. S. Episcopvicar Damaschin Severineanul), şi a reunit 200 de reprezentanţi ai unor
organizaţii neguvemamentale din peste 20 de state.
Lucrările desfăşurate în plen şi pe secţii au abordat numeroase
teme între care : Balcanii astăzi — înrudiri (apropieri) şi diferenţe in
tre popoarele lor. Pericole şi ameninţări împotriva păcii şi nevoia pro
tejării acesteia; Asistenţa mutuală între organismele internaţionale şi
organizaţiile neguvernamentale. Rolul puterilor care asigură pacea;
Civilizaţie şi ecologie — întâlnirea civilizaţiilor şi a organizaţiilor
ecologice.
în urma discuţiilor pe marginea celor prezentate şi la propunerea
Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de participarea P. S. Episcop-vicar Damaschin Seve
rineanul la cea de a Il-a Conferinţă europeană pentru pace, demo
craţie şi cooperare în Balcani.
Temei nr. 36/1997 — Participarea P. S. Episcop-vicar Damaschin
Severineanul şi a Pr. Ion Chivu la cel de al II-lea Congres de patrologie (Abba Bishoy, Egipt, 27— 28 decembrie 1996).
în cadrul referatului se prezintă faptul că acest al II-lea Congres
de patrologie, organizat de Biserica Coptă şi profesorul de Patrologie
Stelianos Papadopoulos, de la Facultatea de teologie din Atena, a reunit
teologi din Grecia, Cipru, România, Bulgaria, Rusia şi Serbia şi a
avut ca temă : «Sfântul Grigorie Teologul (329—390)».
Lucrările congresului, deschis printr-un mesaj al Prea Fericitului
Patriarh Şheuda al III-lea al Bisericii Copte au dezbătut cele 9 referate
privind teologia Sf. Grigorie Teologul în toată bogăţia şi varietatea sa.
Principala problemă dezbătută, cea hristologică, a permis participanţilor
să evidenţieze că, urmare dialogului teologic derulat, între Biserica
Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe Orientale (necalcedoniene) nu există
diferenţe, existând o singură Biserică Ortodoxă. S-a opinat că diferenţa
cu privire la cele două firi ale Mântuitorului este de fapt, una termino
logică, ea exprimând de faipt aceeaşi credinţă ortodoxă.
în urma discuţiilor purtate în plen şi la propunerea Comisiei re
laţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de participarea P. S. Episcop-Vicar Damaschin Seve
rineanul şi a Pr. Ion Chivu la cel de al II-lea Congres de patro
logie de la Ahba Bishoy, Egipt.
B. O. R. — 22

BISERICA ORTODOXA ROMÂNĂ

338

La ora 20,30, epuizându-se examinarea problemelor înscrise pe
ordinea de zi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, mulţumeşte mem
brilor Sfântului Sinod pentru contribuţia adusă în plen şi în comisiile
sinodale în vederea soluţionării adecvate a problemelor dezbătute, adresându-le rugămintea de a urmări, în eparhiile pe care le conduc, adu
cerea la îndeplinire a hotărârilor luate.
Prea Fericirea Sa declară închisă această şedinţă de lucru şi
prorogă sesiunea sinodală pe anul 1997.
Se rosteşte rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».
Procesul-verbal este semnat de :

Preşedintele Sfântului Sinod
t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE
ROMÂNE
SECRETARUL SFÂNTULUI
SINOD
f EPISCOP TEOFAN SINAITUL
V IC A R PATRIARHAL

LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL B ISER IC II ORTODOXE ROMÂNE
(Sumarul şedinţei de lucru din zilele de 27—29 mai 1997) *

Convocată de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, pe temeiul
prevederilor art. 12, din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române, şedinţa de lucru a Sfântului Sinod s-a des
făşurat in zilele de 27— 29 mai 1997, la reşedinţa patriarhală.
în dimineaţa zilei de 27 mai 1997, după săvârşirea Sfintei Liturghii,
în catedrala patriarhală un sobor de slujitori, în frunte cu P.S. Arhie
reu Iustin Sigheteanul a săvârşit Te-Deum-ul la care au participat
membrii Sfântului Sinod în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist.
La ora 10, în sala de şedinţe a reşedinţei patriarhale, după citirea
apelului nominal, constatând prezenţa regulamentară, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist declară deschisă şedinţa de lucru a Sfântului
Sinod, rostind un cuvânt ocazional.
Este reamintită componenţa comisiilor sinodale, apoi este prezen
tată ordinea de zi care este aprobată fără completări sau modificări.
In continuare ierarhii-raportori primesc mapele cu lucrări care vor
fi examinate de fiecare comisie, după care şedinţa se suspendă, în ve
derea studierii problemelor repartizate şi a întocmirii referatelor în
chestiune.
Lucrările se reiau în aceeaşi zi, la ora 17, când Prea Fericitul Pă
rinte Patriarh Teoctist invită pe P.S. Episcop Andrei al Alba-Iuliei —
raportorul Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune sooială,
să prezinte referatele asupra problemelor repartizate acestei comisii.
Temei nr. 2852/1997 — Referat privind : a) modul de aducere la
îndeplinire a hotărârii sinodale nr. 42'43/1996, în legătură cu serbarea a
două mileni de creştnism de către Biserica Ortodoxă Română în anul
2000 şi b) lucrările Consfătuirii de coordonare a manifestărilor sărbă
toreşti panortodoxe din anul 2000 (consfătuire care a avut loc la Ieru
salim la 20— 22 ianuarie 1997).
a)
Modul de aducere la îndeplinire a hotărârii sinodale nr. 4243/
1996, în legătură cu serbarea a două milenii de creştinism de către Bi
serica Ortodoxă Română în anul 2000.
In cuprinsul referatului se reaminteşte hotărârea luată de Sfântul
Sinod al Bisericii noastre în şedinţa de lucru din 3—5 iulie 1996 privind
modul de sărbătorire a 2000 de ani de creştinism, precizându-se că ho
tărârea respectivă şi proiectul de măsuri aprobat de Sfântul Sinod în
acea şedinţă au fost trimise centrelor eparhiale pentru studiu şi completare
*
Sumarul a fost redactat de Pr. Augustin Rusu, secretarul Cancelariei Sfân
tului Sinod, pe baza procesului-verbal al şedinţei, aflat la Cancelaria S fântului Sinod.
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adecvată urmând ca apoi, toate aceste propuneri să fie sintetizate şi
examinate de către Sfântul Sinod.
b)
Lucrările Consfătuirii panortodoxe de coordonare a manifestări
lor sărbătoreşti din anul 2000 (Ierusalim 20—22 ianuarie 1997).
Referatul prezintă, în sinteză, lucrările Consfătuirii panortodoxe
preconizate pentru anul 2000, la care a participat şi reprezentantul Bi
sericii noastre, Arhim. Ieronim Creţu, superiorul Aşezămintelor româ
neşti de la Ierunalim şi Iordan, din care au fost reţinute următoarele :
— exprimarea dorinţei tuturor Intâistătătorilor de a participa la
concelebrarea patriarhală ortodoxă care va avea loc pe 25 decembrie
1999 (7 ianuarie 2000) ;
— să se adreseze conducătorilor statelor (ţărilor) ortodoxe invitaţia
de a participa la concelebrarea patriarhală ;
— stabilirea unui ciclu de conferinţe teologice prima urmând să
aibă loc în cursul anului 1999 iar a doua, înaintea praznicului Cincizecimii din anul 2000 ;
— închiderea ciclului de sărbători dedicate celor 2'000 de ani de
creştinism să aibă loc la 25 decembrie 2000 (7 ianuarie 2001) ;
— stabilirea a 6 subcomitete pregătitoare pe următoarele domenii :
Comitetul liturgic ; Comitetul ştiinţific ; Comitetul artistic ; Comitetul
de presă, publicitate şi relaţii cu publicul ; Comitetul de publicaţii şi
Comitetul financiar.
Referatul prezintă şi recenta scrisoare a Prea Fericitului Diodor I,
Patriarhul Ierusalimului, prin care se comunică reprogramarea şedin
ţelor Subcomisiilor de lucru pentru zilele de 20— 21 iunie 1997, la Ieru
salim, urmând ca, ulterior, în perioada 30 septembrie — 5 octombrie
1997 să aibă loc tot la Ierusalim întrunirea Comitetului de coordonare.
In urma amplelor discuţii purtate în plen şi a numeroaselor puncte
de vedere exprimate, în legătură cu problemele aduse în examinarea
plenului şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi
misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de stadiul în care se găsesc pregătirile serbării a 2000
de ani de creştinism atât pe plan intern cât şi panortodox şi intercreştin;
— Ia act de propunerile Comisiei de coordonare a manifes
tărilor panortodoxe, următorii ierarhi urmând să reprezinte Bi
serica Ortodooxă Română, in subcomitetele de lucru pentru pregă
tirea acestor manifestări: P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos în
Subcomitetul de presă, publicitate şi relaţii cu publicul, P.S. Epis
cop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor în Subcomitetul artistic şi P.S.
Arhiereu-Vicar Irineu Slătineanul în Subcomitetul ştiinţific;
— Aprobă înfiinţarea unei Comisii de ierarhi care să se ocupe
de elaborarea programului aniversării a două, milenii de viaţă creş
tină, de elaborarea unui volum special care, pe baza tematicii pe
care o va alcătui, va reflecta viaţa spirituală în Răsărit — la ro
mâni, comparativ cu ce a fost în Apus în această perioadă, urmând
ca din tematică să nu lipsească: lucrarea misionară şi de asistenţă
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religioasă a Bisericii, lucrarea tineretului şi a asociaţiilor, latini
tatea în viaţa Bisericii etc.;
— Comisia va fi compusă d in : I.P.S. Mitropolit Antonie al
Ardealului, în calitate de coordonator, I.P.S. Arhiepiscop Bartolo
meu al Clujului, P. S. Episcop Casian al Dunării de Jos, P.S. Epis
cop Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, P.S. Arhiereu-vicar Irineu
Slătineanul şi coloboratorii teologi şi m ireni: Pr. Prof. Univ. Du
mitru Popescu, Pr. Prof. Univ. Mircea Păcurariu, Dl. Prof. Univ.
Emilian Popescu, Dl. Academician Virgil Cândea, Dl. Prof. Univ.
Răzvan Teodorescu, Dl. Academician Dan Berindei, Dna. Acade
mician Anca Vasilecu. P. S. Episcop Casian al Dunării de Jos se
va îngriji de contactarea colaboratorilor în vederea convocării
Comisiei:
— Pe plan local (regional), eparhiile vor putea închina m i
niere speciale din revistele proprii aniversării a două milenii de
creştinism, reflectând lucrarea Bisericii în zona respectivă, în
această perioadă.
Temei nr. 3336/1997 — Referat in legătură cu necesitatea înfiinţării
unei structuri de asistenţă socială în Biserica Ortodoxă Română şi cu
proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de
asistenţă socială in Biserica Ortodoxă Română.
Referatul aminteşte hotărârea Sinodului Permanent nr. 4221/6— 7
iulie 1995 şi hotărârea Sfântului Sinod nr. 845/13— 14 februarie 1997,
prin care s-a recomandat Centrelor eparhiale înfiinţarea unor compar
timente de asistenţă socială pentru coordonarea activităţilor bisericeşti
de asistenţă socială şi pentru sprijinirea diferitelor categorii de persoane
defavorizate.
Ca urmare, la iniţiativa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
Permanenţa Consiliului naţional bisericesc în şedinţele din 27 februa
rie şi 4 aprilie 1997, a aprobat organizarea la nivelul Administraţiei Pa
triarhale a Sectorului «Biserica şi societatea», în cadrul căruia funcţio
nează un Birou de asistenţă socială al Patriarhiei Române.
Discuţiile purtate în plen au evidenţiat că, instituţionalizarea unor
structuri de asistenţă socială în Biserica noastră, şi aprobarea Regula
mentului cadrul supus dezbaterii Sfântului Sinod au menirea de a sta
tua cadrul de organizare şi desfăşurare a acestor activităţi la nivel
central şi local bisericesc.
Tot in legătură cu această problemă, a fost reluată în discuţie şi o
mai veche propunere, făcută în anul 1993, în legătură cu necesitatea
înfiinţării Comisiei Sinodale «Biserica şi societatea»,
evidenţiindu-se
necesitatea studierii şi aprofundării atente a acestei propuneri care să
conducă la o hotărâre adecvată, corespunzătoare cu cerinţele şi preo
cupările privind misiunea socială a Bisericii şi relaţiile Bisericii cu
societatea.
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă monahală, şi misiune socială, Sfântul Sinod
hotărăşte :
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— Aprobă punerea în aplicare, cu titlu experimental, a Re
gulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de asistenţă
socială în Biserica Ortodoxă Română, acesta constituind cadrul de
desfăşurare a activităţilor specifice la nivelul unităţilor bisericeşti
centrale şi locale din cuprinsul Patriarhiei Române ;
— Regulamentul va fi pus în aplicare în concordanţă cu rea
lităţile din fiecare eparhie, pe baza experienţelor locale urmând a
se face propuneri de îmbunătăţire ce se vor comunica Sectorului
«Biserica şi societatea» de la Patriarhia Română în vederea revi
zuirii, definitivării şi supunerii spre aprobare Sfântul Sinod ;
— In vederea cunoaşterii, aplicării corespunzătoare şi îmbu
nătăţirii, Regulamentul poate fi publicat in presa Centrelor epar
hiale şi difuzat unităţilor bisericeşti;
— Aprobă repartizarea pe eparhii a unui număr de 300 posturi
cu contribuţie dublă de la bugetul de stat pentru asistenţii socialiteologi, urmând ca acestea să fie folosite în funcţie de cerinţele
pastoral-misionare specifice ;
— Completarea salariilor asistenţilor sociali-teologi ce vor fi
încadraţi se va face din fondurile proprii ale parohiilor în cadrul
cărora îşi vor desfăşura activitatea şi din fondul «Filantropia»
pentru asistenţii sociali-teologi care îşi vor desfăşura activitatea la
Birourile de asistenţă socială din cadrul Administraţiei Patriar
hale şi de la Centrele eparhiale.
Temei nr. 2854/1997 — Referat privind stadiul actual al elaborării
textelor liturgice în cinstea Sfinţilor Români a căror canonizare a fost
proclamaită în anul 1992.
în cuprinsul referatului se evidenţiază că prin hotărârea Sfântului
Sinod nr. 1466/ 1995 a fost aprobată metodologia de lucru în vederea
elaborării textelor liturgice destinate cinstirii Sfinţilor Români, iar prin
hotărârea Sfântului Sinod nr. 6615/1997, a fost aprobat modul de în
scriere a acestor sfinţi în calendar şi în cărţile de slujbă (sfinţi cu cruce
roşie, neagră, cu polieleu etc.) comunicându-se centrelor eparhiale im
plicate îndatoririle ce le revin.
Referatul aminteşte că, potrivit metodologiei stabilite, Slujba şi
Acatistul la Duminica Sfinţilor Români, au fost transmise membrilor
Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, în vedere
definitivării din punct de vedre doctrinar şi liturgic şi că, între timp,
Sinodul mitropolit al Mitropoliei Olteniei, în şedinţa din 7 mai 1997, a
definitivat textul Slujbei şi Acatistul Sf. Niceta Remesianul (24 iunie)
pe care le-a înaintat Cancelariei Sf. Sinod pentru studierea şi avizare
de către Comisia pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială ;
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă monahală, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca Slujba şi Acatistul Sf. Niceta Remesianul (24
iunie), definitivate de Sinodul mitropolitan al Olteniei să fie tri
mise membrilor Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi m i
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siune socială în vederea cercetării, dapă care vor fi prezentate
spre aprobare, Sfântului Sinod ;
— Adresează membrilor Comisiei pentru doctrină, viaţă mo
nahală şi misiunea socială rugămintea de a urgenta procedura de
cercetare şi avizare a Slujbei şi Acatistului Sfinţilor Români, puse
la dispoziţie cu adresa Cancelariei Sf. Sinod nr. 6615/8 aprilie 1997
in vederea supunerii, spre aprobare, Sfântului Sinod ;
—• Adresează Chiriarhilor eparhiilor rugămintea de a urgenta
elaborarea textelor liturgice destinate cinstirii Sfinţilor canonizaţi
in 1992, din raza eparhiei respective (slujbe, acatiste, sinaxare, tro
pare, conduce etc.), potrivit tabelului transmis fiecărei eparhii de
Cancelaria Sf. Sinod cu adresa nr. 6615/8 aprilie 1997 şi care apoi
să le înainteze Sinoadelor mitropolitane respective pentru definiti
vare iar acestea să le t7-ansmită la Patriarhia Română spre cele de
urmare.
Temei nr. 3281/1997 — Lucrările Comisiei pentru revizuirea Regu
lamentului pentru organizarea vieţii monahale şi pentru funcţionarea
administrativă şi disciplinară a mănăstirilor.
Referatul Comisiei sinodale prezintă lucrarea Comisiei prezidată de
P.S. Episcop Epifanie al Buzăului care a revizuit acest Regulament şi
pe care l-a înaintat spre a fi supus analizei Sfântului Sinod.
în discuţiile purtate în plenul Sfântului Sinod s-a scos în evidenţă
importanţa şi complexitatea acestei lucrări pentru viaţa monahală în
Biserica Ortodoxă Română şi necesitatea ca ierarhii să-şi exprime
punctele de vedere, observaţiile şi sugestiile în legătură cu această
variantă de Regulament revizuită de comisia respectivă.
Ca urmare a discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală şi misiune socială. Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca Regulamentul pentru organizarea vieţii mona
hale şi pentru funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăsti
rilor, depus la Cancelaria Sf. Sinod de către Episcopia Buzăului în
varianta aprobată de Sfântul Sijiod în umd 1950 şi in varianta
Comisiei prezidată de P.S. Episcop Epifanie al Buzăului, pe două
coloane, să fie pus la dispoziţia ierarhilor pentru eventuale amen
damente, sugestii şi propuneri;
— Amendamentele ce se vor propune, vor ii transmise la Can
celaria Sf. Sinod ixină la 1 septembrie 1997 în vederea sintetizării
lor şi supunerii spre examinare şi hotărârea Sfântului Sinod la
proxima şedinţă sinodală.
Temei nr. 2852 şi 3281/1997 — Aspecte privind : a) relaţiile cu
Biserica catolică orientală de rit bizantin (greco-catolică) ; b) Proieotul
de lege privind utilizarea unor locaşuri de cult de către Biserica catolică
orientală de rit bizantin (greco-catolică) ; c) Documente de la eparhii
privind relaţiile pe plan local şi situaţia parohiilor ortodoxe acţionate în
justiţie.
a)
Relaţiile cu Biserica Catolică Orientală de rit bizantin (grecocatolică).
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în cuprinsul referatului, Comisia sinodală a reţinut că, în pofida
repetatelor iniţiative şi apeluri ale Bisericii Ortodoxe Române la dialog
şi înţelegere, Biserica catolică orientală do rit bizantin (greeo-catolică)
a continuat atacurile în presă şi sub alte forme la adresa Bisericii Orto
doxe Române, a ierarhilor, preoţilor şi credincioşilor ei, a continuat si
acţioneze în justiţie parohiile ortodoxe sau a iniţial noi acţiuni de ocu
pare prin forţă au nor locaşuri de cult şi mai ales, a reluat procesul dc
introducere a unor iniţiative legislative având ca obiectiv anidarea
De creţului-Lege nr. 126/1990 cu finalitatea vădită de aplicare a princi
piului «restitutio in integrum».
Pentru preîntâmpinarea şi stoparea acestor acţiuni şi in scopul
relansării dialogului paşnic dintre cele două Biserici, cu aprobarea
Sfântului Sinod, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a lansat, la
data de 12 martie 1997, un «Apel la reconciliere şi unitate» către I.P.S.
Mitropolit Lucian Mureşanu de la Blaj şi colaboratorii săi.
La acest Apel, cu scrisoarea nr. 376/21 martie 1997, I.P.S. Mitropolit
Lucian Mureşan de la Blaj a transmis Patriarhiei Române «Mesajul ofi
cialilor celui de al IV-lea Consiliu provincial al Bisericii române unite
cu Roma (greco-catolică)», desfăşurat la Blaj (17— 21 martie 1997) care.
de fapt, vădeşte lipsa de receptivitate la apelul adresat de Patriarhia
Română.
b)
Proiectul de lege privind utilizarea unor locaşuri de cult de
către Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică).
Referatul arată că pe linia acestei lipse de receptivitate se înscrie
şi proiectul de lege depus la Senatul României de senatorul Matei Boilă
(preot greco-catolic) privind «utilizarea unor locaşuri de cult de către
Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică)», care prevede : «în
localităţile rurale în care există mai multe locaşuri de cult, utilizate
actualmente de Biserica Ortodoxă Română, din care, cel puţin una era
utilizată in octombrie 1948 de Biserica Rornână Unită cu Roma (grecocatolică), aceasta sau acestea, după caz, vor fi utilizate de parohia
greco-catolică din localitate».
Referatul Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune so
cială subliniază, pe de o parte că, iniţiativa legislativă urmăreşte
desfiinţarea articolului din Decretul Lege nr. 123/1990 care, de fapt,
reglementează situaţia juridică a locaşurilor de cult şi a caselor parohiale
care au aparţinut Biserici Române Unite cu Roma (greco-catolice)
înainte de anul 1948, reglementare care se face prin comisii mixte
locale, pe calea dialogului dintre cele două Biserici, ţinându-se seama
de dorinţa credincioşilor din comunităţile respective, iar pe de altă
parte că, în lumina Deciziei Curţii Constituţionale 127/1994, Decretul
Lege nr. 126/1990 este constituţional şi că această iniţiativă legilsativu
a senatorului Boilă nu se justifică.
în contextul soluţionării problemei unor locaşuri de cult pe calea
dialogului, în lumina prevederilor Decretului Lege nr. 126/1990, refe
ratul Comisiei sinodale constată că, între bisericile care au fost retro
cedate Bisericii Catolice Orientale de rit bizantin (greco-catolică) pe
calea dialogului şi a consultării cu credincioşii, se numără : biserica
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Bob din Mun. Cluj-Napoca, bisericile din Zau de Câmpie, Cheţani,
Bradu, Galtiu în jud. Mureş, biserica din Grindeni în jud. Sălaj şi altele.
c)
Documente de la eparhii privind relaţiile pc plan local şi situaţia
parohiilor ortodoxe acţionate in justiţie.
De asemenea, referatul arată că, şi după Apelul Biserici noastre
din 12 februarie 1997, Biserica catolică orientală de rit bizantin (gre:ocatolică) continuă şi chiar intensifică metodele de acţionare in judecată
a parohiilor ortodoxe, fie pentru restituirea locaşurilor de cult, fie pen
tru obţinerea prin sentinţă judecătorească a dreptului de slujire alter
nativă. în Arhiepiscopia Clujului din 10 parohii ortodoxe chemate în
instanţă, in 4 cazuri s-a pronunţat sentinţa de slujire alternativă; în
Episcopia Oradiei, numai în Protoieria Beiuş, din 6 parohii ortodoxe
chemate în instanţă, in 2 cazuri sentinţa a fost dată în favoarea grecocatolicilor, în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului se exercită pre
siuni pentru cedarea de biserici, cu concursul personalului din justiţie
sau a unor persoane publice influente.
în legătură cu aceste situaţii, examinând memoriul nr. 1148/1997
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului adresat Sfântul Sinod şi
Ministerul Justiţiei şi pe cele ale Episcopiei Oradiei şi Episcopiei Mara
mureşului şi Sătmarului, Sfântul Sinod a luat cunoştinţă cu mâhnire şi
cu îngrijorare că aceste acţiuni seamănă vrajbă între credincioşi şi
denotă abuz din partea instituţiilor judecătoreşti în soluţionarea cau
zelor, luările de cuvânt ale ierarhilor din Transilvania confirmând
realităţile celor relatate în sesizările primite la Patriarhia Română.
Ca urmare, în baza amplelor discuţii şi opinii exprimate pe margi
nea problemelor examinate şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se va adresa o scrisoarea Corjmrilor legiuitoare României
arătându-se că iniţiativa legislativă a senatorului Matei Boilă este
nejustificată şi că ingerinţele Statului sau ale Parlamentidui in
problemele bisericeşti sunt neavenite, creând posibilitatea deschi
derii unor conflicte nebănuite ;
Biserica Ortodoxă Român îşi menţine propunerea ca o comislc
mixtă să rezolve problemele de la caz la caz:
— Ia act cu regret c'i şi în urma apelului de reconciliere al
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, greco-catolicii continuă
să acţioneze în judecată parohiile ortodoxe şi si încerce ocuparea
de biserici în forţă ;
— Aprobă ca memoriul Arhiepiscopiei Clujului nr. 1148/1997
şi memoriul Protopopiatului Beiuş nr. 201/1997 să fie trimise
Ministerului Justiţiei pentru cercetarea cazurilor semnalate, in
vederea stabilirii şi restabilirii dreptăţii.
Temei nr. 3326/1997 — Informarea I.P.S. Arhiepiscop Vasile al
Târgoviştei privind prozelitismul sectar şi unele activităţi ale grupării
sectare «Noul Ierusalim» in cuprinsul Arhiepiscopiei Târgoviştei.
Din documentaţia prezentată de I.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgo
viştei, în referatul Comisiei au fcst reţinute acţiunile prozelitiste desfă
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şurate de «Caravana evangheliştilor» din SUA, care au staţionat în
perioada postului Paştilor în zona Târgovişte, acţiunile grupării sectare
-Fundaţia Sf. Virgina — Cetatea Noului Ierusalim», precum şi difi
cultăţile Centrului eparhial de a oficia, ca în anii anteriori, slujba ve
cerniei în ziua de Paşti la biserica din incinta complexului «Curtea
Domnească», motivată de lipsa aprobării Ministerului Culturii dar şi
de lipsa de bunăvoinţă a conducerii complexului.
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială. Sfântul Sinod hotă
răşte :
— la act de relatările I.P.S. Arhiepiscop Vasile al Tărgoviştei
în legătură cu activităţile prozclitiste desfăşurate de «Caravana
evangheliştilor» din SUA şi de adepţii grupării «Noul Ierusalim» ;
— I.P.S. Arhiepiscop Vasile al Târgovişiei va lua măsurile
canonice concrete împotriva preoţilor din eparhie care simpatizează
sau sprijină activitatea grupării sectare «Noul Ierusalim» :
— I.P.S. Arhiepiscop Vasile al Tărgoviştei va interveni perso
nal la Ministerul culturii în legătură cu retrocedarea bisericuţei
din incinta complexului «Curtea Dovmească» şi cu organizarea
activităţii culturale, cu caracter religios de către gruparea sectară
«Noul Ierusalim», precum şi la autoritatea de resort, sesizând por
tul ilegal de uniformă vionahală de către aderenţii acelei grupări
sectare, urmând ca Patriarhia Română să sprijine aceste inter
venţii.
Temei nr. 7773/1997 — Scrisoarea Academiei Române nr. 121/1996,
privind includerea Teologiei în «Secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie
şi Pedagogie».
în scrisoarea Academiei Române, după ce se aduc mulţumiri Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru participarea la aniversarea
a 130 de ani de existenţă a acestui for academic şi pentru expunerea
rostită cu acel prilej, se arată că Prezidiul şi Adunarea generală a Aca
demiei Române au examinat propunerea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist de includere a Teologiei între disciplinele reprezentate
in Agora culturii române şi a aprobat ca Teologia să facă parte din
«Secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie», Teologia putând
avea reprezentanţi proprii in forul academic. Cu aceeaşi scrisoare au
fost prezentate şi eriterile de alegere a membrilor activi titulari şi
corespondenţi, care vor sta la baza propunerilor Bisericii Ortodoxe
Române.
în cadrul discuţiilor care au avut loc. Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a adus numeroase lămuriri asupra demersului făcut,
între care şi aceea că Teologia în totalitatea ei cuprinde cele patru sec
ţii cu disciplinele aferente : Secţia Teologiei sistematice, Secţia Teolo
giei exegetice. Secţia Teologiei istorice şi Secţia Teologiei practice,
recomandând Comisiei învăţământului să explice conţinutul cuvântului
Teologie şi să studieze criteriile de alegere a membrilor acestui for
academic.
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în urma discuţiilor
purtate şi la propunerea Comisiei pentru
doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Exprimă mulţumiri Academiei Române pentru includerea
Teologici in disciplinele care formează «Secţia de Filosofic, Teo
logie, Psihologie şi Pedagogie», Teologia putând avea reprezentanţi
proprii în forul academic şi ia act de criteriile care trebuie îndepli
nite în vederea alegerii ca membru titular sau corespondent al
Academiei;
în scrisoarea ce se va adresa Academiei Române de către
Patriarhia Română se va preciza că nu numai Teologia dogmatică
din cadrul Secţiei sistematice, ci toate celelalte discipline care alcă
tuiesc cele patru secţii ale Teologiei trebuie luate în considerare
la alegerea ca membru a! Academiei Române.
— Recomandarea pentru dobândirea titlului de membru al
Academiei Romane de cătrc teologi, este de competenţa Facultă
ţilor de teologie din Universităţi şi a Sfintei Patriarhii.
Temei nr. 3399/1997 — Adresa Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 3360/1997,
cu propuneri privind intensificarea cultului Sfântului Apostol Andrei la
români.
Adresa prezintă o informare despre desfăşurarea pelerinajului cu
moaştele Sf. Apostol Andrei la Iaşi şi Galaţi şi solicită aprobarea Sfân
tului Sincd de a înscrie în calendarul eparhiei, la data de 13 octombrie
a acestui eveniment şi completarea înscrierii in calendarul bisericesc a
sărbătorii Sf. Apostol Andrei, la 30 noiembrie cu adăugirea «Ocrotitorul
României», solicitarea motivată de următoarele :
— a fost cerută în mod solemn şi public de I.P.S. Mitropolit Nicodim de Patras, aducătorul în România al sfintelor moaşte, în cadrul
slujbei speciale do pomenire a Sfântului Apostol Andrei care a avut
loc la Iaşi, la 13 octombrie 199tf ;
— calendarul bisericesc ortodox consemnează mai multe sărbători
în care se pomenesc aduceri sau aflări de moaşte ale unor sfinţi ;
— evenimentul aducerii în România, la Iaşi şi Galaţi, a moaştelor
Sf. Aposto! Andrei aro o semnificaţie spirituală unică şi un impact
misionar neaşteptat în rândul celor peste două milioane de credincioşi
ortodocşi români, pelerini şi închinători, atât pentru descoperirea sau
redescoperirea, in conştiinţele românilor J'aptul că Evanghelia Mântuito
rului lisus Hristos a fost predicată pe teritoriul României chiar de
Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat intre ucenici, cât şi pentru ca lumea
se ştie că, în România creştinismul are origine apostolică şi nu aşa cum
afirmă unii istorici care plasează creştinarea românilor, in mod tenden
ţios, în sec. IX —X I ;
— odată cu aprobarea înscrierii în calendarul Arhiepiscopiei Iaşilor,
la 13 octombrie a aducerii moaştelor Sf. Apostol Andrei, şi alte eparhii
care doresc, pot face acest lucru ;
— în viitoarele ediţii ale Mineiuiui pe luna noiembrie in sinaxarul
Sf. Apostol Andrei din 30 ale lunii cât şi în viitoarele ediţii ale Vieţii
Sfinţilor pe luna noiembrie să se menţioneze clar prcdica sa pe teritoriul
Dobrogei pe baza mărturiilor istorice.
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în adresa Arhiepiscopiei Iaşilor se menţionează şi hotărârea Sfân
tului Sinod nr. 8702 din 12— 13 ianuarie 1994 prin care s-a aprobat
ca : «Sfântul Apostol Andrei să fie înscris în calendar cu cruce roşie,
pentru a sublinia cinstirea lui deosebită in Biserica Ortodoxă Română».
Cu acest prilej a iost examinată şi solicitarea P.S. Episcop Ioachim
al Huşilor privind înscrierea in calendarul bisericesc, la 7 iulie şi a
pomenirii Sf. Mc. Chiriachi, motivată de existenţa unor părţi din
moaştele Sf. M:. Chiriachi la Huşi ;
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pen
tru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială. Sfântul Sinod o hotărât :
— Aprobă ca în cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor şi a celor
lalte eparhii, din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, să fie prăznuită
ziua aducerii moaştelor Sf. Apostol Andrei, urmând a fi înscrisă
în calendarul bisericesc al eparhiei, cu cruce neagră, la data de
13 octombrie astfel: «-J*Aducerea moaştelor Sf. Apostol Andrei la
laşi».
— Arhiepiscopia laşilor sc va îngriji de alcătuire a slujbei
liturgice pentru această prăznuire, in condîţiila aprobate de Sfântul
Sinod pentru alcătuirea slujbelor Sfinţilor Români.
— Aprobă ca la 30 noiembrie sărbătorirea Sf. A]x>stol Andrei
să fie completată şi înscrisă in calendarul bisericesc astfel:
Sf.
Apostol Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul României».
— Aprobă înscrierea în calendarul bisericesc la 7 iulie a
pomenirii Sj. Mc. Chiriachi.
Temei nr. 3345/1997 — Situaţia realizării colectei Fondului central
misionar din «Duminira Ortodoxiei» a anului 1997.
In referatul Sectorului II al Administraţiei Patriarhale se arată că,
în urma colectei din Duminica Ortodoxiei a anului 1997, faţă de suma
de 420.000.000 lei propusă prin buget, a fost realizată suma de
lei 338.745.873, urmând ca sumele realizate să fie alocate, potrivit preve
derilor aprobate prin bugetul Fondului contrai misionar, pentru ajuto
rarea parohiilor cu posibilităţi materiale veduse, construirea, repararea,
restaurarea şi pictarea unor locaşui de cult. pentu ajutorarea Centrelor
eparhiale ortodoxe române şi a comunităţilor ortodoxe române din
diasporă şi pentru plata contribuţiei Bisericii noastre la organizaţiile
creştine internaţionale din care face parte.
Pe baza datelor prezentate în referat, Sfântul Sinod constată difi
cultăţile privind administrarea corespunzătoare în acest an a buge
tului Fondului ccntral misionar generate de cele 65 de protoierii res
tante şi apreciază ca necesar să se urmărească, la nivelul fiecărui Centru
eparhial, transmiterea la Administraţia Patriarhală a sumelor colectate,
urmând să se respecte în continuare criteriile aprobate pentru distri
buirea acestora, în raport cu realizările pe anul 1997.
Ca urmare a discuţilor care au avut loc în plen şi la propunerea
Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul
Sinod hotărăşte :
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— Ia act de realizarea sumei de 338.745.837 lei la Fondul cen
tral misionar până la data de 20 mai 1997;
— Ia act de faptul că 65 de protoierii din cuprinsid eparhi
ilor nu au virat încă sumele realizate urmând ca acestea să fie
îndrumate de Centrele eparhiale să le vireze în cel mai scurt timp
la Administraţia Patriarhală ;
— Până la realizarea integrală a colectei se vor transmite Cen
trelor eparhiale subvenţiile pentru salariile preoţilor din parohiile
cu posibilităţi materiale reduse, la nivelul anului 1996, urmând
ca după realizarea integrală a colectei, să sc transmită diferenţele
stabilite cu respectarea proporţiilor din anul 1996;
— - După realizarea integrală a colectei, la repartizarea sumei
sc vor respecta criteriile aprobate de Sfântul Sinod pentru distri
buirea acesteia.
Temzi nr. 3269/1997 — Apelul unităţilor de cult şi administrative
din cadrul Patriarhiei Române, către Guvernul României cu scopul de
obţinere a unor facilităţi de ordin economic (iniţiativă a Protopopiatelor
Oradea şi Beiuş din Episcopia Oradei).
In referatul asupra problemei se arată că, Protopopiatele Oradea şi
Beiuş cu acordul P.S. Episcop Ioan al Oradei şi cu sprijinul I.P.S. Mi
tropolit Antonie al Ardealului, au elaborat un documentar înaintat la
Patriarhia Română, solicitând sprijinirea unităţilor de cult pentru obţi
nerea, din partea autorităţilor de stat abilitate, a unor facilităţi de ordin
economic privind :
— scutirea de plată către buget a impozitului pe salariu reîntregit
din fondurile proprii care sunt constituite din contribuţia benevolă (do
naţia) credincioşilor ;
— plătirea energiei electrice şi termice la nivelul
cuantumului
plătit de persoanele fizice ;
— restituirea TVA-ului plătit la cumpărarea materialelor de con
strucţie şi la manoperă, pentru construirea bisericilor şi edificiilor bise
riceşti.
Referatul prezintă faplul că aceste măsuri pot constitui o formă de
«protecţie socială» pentru unităţile bisericeşti şi reaminteşte şi demersu
rile făcute până in prezent de Patriarhia Română.
Ca urmare a discuţiilor din plen, în care s-a evidenţiat că este ne
cesar să se intervină la Guvernul României, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se va interveni la Guvernul României în sprijimd soluţio
nării solicitării unităţilor de cult privind :
a. — scutirea de plată către buget a impozitului pe salariu
reîntregit din fondurile proprii care sunt constituite din contri
buţia benevolă (donaţia) credincioşilor;
b. — plătirea energiei electrice şi termice la nivelul cuantu
mului plătit de persoanele fizice ;
c. — restituirea TVA-ului plătit la cumpărarea materialelor
de construcţie şi la manoperă, pentru construirea bisericilor şi edi
ficiilor bisericeşti.
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în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe
P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului, raportul Comisiei ca
nonică-juridică şi pentru disciplină să prezinte referatele asupra pro
blemelor date spre examinare, după cum urmează :
Temei nr. 2856/1997 — Referat privind stadiul actual al proiectu
lui Legii clerului militar.
Referatul asupra problemei arată că, Patriarhia română, de comun
acord cu Ministerul Apărării Naţionale, a elaborat încă din luna februa
rie 1991 două anteproiecte de acte normative care să reglementezi?
această activitate, precum şi statutul preotului militar intitulate : Legea
clarului militar şi a asistenţei religioase în armata română şi Regula
mentul pentru organizarea şi funcţionarea clerului militar, documente
aprobate de Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 5074 luată în şedinţa de
lucru din 26 iulie 1991 şi transmise Ministerului Apărării Naţionale şi
Secretariatului de Stat pentru Culte spre a fi promovate în Parlamentul
României.
în referat se arată că, pentru soluţionarea temporară a asistenţei
religioase în armată, Patriarhia Română şi Ministerul Apărării Naţio
nale au elaborat şi semnat la data de 11 octombrie 1995, un Protocol cu
privire la organizarea şi desfăşurarea asistenţei religioase în armata ro
mână, pe baza căruia, în structurile militare şi în organizarea Secţiei
de asistenţă religioasă a Armatei, au fost încadraţi şi activează în pre
zent, ca «personal civil», un număr de 2'2 preoţi.
Subliniind că, în ultima vreme sunt tot mai frecvente cererile ve
nite din structurile Ministerului Apărării Naţionale, în acord cu dorinţa
mai veche a Patriarhiei Române, pentru promovarea în Parlamentul
României a Legii clerului militar şi asistenţei religioase în armata ro
mână, referatul prezintă întâlnirea de lucru dintre reprezentanţii Mi
nisterului Apărării Naţionale şi reprezentanţii Patriarhiei Române din
28 martie 1997, in cadrul căreia s-a apreciat necesitatea urgentării
promovării Legii clerului militar.
In urma examinării în plen a proiectului Legii clerului militar şi
la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul
Sinod hotărăşte :
—
Aprobă proiectul Legii clerului militar în forma propusă de
Ministerul Apărării Naţionale cu amendamentele aduse de Sfântul Sinod,
în vederea promovării in Parlamentul României.
Miercuri, 28 mai 1997, la ora 9,30, la reluarea lucrărilor Sfântului
Sinod, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe P. S. Episcop
Calinic al Argeşului şi Muscelului să prezinte, în continuare, referatele
asupra problemelor examinate :
Temei nr. 3069/1997 — Referat privind stadiul actual al proiectu
lui Legii Cultelor.
Din referatul respectiv reiese că, Secretariatul de Stat pentru Culte
a transmis Patriarhiei Române proiectul Legii Cultelor în forma rezul
tată în urma consfătuirii reprezentanţilor Cultelor religioase şi ai unor
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ministere, care a avut loc la 23 octombrie 1993 şi care, la vremea res
pectivă, a fost transmis Centrelor eparhiale pentru studiere şi propuneri.
Propunerile au fost apoi analizate de o comisie specială formată din
I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, I.P.S. Arhiepiscop Bartolomou
al Clujului, Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Arhid. prof. dr. Ioan Floca, Pr.
Constantin Pârvu, vicar administrativ, care au formulat o serie de punc
te de vedere prezentate in consfătuirea reprezentanţilor cultelor religi
oase din România din data de 28 octombrie 1994.
în cadrul discuţilor, care au avut loc în plen, pe marginea proiectu
lui Legii Cultelor a fost subliniată necesitatea menţinerii in Legea Cul
telor a prevederilor privind prozelitismul şi includerea unor prevederi
privind principiul proporţionalităţii în relaţiile Statului cu Cultele şi
în relaţiile dintre Culte, aşa cum este practica internaţională, precum şi
aprofundarea tuturor aspectelor aduse în discuţie în lucrările Comisiei
speciale pentru Legea Cultelor. •
Ca urmare a discuţilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Comisia formată din I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului,
I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, P.C. Arhid. prof. univ. Ioan
Floca, Pr. prof. univ. Dumitru Radu, P.C. Pr. Constantin Pârvu, vicar
administrativ şi dl. Ion Neagu, consilier juridic se va întruni pentru a
analiza proiectul Legii Cultelor, transmis de Secretariatul de Stat
pentru Culte, ţinând seama de hotărârile adoptate până in prezent de
Sfântul Sinod şi de opiniile care au fost însuşite în prezenta şedinţă
sinodală, privitoare la proiectul Legii Cultelor.
Temei nr. 3398/1997 — Referatul Sectorului «Biserica şi Societatea»
privind statutul preotului de spital.
In cuprinsul referatului Comisiei canonică-juridică şi pentru disci
plină, după ce se prizintă o serie de constatări în legătură cu prevede
rile Protocolului încheiat între Patriarhia Română şi Ministerul Sănă
tăţii privind acordarea asistenţei religioase în unităţile spitaliceşti,
activităţile concrete ale preoţilor în acest domeniu şi statului preotului
de spital, sunt prezentate unele propuneri privind : reglementarea sta
tutului de paroh pentru preotul de spital, in vederea administrării adec
vate a bunurilor materiale şi financiare ale capelei sau bisericii
spitalului ; aspecte în legătură cu angajarea şi salarizarea de cântăriţi
bisericeşti la bisericile şi capelele spitalelor ; asigurarea plăţii indemni
zaţiei de paroh pentru preoţii de spitale în scopul asigurării unui salariu
decent şi aliniat la cuantumul salariilor preoţilor de parohie.
în cadrul discuţiilor din plen s-a evidenţiat necesitatea studierii
atente a acestor propuneri în concordanţă cu legiuirile bisericeşti şi cu
legislaţia de stat în speţă, apreciindu-se că în momentul de faţă nu sunt
condiţii pentru aplicarea lor.
Ca urmare a concluzilor desprinse din discuţiile purtate şi la pro
punerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod
hotărăşte :
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— Se va respecta Protocolul încheiat între Patriarhia Ro
mână şi Ministerul Sănătăţii la 21—23 iunie 1995 privind acordarea
asistenţei religioase în spitale.
— Preotul de spital cu unitatea spitalicească în care îşi des
făşoară activitatea vor depinde de Protopopiatul in raza căruia
funcţionează, ca oricare dintre preoţii protopopiatului, de la care
vor primi lumânări şi colportaj.
— Preoţii de spital vor participa la conferinţele preoţeşti şi
la programul întocmit de eparhie, depunând periodic rapoartele de
activitate la Protoierie care, la rândul ei le va înainta Sectorului
competent din cadrul administraţiei eparhiale. Centrele eparhiale
vor informa anual sectorul «Biserica şi Societatea» din cadrul
Administraţiei patriarhale pentru darea de seamă anuală.
— Programul preotului de spital se va afişa în scris la loctil
de muncă şi la protoierie iar protopopul va informa Centrul epar
hial despre modul de aducere la îndeplinire.
— Sectorul «Biserica şi Societatea» va studia şi aprofunda
statutul preotului de spital.
Temei nr. 2857/1997 — Referat privind propunerea Bisericii Orto
doxe Române pentru amendarea Legii fondului funciar (nr. 18/1991).
Referatul asupra problemei arată că la elaborarea Legii nr. 18/1991,
nu s-a ţinut seama de doleanţele Bisericii Ortodoxe Române, constatându-se existenţa a numeroase neajunsuri şi abuzuri în aplicarea ei
privind unităţile bisericeşti între care : existenţa a sute de parohii care
deşi, în trecut au avut sesii parohiale, nu au primit nici o suprafaţă de
teren, comisiile locale manifestând totală lipsă de înţelegere şi bună
voinţă; existenţa, iarăşi, a sute de parohii care, deşi au avut sesii paro
hiale care au depăşit 10 ha, nu au primit decât 5 ha teren arabil, comi
siile prevalânău-se de formularea arbitrală a art. 21 din Lege care lasă
la latitudinea comisiilor de a acorda parohiilor «până la 5 h a»; nume
roase parohii care nu au posedat în trecut terenuri agricole, iar Legea
nr.18/1991 le-a exclus în mod nedrept de la
posibilitatea obţinerii
unor astfel de terenuri; numeroase alte parohii nou înfiinţate înainte
de anul 1990 cât şi după apariţia Legii nr. 18/1991, care, de asemenea
sunt excluse de la acordarea de terenuri agricole, precum şi excluderea
«de plano» a parohiilor din mediul urban de la acordarea de terenuri
agricole.
In scopul remedierii acestor situaţii şi în perspectiva modificării
Legii nr. 18/1991, referatul prezintă demersurile Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist către cele două camere ale Parlamentului României
prin care s-a solicitat :
a. Reconstituirea şi constituirea deterenuri
agricole pentru :
— Centrul patriarhal
— 200 ha,
minimum ;
— Centrele eparhiale
— 100 ha,
minimum ;
— Protoieriile
—
50 ha,
minimum ;
— Mănăstirile şi schiturile — 50 ha, minimum pt. fiecare.
— Parohiile şi filiile
— 10 ha, minimum pt. fiecare.
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b. Reconstituirea şi constituirea dc terenuri cu vegetaţie forestieră,
păduri, zăvoaie, tufişuri, păşuni, potrivit drepturilor de proprietate pe
care le-au avut Centrul patriarhal, Centrele eparhiale, protoieriile,
mănăstirile şi schiturile, parohiile şi filiile, dar nu mai puţin de 50 ha
de fiecare, iar pentru mănăstirile şi schiturile reînfiinţate in mediul
rural şi urban, care au fost desfiinţate şi distruse în mod abuziv să li
se constituie o suprafaţă de minimum 25 ha ;
c. Reconstituirea dreptului de proprietate a Centrului patriarhal.
Centrelor eparhiale, protoieriilor, mănăstirilor şi schiturilor, parohiilor
şi filiilor, asupra suprafeţelor cu plantaţii pomicole, viticole, sere, heleşteie, iazuri, fâneţe etc., pe care le-au deţinut in trecut şi de care au
fost deposedate în mod abuziv.
In urma discuţiilor purtate in plen in cadrul cărora s-a exprimat
acordul cu demersul îndreptăţit al Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist făcut în numele Bisericii Ortodoxe Române şi la prspunerea
Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotă
răşte :
— Ia act de amendamentele la Legea fondului funciar nr. 18/1991
propuse de Biserica Ortodoxă Română la iniţiativa Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist şi îşi exprimă acordul cu propunerile făcute.
— Adresează Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist rugămintea
ca, pe baza datelor ce se vor comunica de către Centrele eparhiale, să
intervină şi pentru retrocedarea patrimoniului imobil şi mobil care a
aparţinut Bisericii Ortodoxe Române.
Temei nr. 3297/1997 — Adresa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
nr. 3068/1997 cu propunerea de ridicare a pedepsei caterisirii fostului
arhimandrit David Dumitraşcu, vieţuitor la mănăstirea Neamţ, jud.
Neamţ.
Referatul constată avizul favorabil al I.P.S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei şi recomandarea către Sfântul Sinod de a se
acorda iertare fostului arhimandrit David Dumitraşcu, sancţionat cu
pedeapsa caterisirii prin sentinţa nr. 5/1951 a Consistoriului monahal al
Arhiepiscopiei Iaşilor.
în concordanţă cu hotărârea Sfântului Sinod nr. 1223/1990 privind
ridicarea pedepselor grave aplicate pentru motive politice, ţinând seama
de prevederile art. 49, Ut. «p» din Regulamentul organelor centrale şi
la propunerea Comisiei canonică-juridică şi pentru disciplină, Sfântul
Sinod hotărăşte :
— Ridică pedeapsa caterisirii aplicată fostului arhimandrit David
Dumitraşcu de la mănăstirea Neamţ, jud. Neamţ, aplicată de către
Consistoriul monahal al Arhiepiscopiei Iaşilor la 4 august 1951 şi îi
acordă iertare.
în continuarea lucrărilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
invită pe P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos, raportorul Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc să prezinte
referatele asupra problemelor date în examinare, după cum urmează :
B. O. R. — 23
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Temeiul nr. 1282/1997 — Referatul scctorului «învăţământ teologic»
privind proiectul Regulamentului-cadru al Facultăţilor de teologie
ortodoxă din Patriarhia Română.
Referatul constată că prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 582 adop
tată în şedinţa de lucru din 13— 14 februarie 1997 s-a luat act de
proiectul Regulamentului-cadru al Facultăţilor de teologie ortodoxă ela
borat de o comisie de cadre didactice universitare prezidată de I.P.S.
Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, stabilindu-se atunci, ca acest
proiect să fie trimis Facultăţilor de teologie pentru observaţii şi pro
puneri.
Ca urmare a constatării că nu toate Facultăţile de teologie au dat
curs acestei hotărâri şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului biscricesc. Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca Facultăţile de teologie să comunice observaţiile
şi propunerile lor sectorului «învăţământ teologic» până la data
de 1 iulie 1997.
— Aprobă ca pe baza tuiuror observaţiilor şi propunerilor ce
se vor primi, Comisia special constituită pentru elaborarea proiec
tului dc Regulament sâ se întrunească, la o dată ce se va stabili
ulterior, pentru a lua în discuţie propunerile făcute, urmând ca
cele considerate corespunzătoare, în raport cu cerinţele pastoralmisionare ale Bisericii, să fie introduse in Regulamentul cadru
care, apoi, să fie stipus avizării Comisiei sinodale a învăţă
mântului şi înaintat Sfântului Sinod spre examinare şi aprobare.
Temei nr. 2273./1997 — Referatul sectorului «învăţământ teologic»
privind proiectul Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţio
narea Seminariilor teologice ortodoxe liceale.
In referat se arată că, urmare a hotărârii Sfântului Sinod din
13— 14 februarie 1997, proiectul «Regulamentului-cadru al Seminariilor
teologice liceale», a fost trimis Comisiei de Curriculum a Seminariilor
teologice care, in şedinţa de lucru pe care a avut-o la mănăstirea Neamţ,
în februarie 1997, i-a adus o seamă de îmbunătăţiri, textul finalizat
fiind trimis Centrelor eparhiale şi Semniariilor teologice liceale pentru
formularea de observaţii şi propuneri.
Ca urmare a constatării că nu s-au primit răspunsuri de la toţi cei
solicitaţi şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea
personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă ca sectorul «Învăţământ teologic» al Administraţiei
Patriarhale să solicite Centrelor eparhiale şi Seminariilor teologice
liceale să transmită propunerile şi observaţiile referitoare la
«Regulamentul-cadru al Seminariilor teologice liceale» până la
data de 30 iunie 1997.
— Comisia de Curriculum împreună cu sectorul «învăţământ
teologic» se vor întruni intr-o şedinţă, la o dată ce se va fixa
ulterior, pentru a lua în examinare propunerile primite, urmând
ca cele considerate corespunzătoare, în raport cu cerinţele pasto
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ral-misionare ale Bisericii, să fie introduse in Regulamentul-cadru
care, apoi, să fie supus avizării Comisiei sinodale a învăţămân
tului şi înaintat Sfântului Sinod spre examinare şi aprobare.
Temei nr. 3156/1997 — Adresa Episcopiei Caransebeşului nr. 388/
1997 cu solicitarea de a se aproba înfiinţarea Secţiei de teologie — isto
rie în cadrul Universităţii «Eftimie Murgu» din Reşiţa, care să funcţio
neze la Caransebeş.
Referatul constată, pe baza documentaţiei primită de la Episcopia
Caransebeşului, că există spaţiul de şcolarizare necesar, bibliotecă,
arhivă, spaţii de cazare, precum şi cadrele didactice de specialitate
teologică şi istorică pentru asigurarea predării disciplinelor din planul
de învăţământ, discuţiile pe marginea solicitării evidenţiind necesitatea
îndeplinirii condiţiilor legale pentru înfiinţarea şi organizarea unei
astfel de instituţii de învăţământ.
Ca urmare, la propunerea Cumisiei învăţământului pentru pregăti
rea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă înfiinţarea Secţiei teologie-istorie în cadrul Uni
versităţii «Eftimie Murgu» din Reşiţa, care să funcţioneze la Caran
sebeş, începând cu anul de învăţământ 1997— 1998, cu cifra de
şcolarizare de 25 studenţi in anul I de studiu, în condiţiile in care
acea Universitate este acredintată şi dispune de cadre didactice
universitare de specialitate istorică.
— Se va interveni la Ministerul învăţământului in vederea
obţinerii cuvenitelor aprobări, urmând ca Universitatea «Eftimie
Murgu» din Reşiţa să înainteze Consiliului naţional de evaluare şi
acreditare academică raportul de autoevaluare şi să achite taxele
legale pentru obţinerea autorizaţiei provizorii de funcţionare.
Temei nr. 3175/1997 — Adresa Arhiepiscopiei Timişoarei nr. 795/
1997 cu propuneri privind simplificarea examenului de preselecţie la
admiterea in învăţământul superior teologic.
In referatul asupra problemei, se arată că propunerea Arhiepiscopiei
Timişoarei este motivată de necesitatea simplificării examenului de
preselecţie cât şi a introducerii unui interviu cu candidaţii, menit a evi
denţia motivaţia opţiunii candidaţilor pentru profilul teologic cât şi
constatarea vocaţiei acestora pentru teologie şi preoţie, interviu la care
să participe Chiriarhul locului.
Ca urmare a discuţiilor, care au avut loc în plen, în cadrul cărora
s-a subliniat că acest interviu are loc cu prilejul acordării binecuvân
tării de înscriere şi că includerea lor în examenul de preselecţie nu
constituie o simplificare ci o completare a examenului respectiv, la
propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bise
ricesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă c.i pentru candidaţii care susţin examenul de pre
selecţie la specia:izările Facultăţilor de teologie ortodoxă, să se
solicite, cu ocazia acordării binecuvântării de înscriere, pârtiei-
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parea la un interviu privind motivaţia candidatului pentru Faculta
tea de teologie ortodoxă şi legătura lui cu viaţa Bisericii. La inter
viu va participa Chiriarhul sau delegatul său.
Temei nr. 3400/1997 — Adresa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
nr. 3370/1997 prin care solicită modificarea metodologiei examenului de
admitere la specializarea Teologie-conservare, restaurare patrimoniu
cultural.
Referatul asupra problemei cât şi expunerea făcută în plen de
I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei au subliniat necesi
tatea modificării metodologiei respective, începând cu anul de învăţă
mânt 1998— 1999, motivat de oferirea unor condiţii atractive tinerilor
candidaţi talentaţi şi de alinierea acesteia la standardele practicate la
Academia de Artă.
Ca urmare a discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei învăţă
mântului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotă
răşte :
— Aprobă modificarea metodologiei examenului de admitere
pentru specalizarea Teologie-conservare,
restaurare patrimoniu
cultural din cadrul Facultăţilor de teologie ortodoxă după cum
urmează :
Etapa I (preselecţie), la care aprecierea se va face prin «admis» sau
«respins», va consta din :
1. Vizita medicală (eliminatorie) ;
2. învăţătura de credinţă ortodoxă (eliminatorie) — scris.
Etapa a Il-a (examenul propriu-zis) va consta din :
1. a. Chimie sau Biologie — scris (pentru direcţia Conservare-restaurare) ; b. Istoria Artei — scris (pentru direcţia Pictură
eclesiala bizantină) ;
2. Desen — practic (probă comună pentru ambele direcţii) ;
3. Culoare sau modelaj — practic (probă comună pentru ambele
direcţii).
Temei nr. 2741/1997 — Adresa Facultăţii de teologie a Universi
tăţii din Craiova nr. 365/1997 cu solicitarea de a se aproba introducerea
Limbii latine ca disciplină de studiu în cadrul specializării Teologie-filo
logie (Limbi străine).
Referatul asupra problemei cât şi discuţiile purtate în plen au apre
ciat ca justificată propunerea făcută pentru care există acordul Uni
versităţii din Craiova şi al Arhiepiscopiei Craiovei.
Ca urmare, la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregă
tirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă introducerea în planul de învăţământ al speciali
zării Teologie-filologie (Limbă străină) din cadrul Facultăţii de
Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova a disciplinei de stu
diu Limba latină, începând cu anul de învăţământ 1997— 1998;
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— .-.probă ca in privinţa studiului limbilor străine, care au
caracter opţional şi facultativ, studenţii să poată alege pentru stu
diu şi limbi ale popoarelor învecinate in funcţie de posibilităţile
asigurării cu specialişti.
Temei nr. 2271/1997 — Referatul sectorului «Învăţământ teologic»
privind Consfătuirea cu reprezentanţii Centrelor eparhiale (Bucureşti,
22—24 mai 1997) pe probleme referitoare la activităţile extraşcolare in
vederea realizării educaţiei religios-moraie în rândul tineretului şcolar.
în referatul asupra problemei se subliniază necesitatea aprobării
organizării unor astiel de activităţi ex<traşcolare, in scopul promovării
şi realizării şi pe această cale a educaţiei reiigios-moraie în rândul tine
retului, după modelul activităţilor extraşcoiare organizate in învăţă
mântul de stat de nivel corespunzător.
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei învă
ţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
adoptă hotărârea pnn care se aprobă organizarea unor activităţi extra
şcolare, menţionate in referat, în scopul promovării şi realizării, şi pe
această cale, a educaţiei religios morale în rândul tineretului după mo
delul activităţilor extraşcolare organizate in învăţământul de stat de
nivel corespunzător.
Temei nr. 2272/1997 — Referatul sectorului «învăţământ teologic»
privind iniţiativa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist ca sărbă
toarea înălţării Domnului — Ziua Eroilor, să devină sărbatoare oficială
în şcolile de stat.
în referatul asupra problemei este prezentat demersul Prea Feri
citului Părinte Patriarh Teoctist către Ministerul învăţământului pentru
a se aproba ca sărbătoarea Înălţării Domnului — Ziua Eroilor să fie
consacrată ca sărbătoare oficială in şcolile de stat, precum şi răspunsul
Ministrului învăţământului în care se precizează câ, pentru a se con
semna ca atare această sărbătoare, se vor «iua măsurile cuvenite ca în
întregul învăţământ să aibă loc manijestări culturale, istorice şi reli
gioase la care vor participa elevi, studenţi, cadre didactice împreună cu
reprezentanţii Bisericii şi ai cojnunităţii locale — in program comun —
ca moment de împreună regăsire în spaţiul spiritual şi educaţional».
Ca urmare a discuţiilor purtate şi !a propunerea Comisiei învăţă
mântului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotă
răşte :
— Ziua înălţării Domnului este pentru Biserica Ortodoxă
Română şi Ziua Eroilor neamului, potrivit tradiţiilor poporului
romun;
— Ia act de aprobarea Ministerului învăţământului şi de cir
culara pe care a trimis-o Inspectoratelor şcolare, precum şi de
circulara transmisă Centrelor eparhiale de sectorul «învăţământ teo
logir» al Administraţiei Patriarhale ;
— Recomandă ca la activităţile legate de Ziua Eroilor, elevii
să poarte ţinută şcolară festivă, să li se prezinte importanţa relin. O. R. — 24
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gioasă şi semnificaţia naţională a acestei sărbători, să panicipe in
inod organizat la Sfânta Liturghie şi apoi să aducă omagiu eroilor
Patriei, cu specială amintire a jertfei tineretului din decem
brie 1989 pentru libertate şi democraţie, prin participarea la cere
moniile organizate la monumentele din localităţile respective ;
— Recomandă factorilor bisericeşti responsabili colaborarea
cu reprezentanţii armatei şi ai comunităţilor locale pentru organi
zarea acestor ceremonii.
Temei nr. 1524/1997 — Referatul sectorului «învăţământ teologic*
privind planul dc învăţământ unitar pentru Seminariile teologice orto
doxe liceale.
Din referatul asupra problemei rezultă că urmare a consfătuirii
organizată de Secretariatul de Stat pentru Culte la 7 martie 1997 cu
membrii Comisiei de Curriculum a Seminariilor teologice ortodoxe
lîoeale, aceasta a procedat la îmbunătăţirea Planului de învăţământ uni
tar pentru acest tip de şcoli având ca obiective : definirea cu precizie a
profilului teologic a acestor şcoli ; descongestionarea programului şco
lar ; creşterea ponderii in pregătirea de specialitate ; punerea accentului,
în anii terminali, pe disciplinele de bacalaureat şi de admitere în facul
tate ; valorificarea cunoştinţelor din ciclul primar şi gimnazial ; inten
sificarea laturii formative şi a gândirii logice.
Ca urmare a discuţiilor purtate în plen şi la propunerea Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Aprobă Planul de învăţământ unitar pentru Seminariile
teologice ortodoxe liceale conform prevederilor art. 9, al. 2 din
Legea învăţământului.
Temei nr. 3414/1997 — Referatul sectorului «învăţământ teologic»
privind acordarea burselor de studiu in străinătate.
Referatul asupra problemei arată că, în prezent, pe baza relaţiilor
Bisericii Ortodoxe Române cu Bisericile Ortodoxe, cu alte Biserici
creştine sau cu organizaţii interereştine internaţionale, anual se primesc
13— 14 burse de studii şi perfecţionare în străinătate care sunt girate de
Centrul patriarhal, existând şi numeroase alte burse de studii obţinute
pe căi particulare, toate având ca scop pregătirea viitoarelor cadre didac
tice sau a specialiştilor pe tărâmul învăţământului teologic şi al cercetării
ştiinţifice-teologice.
în discuţiile care au avut loc in plen pe marginea criteriilor şi a
priorităţilor care trebuie avute în vedere la selecţionarea candidaţilor
care vor beneficia de aceste burse, s-a apreciat că prioritate trebuie să
aibă cadrele didactice din învăţământul teologic şi personalul din cadrul
Administraţiei Patriarhale aflate în stadiul pregătirii tezelor de doctorat,
fiind de dorit ca stagiul de pregătire la burse să nu fie mai mare de
2 ani de zile.
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc. Sfântul Sinod
hotărăşte :
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— Aprobă ca, în i'cdercci selecţionerii pentru trimiterea la
burse de studiu in străinătate, fiecare Facultate de teologie orto
doxă să înainteze la Sectorul învăţământ teologic al Administraţiei
Patriarhale, la finele fiecărui an de învăţământ, lista primilor trei
absolvenţi care să aibă recomandarea a trei cadre didactice precum
şi aprobarea Consiliului profesoral şi binecuvântarea Chiriarhului.
— Aprobă ca, pt lângă absolvenţi, să fie recomandaţi şi pre
paratori, asistenţi, lectori de la Facultăţile dc teologie, profesori de
la Seminariile teologice liceale şi personal din Administraţia
Patriarhală sau de iu Centrele eparhiale, în special, din rândul
celor aflaţi în faza de pregătire a tezei de doctorat, in care scop,
se va solicita Facultăţilor de teologic şi Seminariilor teologice
liceale listele cu propuneri.
Lucrările Sfântului Sinod au continuat joi 29 mai 1997. La ora 9,00,
la remarca Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist invită pe P.S. Episcop
Nifon al Sloboziei şi Călăraşilor, raportorul Comisiei relaţiilor externe
bisericeşti să prezinte referatele asupra problemelor încredinţate spre
examinare, după cum urmează :
Temei. nr. 2689/1997 — Referat privind adresarea unui Apel pentru
sprijinirea comunităţilor ortodoxe româneşti din jurul graniţelor Româ
niei.
Referatul arată că, in contextul menţinerii şi intensificării legătu
rilor cu românii din jurul graniţelor actuale ale României (din Mitro
polia Basarabiei ; din Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţei ; din parohiile
eparhiilor româneşti din Jugoslavia şi Ungaria şi vlahii din sudul Dună
rii) este necesară sprijinirea efectivă a acestora printr-un suport mate
rial adecvat, considerându-se necesar adresarea unui Apei către paro
hiile şi mănăstirile Patriarhiei Române.
în urma discuţiilor purtate, a definitivării proiectului de Apel
lecturat în plen şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Aprobă să se adreseze un Apel pentru sprijinirea românilor din
afara graniţelor actuale ale României in vederea colectării de fonduri
care va fi citit în biserici şi mănăstiri în perioada 15 august — 15
septembrie 1997 ;
— Apelul va fi, de asemenea, înaintat, cu adresă însoţitoare sem
nată de chiriarhi unor instituţii şi persoane cu posibilităţi materiale de
pe raza fiecărei eparhii ;
— Apelul să fie făcut cunoscut mass-mediei pentru sensibilizarea
întregii opinii publice româneşti ;
— Iniţierea unor demersuri la autorităţile statului în vederea spri
jinirii mai susţinute a românilor din jurul graniţelor.
Temei nr. 3344/1997 — Referatul sectorului II «Economic» al
Administraţiei Patriarhale privind situaţia realizării colectei în urma
Apelului către credincioşii Bisericii Ortodoxe Române din 15 august şi
14 septembrie 1996 pentru sprijinirea Mitropoliei Basarabiei.
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Din referatul prezentat rezultă că, până la data de 20 mai 1997, s-a
primit suma de 169.908.465 lei de la un număr de 90 de protopopiate*
din totalul celor 140 protopopiate.
în cadrul discuţiilor care au avut loc s-a evidenţiat necesitatea ca
protopopiatele restante să vireze la Administraţia Patriarhală sumele
colectate pentru a se putea da curs programelor de ajutorare a Mitro
poliei Basarabiei care sunt in curs de derulare.
Luându-se act de situaţia prezentată, în urma discuţiilor purtate şi
la propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Ia act de situaţia colectei rezultată in urma Apelului din
14 septembrie 1996, adresat credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române,
pentru sprijinirea Mitropoliei Basarabiei ;
— Centrele eparhiale să insiste ca protopopiatele care nu au virat
încă la Administraţia Patriarhală sumele rezultate în urma colectei, să
o facă în cel mai scurt timp.
Ternei nr. 2691/1997 — Poziţia Bisericii Ortodoxe Române în dis
cuţiile neoficiale privind problema Mitropoliei Basarabiei.
Referatul arată că, de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei în luna
decembrie a anului 1992, această structură canonică aflată în jurisdicţia
canonică a Bisericii Ortodoxe Române nu a fost recunoscută, ca atare,
de către autorităţile Republicii Moldova. în acelaşi timp, Patriarhia
Moscovei, direct sau prin structurile sale bisericeşti din Republica Mol
dova, contestând dreptul la existenţă a Mitropoliei Basarabiei.
în vederea depăşirii divergenţelor existente între Patriarhia Română
şi Patriarhia Moscovei în problema Mitropoliei Basarabiei, la 30 apri
lie 1995, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a trimis Sanctităţii Sale,
Patriarhul Alexei II al Moscovei şi a toată Rusia o scrisoare prin care se
exprima disponibilitatea Bisericii noastre pentru iniţierea unui dialog
privind situaţia bisericească ortodoxă din Republica Moldova, dar abia
la 10 noiembrie 1996, Sanctitatea Sa, Patriarhul Alexei II, a trimis o
scrisoare Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în care propunea ca
dată de întâlnirea delegaţiilor celor două Biserici, luna februarie 1997,
aceasta urmând să se desfăşoară la Geneva (Elveţia).
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a răspuns afirmativ la pro
punerile făcute şi astfel, la 9 februarie 1997 a avut loc prima întâlnire
neoficială a celor două delegaţii reprezentate, din partea română de :
II.PP.SS. Mitropoliţi Daniel al Moldovei şi Nestor al Olteniei şi P.C. Pr.
Petru Buburuz ca traducător, iar din partea rusă de : I.P.S. Mitropolit
Kiril de Smolensk, P. Cuv. Egumen Elisei Ganaba şi P.C. Prot. Teodor
Roşea.
Referatul consemnează punctele de vedere exprimate de cele două
delegaţii, precum şi hotărârea luată ca discuţiile să fie continuare şi cu
prilejul celei de-a doua Adunări ecumenice europene, ce urmează să se
desfăşoare în luna iunie în localitatea Graz din Austria.
Din numeroasele luări de cuvânt pe marginea celor prezentate s-au
desprins o serie de aspecte privind dialogul celor două Biserici in pro
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blema Mitropoliei Basarabiei, între care : la Graz, cu ocazia următoarei
întâlniri de dialog ce va avea loc, să se semnaleze delegaţiei ruse necesi
tatea înlăturării obstacolelor puse de I.P.S. Mitropolit Vladimir şi re
vizuirea comportamentului său faţă de I.P.S. Mitropolit Petru şi Eparhia
Basarabiei ; să se menţină rangul actual al Mitropoliei Basarabiei ;
faptul că, continuarea dialogului cu Patriarhia Moscovei va putea
influenţa in bine poziţia Guvernului de la Chişinău mai ales că Bise
ricile Ortodoxe Surori nu au condamnat reactivarea Mitropoliei Basa
rabiei.
In urma discuţiilor purtate, a punctelor de vedere exprimate şi
la propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti, Sfântul Sinod
hotărăşte :
— Ţinând cont de necesitatea clarificării tuturor aspectelor ce pri
vesc raporturile Patriarhiei Române cu Patriarhia Moscovei în legătură
cu Mitropolia Basarabiei, dialogul dintre cele două Biserici trebuie să
continue ;
— In cadrul discuţiilor ce urmează a avea loc la Graz pe tema
Mitropoliei Basarabiei, delegaţia Bisericii Ortodoxe Române să susţină
următorul punct de vedere : posibilitatea existenţei pe teritoriul Repu
blicii Moldova a două mitropolii, cea condusă de Î.P.S. Mitropolit Petru
al Basarabiei în legătură canonică cu Patriarhia Română şi cea condusă
de Î.P.S. Mitropolit Vlaidimir sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Rase ;
— Pe ordinea de zi a discuţiilor de la Graz să fie inclus:! şi pro
blema atitudinii I.P.S. Mitropolit Vladimir faţă de Mitropolia Basa
rabiei şi faţă de Patriarhia Română, în general ;
— în ce priveşte pe bursierii recomandaţi de Î.P.S. Mitropolit Vla
dimir, aflaţi la studii în şcolile Patriarhiei Române, dat fiind faptul
că discuţiile cu Patriarhia Moscovei legate de Mitropolia Basarabiei vor
continua, o decizie definitivă în legătură cu prezenţa studenţilor şi
bursierilor recomandaţi de Î.P.S. Mitropolit Vladimir, aflaţi la studii
în şcolile Patriarhiei Române să nu fie luată decât după încheierea
sus-menţionatelor discuţii cu Patriarhia Moscovei, avându-se în vedere
rezultatele respectivei întâlniri de dialog.
Temei nr. 3317/1997 — Referatul sectorului pentru Relaţii externe
asupra alegerii chiriarhului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru
Europa occidentală şi meridională.
în referatul asupra problemei se arată că, la 3 mai 1997, Consiliul
eparhial al Arhiepiscopiei ortodoxe române pentru Europa occidentală
şi meridională, întrunit la Milano, sub
preşedinţia Î.P.S. Mitropolit
Serafim, a propus noi nume de persoane care ar putea candida la
postul vacant de arhiepiscop, persoane asupra cărora Sfântul Sinod al
Bisericii noastre să-şi dea avizul şi anume : P. S. Episcop Galaction
al Alexandriei şi Teleormanului ; Ierom. Dimitrie Irimia şi Ierom. Iosif
Pop, aflaţi în prezent la cursuri de doctorat la Institutul St. Serge de
la Paris şi Ierom. Juvenalie Ionaşcu, aflat la cursuri de doctorat la
Roma, parohul Parohiei ortodoxe române din Roma.
Referatul subliniază că, întrucât toţi cei patru au primit unanimi
tatea de voturi a celor prezenţi, Consiliul eparhial a propus lista celor

362

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

patru persoane tuturor parohiilor ortodoxe române din diaspora euro
peană, în comuniune sau nu cu Biserica Ortodoxă Română şi le-a invitat
ca, în vederea desăvârşirii unităţii tuturor românilor, să se asocieze
la alegerea viitorului ierarh, care ar urma să aibă loc la data de 27 no
iembrie 1997, când va fi convocată adunarea generală.
In urma discuţiilor purtate, a punctelor de vedere exprimate în
luările de cuvânt şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de procesul verbal al întrunirii Consiliului eparhial al
Arhiepiscopiei ortodoxe române pentru Europa occidentală şi meri
dională desfăşurată la 3 mai 1997, la Milano, sub preşedinţia Î.P.S. Mi
tropolit Serafim ;
— Aprobă lista candidaţilor propuşi de Consiliul eparhial al Arhi
episcopiei ortodoxe române pentru Europa occidentală şi meridională
in persoanele P. S. Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului
şi a PP.CC. Ieromonahi Dimitrie Irimia, losif Pop şi Juvenalie Ionaşcu,
urmând ca Î.P.S. Mitropolit Serafim să se îngrijească de buna orga
nizare a alegerii noului ierarh al Arhiepiscopiei de la Paris, ca şi de
aspectele practice ce privesc buna desfăşurare a activităţii noului
ierarh ales ;
— Să se solicite fiecăreia din cele patru persoane propuse pentru
postul de arhiepiscop la Paris acordul 9crîs privind dorinţa lor de
candidare pentru această responsabilitate.
Temei nr. 1892/1997 — Informare asupra invitaţiei adresată Sanc
tităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului,
de a vizita Patriarhia Română (octombrie 1997).
Urmare iniţiativei comune a Patriarhiei Române şi a Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei, la data de 14 martie 1997 Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a adresat Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul
ecumenic al Constantinopolului, o scrisoare prin care i s-a adresat rugă
mintea de a lua parte, în luna octombrie 1997, la cea de-a 500-a ani
versare a mănăstirii Neamţ, precum şi de a da curs programului ce se
va stabili cu acest prilej.
Prin scrisoarea din 22 aprilie 1997, Sanctitatea Sa Bartolomeu I,
Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, a răspuns, acceptând invi
taţia de a reveni în România pentru a efectua o vizită frăţească în
cadrul căreia să participe şi la sărbătorirea mănăstirii Neamţ.
In urma discuţiilor purtate, în cadrul cărora s-a convenit ca deta
liile asupra vizitei să se definitiveze de către factorii implicaţi în
derularea acţiunii şi la propunerea Comisiei relaţiilor externe bisericeşti,
Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de invitaţia adresată Sanctităţii Sale Bartolomeu I,
Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, de a vizita Patriarhia
Română în luna octombrie a anului curent, şi de răspuns' '1 afirmativ
al Sanctităţii Sale la această invitaţie.
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Temei nr. 2084/1997 — Darea de seamă a Î.P.S. Mitropolit Nicolae
al Banatului asupra întronizării Prea Fericirii Sale Petru al VlI-lea
în Scaunul de Papă şi Patriarh al Alexandriei şi a toată Africa.
în referatul asupra problemei se arată că Î.P.S. Mitropolit Nicolae
al Banatului, a participat, ca reprezentant al Patriarhiei Române, la
festivităţile prilejuite de întronizarea Prea Fericirii Sale Petru al VlI-lea
în Scaunul de Papă şi Patriarh al Alexandriei şi a toată Africa, în
ziua de 9 martie 1997.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor
Externe Bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Se ia act de participarea I.P.S. Mitropolit Nicolae al Bana
tului, ca reprezentant al Patriarhiei Române, la festivităţile prile
juite de întronizarea Sanctităţii Sale Petru al V11-lea în Scaunul
de Papă şi Patriarh al Alexandriei şi a toată Africa.
Temei nr. 2405/1997 — Referat privind canonizări de sfinţi în unele
Biserici Ortodoxe Surori.
Referatul arată că la Patriarhia Română a fost primită scrisoarea
Sanctităţii Sale Ilie al II-lea, Patriarhul catolicos a toată Georgia, prin
care informează despre hotărârea luată de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe a Georgiei în şedinţa din 23 decembrie 1996, privind canoni
zarea Sfinţilor Zăbulon şi Snzana, părinţii Sfintei Nino, «cea întocmai
cu Apostolii, luminătoarea şi evanghelizatoarea Georgiei», a căror prăznuire a fost rânduită la 2 iunie (stil nou) şi Scrisoarea Sanctităţii Sale
Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, prin care aduce
la cunoştinţă hotărârea Sinodului episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse,
luată în şedinţa din 18— 23 februarie 1997, privind canonizarea Sfinţilor
Martiri : Mitropolitul Petru Polianski de Krutiţki, locţiitor al Scaunului
patriarhal (1862— 1937) ; Mitropolitul Serafim Şicagov (1856— 1936) şi
Arhiepiscopul Tadeas Ispenski (1872— 1937).
Ambele scrisori exprimă, de asemenea, frăţeasca rugăminte ca aceşti
sfinţi să fie cinstiţi şi prăznuiţi şi în Biserica noastră.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor ex
terne bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— la act de recentele canonizări de sfinţi, care au avut loc
in Biserica Rusă şi în Biserica Georgiei, urmând ca numele acestor
sfinţi să fie incluse în calendarul Bisericii noastre, spre cuvenita
pomenire şi prăznuire ;
— Se va comunica celor două Biserici hotărârea Sf. Sinod al
Bisericii noastre în legătură cu respectivele canonizări de sfinţi.
Temei nr. 2081/1997 — Referat privind recente caterisiri în Pa
triarhia Moscovei şi în Episcopia Ortodoxă Română din America.
In referat sunt prezentate scrisoarea Sanctităţii Sale, Alexei al
II-lea, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia prin care comunică Pa
triarhiei Române deciziile Sinodului episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse
privind excomunicarea călugărului Filare* (Mihail Denisenko) şi a lui
Gleb Yakunin prin anatemă şi depunerea clericilor suspendaţi Arhim.
Valentin Rusanţov, Arhim. Adrian Starina şi Egumenul Ioasaf Shibaev,
precum şi scrisoarea P. S. Episcop Nathanael al Episcopiei Ortodoxe
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Române in America privind caterisirea preotului Ion Mărmureanu din
acea eparhie.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei relaţiilor
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de excomunicarea şi anatematizarea de punere din
treaptă a persoanelor menţionate ;
— Ia act de caterisirea preotului Ion Mărmureanu de către
Biserica Ortodoxă din America şi să se comtmice acest lucru Prea
Sfinţitului Episcop Nathanael;
— Se vor comunica tuturor eparhiilor Bisericii Ortodoxe
Române aceste hotărâri, pentru a evita intrarea în comuniune
bisericească cu vreuna dintre persoanele menţionate.
Temei nr. 2688/1997 — Participarea I.P.S. Mitropolit Antonie al
Ardealului şi a P. C. Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Necula la festivităţile
organizate de către comunitatea «Del Sacro Cuore» (Arezzo — Italia,
14—21 februarie 1997).
Din referatul asupra problemei rezultă că participarea I.P.S. Mi
tropolit Antonie al Aredalului şi a P. C. Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae
Necula la festivităţi a avut loc ca urmare a invitaţiei adresată de comu
nitatea «'Del Sacro Cuore» din Arezzo şi de către Excelenţa Sa, Episcopul
de Arezzo, Mons Flavio Carraro.
Programul a cuprins întâlniri cu un grup de monahi români care
studiază la Schitul bizantin român de la mănăstirea «Sf. Grigorie» din
Italia, participarea la festivităţile închinate sărbătorii «Madona del
conforto», ocrotitoarea diocezei Arezzo-Costona-Sansepolcro, oficierea
Sfintei Liturghii la biserica Parohiei ortodoxe române din Florenţa,
vizitarea Seminarului teologic catolic din Fiesole, a comunităţii «Del
Sacro Cuore» din Arezzo şi a unor mănăstiri din împrejurimi.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor
Externe Bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
— Ia act de participarea I.P.S. Mitropolit Antonie al Ardea
lului şi a Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Necula la festivităţile orga
nizate de către comunitatea «Del Sacro Cuore» din Arezzo şi la
Roma - Italia (14—21 februarie 1997).
Temei nr. 2688/1997 — Participarea Î.P.S. Mitropolit Antonie al
Ardealului la întrunirea unui grup de lucru din cadrul Comisiei mixte
pentru dialog teologic internaţional ortodox-catolic (Roma, 5— 10 aprilie
1997).
în referatul asupra problemei se arată că, în perioada 5— 10 aprilie
1997 a avut loc la Roma, din iniţiativa Vaticanului şi după o consultare
cu Î.P.S. Mitropolit Antonie al Ardealului, o reuniune a unui comitet
ad-hoc ortodox-catolic, cu menirea de a analiza stadiul dialogului dintre
Biserica Ortodoxă şi cea Romano-Catolică, mai ales că, în ultimii patru
ani, de la întrunirea de la Balamand, nu a mai avut loc o reuniune
a comisiei de dialog.
La întrunirea de la Vatican au luat parte, din partea ortodoxă, pe
lângă I.P.S. Mitropolit Antonie şi II.PP.SS. Mitropoliţi Ioan de Pergam
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(Patriarhia Ecumenică) şi Hrisostom de Peristerion (Biserica Greciei),
iar din partea catolică Card. Edward Idris Cassidy, episcopul Pierre
Duprey, Mons. Emmanuel Lanne, Prof. Jean Corbon şi un prelat din
Beirut.
La încheierea celor trei zile de discuţii s-a ajuns la redactarea unui
document intitulat «Implicaţiile eclesiologice şi canonice ale uniatismului», care se adresează sinoadelor Bisericii Ortodoxe, dar are deocam
dată restricţii de publicare, documentul putând ajuta la depăşirea ulti
melor dificultăţi inainte de a se trece, în cadrul dialogului teologic
internaţional ortodox-catolic, la dezbaterea temelor asupra primatului
papal şi a infailibilităţii papale.
Referatul arată că documentul redactat la Roma
fi supus ana
lizei a trei subcomisii, referatele pe care acestea le vor elabora urmând
a fi prezentate apoi Comitetului de coordonare a dialogului, probabil
la începutul anului 1998 şi abia după aceea el va fi prezentat plenului
Comisiei mixte internaţionale pentru dialogul teologic dintre Biserica
Ortodoxă şi Biserica Catolică.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru relaţii
externe bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte :
—
Ia act de conţinutul documentului intitulat «Implicaţiile
eclesiologice şi canonice ale uniatismului», redactat la întrunirea
ad-hoc de la Roma (5— 10 aprilie 1997), urmând ca acesta să fie
folosit in întrunirile de dialog ce vor urma.
Temei nr. 2687/1997 — Referat privind punctul de vedere al Bi
sericii Ortodoxe Române asupra mişcării ecumenice, în general, şi a
Consiliului Ecumenic al Bisericilor, în special.
In referatul asupra acestei probleme se arată că, în anul 1994,
Secretariatul General al Consiliului Ecumenic al Bisericilor a solicitat
Bisericilor membre ale C.E.B. să facă o evaluare a activităţii de până
acum a acestui for ecumenic şi să exprime un punct de vedere asupra
perspectivelor de viitor ale Mişcării ecumenice în general şi ale C.E.B.
în special, în perspectiva împlinirii, în 1998 a cincizeci de ani de acti
vitate a C.E.B.
In scopul elaborării unui document, cu prilejul unei întruniri a
Comisiei Bisericii Ortodoxe Române pentru relaţii bisericeşti şi colabo
rare teologică cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor a fost analizată acti
vitatea de până azi a acestui for ecumenic, precum şi perspectivele de
viitor ale Mişcării ecumenice în general şi ale C.E.B., în special, hotărându-se, între altele, ca documentaţia existentă pe această temă să
tie trimisă Facultăţilor de teologie ortodoxă de la Bucureşti, Sibiu, Iaşi
ţi Cluj, în vederea întocmirii unor referate privind atât Mişcarea ecu
menică cât şi C.E.B.
Pe baza acestor referate elaborate de cele patru Facultăţi de teo
logie ortodoxă, a fost redactat un proiect de document care se supune
examinării Sfântului Sinod :
In cadrul discuţiilor care au urmat, s-a apreciat că Documentul nu
are nevoie de completări, putând fi prezentat în această formă la C.E.B.,
B. o . R. — 25
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chiar cu riscul de a fi ignorat de către redactorii documentului final
referitor la concepţia şi viziunea comună asupra C.E.B.
Ca urmare, la propunerea Comisiei pentru relaţii externe bisericeşti,
Sfântul Sinod hotărăşte :
—
Aprobă acest document ca reprezentând punctul de vedere
oficial al Bisericii Ortodoxe Române in ceea ce priveşte mişcarea
ecumenică, în general, şi Consiliul Ecumenic al Bisericilor, în
special.
Epuizându-se examinarea problemelor înscrise pe ordinea de zi.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist mulţumeşte membrilor Sfântu
lui Sinod pentru contribuţia adusă la soluţionarea adecvată a proble
melor dezbătute, declară închisă şedinţa de lucru şi prorogă sesiunea
sinodală pe anul 1997.
Se rosteşte rugăciunea «Cuvine-se cu adevărat».
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Preşedintele Sfântului Sinod
f TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE
ROMÂNE
SECRETARUL SFÂNTULUI
SINOD
| EPISCOP TEOFAN SINA1TUL
V IC A R PATRIARHAL

ANEXA I
înalt Prea Sfinţiei Sale,
înalt Prea Sfinţitului Mitropolit
LUCIAN MUREŞAN
Mitropolia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică
BLAJ,
tnalt Prea Sfinţia Voastră,
Cu frăţească dragoste, Vă trimitem alăturat textul «Apelului
la reconciliere şi unitate» pe care hotărât-a Sfântul Sinod al Bi
sericii Ortodoxe Române să-l adreseze ierarhilor, clerului şi cre
dincioşilor Bisericii catolice de rit bizantin (Greco-catolică) din
România.
în nădejdea unor roade binefăcătoare pentru Bisericile noas
tre spre slava lui Dumnezeu şi năzuinţele de unitate ale neamu
lui românesc, Vă îmbrăţişez cu dragoste întru Hristos Domnul,

t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

AFEL LA RECONCILIERE Ş i UNITATE *
Acum, ia începutul sfântului şi marelui post, care ne
conduce paşii spre slăvită Înviere; acum, când Bisericile
noasti'e, împreuna cu celelalte Biserici din Europa întreagă,
se pregătesc pentru Adunarea ecumenică europeană de la
Graz (23— 29 iunie 1997), având ca temă : «Reconcilierea —
dar al lui Dumnezeu şi izvor de viaţă nouă» ; acum, când
atmosfera poiitică şi socială din ţara noastră ne cheamă la
armonie şi cooperare interetnică, interconfesională şi interreligioasă, adresăm în numele Sfântului Sinod, al clerului şi
credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române cuvânt de iubire
şi chemare la împăcare şi unitate întru credinţă către fraţii
catolici de rit bizantin (greco-catolici) din România. Această
chemare izvorăşte din cuvântul M ântuitorului lisus Hristos :
«Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor
chema» (Matei V, 9), având ca imbold şi adevărul spus de
Sfântul Apostol Pavel că «Dumnezeu, care ne-a împăcat cu
Sine prin Hristos, ne-a dat nouă slujirea împăcării» (II Corinteni V, 18).
Spre această mult dorită împăcare, Sfântul Sinod al Bi
sericii noastre a îndemnat stăruitor şi în repetate rânduri în
ultim ii 7 ani, dar nu s-a primit, spre tristeţea noastră, răs
puns potrivit prin graiui faptelor la dorinţa noastră de pace
şi frăţietate întru neam şi Biserică. înseşi înţelegerile oficiale
stabilite la nivel internaţional între reprezentanţii oficiali ai
Bisericii Catolice şi Bisericii Ortodoxe n-au fost acceptate de
conducerea Bisericii Catolice de rit bizantin din România
(greco-catolică) şi cu atât mai puţin puse în aplicare. Şi de
o parte şi de alta, suntem, poate, supuşi unor subiectivisme
* Text clat publicităţii.
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locale şi confesionale. Nu s-ar cuveni oare ca împăcarea de
cisă de aceste două Biserici în totalitatea lor să fie aplicată
şi la noi ? S-ar rezolva atâtea probleme, s-ar domoli atâtea
patim i !
De aceea, este necesar să se renunţe la tot ce poate în
vrăjbi, um ili şi răni sufleteşte pe celălalt, să se evite cuvinte
şi fapte care nu izvorăsc de la Duhul Sfânt şi din dragoste
creştină. Rugăm, aşadar, episcopii, clerul şi credincioşii Bi
sericii Catolice de rit bizantin (Greco-catolice) să cultive în
cuvântul vorbit, în cuvântul scris, în fapte şi atitudini, duhul
reconcilierii şi al dragostei creştine, pentru ca Bisericile
noastre să poată împreună să înţeleagă şi să trăiască slujirea
îm păcării în faţa lui Hristos şi a oamenilor.
Trebuie să lucrăm la vindecarea rănilor din suflete, pe
care le provoacă exprimarea jignitoare din presa bisericească,
din predici, din cărţi scrise cu patimă, din interviurile expuse
sub form ă de judecată aspră, din procesele de la tribunal,
din ocuparea cu violenţă a unor biserici, din critica sub formă
de resentiment. Nu este suficient ca reconcilierea să fie o
politică bisericească la vârf, adică ierarhii celor două Biserici
să se întâlnească sau să se roage alături în diferite ocazii, ci
este nevoie ca dorinţa de reconciliere, necesară dialogului
frăţesc sincer şi de cooperare să devină o stare de spirit la
toate nivelurile, o mărturie a spiritualităţii pe care o aduce
lucrarea D uhului lui Hristos în inimile noastre.
Aşa lucrând, aflându-ne permanent în stare de dialog
frăţesc, vom restabili unitatea Bisericii lui Hristos pe pă
m ântul românesc aşa cum a fost ea tim p de peste un mileniu
şi jumătate. Desigur, acest lucru este anevoios, fiindcă cere
o luptă cu propriul nostru egoism confesional, individual sau
de grup. Dar tocmai în aceasta trebuie să aflăm îndatorirea
noastră de a ne supune harului unificator al Sfântului Duh
pentru ca acest neam să se înfăţişeze în faţa istoriei şi a
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Dreptului Judecător în unitate, ceea ce este însăşi slava sa
(Apocalipsă 21, 24— 26).
Din partea noastră, vom cultiva acele cuvinte şi fapte pe
care le cerem altora, încercând să fim după fapte ceea ce
suntem după nume.
N ădăjduim că Hristos Domnul, cel răstignit şi înviat din
morţi, ne va ajuta să înţelegem şi să trăim împreună taina
reconcilierii lui Dumnezeu cu lumea şi a Bisericilor noastre
întrcolaltă, în vederea realizării unităţii noastre creştine din
tru început de pe păm ântul românesc.

Preşedintele Sfântului Sinod
fTEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

♦r e c e. n z 11 ♦
O MARE VICTORIE SPIRITUALĂ
A L IM B II ROMÂNE

Noul Testament în versiunea revăzută, redactată şi comentată de

în a lt

Prea

Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu V aleriu A nania a! C lujului, sprijinit pe numeroa
se alte osteneli (Bucureşti Editura Institutului Biblic şi de Misiune, 1993, 470 pag.),
este o piatră do hotar a spiritualităţii ortodoxe române în istoria culturii şi litera
turii noastre naţionale contemporane.
Sunt opere literare

de restaurare

epocile de acută criză naţională, când

spirituală a unui neam întreg,

mai ales în

acumulările ateiste şi luciferice ating cele

mai înalte cote de alarmă existenţială, iar sufletul creştin sufocat de presiunea for
ţelor satanice mai face o ultim ă încercare, disperată, de a sparge întunericul m in 
ciunii cu lum ina adevărului întemeiat pc

dreptatea divină.

Asistăm în România la o luptă de proporţii titanice, demnă de Turnul

Babei,

în care doar C uvântul lui Dumnezeu mai poate face linişte în vacarm ul stârnit de
viforul patim ilor dezlănţuite până

la cer şi potoli valurile

sufleteşti

răscolite de

fostul uragan comunist, înalte şi ameninţătoare ca şi valurile înfuriate ale m ării pe
coama cărora corabia Neam ului nostru îşi saltă speranţele şi dorurile spre lim anul
credinţei străbune.
In acest context istoric. N oul Testament de la Bucureşti (1993), care merită să
poarte numele

în a lt

Prea

Sfinţitului

Testament de la Bălgrad (16-18) poartă
Ştefan

Arhiepiscop

Bartolomeiu, după cum şi N oul

în veşnicie numele

M itropolitului

Simion

este, înainte de toate, o mare victorie spirituală a lim bii româneşti, deschi

zând, acum ca şi atunci, o epocă nouă de afirmare

ortodoxă şi

naţională a sufle

tului românesc. La o distanţă de 345 de ani, asemănările redacţionale, preocupările
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lingvistice si modalitatea de
impuse de vitregiile

interpretare şi tjlosale

tim pului

şi de

creşterea

teologică (dar şi

culturii

şi a

lim bii

deosebirile

române),

dintre

Noul Testament de la Bucureşti (!S'J3) şi Noul Testament de la Bălgrad (1648), nu
sunt deloc întâmplătoare. Ele ar merita un studiu comparativ, deoarece în concepţia
lor teologică, literară, culturală şi mai ales nalională. atât a M itropolitului Simion
Ştefan, cât şi a înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu, N oul Testament r ă 
mâne temelia de granit a unităţii etnice şi spirituale

a întregului neam

românesc,

lorjată pe aceeaşi limbă şi credinţă străbună.
Evident, după patru ani de la marea revoluţie eliberatoare a tinerilor martiri
români din

Decembrie

1989, cel mai mare eveniment

naţional şi

impune de la sine. este apariţia Noului Testament de la
românească dezrobită sufleteşte de toate
marele semnal de victorie,

de

prepo ti

serviluţiile
naţionale, al

literar, care se

Bucureşti,

intr-o

limbă,

unei ideologii revolute.
credinţei

limbi; româneşti prin Noul Tcstame.it al înalt Prea Sfinţitului

strămoşeşti
Arhiepiscop

Este
şi

al

Barto

lomeu.
Pentru că, orice s-ar spune, adevărata purificare spirituală şi harică, a Nea
m ului nostru. începe bisericeşte cu tipărirea N oului Testament dc la Bucureşti, în 
veşmântat de înalt Prea Sfinţitul

Arhiepiscop Bartolomeu

Valeriu A nania

intr-o

lim bă românească resfintită şi demnă de adevărul biblic pe care-1 exprimă cu bună
cuviinţă şi pătrundere duhovnicească. Se ştie prea bine de cine şi cum a fost de
gradată sfinţenia lim bii româneşti în anii de cruntă dictatură. Nu ne mai recunoaş
tem unii cu alţii nici în vorbire şi nici în scriere. Uitasem că nobleţea spirituală a
unui neam ţine şi de sacraiitatea lim bii pe care o vorbeşte şi o scrie.
desacralizarea, mai precis profanarea Neam ului nostru,

a Bisericii, a

De fapt,

Ierarhiei,

a

credinţei străbune şi a literaturii naţionale începe cu profanarea şi desacralizarea
deşănţată a limbii române.
Nu era vorba numai de simpla ortografiere ostentativă, cu literă

mare sau

mică, a numelor divine proprii, începând cu Dumnezeu şi terminând cu Sfinţii, ci
mai ales de păgânirea şi urâtiiea lim bii noastre naţionale, prin schimbarea sensu
rilor creştine

ortodoxe şi înlăturarea

abuzivă a noţiunilor

din vorbirea zilnică, şi diai scris, chiar şi din

creştine

lim bajul bisericesc.

fundamentale
Legea

noastră

strămoşească era um ilită şi batjocorită pe faţă, in limba ei sfântă silită oficial să
înalţe osanale oamenilor şi să înjure pe Dumnezeu şi toate lucrurile sfinte.
Urmele acestei ruşini

naţionale încă

nu s-au şters cu

desăvârşire.

Fără să

acuzăm o anum ită protestantizare şi laicizare a lim bajului nostru bisericesc, obser
văm că şi după eliberarea spirituală din Decembrie 1989, Fiul lui Dumnezeu nu mai
este numit, cu credinţă şi cu evlavie, ca în copilăria noastră Domnul nostru lisus Hris
tos, ci

pur şi simplu «lisus Hristos». Sfinţii Apostoli, Sfinţii

Părinţi şi toţi Sfinţii din

Calendar, sunt chemaţi pe nume ca oricare dintre oamenii, fără identitatea lor creştină,
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fiind jefuiţi de sfinţenia lor. Titulaturile îndătinate de «Prea Fericitul», «îna lt Prea
Sfinţitul» sau de «Prea Sfinţitul», sunt ignorate chiar şi de profesori universitari de
Teologie, care vorbesc şi scriu fără nici o jen ă

ierarhică : «Patriarhul»,

«M itropo

litul», «Arhiepiscopul», «Episcopul» sau «Arhiereul», anulând astfel înalţilor Ierarhi
ai Sfintei noastre Biserici, dintr-un condei, sfinţenia

treptei

ierarhice respective,

dobândită prin hirotonie. La fel se întâm plă şi cu cinul preoţesc şi călugăresc. Nu
se mai spune decât rar «Sfântul Sinod», ci doar «Sinodul», iar învăţătura de Cre
dinţă Creştină Ortodoxă a devenit o «doctrină» dacă nu chiar o «ideologie» ca ori
care alta dintre doctrinele şi ideologiile politice şi filosofice ale veacului. Se spune
şi se scrie fără nici o ezitare «doctrina creştină», «ideologia creştină» sau

«doc

trina lui lisus». Sub masca unor ingăduieli nepermise din partea Bisericii, şi a unor
delăsări spirituale

nejustilicate, se practică Sn continuare o demitizare subtilă a

Creştinismului Ortodox Românesc, urmărindu-se pe
profanarea lui definită şi totală.

toate căi'le

Desigur în văzul lum ii

desacralizarea

întregi şi in

şi

nepăsarea,

evidentă, a color care s-au lăsat prinşi In acest joc diavolesc, de defăimare incon
ştientă a Bisericii, a slujitorilor ei şi legii noastre strămoşeşti.
Exemplele se pot înm ulţi dup ă voie, dar ele sunt semnele degradării
spirituale

şi

naţionale

şi

ale

desdumnezeirii

la care

au fost supuşi,

noastre

diavoleşte, în

anii de tristă amintire, şi care ne-au lăsat aceste urme dureroase, încă

persistente,

de batjocorire şi desfigurare a lim bii noastre sfinte strămoşeşti. încă se mai scrie
şi se vorbeşte o lim bă num ită abuziv «românească» sau «moldovenească», deoarece
este golită de conţinutul ei creştin

originar şi

străină cu

desăvârşire

sufletului

nostru ortodox românesc. Ce să m ai vorbim de gazetarii care ne-au poreclit limba
bisericească «lim bă de tămâie», sau de scriitorii rom âni care s-au întrecut în desa
cralizarea lim bii şi a literaturii româneşti
crcştinarea şi spurcarea

lim bii mamei

moderne, fără să-şi dea

seama că des-

lor este o altă formă de înrobire

spirituală

şi intelectuală a sufletului românesc, vecină cu blasfemia şi apostazia naţională.
Din nenorocire, cu toată rezistenţa opusă, de multe ori extrem de riscantă, in
apărarea lim bii noastre ortodoxe române bisericeşti, atacurile diavoleşti
au lăsat totuşi răni adânci, uneori de-a dreptul scandaloase.

Nici măcar

disperate
Sfânta

Scriptură nu a scăpat neatinsă de această calamitate. A rămas de pom ină infiltra
rea unei ruşinoase răstălm ăciri a textului biblic, pe care a semnalat-o cu indignare
P. Cuv. A rhim andrit Dr. V asile Vasilachi, în ediţia N oului Testament din 1952,

la

Epistola în tâia Sobornicească S fântului Apostol Petru (2, 17), unde în loc de «du
biţi frăţia», (sau cum zicea M itropolitul Simion Ştefan, la 1648: «fârtătia îndrăgiţi»),
preoţii şi credincioşii au putut cifti cu stupoare: «Iubiţi tovărăşia dintre fraţi». In 
sinuarea politică era vizibilă de la o poştă. De aceea n-a fost de mirare că ediţiile
următoare, spre cinstea lor, s-au lipsit de o asemenea
şi simţirii ortodoxe româneşti.

perlă de înjosire a lim bii
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In lum ina celor de m ai sus, apariţia N o ului Testament de la Bucureşti n i se
pare de-a dreptul salvatoare şi providenţială. In prim ul rând N oul Testament, prin
Sfânta Evanghelie de pe Sfânta M asă din A ltar şi A postolul de la strană, faic parte
esenţială din cultul ortodox. Toate textele liturgice şi
modiate sau cântate psaltic,

de inspiraţie

imnografice ortodoxe, psal

biblică sau patristică,

sunt

fragmente

întregi sau citate şi ilustrări speciale din Sfânta Scriptură a V echiului şi a N oului
Testament. Din nefericire, lim ba

rom ână a acestor texte liturgice

şi imnografice,

cuprinse tn cărţile de ritual din A ltar sau de la strană, tipărite în ultim a jum ătate
de secol, nu mai este nici pe departe

satisfăcătoare

nevoilor cultice,

deoarece nu

mai poate fi Înţeleasă cu uşurinţă de credincioşi şi nici nu m ai corespunde caden
ţelor muzicale bizantine

ale cântărilor

psaltice de la strană.

Printre altele,

acest

neajuns se datorează şi faptului că limba rom ână a cărţilor de ritual respective a
fost mereu schimbată, uneori nejustificat, în funcţie de traducerile necontrolate sufi
cient bisericeşte şi de retipăririle grabnice ale Sfintei Scripturi, precum şi din pri
cina diortosirilor grăbite şi neliterare din această perioadă de timp.
Im perativul
unei primeniri literare şi înduhovniciri a lim bii româneşti contemporane se impune
tot mai mult, In prim ul rând ca o datorie de

onoare faţă de noi înşine.

Unitatea

lingvistică şi literară a traducerilor Sfintei Scripturi în limba rom ână trebuie să fie
respectată cu strieteţe şi în unitatea lingvistică şi literară a textelor Sfintei Scrip
turi întreţesute (atât de artistic în vechile noastre cărţi bisericeşti) cu toate textele
liturgice şi imnografice, bizantine, pe care le folosim zilnic la Sfintele Slujbe.
Spre surpriza şi bucuria noastră emoţionată, N oul Testament de la Bucureşti
în versiunea revizuită, redactată şi comentată de în a lt Prea Sfinţitul

Arhiepiscop

Bartolomeu, reaşează limba rom ână în sfinţenia şi drepturile ei naţionale, restituind
lntr-o formă literară superioară adevărurile biblice în simplitatea şi adâncimea lor
spirituală, cuceritoare şi pe înţelesul tuturor. Desigur a fost o m uncă istovitoare !>i
o luptă nesfârşită cu fiecare

cuvânt şi expresie

in parte,

pe care num ai

energia

creatoare şi forţa de transfigurare literară nelim itată a în a lt Prea Sfinţitului A rh i
episcop Bartolomeu a reuşit să o ducă la bun sfârşit,

intru preamărirea lui D um 

nezeu, Celui Sn Treime lăudat, şi a lim bii româneşti.
Acum 345 de ani, M itropolitul

Simion

apostolică să descopere acele cuvinte româneşti

Ştefan

se străduia cu aceeaşi

râv nă

pe înţelesul tuturor, conviins fiind «că

Scriptura fără înţeles iaste ca şi trupul fără suflet». «Bine ştim, zicea vrednicul de
pomenire

M itropolit,

că cuvintele trebuie să fie

ca banii, că banii aceia sunt buni

care

um blă în toate ţările, aşa şi cuvintele acelea sunt bune carele le înţeleg t o ţ i; noi
de drept aceeia ne-am silit deu cât am putut, să izvodim aşa ca să înţeleagă toţi,
iară

de nu vor

înţelege toţi, nu-i de vina noastră, ce-i de vina celuia ce-au

răsfirat ru

mânii printr-alte ţări, de şi-au mestecat cuvintele cu alte limbi, de nu grăescu toţi
într-un chip». Conştiinţa unităţii naţionale şi religioase a Românilor, înfăptuită de
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M ihai Viteazul cu sabia, in anul 1600, era dovedită acum şi de M itropolitul Simion
Stela», la 1648, cu N oul Testament în limba românească. Era desigur biruinţa D u 
hului Neamului, care niciodată nu piere.
Fără indoială. înalt Prea Sfintitul Arhiepiscop Bartolomeu îi este recunoscător
şi M itropolitului Simion

Ştefan, în

titulatura

V aduiui, precum şi tuturor color ce,
revizuit Nou! Testament în limba

căruia

este

pomenită şi

Episcopia

do-a lungul a trei secole, au tradus sau au

română.

Din toate îndrăznirile,

poticnirile şi

îm plinirile traducerilor şi tipăririlor de până acum, s-a rotunjit ca o pâine euharistică a lim bii româneşti Noul Testament al înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Barto
lomeu.
Acolo,

in singurătatea chiliei do la Sfânta

M ănăstire a

Văratecului,

înalt

Pi ea Sfinţia Sa, cutremurat de marea lui răspundere în fata lui Dumnezeu şi a tu 
turor Românilor, a înţeles, cu frângere de inimă, taina Psalmistului care mărturisea
smerit despre «Cuvintele Domnului» că sunt «Cuvinte curate, argint lăm urit în foc,
curăţat de

pământ, curăţat de şapte ori» (Psalm 111, 6).

Sfinţia Sa.

urmând

învăţătura Psalmistului, a luat

Aşijderea şi

în a lt

Prea

fiecare cuvânt românesc, pe

care l-a socotit vrednic de Noul Testament, lămurindu-1 in
curâlindu-1 de păm ânt de şapte ori, până i-a aşezat,

focul creaţiei sale şi

transfigurat,

la locul

lui de

inveşnicire in eternitatea Neamului nostru, prin Sfânta Scriptură. Şi aşa, încercând
adâncim ile Duhului i s-au adăugat înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu şi
frumuseţile

cuvântului, biruind astfel prin înalt Prea Sfinţia Sa şi limba românească

şi credinţa

strămoşească.

De aceea, nu ne sfiim să

numim N oul

Testament de la

Bucureşti, al înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu Valeriu A nania, un ade
vărat îndreptar de Credinţă, dar şi de limbă

literară

românească

înduhovnicită,

folositor deopotrivă tuturor scriitorilor şi credincioşilor Sfintei noastre Biserici.
Dar dincolo de erudiţia exegetică şi de restituirea creatore a sensurilor b i
blico originare, şi mai ales dincolo de toate semnificaţiile lui teologice sau literare
în cultura şi spiritualitatea românească. Noul
Prea Sfinţitului

Arhiepiscop Bartolomeu

tarea şi Prefaţa înţeleaptă a Prea

Testament de la

V aleriu

Fericitului

Anania.
Patriarh

Bucureşti, al

tipărit şi cu
Teoctist al

înalt

binecuvân

României, se

înscrie, mobilizator, Sn marea operă de redresare m orală a Sfintei noastre Biserici
si în prim ul rând în marea acţiune de resacralizare, de resfinţire a lim bii rom â
neşti şi odată cu ea a întregului Neam.
Tipărirea neîntinată ideologic şi cu reintroducerea vechii ortografii româneşti,
a

Noului

Testament,

ne deschide

adevărata

noastră cale de purificare naţională, spi

rituală şi harică, dar şi literară, prin limba românească, sfinţită şi adânc martirizată,
in care ne rugăm

şi vorbim cu

Dumnezeu, cu 9trămoşii

şi cu

Sfinţii

Neamului

nostru in sânul Sfintei noastre Biserici, şi pe care cu volum ul de lucru si priceperea
unei întregi comisii de diortositori, a primenit-o duhovniceşte, de unul singur, şi a
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restaurat-o in deplina ei demnitate
hiepiscop Bartolomeu.

literară

A jungând şi în America, la Centrul

şi naţională,

înalt

nostru Eparhial din

Prea Sfinţitul A r 

Detroit, N oul

Testa

ment de la Bucureşti ne-a incredintat o dată mai mult de dragostea pe care înalt
Prea Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu Valeriu A nania o poartă în egală măsură
şi Sfintei noastre Arhiepiscopii, precum şi înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Victorin.
La îm plinirea unui an de la apariţia N oului Testament de la Bucureşti şi de
la intronizarea înalt Prea Sfinţiei Sale la C luj. şi pătrunşi de cele mai sfinte sen
timente româneşti In Domnul nostru lisus Hristos, înalt

Prea Sfinţitul Arhiepiscop

Victorin, P. Cuv. Arhim andrit V icar Dr. Vasile Vasilachi, îm preună cu

toţi preoţii

şi credincioşii Sfintei noastre Arhiepiscopii, urează Înalt Prea Sfinţitului A rhiepis
cop Bartolomeu
preamărirea
Arhiepiscopie

V aleriu

A nania

lui Dumnezeu
Ortodoxă

bogate

înfăptuiri

şi apărarea

Rom ână

a

credinţei

C lujului,

duhovniceşti

noastre

V adului,

şi

şi literare,

strămoşeşti
Feleacului,

din

intru
Sfânta

precum

şi a

Ortodoxiei româneşti din Ţară şi din toată lumea.
In ceea ce ne priveşte personal, credem cu nestrămutare că Noul Testament
de la Bucureşti va rămâne, peste vreme şi dincolo de vreme, cununa de aur, ne
muritoare, dăruită lim bii literare româneşti şi N eam ului întreg, de către Înalt Prea
Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu
ales,

Valeriu

A nania

al

C lujului.

Şi

va

rămâne,

mai

sursa de transcendere spirituală a literaturii noastre naţionale din marasmul

defunctelor ideologii ale acestui sfârşit nefericit de secol şi m ileniu.
GEORGE ALEXE

MANUSCRISELE DE M U ZICA BIZAN TINA DIN MUNTELE ATHOS

(T a ■/etpofpotpa Ş7j£avTiv7j? M ooaixfj?)
T OM III — de Gregorios Stathis
Beneficiind

de o pregătire

teologică,

filologică

şi

muzicologică,

Gregorios

Stathis este astăzi un cercetător redutabil şi un cunoscut profesor de M uzicologie
bizantină şi de Cânt bizantin al Universităţii din Atena.
Activitatea

sa

ştiinţifică

s-a concretizat

în

articole,

com unicări

la

colocvii

internaţionale şi în editarea unor înregistrări discografice de referinţă. Principalele
coordonate ale activitătii sale s u n t :
— inventarierea şi catalogarea
— editarea

în

manuscriselor din M untele

cadrul Institutului

de

M uzicologie

Bizantină

A th o s ;
a unor

serii

de

discuri sub genericul «Creatori bizantini şi postbizantini» j
— dezbaterea unor probleme ale transcrierilor cântărilor din notaţie bizantină ;
— restituirea

unui

bogat

patrim oniu

începând cu exemplul din anul 1562.

laic,

consemnat

In

notaţie

bizantină,
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In

urmă cu

15 ani, Gregorios Stathis a pus bazele formaţiei «Maeştrii cân 

tului bizantin», în

fruntea căreia

a realizat numeroase înregistrări pe discuri, pe

casete şi pe CD-uri, cuprinzând creaţii ale lui Ioan CucuzeL, Balasie, Gherman al
Noilor Patre, Parthenios din Meteora etc. De asemenea, el a patronat editarea de
către

Patriarhia

ecumenică

ş i B otezul D om nului,

din

Constantinopol

Săptămâna stăntă.

a

seturilor

de

discuri : Naşterea

A c a tis tu l S lin te i C ru ci, S lu jb a SI. Simon,

P rivegherea s ă rb ă to rii Si. M aria M agclalena ş. a.
D u p ă mai multe studii ample (Exegeza v e c h ii n o ta ţii biza n tin e —

1978, Im no-

g ra lia 2n v e rs u ri de 75 silabe în cre a ţia b izan tină — 1977, A nagra m ele şi m a th im a ta riile în com p on istica biza n tin ă — 1978 ş. a.), eoninentul bizantinolog şi-a
propus un
m uzică

ambiţios plan —

b izan tină

d in

şapte volume masive ale

M u n te le

A thos.

Primele

două

catalogului M anuscrise

volum e

au apărut

de

la Atena,

în 1975 şi 1976, cel de-al IV-loa aflându-se sub tipar.
Recentul volum , apărut, al Ill-lea, prezintă o importantă sporită

pentru noi,

prin m ultitudinea datelor despre prezenţa psaltilor români, a cântărilor şi a m anus
criselor lor în
centre

Sfântul

M unte

şi despre

muzicale româneşti (Bucureşti,

permanenta

Iaşi,

legătură dintre

Buzău ş. a.) cu marile

principalele

lavre

athonite.

Catalogul descriptiv al manuscriselor de muzică bizantină din acest al treilea
volum

aparţin

m ănăstirilor

şi Iviron, cea mai bogată
cân tări .ale unor

Sf.

Cutlum uş,

in codice româneşti,

psalţi num iţi

Sf. Pavel, unde au

Pavel,

pentru a

ajuns multe dintre

fi

Stavronikita,
în

Cai'acalu,

lim ba rom ână sau

distinşi

manuscrisele

dintre

ceilalţi

realizate

la

Filothei

cuprinzând

«Vlahu»,
schiturile

este
Lacul

şi Prodromul, locuite de monahi de provenienţă română.
Cele 991 de pagini ale lucrării, apărută sub egida Institutului de M uzicologie
Bizantină din Atena, continuă în forme asemănătoare pe cele ale volum elor ante
rioare şi sunt urmate de facsimile deosebite ca realizare artistică, din materialul
parcurs

de

bizantinolog,

acordată muzicii bizantine

vast,
in

divers

şi

deosebit

de

relevant

pentru

importanţa

lăcaşurile de cult athonite. Printre aceste

facsimile

se găsesc file în limba rom ână, cu scrieTe chirilică şi cu notaţie bizantină, dovezi
ale contribuţiei româneşti

la păstrarea şi tezaurizarea dar şi la înflorirea muzicii

ortodoxe. M enţionăm câteva semnificative în acest s e n s : «începutul cu Dumnezeu
cel Sfânt al Antologiei adecă cântări ce trebuiesc unui cântăreţ preste tot anul...»
(Ms. 252 din Mănăstirea Sf. Pavel — o A n to lo g ie scrisă într«

1835— 1840), «Sca-a

diatonicească» cu note suitoare şi pogorâtoare din A n to lo g ia lui Nectarie Huşanu,
copiată

în

1915,

treilea,

tradusă

*A n to lo g ie
dupe

sau

originalurile

floare

alegire

greceşti,

de

faceri

cântări
a

bisericeşti,

feluri de (dascăli

tomul

al

(...). S-a,u

scris în Sfântul Schit Prodromul din Sf(â)n(tul) M unte A thon la an ul 1882», aflată
în aceeaşi m ănăstire athonită, la cota nr. 432, *A x io a n e pe toate glasurile, mari,
compuneri a feliuri de psalţi» din A n to lo g ia anului 1882 (din M ănăstirea Sf. Pavel
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nr. 432), începând cu axionul românesc a ierom onahului Nectarie,

«Doxologia lui

Grigorie în tâiu l cântăreţ» din E ngolpion sau flori alese de cântări bisericeşti, com
puse iar altele traduse din greceşte în româneşte de sfinţia sa părintele Nectarie
Sh(i)m(onamhul). S-au scris la anul 1907, martie 12, Sf(â)n(tul) M unte Athon, Schitul
românesc Lacu, Casa Sf(â)ntu(l) Nicolae, Ştefan leroschidiacon» (Sf. Pavel nr. 502),
m a ri ale lui Ioan

«A n ix a n d a re ie

Cucuzel traduse după

ifosul Sf(â)n(tului)

M unte

de S(fintia) S(a) Păr(intele) Nectarie Pro(topsaltul)» din codicele românesc nr. 507,
din aceeaşi m ănăstire athonită etc.
Nu putem trece cu vederea o adevărată sinopsă a cheilor glasurilor bizantine,
realizată prin facsimilarea
—

churile I— IV

policandrul

cu

având

nouă

lor din diferite m anuscrise: sub forma a patru

deasupra patru cercuri —

braţe,

având

in

interior

glasurile

formulele

păsări

autentice, copacul şi

mnemonice

de

intonare,

in cercuri concentrice, frumos împodobite şi rămase, se pare, de la Ioan Cucuzel,
al căirui nume
în

forma

apare despărtit

cadranului

solar

în silabe în cele patru cercuri

cu mai

multe

raze

intre

mici laterale

care se cuprind

sau

intervalele

şi sistemul m odal ş.a.m.il.
Un inventar al numelor autorilor riscă să se întindă pe un mare spaţiu sau
să nu cuprindă măcar m ajoritatea lor. Trebuie spus totuşi că numele marilor repre
zentanţi ai m uzicii bizantine sunt prezenţi aici cu lucrările lor cele mai importante :
Ioan

Damaschin,

Ioan

Berechet, M anuil
M anuil,

Hrisafi

Patron,

Matei

Serghie

dift

Cezareca,

din

M itilenc,

Dimitrie

Cucuzel,

Hrisafi,
cel

Nou,

Ioan

Ioan
lacov

Vatopedinul,

Cosma

D aniil

Xenos

Protopsaltul,

Ioan

Ioan

Glikis,

Cladas,

Lascari,

Hurmuz

Gheorghe

Protopsaltul,

Dohiaritul,

Protopsaltul,

Coroni,

Sinesie

Meletie

Athanasie

Balasie,

Hrisaf,

Cretanul,
Iviritul,

Sinaitul,

arhiereul,

Gherman

Ioan

C hirii
Cosma

Petru

Constantin
Neon

Hrisoverghi,

din

Marmara,

Macedoneanul,

Petru Pelponisiui, Petru Vizantie, Thcodar Focheos, Anastasie Rapsaniotul etc., etc.
Pentru
de

bizantinologii

tipul D o x o lo g ie i care

rom âni

răm ân

importante

se num eşte v ia h ic a

cântările

numite

«vluhica»,

dfn A nto Jogh io nu] scris de Andrei

din Hios, in anii 1790— 1800, sau cele care au ca autori psalti supranum iţi «V lahu».
Este cazul lui Toan V lahu, autor al unor irmoase calofonice din tomul a l doilea
al P ap ad ichiei din

1774 (nr. 132 din

fondul monastic citat), psalt despre care se

ştie până în prezent foarte puţin.
Şi pentru creaţia lui Iovaşcu V lahu pot fi aduse completări

consistente. El

apare, sub numele de Giobascus V lahu, ca autor al unui irmos calofonic, glasul I,
necunoscut până

în

prezent,

in

A n to lo g ia

din

secolul al

XVIII-lea. (Ms.

nr. 37

din M ănăstirea Sf. Pavel) şi al D o x o lo g ie i glas IV, apărută în două A n to lo g h io a n e
din acelaşi fond monastic (nr. 98 şi nr. 132).
Acestora

se

adaugă

nume

noi

de

psalti,

alcătuitori,

tălm ăcitori

în

limba

rom ână şi copişti de cântări bisericeşti. Înainte de a urm ări o trecere fugară în
revistă a acestora se im pune precizarea că toate manuscrisele prezentate sunt în
semiografie

b iz a n tin ă : rotundă,

Coislin,

Chartre,

cucuzeliană

şi

hrisantică.

Lista
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copiştilor români, care au scris in
practicate
nume

în

care

m ănăstirile

ţin de

din

greceşte şi

M untele

secolul al

româneşte, cântări memorabile,

111

Athos

dar şi

în

cele

româneşti

XlX-lea : Nicandru Ierodiaconul

cuprinde

Prodromitul,

lacov

M onahul, G avriil M onahul, Serghie Schimonahul, Antonie Ieromonahul, Isihie Iero
m onahul
şi

el

(poreclit

Somnorosul),

Somnorosul),

Paisie

Pimen

Lambru,

M onahul,

alţii

care

Inochentie,
aparţin

Procopie

secolului

(supranumit

n o s tr u :

Onufrie

Ierodiaconul, Ştefan Ieroschimonahul (pe care-1 vom întâln i şi în calitate de autor),
Eftimie Ieromonahul,
m onahul,

loachim

codioelor

rămase de

precizarea
athonite,
lăcaşuri

că

este

unele

preotul Ştefan Uazzanescu, Theodosie Luca, Inoche'ntie

Ieromonahul
la

ei

şi

fondul
din

al

lor

cântărilor

provenind

manuscrise

româneşti

etc. N um ărul

notate

ttoar

precizându-ne

A th o s : Schitul,

este
cu

dintr-o

locul

num it

impresionant
cuvinte

parte

scrierii
uneori

a

lor,

şi

ca

şi

româneşti.

lăcaşurilor
in

două

Schi
cel

al

Facetti
(te

cult

importante

Mănăstirea

românească

P rad rom u l şi S ch itu l Lacu, în acesta din urm ă o bună parte a m onahilor fiind de
origine
culegeri,

română. Cei mai m ulţi dintre aceşti
antologii

Anastasimatare,

diferite

din

Doxastare,

punctul

copişti

de

Antologhioane,

vedeîe

au
al

conştiinţa

a u to rilo r:

Stihirare,

că

alcătuiesc

Irmologhioane,

Mathimatare,

Triod-Penti-

costare, Papadichii, Engolpioane, Heruvico-Chenonicare, Prosomiare, Idiomelare, Vicerniere, Anastasimatare syntomon, Antologhioane pentru

Ceasuri, Priveghere

ş. a.

Ei găsesc soluţiile pentru a-şi nota multe cântări în codice greceşti sau în limba
greacă : «adunate do la

mai

m ulţi dascăli

şi psalti»,

«in

dialect vlahica»,

«altul

vlahica» etc.
A lături
exprimă
ei

de

copişti,

deschis

reţinem

«Gherontie

trebuie

preferinţele

numele

celor

am intiţi

pentru

ce

apar în

Dascăl român-moldovean» —

creatorii,

melurgii,

stilul

«syntomon»

codicele

athonite

autor al

rom ână a unui heruvic după

Petru Vizantie şi care poate fi

după Theodor

autor

al

A n ix a n d a re lo r

autor al

syntom on,

Focheos şi M acarie Ieromonahul,

concis.

prezentate

Ignatie Ierodiaconul —

Semenitul,

care-şi

—simplu,
de

Printre

lu c ra re :

unor doxologii traduse şi pre

scurtate după M elelie Sinasiu,
Ignatie

prelucrătorii

adaptate

Dascălul din

adaptării în

limba

unul şi acelaşi cu
în

limba

rom ână

Schitul Lacu, autor

al unor chenonice, polielee axioane, kekragarii şi al anixandarelor prelucare după
Chiriac Zaharescu din M ănăstirea

Xiropotamu. Creaţia lui va putea fi identificată

num ai prin investigarea directă a manuscriselor, multe lucrări putându-se confunda
cu

ale celuilalt

muzică bizantină

Macarie
in

caro atrage atenţia

Ieromonahul,

limba

rom ână

este cel

al

autorul

tipărite în

lui

şi

editorul

anul

celor

dintâi

cărţi

cu

1823, la Viena. U'n alt nume

M ihail M oldovitu,

autor

al unei

pasapnoarii

glas III şi a l unui heruvic, aflate in patrim oniul M ănăstirii Iviron.
Catalogul
cărţi

athonite

permite

şi investigarea

inversă,

a creaţiilor unor psalţi din ţară.

cea
V om

a

pătrunderii

în

fondul

de

găsi astfel urmele legăturii

indestructibile dintire M untele Sfânt si Ţările Române. Vom putea urmări circulaţia
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în

m ănăstirile athonite

a «facerilor»

deosebi de celălalt psalt omonim

lui M acario

Iero m onahul

num it, pentru

a-!

«Rom ânul», a celor aparţinând lui Anton Pann

Ghelasie Basarabeanu, Dimitrie Suceveanu, Visarion de la M ănăstirea Neamţ. Varlaam Barancescu, M ihalache Protopsaltul, Nectarie Frimu, Gheorghe Scofariul. Iosif
Naniescu etc. Nu-i vom trece cu vederea pe cei doi mari psalţi greci ai secolului
trecut care au activat la Bucureşti — Petre Efesiul — autor a mai multe heruvire
şi la Iaşi — Gheorghe Paraschiade, autor al A n ix a n d a re lo r, aflate in nu mai puţin
de

patru

manuscrise

din

fondul

M ănăstirii

Sf.

Pavel.

Anton

Parm

este

prezent

în fondul muzical descris cu T a tă l nostru — adevărat imn al ortodoxiei româneşti,
cu C rezul,

cu

A x io n u l, mentionate ca fiind ale lui «Antoniu Pan» şi cu

v a s ie r copiat

de Paisio I.ambru după unul

un Cata-

catat 1854 (să fie vorba de

o lucrare

necunoscută a «finului Popelei» ?). Protopsaltul ieşean, de la moartea căruia vom
comemora

in

ac^st

an

un

fondul am intit de C ântarea
eotinalele,

evloghitarele

secol — Dimitrie
la

tunderea

adaptate

Sucevcanu

—

este

reprezentat

în

că lu g ă rie , de kekragariile, heruvicele,

in

in limba

rom ână

după marii

clasici

bizantini,

athonite

este

lacov Protopsaltul, Petru Peloponisiu etc.
A

treia

a corelării
grec

perspectivă

lor, chiar dacă se află

Anastasie

devenit

ce se deschide

Va>ias,

într-un

alt

aulor

al

manuscris,

manuscriselor

la mari distante. A vem

unui
de

asupra

la

manuscris

de

M ănăstirea

la

cea

în vedere pe psaltu!

M ănăstirea

Neaont,

Xiropotamu,

Anastasie

sin

Vaias

(poate o asociere cu contemporanul său român, Filothei sin A găi Jipei).
Cea mai im porlantă contribuţie pe care o poate aduce lucrarea bizantinolo
gului grec Gregorios Stathis istoriei muzicii noastre este cea referitoare la Nectarie
Schimonahul,

considerat

timp

de

aproape

o

jum ătate

Sfântului Munte». Propunându-ne să revenim
ilustrului

reprezentant

al

m u zk ii

bizantine,

de

secol

cât mai curând
vom

consemna

«privighetoarea

asupra personalităţii
aici

larga

paletă

de

supranume sub care apare : :Nectarie Schimonahul, Nectarie Protopsaltul,

Aghioritul,

Prodromitul, Schi-Protopsaltul, Rom ânul, V lahul,

«protopsalt

Nectarie Gh.

Ionescu,

şi dascăl a tot Sfântul Munte», «Nectarie M onahul şi psaltul Sf. Schit românesc
Prodromul din Sfântul Munte», «Nectarie Ieromonahul, Protopsaltul, dascălul românoelinilor». Schiţăm

in

continuare o primă

listă

a bogatei

salo creaţii, din

necunoscută sau prea puţin cunoscută, deşi ea a fost apreciată
clusiv de psaltii greci ai tim pului : T risag hio n, A lilu ia
(în

mai

multe

variante),

axioane

dum inicale

şi

păcate

şi cultivată,

in 

de la Liturghie, A n ixa n d a re

praznicale

(în

diferite

glasuri),

B in e c u v â n tă rile În v ie r ii, C â ţi în H risto s, C/ienonice, D ogm atica (în mai multe ver
siuni), Doxastica, D oxologia, F e ric it bă rba tu l, H e ru vice d ile rite , Id io m e la r, irm oase,
k e k ra g a rii. Lum ina lină, Pasapnoaria, P olie lee le C uvânt bun şi Robii D o m n u lu i (în
mai

m ulte

\ariante), P rochim enele

săptăm ânii,

stihiri,

T ra d ic a le le , T ro p a ru l N a ş te rii şi a l B o te zu lu i D om nului,
Dum nezeu —

condacul

S uflete

al

meu,

T ro p a ru l N ă scătoa rei de

«N ăscătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te..., T ro p a ru l L itie i etc.
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Lucrarea menţionează şi manuscrise autografe ale m arelui psalt român, descendent
clin şcoala m uzicală de>la Huşi şi de la Mănăstirea: Neamţ şi multe copii în care
se găsesc cântările enumerate mai sus. M enţionăm câteva apărute chiar In tim pul
vieţii l u i : C a rte de c u n lă ri b ise rice şti p re lu cra te şi traduse d in greceşte i» rom â
neşte, S lin tia

sa S chim onahul

N e c ta rie

P ro to p sa ltu l

SI, M u n te

(1883),

A to n u lu i

E ng olpio n sau F lo ri alese de c â n tă ri b is e ric e ş ti p re lu cra te şi traduse d in greceşte
in

româneşte, dc N e cta rie .. (1884),

grcceşte

In

rom âneşte

tă r i pre scurtate
trecerea sa în
ve g h e ru l

din

de

şi traduse
eternitate

1903,

cu

E ngolpion (A n to lo g ie ) de c â n tă ri traduse d in
(1897), H e ru vico -C h e n o n ica r cup rin zând

N ectarie...
d in

greceşte )n rom âneşte

copiile cuprinzând

A n to lo g ia

din

lucrările

1907

(scrisă

la

cân

de N ectarie... (1898). D upă
sale au
Sf.

continuat

M unte

c u : P ri-

Athos,

Schitul

românesc Lacu, Casa Sfântu Nicolae), D o xa sta ru l lui Iacov Protopsaltul şi Hurmuz
Hartofilax, traduse din greceşte în româneşte de Nectarie (1908), H e ru vico -C h e n o prescurtat

n ic a ru l,
din

şi

1910, D o xa sta ru l

tradus
din

in

1929,

româneşte
m ajoritatea

(1938),
în

In d io m e la ru l

patrim oniul

(1988),

culturali

al

A n to lo g ie
M ănăstirii

Sf. Pavel. O parte a lucrărilor menţionate pot cuprinde şi «faceri» ale lui Nectarie
publicate

la

Bucureşti,

în

1898, de

Dometie

cunoscuta O, prea Irum oasă pu stie —
«care a lăsat îm părăţia
său,

şi um bla prin

Varlaam», cântare in

Ionescu.

Nu

trebuie

uitată

bine

Cântarea S lâ n tu lu i Ioasal, îm păratul Iudeii
m unţii Sinaiedului,

lim ba rom ână

căutându-1 pe stareţul

aflată şi la M ănăstirea Sf. Paivel şi 1*

Stavronichita.
Lucrarea reprezintă o dublă in v ita ţie : la realizarea unor instrumente sim ilar*
ale

culturii

noastre,

în

care să

fie descris

asemănător,

tezaurul nostru

din secolele trecute şi la investigarea codicelor athonite pentru a găsi

muzical
legăturile

trainice statornicite de-a lungul secolelor intre m ănăstirile din Athos şi oele rom â
neşti,

urm ând

exemplele

voievozilor noştri

care sunt

recunoscuţi

ca

având

cea

mai consemnabilă participare la întreţinerea, repararea şi reconstituirea lăcaşurilor
de închinăciune ortodoxă din «tîrădina M aicii Domnului».
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