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PASTORALE
LUMINA LUMII
Pastorală la sărbătoarea învierii Domnului - 2001
/V

t TEOCTIST
DIN MILOSTIVIREA LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL BUCUREŞTILOR, . '
■•

MITROPOLIT AL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI,
PATRIARI1 AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

IUBITULUI NOS TRU CLER, CINULUI MONAHAL
% ŞI DREPTCREDINCTOŞILOR CREŞTINI, HAR ŞI PACE
DE LA DIJMNEZEU-TATĂL, '
IAR DE I.A NOI, PĂRINTEASCĂ BINECUVÂNTARE
.
,

*

"Iar daca Duhul Celui ce a înviat, pe Iisus din m orţi
locuieşte în voi, Ce! ce a înviat pe H ristos Iisus din m orţi va
face vii şi trupurile voastre cele muritoare, prin Duhul Sau
care locuieşte în voi" (Rom. 8 r 11)..

Iubiţi- părinţi sluj Hori ai sfintelor altare, •
Fraţi şi surori în Domnul .Hristos,

,

" HRISTOS A ÎNVIAT!"
"lată, a venit la noi praznicul cel dorit şi mântuitor, ziua învierii Domnului
nostru Iisus Hristos, temeiulpăcii, pricina împăcării, nimicirea morţii, înfrângerea
diavolului"1. Cu aceste cuvinte întâmpină Siântul Ioan Gură de Aur această "Săr
bătoare a sărbătorilor", care revarsă bucurie şi luminează cu nădejde vie sufletele
noastre.
.
Pentru a ne apropia de înţelegerea acestei taine,,trebuie să ne îndreptăm gân
dul la iubirea lui "Dumnezeu, Care în Rai a luat ţărână din pământ, a plăsmuit-o cu
1.
Sfântul Ioan Gura de Aur, "Cuvânt la Sfintele Paşti”.-în Cuvântări la praznice'îm părăteşti.
Bucureşti, i 942. p. 212.
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mâinile Sale, a însutleţit-o cu suilarea Sa, a cinstit-o cu chipul Său şi l-a tacul pe
om. Omul, sus pe Golgota, L-a lăcut pe Dumnezeu fără chip, fără suflare, tot plin
de sânge, tot plin de răni, L-a pironit pe cruce"2. Aşadar, nu putem cunoaşte gro
zăvia păcătoşeniei omeneşti decât privind la grozăvia celor pătimite de Fiul lui
Dumnezeu, Cel întrupat din milostivire pentru fiecare dintre cei ce s-au născut şi se
vor mai naşte în această lume, zidită prin El. Căci, dacă Hristos, Domnul-şi Dum
nezeul nostru, a pătimit de bunăvoie chiar din partea omului asemenea lucruri
cumplite pantru a-1 dezrobi şi vindeca pe acesta, cumplit trebuie să fie arătat şi să
arate chipul spiritual al omului căzut în păcat.
Deci, Dumnezeu nu S-â pogorât la noi ca la nişte fiinţe bolnave de'moarte care
căutau, în suspine şi rugăciune, către Cer. Ci, aşa cum ne spune Sfântul Apostol
Pa vel, "Dumnezeu îşi arată iubirea faţă de noi prin aceea că Hristos a murit pen
tru noi pe când noi eram încă păcătoşi" (Rom. 5, 8). Ceea ce cugetului omenesc îi
va fi pururi de nepătruns - anume cum a putut însuşi Cel Neprihănit să primească
a-Şi pune viaţa pentru cei nelegiuiţi - a devenit, după sfatul cel veşnic al lui Dum
nezeu, singura cale a mântuirii noastre din răutatea păcatului şi stricăciunea
morţii. A devenit singura cale prin care Creatorul nostru a voit să ne arate nestrămutarea "iubirii Lui faţă de noi", cei ce aleseserăm, sub ispită diavolească, dar în
mod liber, fuga de Dumnezeu şi deci întunericul morţii, în locul vieţii celei fără
de hotar în lumina cea neapropiată a Feţei Lui.
Iubiţi fraţi şi surori în Domn u f
în Ortodoxie, icoana învierii Domnului ne înfăţişează din vechime pogorârea la
iad a Fiului lui Dumnezeu, sfărâmând sub picioarele Sale porţile ferecate ale iadu
lui şi trăgând la lumina vieţii cu sfintele Sale mâini pe protopărinţii noştri, zăvo
râţi în întunericul şi adâncul Locuinţei morţilor. Această iubire faţă de omul aşezat
stăpân în Rai şi această căutare neîncetată a făpturii căzute, le auzim vestite în
aceste zile în biserici: "Adam, prin înşelăciune împiedicându-se, jos s-a pogorât, în
prăpastia iadului: dar Tu, Cel ce eşti din fire Dumnezeu milostiv, Te-ai pogorât
spre căutarea lui şi, pe umeri purtându-1, împreună l-ai înviat"3. O, necuprins al
iubirii dumnezeieşti! nu a voit Stăpânul să învie decât împreună cu făptura mâi
nilor Sale. Astfel, privirii noastre duhovniceşti nu i se arată o înălţare triumfală din
mormânt a Fiului lui Dumnezeu, Care fusese cu trei zile înainte batjocorit, strivit şi
străpuns cu suliţa de cei desfiguraţi lăuntric de păcat. Ci învierea Domnului ni se
arată ca o pogorâre nespusă a Dumnezeirii întru cele mai întunecate laturi ale
existenţei create, în cele mai negre, înfricoşătoare şi respingătoare unghere ale
stării umane.
Sărbătoarea învierii Domnului este, aşadar, iubiţii mei, nu numai prilej de
veselie, ci şi de binecuvântată şi înnoită chemare spre înţelegerea pogorârii elibe
ratoare a Mântuitorului lumii şi în iadul prezent al rşutăţii, necredinţei, suferinţei
lipsite de mângâiere, al stricăciunii morale şi necunoştinţei spirituale; iad care,
deşi prădat şi biruit de Domnul nostru Iisus Hristos, tinde, totuşi, datorită
2. Ilie Mimat, Didahii la Postul-M are, E.I.B.M .O.. 1996: p. 317.
3. Penticostar, Duminica a V il-a, Can. I, cânt. VI, stih. II.
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nepăsării sinucigaşe a omului, să înghită din nou, cu lăcomie, tot mai mult din viaţa
umană, fie ea personală sau de obşte.
în bezna aceasta morală suntem datori să coborâm împreună cu Hristos toţi cei
care am fost traşi de El .afară din groapa păcatului şi a deznădejdii, la lumina cu
noştinţei Sale celei mântuitoare, întru nădejdea învierii şi a vieţii celei veşnice.
Este, aşadar, nevoie să vestim cu bucurie că acum aproape două milenii, dintr-un
mormânt - adică din adâncul singurătăţii, al întunericului, al durerii lipsirii pe veci de
orice părtăşie - a strălucit în chip nebiruit şi o dată pentru totdeauna în istoria
acestei lumi, Lumina învierii Domnului, care este şi Lumină a învierii fiecărui su
flet omenesc care părăseşte, prin pocăinţă, păcatul, pentru a se bucura cu Dum
nezeu întru împărăţia Sa.
Dreptmăritori creştini,
Dacă privim în urmă, istoria omenirii ne înfăţişează un lung şir de războaie,
de pătimiri, nedreptăţi şi calamităţi; dar, dacă privim cu luare aminte în jurul nostru,
nu putem trece cu vederea că, în ciuda crizei economice, morale şi a unor con
flicte îngrijorătoare, zările de lumină ale valorilor Sfintei Evanghelii sădesc nă
dejde. Deşi, ca ucenici ai lui Hristos cel înviat, suntem încredinţaţi că durerile şi
lipsurile cu care s-a confruntat şi se confruntă neamul omenesc sunt urmarea semeţirii luci ferice a omului faţă de Creatorul său, tot ca ucenici ai Domnului ştim că nu ne
este îngăduit să ne odihnim sufleteşte, atâta vreme cât semeni de-ai noştri rămân
străini de învăţătura lui Hristos şi de căldura Harului Său de-viaţă-dătător şi con
tinuă să cadă în laţurile pierzătoare de suflet .ale egoismului, dispreţuirii seme
nilor, lăsându-se robiţi păcatului. Ca slujitori şi închinători ai Bisericii întemeiate pe
pământ de Mântuitorul Hristos prin Duhul Sfânt, nu putem rămâne indiferenţi.
Iubindu-i şi suferind împreună cu ei, pentru că "se face bucurie înaintea îngerilor
lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăieşte" (Luca 15, 10), se cuvine ca
faptele şi vrednicia noastră să radieze în jurul nostru convingeri şi transformări lă
untrice. Căci nouă, tuturor, ni se adresează neîncetat Hristos: "Voi sunteţi lumina
lumii... Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele
voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri" (Matei 5, 14, 16).
Deci, creştinismul viu al acestor zile nu mai poate li decât cel al faptei creştine, al
pildei angajate, inspirate de iubirea lui Hristos, cel al păstrării cu sfinţenie a co
muniunii cu El şi cu Biserica Sa, cel al rugăciunii şi veghii duhovniceşti, îndeplinindu-I cuvântul: "Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii"
(Apoc. 2, 10).
A stărui în dreapta credinţă şi în dreapta făptuire, cu orice preţ, rămâne,
aşadar, condiţia de neclintit a dobândirii vieţii celei adevărate şi a împărtăşirii din
roadele Jertfei şi învierii lui Hristos. Vestindu-I cuvântul prin faptele cele bune,
prin acestea adeverim că'suntem într-adevăr "lumina lumii"; lumina sau conştiinţa
trează a unei lumi în care întunericul spiritual parcă face ca tot mai puţine realităţi
să-şi păstreze sensul: viaţa să fie doar o goană sălbatică după plăcere şi mijloacele de
satisfacere a acesteia, fărădelegea să mi mai indigneze aproape pe nimeni, ruşinea să
fie alungată, iar durerea omenească să nu mai stârnească decât arareori compătimire
sinceră şi să afle astfel vreo uşurare. Faptul că răul tinde să devină o prezenţă
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nestânjenită în lumea noastră, că anormalul este considerat normal, trebuie să ne
liniştească toate conştiinţele. Căci, a nu răspunde, după puterile proprii, vocaţiei de a
deveni "lumina lumii" \nseamnă o gravă cădere din demnitatea de mărturisitor al
învierii lui Hristos.
Iar dacă ne vom întreba care este câmpul concret al lucrării creştine in ziua
de azi, să privim mai întâi în lăuntrul nostru pentru a vedea dacă Hristos cel înviat
stăpâneşte acolo, iar dacă este aşa, El însuşi ne va deschide ochii spirituali şi inimile şi
ne va călăuzi spre acest câmp, învăţându-ne prin Duhul Sfânt şi cum să propovăduim prin faptele, cuvintele şi simţirile noastre puterea nebiruită a învierii Lui,
pentru înnoirea reală şi statornică a vieţii fiecărei persoane. Numai aşa vom învăţa
să plângem pentru nefericirea celor ce nu şi-au aliat pacea cu Dumnezeu şi cu ei
înşişi, precum a plâns Mântuitorul pentru locuitorii Ierusalimului (Luca 19, 41):
numai aşa vom vedea neputinţa noastră şi câtă nevoie avem de ajutorul ceresc în
slujirea ce ne revine, rugând pe "Domnul secerişului" sa. scoată cât mai mulţi lu
crători ai Săi, că "secerişul este mult" (Matei 9, 38); numai aşa vom şti să înTruntăm ispitele şi obstacolele, orice formă ar îmbrăca acestea, şi vom dobândi cu
rajul să împlinim legea lui Hristos; numai aşa vom fi de folos înaintării împărăţiei
lui Dumnezeu şi îndepărtării întunericului din suflete.

a

Iubiţi părinţi slujitori ai sfintelor altare şi fraţi creştini,
Cât despre locurile spre care trebuie să se îndrepte mai întâi luarea aminte a
noastră, acestea sunt: orfelinatele - unde nevinovate şi gingaşe'suflete rămân în
continuare lipsite de căldura şi ocrotirea iubirii familiale; căminele de bătrâni unde mame şi părinţi vrednici petrec întru amărăciune, uitaţi uneori de fiii lor şi de
noi, semenii lor; penitenciarele - unde cei ce se află acolo, prin pogorârea noastră
împreună cu I Iristos la ei, şi-ar schimba viaţa, spre binele lor, al familiei şi al societăţii.
Glasul creştinilor nu trebuie să rămână mut nici în faţa atrocităţilor care se săvâr
şesc în familii lipsite de lumina credinţei, atrocităţi cărora tot mai des le cad victi
me făpturile plăpânde ale copilaşilor, iar uneori şi mamele lor. Sfânta Biserică ne
cheamă, iubiţi părinţi slujitori şi fraţi credincioşi, la o mai mare responsabilitate
faţă de copiii neamului nostru, faţă de familie, faţă de felul cum se desfăşoară
viaţa ei şi faţă de creşterea morală a copiilor şi tinerilor, care vor pregătj şi vor
înălţa societatea. Dacă din această societate lipsesc însă cuvântul şi Duhul lui
Hristos, ea poate deveni o junglă, unde legile* oricât de aspre ar deveni, n-ar putea
reuşi să Iacă altceva decât să umple închisorile.
. De aceea, de la cei care nu doar se declară creştini ortodocşi, ci se şi simt
membri vii sufleteşte ai Bisericii celei vii a lui Hristos se aşteaptă multe dintre
acele lucrări salvatoare, iluminate de harul Preasfântului Duh, care să poată pune
stavilă acelor vătămări dq suflet îndreptate cu precădere spre tânăra generaţie; şi
care sunt: ispita violenţei, cruzimea, imoralitatea, păcatul contra firii, pruncucide
rea, alcoolismul, alunecarea în ucigătorul infern al drogurilor. Prin toate acestea
se exprimă de fapt dispreţul faţă de valorile vitale pe care lumea noastră, creştină
în esenţa ei, le-a cultivat de secole, ştiind că doar ele îi pot asigura dăinuirea.
Biserica noastră, iubiţii mei, nu a rămas doar o observatoare a acestor înfrân
geri şi zbuciumuri ale societăţii noastre, ci, atât cât i-au îngăduit posibilităţile şi în
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măsura în care fiii ei au înţeles s-o susţină în lucrarea ei. L-a slujit pe Hristos,
căutându-i şi alinându-le suferinţa multora dintre aceşti fraţi mai mici ai Săi şi ai
noştri. Dar, socotesc că despre formele şi greutăţile slujirii ei, nu Biserica trebuie să
vorbească, fiindcă nu lauda lumii caută ea, ci numai bucuria împlinirii cu osârdie
a lucrării izbăvitoare a lui Hristos în sânul acestui popor.
Vă împărtăşesc aceste gânduri şi îngrijorări părinteşti, la început de secol şi
de mileniu, nu pentru a adumbri în vreun fel bucuria şi lumina nepământească a
acestei zile, ci doar pentru a vă încredinţa stăruitor că oricât de mari şi multe ne-ar
fi necazurile şi durerile şi temerile, din adâncul unora ca acestea a înviat în chip
nebiruit, şi ne poate învia şi pe noi, Fiul lui Dumnezeu. Aşa ne încredinţează şi
Sfântul Apostol Pavel când scrie: "nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stă
pânirile, nici cele de acum, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălţimea, nici
adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de iubirea lui
Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru" (Rom. 8, 38, 39).
Din acest izvor vă pun la inimă acest cuvânt pastoral, rugându-L pe Mântui
torul nostru Iisus Hristos în această sfântă zi a învierii Sale din morţi să ne ajute
să ne ridicăm şi noi la viaţa cea plăcută Lui, prin participarea noastră la Ospăţul
cel Mântuitor la care ne cheamă pururea Sfânta noastră Biserică.
Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Al vostru părinte duhovnicesc,
iubitor şi pururea către Prea Sfânta Treime rugător,
fTEOCTIST,
,

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

♦vraŢA'BisemeftscA*

SC H IM B U L DE SC R ISO R I IR E N IC E
ÎN TR E PR E A FER IC IT U L PĂ R IN TE

f TEOCTIST,
PATRIARHUL B ISE R IC II O R TO D O X E R O M Â N E
ŞI ÎN TÂ ISTĂ TÂ TO R 1 A I B ISE R IC IL O R C R E Ş T IN E .
ŞI CU A LTE PE R SO N A L IT Ă Ţ I,
CU PR ILE JU L SĂ R B Ă T O R II N A ŞT E R II D O M N U L U I
ÎN A N U L 2000
Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului 2000 şi a Anului Nou
2000, întâistătătorii Bisericilor creştine, şi-au trimis - ca în fiecare an - scrisori
irenice, în care şi-au exprim at bucuria prilejuită de aceste sărbători şi au
adresat urări de sănătate, pace şi spor duhovnicesc atât personal, cât şi ierarhilor,
clerului şi fiilor duhovniceşti ai Bisericilor pe care le păstoresc. Aceste
sărbători au constituit un prilej de rememorare a contactelor directe dintre con
ducătorii bisericeşti şi Bisericile creştine din întreaga lume în acest an, scrisorile
irenice punând în lumină bogăţia .de evenim ente bisericeşti ale anului 2000.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a trimis scrisoare irenică întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori, Bisericilor Ortodoxe Orientale, Sancti
tăţii Sale Papa Ioan Paul al II-lca, Preşedintelui Conferinţei Internaţionale a
Episcopilor vechi-eatolici, Arhiepiscopului de Canterbury, Prim at al C om u
niunii Anglicane din întreaga lume, conducătorilor Bisericilor Luterane din di
ferite ţări, conducătorilor O rganizaţiilor ecumenice internaţionale, unor ierarhi
ce păstoresc în Diaspora ortodoxă, precum şi ierarhilor români din Diaspora.
Scrisoarea trimisă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist Sanctităţii
Sale Bartholomaios I, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă, Pa
triarhul Ecumenic, a avut următorul conţinut:
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«SANCTITATEA VOASTRĂ,
IUBIT FRA TE ŞI ÎMPREUNĂ SL UJITOR,
"Văzând străin ă întruparea Iui Dumnezeu, sa ne
înstrăinăm de lumea cea deşartă şi m intea spre cele dum 
nezeieşti să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe păm ânt

\

S-a pogorât, ca să ne rid ice la ceruri pe noi"

'

(C ondac din slu jb a Canonului de umilinţă
către Dom nul nostru Iisus H ristos).

întruparea Fiului lui Dumnezeu, în persoana Pruncului Iisus, ne dezvăluie
unul-dintre adevărurile ce stau la baza întregii noastre credinţe creştine, şi anume
că, "de aceea s-a înomenit Dumnezeu, ca pe om să-l îndumnezeiască". în aceasta
vedem valoarea nepieritoare a noastră ca persoane create după chipul lui Dum
nezeu şi chemate la asemănarea cu El, persoană întruchipată, în mod desăvârşit,
în Iisus ITristos, Cel Care nu se ruşinează să ne numească pe noi "fraţi" (Evrei 2,
11) şi "prieteni" (Ioan 15, 14).
Omul a fost întotdeauna, însă, mai cu seamă, în vremurile de acum, ispitit să
uite de această stare de har şi să-şi caute sensul vieţii sale în altă parte decât la
Dumnezeu. Astfel, omul contemporan a devenit un însingurat, fară a mai vedea în
cel de lângă el pe fratele şi prietenul său în Hristos, iar societatea umană să se
transforme dintr-o comunitate teoforă, într-o colectivitate secularizată şi amorfa,
într-o astfel de lume înstrăinată de Dumnezeu, Biserica este chemată, poate
mai mult ca niciodată, să-şi înmulţească talantul misiunii sale de propovăduire a
mesajului Evangheliei Mântuitorului, care proclamă virtutea supremă a iubirii de
Dumnezeu şi semeni (cf. Matei 22, 40). îmbogăţind această slujire cuvenită lui
Dumnezeu şi oamenilor, în duhul Evangheliei, acum la sfârşitul acestui an jubili
ar, când am sărbătorit 2000 de ani de la întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, pu
tem fi încredinţaţi că îl vom avea alături, şi de acum'înainte, pe Hristos însuşi şi,
astfel, v'om putea dobândi bunătăţile Sale cele nepieritoare.
Cu aceste gânduri, aşteptăm cit credinţă şi smerenie pe Pruncul Iisus,
urmând îndemnul Apostolului: "Sineriţi-vă înaintea Domnului şi el vă va înălţa "
(lacov 4, 10), şi dorim Sanctităţii Voastre, împreună cu întreaga Voastră Biserică,
pace\şi bunăvoire în anul milei Domnului 2001.
Cu frăţească întru Hristos îmbrăţişare,
t TEOCTIST
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române>>
Scrisori irenice similare au fost adresate de către Prea Fericirea Sa şi celorlalţi
îiitâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi şefilor de Biserici creştine şi perso
nalităţilor ecumenice, după cum urmează:
1.
Prea Fericirii Sale Petros VII, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii
Africi;
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2. Prea Fericirii Sale Ignatios IV, Patriarh grec-ortodox al Antiohiei şi al în
tregului Orient;
3. Sanctităţii Sale Alexei, Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii;
4. Sanctităţii Sale M axim , Patriarhul Bulgariei;
5. Sanctităţii Sale Ilia II, Patriarh Catolicos al întregii Georgii;
6. Prea Fericirii Sale A nastasios, Arhiepiscop de Tirana şi a toată Albania;
7. Prea Fericirii Sale Sava, Mitropolit al Varşoviei şi a toată Polonia;
*
8. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nikolaj al Ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei
9. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Ioan, Arhiepiscop al Kareliei şi a toată
Finlanda;
10. Prea Fericirii Sale Theodosius, Arhiepiscop de Washington şi Mitropolit
al întregii Americi şi al Canadei;
11. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Daniel, Arhiepiscop de Tokyo şi Mitro
polit al întregii Japonii;
12. Sanctităţii Sale K arekin al II-lea, Patriarh Suprem Catolicos al tuturor
Armenilor;
13. Sanctităţii Sale A ram I, Catolicos Armean al Ciliciei;
14. Sanctităţii Sale A bbuna Paulos, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Etiopiene;
15. Sanctităţii Sale M oran Baselios M arthom a M athews II, Patriarh Cato
licos al Bisericii Ortodoxe Siriene a Răsăritului;
16. Sanctităţii Sale Ignatius Z ak k a I. Ivas, Patriarh al Antiohiei şi al întregu
lui Orient, Şef Suprem al Bisericii Ortodoxe Siriene Universale;
17. Sanctităţii Sale K hanania M ardinka IV, Patriarh Catolicos al Bisericii
Asiriene a Răsăritului;
18. Graţia Sa George L eonard Carey, Arhiepiscop de Canterbury;
19. înalt Prea Sfinţitului Stephanos, Mitropolit al Bisericii Ortodoxe a Estoniei;
20. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Demetrios,-Arhiepiscop al Americii;
La,rândul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit scrisori irenice de
la întâistătători şi Şefii de Biserici mai sus menţionaţi, precum şi de la personali
tăţi ecumenice.
Redăm în continuare, în întregime, scrisorile irenice primite de către Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist:
1.
Sanctitatea Sa Barţholomaios I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului
- Noua Romă:
«Nr 1193
Prea Fericirea Voastră
Prea Fericite Părinte Teoctist,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Ungrovlahiei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române,
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Prea iubit şi mult dorit frate al smereniei în Hristos Domnul şi împreună liturghisitor cu Smerenia noastră, călduros îmbrăJişându-Vă frăţeşte în Domnul
cu 'deosebită bucurie ne adresăm prea cinstitei Voastre Prea Fericiri.
Toiag din rădăcina lui lesei a ieşit şi odihnitu-s-a peste El duhul înţelepciu
nii, duhul înţelegerii, al sfatului, puterii, cunoştinţei şi bunei credinţe. Şi în fiecare an,
prăznuim aceasta nu ca pe un fapt de mult' săvârşit, de care ne aducem doar
aminte, ci ca pe un fapt ce neîncetat se săvârşeşte în Biserica Domnului nostru
Iisus Hristos şi se va săvârşi până la sfârşitul veacurilor.
Hristos nu S-a născut numai o singură dată, acum aproape două mii de ani,
din Fecioara prea curată, în peştera Betleemului. El Se naşte şi astăzi în inimile
noastre ori de câte ori trăim existenţialiaina mai presus de fire a dumnezeieştii
chenoze. Născându-Se în fiinţa noastră, El ne descoperă judecata cea întru
dreptate, mustrarea cea dreaptă şi puterea cuvântului gurii Sale pe care-l
grăieşte petrecând pe pământ. Mai mult ca oricând, astăzi este nevoie să ne
împărtăşim şi să ne însuşim această putere a cuvântului gurii Sale, deoarece
mulţi prooroci mincinoşi s-au ivit şi cu prea vicleană înşelăciune pe cei mulţi îi
duc la rătăcire, iar vrăjmaşul cel dinainte de veci a urât binele şi pe om îl
duşmăneşte, se preface chiar în înger de lumină pentru a rătăci, dacă se poate/
până şi pe cei aleşi.
.
•
Dar Domnul nostru, Care cu dreptate încinsu-Şi-a coapsa şi cu adevăr coasta
Şi-a întărit (Is. II, 5), nu va judeca 'după omeneasca judecată, nici nu va mustra
după grăirea în deşert.
Aşadar, pregustând bucuria veacului ce va să fie, de care tot pământul se va
umple ca pe Domnul să cunoască, şi trăind în parte acest fapt în duhul comuniu
nii Sfintelor Biserici, ne adresăm prea preţuitei Voastre Prea Fericiri prietene
pentru a ne face împreună părtaşi bucuriei întrupării lui Dumnezeu, înfrupare prin
care ne-am îndumnezeit. împreună cu alcătuitorul sfintelor cântări, tuturor stri
găm cu mare bucurie:
Hristos Se naşte, slavă înălţaţi!' ■
Cu acestea, călduros îmbrăţişăm frăţeşte pe prea iubita Voastră Prea
Fericire şi pe cinstiţii Ierarhi din jurul Prea Fericirii Voastre şi duhovniceşti bucurându-ne de prea cucernicul cler şi binecredinciosul popor al Prea Sfintei
Biserici pe care o arhipăstoriţi, Vă urăm să prăznuiţi cu toţii după cuviinţă aceste
zile sfinte, să întâmpinaţi şi să petreceţi cu bucurie şi binecuvântări Anul Nou al
bunătăţii harului lui Dumnezeu.
Cu adâncă dragoste în Domnul şi Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus
Hristos, Domnul păcii, Care în Betleemul Iudeii S-a născut, şi aleasă cinstire
rămânem,
.
Al prea cinstitei Voastre Prea Fericiri iubit frate în Hristos,
s s /f Bartolomdios al Constantinopolului.»
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2. Prea Fericirea Sa Petros VII, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Alrici:
« f Petros, clin mila lui Dumnezeu Papă şi
Patriarh al Alexandriei şi al întregii A fr ic i'

,

Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Teoctist
Arhiepiscop al Bucureştilor,
>
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei .şi
Patriarh al României,
Prea iubit şi mult dorit frate în Hristos Dumnezeu şi împreună liturghisitor
cu Smerenia noastră, călduros îmbrăţişându-Vă în Domnul, cu mare şi aleasă bu
curie ne adresăm Prea Fericirii Voastre!
"Mulţumiri aducem în numele lui Iisus Hristos şi nu facem zadarnic harul
care prin El în noi s-a sălăşluit. Venirea în trup a Domnului s-a făcut, izbăvire de
moarte şi mântuire pentru întreaga zidire".
(Sfântul Atanasie cel Mare)
Cu prilejul întru-tot-cinstitelor şi de-mare-bucurie-lumii-aducătoare Praznice
ale bunei noastre credinţe - Naşterea după trup a Domnului nostru, Arătarea
Sfintei Treimi la Iordan şi Noul An al bunătăţii Domnului - , din ţara Egiptului,
care, după cuvântul celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, "a pri
mit şi a scăpat pe Hristos atunci când a fugit de mulţimile sângeroase împotriva
Lui făcute", venim în cuget (vizită) spre a cerceta pe prea cinstita Voastră Prea
Fericire prietenă şi ne rugăm Dumnezeului păcii ca întru mulţi ani să prăznuiţi
aceste prea lăudate sărbători ale poporului Lui, celei necuprinse cu mintea. Domnul
să dăruiască Prea Fericirii Voastre şi cinstiţilor Ierarhi ai Prea Sfintei Biserici
Ortodoxe Române un An Nou îmbelşugat. în toată îmbunarea cea de sus, mângâ
ierea-şi bucuria duhovnicească.
Cu toate acestea, încă o dată îmbrăţişându-Vă cu bucurie întru Domnul, ră
mânem,
Al prea iubitei şi miilt doritei Voasfre Prea Fericiri iubit frate în Hristos,
s s /f Petros al Alexandriei.»
3. Prea Fericirea Sa Ignatios IV, Patriarh grec-ortodox al Antiohiei şi al
întregului Orient:
«Nr. 94/19
Prea Fericirea Voastră,
Prea Fericite Părinte Teoctist>
Patriarh al României,
'
,
Prea iubit şi mult dorit frate şi împreună liturghisitor cu Smerenia noastră,
călduros îmbrăţişându-Vă frăţeşte în Domnul, cu deosebită bucurie ne adresăm
venerabilei Voastre Prea Fericiri!
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lată, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am învrednicit să prăznuim încă o dată
Taina bunei credinţe. Taină care este mai presus de fire, prea minunată şi întrece
toată mintea, căci Dumnezeu, Cel fără început şi necunoscut în fiinţa Sa, în trup
S-a arătat. "Şi Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava
Sa, slava ca a unuia născut din Tatăl, plin de har şi adevăr" (Ioan I, 14). Pentru
aceasta îngerii preaslăvesc, oamenii se bucură şi toate sunt. covârşite de negrăita
bucurie. "O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciunii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât
sunt de necercetate judecăţile Lui şi cât de nepătrunse căile Lui!” (Rom. I f 33). s
Dumnezeu S-a arătat în trup şi S-a deşertat pe Sine de slava Sa luând chip de rob.
Deci pe bună dreptate, Biserica îşi cheamă fiii la Praznicul bucuriei duhov
niceşti, zicând: "Hristos se naşte, slavă înălţaţi! Hristos din ceruri întâmpinaţi-L,
Hristos pe pământ înălţaţi-vă, cântaţi Domnului tot pământul!n.
Şi noi, miluiţi de Dumnezeu, ne împărtăşim din veselia duhovnicească şi bu
curia care a cuprins toate inimile. Totodată, dorim ca - după obiceiul străvechi al
scrisorilor irenice - , să venim cu gândul înainte prea iubitei Voastre Prea Fericiri
şi, îmbrăţişându-Vă frăţeşte, Vă adresăm cele mai bune urări "că S-a născut nouă
Mântuitor, Care este'Hristos Domnul, în Cetatea lui Da vid”. Rugăm fierbinte pe
Dumnezeu, în a Cărui stăpânire sunt anii şi vremurile, să Vă dăruiască un An Nou
plin de binecuvântările Cerului.
Cu acestea, călduros îmbrăţişându-Vă încă o dată cu sfântă sărutare în
Hristos Iisus, Care S-a născut, urăm prea iubitei şi mult doritei Voastre Prea
Fericiri sănătate trupului şi sufletului, întru mulţi ani! Domnul să Vă ajute ca
împreună cuII.PPSS. Arhierei din jurul Prea Fericirii Voastre să prăznuiţi în mij
locul prea cucernicului cler şi bine credincioşilor Domnului, Anului Nou şi
Botezului Domnului, precum şi multe alte sărbători în pace, dragoste şi înţelegere. '
s s /f Ignatios al Antiohiei.» *
în Damasc, Crăciunul 2000.
4. Sanctitatea Sa Alexei, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia:
«Prea Fericirii Sale,
Prea 'Fericitului Părinte Teoctist,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al. Munteniei şi Dobrogei,
Patriarhul României,
Prea Fericirea Voastră,
Hristos Se naşte, slăviţi-L;
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L;
Hristos pe pământ, înălţaţi-vă!

1

(Irm os ta Canonul N aşterii Domnului)

Astăzi, noi, toţi, cuprinşi de bucurie, slăvim împreună cu îngerii pe Prea
Bunul Dumnezeu, Cel Care ne-a arătat nouă Lumina înţelepciunii şi împreună cu
păstorii de la Betleem ne închinăm cu gândul Soarelui Dreptăţii, Cel ce S-a

t
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născu! din Fecioară, Pruncul Hristos. Fiind luminaţi de razele Slavei Sale ne
grăite, noi, asemenea învăţaţilor din Răsărit, aducem darurile noastre de mărire şi
mulţumire şi cu smerenie II rugăm pe Dumnezeu să reverse milele Sale asupra noas
tră şi în noul mileniu care începe.
Prin trimiterea în lume de către Dumnezeu a Unicului Său Fiu, s-a arătat
dragostea lui Dumnezeu către noi (I Ioan 4, 9). Din dorinţa de a realiza această
dragoste în noi, noi ne manifestăm disponibilitatea frăţească faţă de semenii noştri,
precum şi dorim şi comuniunea sufletească cu Prea Fericirea Voastră. Păitrunşi de
lumina spirituală a acestor sfinte zile, Vă felicităm din tot sufletul cu prilejul ma
relui praznic al Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi al intrării
în cel de al treilea mileniu de existenţă din mila lui Dumnezeu.
Dorind Prea Fericirii Voastre şi turmei pe care o păstoriţi revărsarea daru
rilor Pr6a Sfântului Duh, cerem rugăciunile sfinte ale Prea Fericirii Voastre, ră
mânând neschimbat cu multă dragoste frăţească întru Hristos Cel ce Se naşte.
s s /f Alexei
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia:>> ■
5. Sanctitatea Sa Maxim, Patriarhul Bulgariei:
Crăciun, Sofia 2000
«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
Vă salut frăţeşte cu ocazia jubileului a 2000 de ani de la Naşterea în trup a
Domnului nostnj Iisus Hristos şi a începutului noului mileniu.
Slăvită este sărbătoarea Naşterii lui Hristos - o zi din care începe o nouă eră în
istoria lumii şi a omqnirji! Acesta este începutul mântuirii noastre pe care îl mărtu
riseşte Sfântul Apostol Pa vel: "Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis
pe fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege” (Gal. 4, 4). Dumnezeu ne-a dat
prilejul de a exista intr-o nouă viaţă. Este vorba despre dragostea pe care a. rân
duit-o ca pe o nouă poruncă (Ioan 13, 34). Mântuiţi şi renăscuţi, cei numiţi după
numele lui Hristos sunt reînnoiţi şi desăvârşiţi prin dragostea lui Hristos, întrucât
cel care este în Hristos este noua creaţie (2 Cor. 5, 17). Prin dragostea lui Hristos el
jet parte Ici stabilirea noilor relaţii umane bazate pe pace, dreptate, milostenie,
ducând comunitatea Ici prosperitate spirituală şi materială şi la o viaţă fericită. >
Transmit Prea Fericirii Voastre cele mai sincere urări pentru un Crăciun fe
ricit cu putere şi sănătate pentru o slujire fructuoasă a Sfintei Biserici şi pentru
unitatea Sfintei Ortodoxii.
Crăciun fericit!
Fie ca anul 2001. să fie un an binecuvântat şi benefic!
s s /f Maxim
Patriarhul Bulgariei.»
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6. Sanctiatea Sa Elia II, Patriarhul Catolicos al întregii Georgii:
«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Patriarhul României,
Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate în Hristos,

m

\

Vă salut cu cordialitate la marea sărbătorire a Crăciunului şi la începutul
celui de al treilea mileniu. Omenirea este nevoită să trăiască astăzi într-o lume
într-adevăr cât se poate de specifică. Se poae spune că până acum nu s-a mai în
registrat o asemenea luptă între bine şi rău, între spiritual şi pământesc. Sperăm
însă că Dumnezeu va revărsa milostenia Sa asupra noastră şi că Domnul ne va da
dragostea şi ajutorul Său.
Fie ca pacea şi bucuria, spiritul puternic şi succesul deosebit să Vă însoţească
în toată activitatea Voastră!
Fie ca Dumnezeu sa binecuvânteze ţările şi popoarele noastre.
s s /f Elia I I
Patriarh Catolicos al întregii Georgii.»
7. Prea Fericirii Sale Anastasios, Arhiepiscop de Tirana, Durres şi a întregii
Albanii:
Tirana, Crăciun 2000
«Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
"Şi acesta vă va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, ăilcaUîn iesle” (Luca 2, 12)
In zorii, celui de al treilea mileniu, în timp ce cântăm ”Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună voire” violenţa multiplă conti
nuă să joace un rol principal în evenimentele universale şi locale. In acelaşi timp,
cei care se îngrijesc de viitorul omenirii cer cu insistenţă şi încearcă permanent să
anihileze violenţa. Mântuitorul lumii, luând trup omenesc, se opune violenţei într-o
modalitate de neconceput - ca prunc nou născut: "Şi acesta vă va fi semnul: Veţi
găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle'1.
Atât timp cât după toate probabilităţile actele de violenţă vor guverna întot
deauna viaţa omenirii, viitorul aparţine acestui "prunc” nou născut, a cărui "stă
pânire nu va avea hotar" şi a cărui "pace nu va avea sfârşit". El va fi numit.
"Dumnezeu Atotputernic, Tată veşnic, Domn al păcii" (Isaia 9, 6-7). El este Dum
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nezeul necreat, atemporal şi inimaginabil care şi-a însuşit firea noastră muri
toare, pentru a călăuzi omenirea să depăşească orice formă de forţă violentă prin
împărtăşirea din viaţa veşnică şi dragostea inefabilă.
"Cuvântul veşnic", Care a acceptat "să se manifeste ca un prunc, nou născut, ca
Dumnezeu veşnic” inspiră neîncetat lupta împotriva violenţei care afectează în mod
fatal şi universal relaţiile internaţionale, inter-comunitare şi personale. Să ne unim în
rugăciuhe şi să-L implorăm pe ”Domnul păcii”să potolească furtuna violenţei oriunde
apare aceasta, pentru ca propria Sa pace să domnească pe întreg pământul.
Bucurându-ne împreună cu toţi cei care aduc slavă Naşterii Domnului, urăm, cu
smerenie Prea Fericirii Voastre, ierarhilor şi iubiţilor clerici şi credincioşi ai
Sfintei Biserici din România, să petreceţi sfintele zile ale Crăciunului "cu bucurie şi
pace”, în spiritualitate şi sănătate. Fie ca Dumnezeu să Vă dea vigoare spirituală,
putere neştirbită şi rodnică activitate pastorală în noul an.
Rămân, cu mare onoare şi dragoste frăţească în Iisus Hristos "care s-a culcat,
în iesle pentru a noastră mântuire" şi Vă îmbrăţişez încă o dată,
Al Vostru, cu dragoste,
s s /f Anastasios
Arhiepiscop al Tiranei, Durresului şi al întregii Albanii.» '
8. Prea Fericirea Sa Sava, Mitropolit al Varşoviei şi a toată Polonia:
Crăciun 2000
«Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
Prea Fericirea voastră,
Hristos S-a născut!
"Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut, slava Lui,
slavă a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr" (Ioan 1, 14). "Şi celor
câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui
Dumnezeu" (Ioan I, 12).
*
Astăzi, la sfârşitul celui de al doilea mileniu, contemplând taina mântuirii prin
Naşterea minunată V/ Mâintuitorului nostru Iisus Hristos din Sfânta Fecioară
Maria, Vă transmit salutări cordiale cu ocazia sfinteisărbători şi Vă urez ca
Domnul să Vă binecuvânteze în noul an 2001.
Mă rog ca Domnul să Vă păzească, Prea Fericirea Voastră,împreună cu
Sfânta Biserică încredinţată grijii Voastre.
Vă rog, de asemenea, Prea Fericirea Voastră, să mă pomeniţi în rugăciunile
Voastre şi rămân, cu dragoste frăţească, fratele şi al Vostru împreună-rugător în
faţa lui Hristos.
Al Prea Fericirii Voasfre smerit rugător,
s s /f Sava
Mitropolit al Varşoviei şi al întregii Polonii.»
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9. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nikolaj al Ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei:

,

Presov, 13 dec. 2000

«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Patriarhul României,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Prea Fericirea Voastră,

Permiteţi-mi să vă transmit calde salutări cu ocazia slăvitei Naşteri a Domnului
şi Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
Mă alătur, de asemenea, rugăciunilor Voastre rugându-L pe Dumnezeu să dea
Prea Fericirii Voastre şi nouă, tuturor, spirit reînnoit şi putere deplină pentru a
sluji Sfânta Sa Biserică în acest an jubiliar.
Rămân, al Vostru în Hristos,
s s /f Nicolaj
Mitropolit al Ţinuturilor Cehe şi Slovaciei.»
10. Eminenţa sa Ioan, Arhiepiscopul Kareliei .şi al întregii Finlande:

10. 12.2000
«Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul României
Bucureşti
Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate în Hristos,
Vă salut, cu respect, cu ocazia Sărbătorii Naşterii Domnului şi Mântuitorului
nostru, Iisus Hristos şi Vă urez să aveţi parte de bucuria Sărbătorii şi de bogăţia
harului şi binecuvântării Fiului şi Cuvântului întrupat, atât pentru Prea Fericirea
Voastră personal, cât şi pentru înalta Voastră slujire arhierească spre binele Bi
sericii Voastre şi al întregii lumi ortodoxe.
Cu salutări respectuoase,
Rămân, al vostru în dragostea, lui Hristos,
s s /f Ioan al Finlandei
Arhiepiscop Ioan al Kareliei şi al întregii Finlande.»
11. Excelenţa Sa Theodosius, Arhiepiscop al Washingtonului şi Mitropolit al
întregii Americi şi al Canadei:
«Prea Fericitului Teoctist,
Patriarhul României,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Arhiepiscopul Bucureştilor
2 - B. O. R. 1-6/2001
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,

Naşterea Domnului 2000
Hristos S-a născut! Slăviţi-L!
Prea Fericirea Voastră,
Patriarh Teoctist,
Vă îmbrăţişăm cu dragostea Sărbătorii Naşterii Domnului.
Ne alăturăm astăzi corului îngerilor proclamând ”Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăivoire” (Luca 2, 14). Astăzi ne
apropiem unii de alţii şi II adorăm pe Cel care este pacea noastră. Copilul născut din
Fecioara Maria este dat lumii, de Dumnezeu, pentru a sfârşi tirania păcatului şi a
morţii. Intr-adevăr, Dumnezeu-Omul care a domnit peste întreaga creaţie încă de când
se afla în iesle, a venit pentru a desfiinţa orice diviziune şi ostilitate (Efeseni 2, 15).
Aniversând Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului nostru în triip, trăim între În
truparea şi cea de a doua venire a Sa, în slavă. între aceşti doi poli ai istoriei
mânturii suntem îndemnaţi de Evanghelia pe care o predicăm să arătăm lumii că
răul nu va fi niciodată triumfător. Sărbătorirea Crăciunului ne obligă să dezvăluim
faptul că Dumnezeu întrupat înfruntă acum ura, lupta şi nedreptatea care învăluie
lumea în întuneric. Bucuria noastră trebuie să se îndrepte spre Cel care deşertându-Se pe Sine şi luând ”chip de rob” (Filipeni 2, 7) caută acum să schimbe
mintea şi inima celor aroganţi şi vanitoşi.
Aflându-ne la Sărbătoarea Naşterii Domnului, să fim generoşi şi să transmitem
tuturor urarea fericită de viaţă veşnică. Sărbătorind pogorârea lui Dumnezeu pe
pământ şi ascensiunea noastră spre cer,'să rămânem, totuşi, vigilenţi. Prin veghere,
darul întrupării - darul naşterii lui Hristos, moartea şi învierea - nu va înceta să
fie perceput ca dătător de viaţă.
Vă transmit, în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din America,
Prea Fericirii Voastre şi credincioşilor încredinţaţi grijii Voastre pastorale, cele
mai calde urări pentru o sărbătorire plină de bucurie a Naşterii Domnului.
Cu dragoste în Hristos, al Vostru frate şi coliturghisitor,
ss/fTheodosius
Arhiepiscop de Washington
Mitropolit al întregii Americi şi al Canadei.»
12. Excelenţa sa Daniel, Arhiepiscop de Tokyo şi Mitropolit al întregii Japonii:
«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Patriarhul României,

,
,

Naşterea Domnului 2000

19

VIAŢA BISERICEASCĂ

Prea Fericirea Voastră,
. Hristos S-a născut!
Ne aflăm încă o dată la peştera Naşterii Domnului nostru, Iisus Hristos, care ne
mărturiseşte mântuirea în mijlocul nostru. Evenimentul ne aminteşte că Biserica
este rodul întrupării Sale.
Fiecare an se sfârşeşte şi vine cu Naşterea Domnului nostru adăugând ani
vieţii pe care a inaugurat-o El. Anul care vine marchează nu numai începutul unui nou
secol, ci şi al unei noi ere pentru Ortodoxia din Japonia.
Mila copleşitoare a lui Dumnezeu a fost arătată clericilor şi credincioşilor în
perioada de tranziţie de care s-au lovit, anul acesta. Ne bucurăm permanent de
venirea Domnului nostru recunoscători de îndrumarea Sfântului Duh care ne-a
călăuzit în toată perioada de tranziţie.
Vă rugăm, cu smerenie, în bucuria Naşterii Domnului nostru, să ne pomeniţi în rugăciunile Voastre pentru clericii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe din Japonia.
Să-L slăvim!
Cu dragoste frăţească în Hristos,
s s /f Daniel
Arhiepiscop de Tokyo şi
Mitropolit al întregii Japonii.»
13.
Armenilor:

Sanctitatea sa K arekin al II-lea, Patriarh şi Catolicos Suprem al tuturor

«Prea Fericitului Părinte Teoctist /,
Arhiepiscop al Bucureşţiului,
Mitropolit al Munteniei,
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
Prea Fericirea Voastră,
Iubit, frate în Hristos,
Transmitem, cu mare bucurie, Prea Fericirii Voastre ' sincere felicitări cu
ocazia sărbătorii Naşterii şi Teofaniei Domnului nostru, Iisus Hristos. într-adevăr,
avem motive speciale pentru a aştepta cu nerăbdare sărbătorirea acestui Crăciun,
întrucât el va marca începutul celui de al treilea mileniu al manifestării dragostei,
grijii şi preocupării lui Dumnezeu pentru omenire, prin întruparea Fiului Său iubit.
Lăsăm un secol în urmă cu sentimente ambigue. Acesta a fost caracterizat,
pe de o parte, de conflicte nesfârşite, dintre care unele nerezolvate încă, iar pe de altă
parte, a scos la suprafaţă posibilitatea şi inventivitatea omenirii de a găsi soluţii la
problemele cu care a fost. confruntată, îmbunătăţind în felul acesta viaţa fiinţelor
umane din întreaga lume. Soluţiile şi realizările din ultimul timp nu ar fi fost posi
bile dacă omenirea nu ar fi înţeles rolul său, aşa cum este el definit de Domnul
nostru "întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi

20

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

făcut" (Matei 25, 40). Numai în contextul culturii creştine vedem omenirea ridicându-se la provocarea stabilită de Domnul nostru, arătând dragoste şi com
pasiune faţă de toţi fiii lui Dumnezeu.
Binecuvântat este Dumnezeu care ne-a dat, în ultimul an, posibilitatea îm
brăţişării frăţeşti şi a cooperării cu Prea Fericirea Voastră, iubit frate în Hristos.
Rugăciunea noastră este ca Domnul să ne binecuvânteze şi să ne dea multe prilejuri
de a ne întâlni şi ca, împreună cu Prea Fericirea Voastră, să înălţăm rugăciuni prin
care să cerem vitalitate spirituală, şi credinţă mai puternică pentru turma Sa gân
ditoare.
Noi, conducătorii creştini ai lumii ne-am înclinat şi am slujit la ieslea Dom
nului, precum şi la Mormântul Său gol, marcând mileniul Naşterii Sale, căpătând
puteri reînnoite în afirmarea spirituală şi unificatoare a prezenţei active a Dom
nului în lume şi în rândurile noastre. Acest eveniment ne-a intensificat hotărârea de
a ne reangaja, cu entuziasm sporit, în puterea rugăciunii, pentru a învinge tarele
lumii. In anul 2001, naţiunea noastră va sărbători cea de a 1700-a aniversare a
proclamării Creştinismului ca religie de stat în Armenia. Cu această ocazie
deosebită, buzele noastre vor cânta lauda lui Dumnezeu pentru grija Sa faţă de
Bisericile noastre surori şi de întreaga omenire şi vor cere, de asemenea, binecu
vântarea permanentă pentru mulţumire şi fericire.
Vă transmitem salutări, Prea Fericirea Voastră, în această perioadă specială şi
în acest, an deosebit în viaţa Bisericii creştine, când noi şi toţi adepţii lui Hristos vor
primi cu bucurie în inimi făgăduinţă mângâietoare a îngerilor "pace pe pământ
şi bunăivoire între oameni”.
Cu dragoste frăţească în Hristos,
s s /f Karekin al II-lea
. Catolicos al tuturor Armenilor.»
14. Sanctitatea Sa Aram I, Catolicosul Armean al Ciliciei:
Antelias, Crăciun 2000
«Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist

,

Iubite frate în Hristos,
In această perioadă sfântă a anului ni se reaminteşte încă o dată de dragostea
lui Dumnezeu care ne caută şi ne mântuieşte prin Fiul Său, Domnul nostru Iisus
Hristos.
Vă scriu în timp ce ne pregătim pentru cea de a 1700-a aniversare a procla
mării creştinismului în Armenia. Creştinismul a ajuns în Armenia în secolul I, pe
când Sf. Thaddeus şi Sf. Bartholomeu, doi apostoli ai Domnului nostru Iisus
Hristos, au propovăduit vestea cea bună poporului armean. în 301, aflând-se sub
îndrumarea spirituală a Sf. Grigorie [luminătorul, Regele Tiridates al III-lea a
declarat Creştinismul religie de stat în Armenia.
Cea de a 1700-a aniversare a creştinismului armean constituie o ocazie de •
laudă şi de mulţumire pentru Biserica noastră. Sperăm ca această aniversare să
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devină, de asemenea, o A7/nr7 afe mărturisire şi slujire reînnoită a poporului nostru
în lumea sfâşiată de violenţă şi nedreptate.
Fie ca Mântuitorul Iisus Hristos să ne stimuleze şi să ne călăuzească în măr
turisirea comună pentru dreptate, pace şi reconciliere.
Al Vostru în Hristos,
s s /f Aram I
Catolicosul Ciliciei.»
15. Sanctitatea Sa A bba Paulos, Patriarhul Bisericii Ortodoxe a Etiopiei:

,

«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
România
5.01.2001
Prea Fericirea Voastră,
F3 transmit, încă o dată, cu un sentiment de mare bucurie, calde'salutări la
aniversarea unui Sfânt şi fericit Crăciun. Deşi inimile noastre se umplu de marea
bucurie a Crăciunului asemenea îngerilor şi păstorilor care cântau imnuri cereşti,
ne îngrijoreză soarta milioanelor de victime făcute de SIDA, sărăcia cruntă şi
lipsa păcii în lume. Crăciunul trebuie să fie, aşadar, o perioadă de profundă ru
găciune pentru realizarea păcii, vindecarea victimelor SIDEI şi sprijinirea plină de
generozitate a celor aflaţi în suferinţă în această lume.
Fie ca harul şi bucuria Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru, Iisus
Hristos, să domnească în frământata lume de azi.
»
Fie ca Domnul să Vă binecuvânteze,
ss/f Abba Paulos
Patriarhul Etiopiei,
Arhiepiscop de Axum şi
Echegue al Scaunului S f Tekle Haimanot.»
16. Sanctitatea sa Iîaselios M arthom a M athew s II, Catolicos al Bisericii
Ortodoxe Siriene a Răsăritului.

,

«Prea Fericitului Teoctist
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
Decembrie 2000
Prea Fericirea Voastră,
"Şi va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moarte nu va mai fi; nici plângere,
nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintâi au trecut" (Apoc. 21,4).
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îngerul Domnului care a adus păstorilor vestea cea bună de mare bucurie
pentru toţi oamenii şi steaua aflată deasupra Betleemului au vestit sfânta Naştere a
Domnului păcii şi zorii unei noi ere - o eră de reînnoire şi de mântuire.
Omenirea a fost binecuvântată prin venirea Lui. Toţi creştinii şi omenirea în
treagă au motiv de bucurie, întrucât "îi iubeşte pe ai Săi din lume" (Ioan 13, 1).
De fapt, Naşterea lui Hristos este întruparea dragostei, venirea speranţei, re
alizarea dreptăţii, restabilirea păcii.
Să ne bucurăm, aşadar, deschizându-ne vieţile marii Taine a tuturor tim
purilor. Să ne bucurăm aducând Vestea cea Bună lumii aflată în mare nevoie de
dragoste adevărată, speranţă, dreptate şi pace.
Pace, la Cuvântul lui Dumnezeu, are semnificaţia de integritate, plinătate,
binecuvântare. Pacea adevărată aduce unitatea adevărată. într-adevăr, aşa cum am
aflat de la Hristos, efortul susţinut al Domnului Păcii de realizarea reconcilierii şi
a unităţii concrete rămâne adevărata noastră misiune şi mărturisire a unităţii
Tatălui şi Fiului.
Să ne împărtăşim din cunoaşterea prezenţei constante a Dumnezeului întru
pat în mijlocul nostru şi să avem puterea necesară de a îndruma io ţi oamenii să
trăiască în pace şi în lauda lui Dumnezeu.
Cu cele mai bune urări şi rugăciuni pentru un Crăciun şi un an nou fericit,
s s /f Baselios Marthoma Mathews I I
Catolicosul Bisericii Ortodoxe Siriene din Malankara.»
*

17.
Sanctitatea Sa Ignatius Z akka I. Ivas, Patriarh al Antiohiei şi al întregu
lui Orient, Şef Suprem al Bisericii Ortodoxe Siriene Universale.

,

«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
15.12.2000
Prea Fericirea Voastră
"Iisus Hristos, ieri şi azi şi în veci, este acelaşi" (Evrei 13, 8).
Acum, la apropierea Crăciunului şi a anului nou, transmitem salutări frăţeşti şi
cele mai sincere urări de bine Prea Fericirii Voastre şi Sfintei Voastre Biserici.
Au trecut 20 de secole de la întruparea Domnului nostru, Iisus Hristos. Am
sărbătorit, de asemenea, cea de a 2000-a aniversare a Naşterii Sale. Recent, Bi
sericile noastre s-au apropiat mai mult prin dialoguri şi declaraţii comune. Efor
turile noastre comune ne-au ajutat foarte mult în această privinţă. Acum intrăm în
secolul 21. Trebuie să găsim un teren comun şi să luptăm-pentru răspândirea me
sajului Domnului nostru Iisus Hristos şi să aducem popoarele la El pentru ca ele să
moştenească viaţa veşnică prin întruparea Sa în această lume.
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'Fie ca Dumnezeul întrupat să aducă Prea Fericirii Voastre pacea divină şi să
Vă dea fericire la Crăciun şi în noul an. Urăm Prea Fericirii Voastre un Crăciun şi
un nou mileniu fericit.
Al Vostru în Domnul nostru,
s s /f Ignatius Zakka I Ivas
Patriarhul Antiohiei şi al întregului Orient
Conducător suprem al Bisericii Ortodoxe Siriene Universale.»
18.
Sanctitatea sa K hanania M ardinka IV, Patriarh Catolicos al Bisericii
Asiriene a Răsăritului:

,

«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
Iisus Hristos S.-a născut! Veniţi săi-L slăvim! Amin!
Prea Fericirea Voastră,
Iubit frate în Hristos,
Transmitem, cu mare bucurie şi pace, iubitului nostru frate, salutări în
această sfântă şi slăvită perioadă a Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru
Iisus Hristos. Biserica Universală întâmpină cu bucurie minunea venirii Darului
mântuitor şi veşnic al vieţii. Este El, care este Regele Regilor, Domnul păcii, Domnul
şi Pruncul din ieslea din Betleem. ,
în acelaşi spirit al milosteniei lui Dumnezeu faţă de întreaga omenire şi al
dorinţei Sale ca "printr-însul toate cu Sine să le împace " (Col 1, 20). Vă transmitem
cele mai călduroase salutări frăţeşti. Ne rugăm lui Dumnezeu să Vă binecuvânteze
cu abundenţă. Fie ca Domnul să Vă binecuvânteze din plin pe Prea Fericirea
Voastră şi toate acele suflete pe care Domnul le-a încredinţat grijii Voastre spirituale.
Ne rugăm Domnului să Vă binecuvânteze cu viaţă lungă şi sănătate; îl rugăm
să binecuvânteze permanenta înaintare spre pace a Sfintei Voastre Biserici. Fie ca
Domnul şi Dumnezeul nostru să Vă întărească şi să Vă dea încă mulţi, mulţi ani
rodnici.
Fie ca marea şi slăvită Lumină care străluceşte în întreaga lume să ne aducă
în atmosfera Betleemului şi să ne apropie unii de alţii, în El. Toate acestea pentru a
reuni Sfânta Sa Biserică fragmentată, mireasa Sa, pentru ca toţi să ne împărtăşim
din pacea şi dragostea lui Dumnezeu în întreaga familie umană.
Vă transmitem, în numele celor care îl slujesc cu dragoste şi fericire pe Iisus
Hristos în Sfânta Biserică Asiriană Apostolică Sobornicească a Orientului, calde
salutări şi cele mai bune urări pentru o sărbătorire fericită a Crăciunului şi pentru
un an nou prosper.'
Nk rugăm pentru pace în zilele noastre. Amin.
s s /f Khanania Mardinka IV
Patriarh Catolicos al
Bisericii Asiriene a Orientului.»
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19. Graţia sa George Carey, Arhiepiscop de Canterbury:
«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Patriarhul României

,

7 decembrie 2000
Prea Fericirea Voastră,
”Căci nu era loc de găzduire pentru e i” (Luca 2, 7).
In acest an milenial multă lume din Marea Britanie s-a concentrat asupra ne
cesităţii de uşurare a datoriilor pe care naţiunile mai sărace ale lumii le datorează
ţărilor mai dezvoltate din emisfera nordică. în centrul acestei campanii se află
dorinţa de a vedea o comuniune mai onestă între popoarele lumii şi o posibilitate mai
mare de dezvoltare a calităţii vieţii multor oameni din emisfera sudică. Şi acest,
lucru se află în centrul preocupărilor de Crăciun.
Povestea Crăciunului ne aminteşte că deşi s-ar putea ca niciodată să nu fie
loc suficient într-un han, prezenţa lui Hristos ne obligă să găsim undeva un loc de
odihnă cel puţin pentru un străin obosit. De-a lungul anilor, mulţi clerici au găsit
căi de a-i apropia pe cei cărora le venea greu să se identifice cu Biserica şi cu ceea
ce reprezintă ea. O mare parte din Biserică a bătut la uşile hanurilor care elabo
rează liniile politice (economice, culturale) pentru a întreba dacă există loc de
dezvoltare şi pentru cei marginalizaţi, aşa cum a dorit Dumnezeu.
In unele privinţe, povestea vieţii lui Iisus înainte de naştere este la fel de in' structivă pentru ecumenism ca şi viaţa Sa după moarte. Cât. loc este pentru alte
Biserici în hanul nostru ecumenic? S-ar părea că prezenţa lui Hristos ne cere să ne
aprofundăm şi să ne lărgim angajamentul ecumenic.
Fie ca acest copil nenăscut care a adus atât. de multă *generozitate şi viaţă
nouă în noi să ne facă să-L lăudăm şi să-L slăvim pe Dumenzeu în modalităţi noi
}şi necunoscute.
Al Vostru frate în Hristos,
s s /f George Carey
Arhiepiscop de Canterbury *
Episcop Preşedinte.»
20. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Stephanos al Bisericii Ortodoxe a Estoniei:
«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Patriarhul României

,

,

Talin, Naşterea Domnului 2000
Prea Fericirea Voastră,
Îmi revine, onoarea şi plăcerea de a vă transmite, cu respect şi dragoste în
Hristos, cele mai sincere şi mai cordiale salutări, cu ocazia Naşterii Mântuitoru
lui, cât şi pentru noul an, 2001.
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în momentul în care omenirea, în ciuda marilor progrese înregistrate în unele
domenii, este provocată "să-L caute pe Dumnezeu” şi, în felul acesta, viaţa ade
vărată pe pământ, îmi închipui cât de grea este povara noastră, iar astăzi mai
mult ca niciodată.
Fie ca Domnul Atotputernic, care creează totul din înţelepciune, să vă apere şi
să vă dea bogăţia harului Său, cu sănătate, viaţă lungă şi satisfacţie în misiunea
voastră spre slava sfântului Său nume şi a Sfintei noastre Biserici Ortodoxe.
Vă asigur de atitudinea noastră frăţească în Hristos, născut din Fecioara
Maria, pentru mântuirea lumii.
Al Vostru în Iisus Hristos,
s s /f Stephanos
Mitropolit de Talin şi întreaga Estonie.»
21. Excelenţa Sa Dem ctrios, Arhiepiscop al Aniericii:
Crăciun 2000
«Prea Fericitului Teoctist,
Patriarhul României
”0, credincioşi, veniţi să vecleţi locul unde S-a născut Hristos! împreună cu
Magii, regii de la răsărit, să urmăm steaua în calea e i” (Utrenia de la Crăciun).
în această perioadă binecuvântată acceptăm încă o dată invitaţia de a vedea
cu ochii credinţei miracolul din faţa noastră şi de a mulţumi pentru nemăsurata
bunăvoinţă a lui Dumnezeu. Să ne uimim de darul dragostei pure şi divine, minu
nata ofrandă a reconcilierii, darul veşnic al speranţei şi profeţiei-împlinite, adus
nouă de Dumnezeu Care s-a făcut om, s-a născut şi a fost culcat în iesle (Luca 2, 7).
Mă rog ca în noul mileniu al harului şi al compasiunii mântuitoare a lui
Dumnezeu, Ortodoxia să fie asemenea stelei care mărturiseşte Naşterea Mântui
torului şi care călăuzeşte oamenii şi întreaga creaţie spre a aduce slavă copilului
Nou născut care a venit pentru întreaga omenire.
Cele mai bune urări pentru un Crăciun fericit şi fie ca n o u l an să fie plin de
binecuvântarea lui Dumnezeu.
Rămân, cu dragoste şi stimă în Hristos,
Dumnezeu întrupat,
s s /f Arhiepiscop Demetrios.»
S C H IM B U L D E S C R IS O R I 1R E N IC E
ÎN T R E P R E A F E R IC IT U L P Ă R IN T E T E O C T IS T ,
P A T R IA R H U L B IS E R IC II O R T O D O X E R O M Â N E
ŞI ÎN T Â IS T Â T Ă T O R I A I B IS E R IC IL O R C R E Ş T IN E
ŞI (C U ) A L T E P E R S O N A L IT Ă Ţ I C U P R IL E J U L S F IN T E L O R
PA Ş T I ÎN A N U L 2001
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a trimis scrisoare irenică întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori, Bisericilor Ortodoxe Orientale, Sanctităţii Sale
Papa Ioan Paul al II-lea, Preşedintelui Conferinţei Internaţionale a Episcopilor
(
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veehi-catolici, Arhiepiscopului de Canterbury, Primat al Comuniunii Anglicane
din întreaga lume, conducătorilor Bisericilor Luterane din diferite ţări, conducă
torilor Organizaţiilor ecumenice internaţionale, unor ierarhi ce păstoresc în diaspora ortodoxă, precum şi ierarhilor români din Diaspora.
Scrisoarea trimisă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist Sanctităţii Sale
Bartholomaios I, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua Romă, Patriarhul Ecu
menic, a avut următorul conţinut:
«"Apărătorule cel mare şi Doamne, Biruitorul iadului, ca cei ce ne-am
izbăvit de moartea cea veşnică, cele de laudă aducem Ţie noi, robii Tăi şi zidirea Ta”.
(Condac din slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Iiristos)
Sanctiatea Voastră,
Iubit frate şi împreună slujitor,
Hristos a înviat!
învierea Fiului lui Dumnezeu întrupat constituie adevărul fundamental al în
tregii noastre credinţe creştine, şi anume că, nHristos a înviat din morţi, fiind în
cepătură celor adormiţi”, după încredinţarea dată nouă de Sfântul Apostol Pavel
(I Cor. 15, 20). Prin aceasta ni se descoperă valoarea noastră ca persoane create
după chipul lui Dumnezeu şi chemate la asemănarea cu El, ”fiind fii ai învierii”,
aşa cum ne numeşte însuşi Mântuitorul Hristos (Luca 20, 36).
Acest adevăr al credinţei noastre ne este, mai cu seamă, în vremurile de
acum, un ajutor nepreţuit în încercările prin care trece lumea, ca urmare a semeţirii luciferice a omului faţă de Creatorul său. Acestui om care, deşi trăieşte în lu
me, este un înstrăinat, Hristos îi aduce mesajul Său de speranţă, încredinţându-l
de dragostea Sa nesfârşită, pentru care a ales să treacă prin moarte, şi încă prin
moarte pe cruce. Marea noutate adusă de Fiul lui Dumnezeu întrupat a fost tocmai
aceea că viaţa nu se mai sfârşeşte în moarte, ci că aceasta iese biruitoare prin în 
viere, ceea ce pentru înţelegerea omenească va rămâne pentru veşnicie o taină de
nepătruns.
. Ca şi ”iconomi” ai tainelor lui Dumnezeu, noi, slujitorii Săi, suntem îndato
raţi să aducem tuturor oamenilor acest mesaj de speranţă, devenit certitudine
odată cu vestirea îngerului de la mormântul gol: ”Nu vă înspăimântaţi! Iisus [...]
a înviat! Nu este aici” (Marcu 16, 6).
La începutul unui nou secol şi mileniu, când întraga creştinătate prăznuieşte
la aceeaşi dată învierea Domnului, să ne rugăm fierbinte lui Dumnezeu, aşa cum
facem la fiecare sfântă slujbă, "pentni unirea tuturor”, ca, 'împreună, să biruim
răul, cu puterea ce izvorăşte de la Hristos Cel înviat. Să fim încredinţaţi că în
toate suferinţele şi lipsurile, în toate necazurile şi în toată strâmtorarea, prigoana sau
primejdia ”suntem biruitori, prin Acela Care ne-a iubit” (Rom. 8, 37).
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Cu aceste gânduri, cu smerenie, aducem laudă lui Hristos Domnul "Cel ce a
murit, şi mai ales Cel ce a înviat" (Rom. 8, 34) şi dorim Sanctităţii Voastre, împre
ună cu întreaga Voastră Biserică, pace şi bunăvoire.
Cu frăţească întru Hristos îmbrăţişare,
f TEOCTIST
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.»
Scrisori irenice similare au fost adresate de către Prea Fericirea Sa şi celorlalţi
întâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi şefilor de Biserici creştine şi perso
nalităţilor ecumenice, după cum urmează:
1. Prea Fericirii Sale Petros VII, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi;
2. Prea Fericirii Sale Ignatios IV, Patriarh grec-ortodox al Antiohiei şi al în
tregului Orient;
3. Sanctităţii Sale Alexei, Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii;
4. Sanctităţii Sale Maxim, Patriarhul Bulgariei:
5. Sanctităţii Sale Ilia II, Patriarh Catolicos al întregii Georgii;
6. Prea Fericirii Sale Anastasios, Arhiepiscop de Tirana şi a toată Albania;
7. Prea Fericirii Sale Sava, Mitropolit al Varşoviei şi a toată Polonia;
8. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nikolaj al Ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei;
9. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Ioan, Arhiepiscop al Kareliei şi a toată Finlanda;
10. Prea Fericirii Sale Theodosius, Arhiepiscop de Washington şi Mitropolit al
întregii Americi şi al Canadei;
1.1. înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Daniel, Arhiepiscop de Tokyo şi Mitropolit
al întregii Japonii;
12. Sanctităţii Sale Karekin al II-lea, Patriarh Suprem Catolicos al tuturor
Armenilor;
13. Sanctităţii Sale Aram I, Catolicos Armean al Ciliciei;
14. Sanctităţii Sale Abbuna Paulos, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Etiopiene;
15. Sanctităţii Sale Moran Baselios Marthoma Mathews II, Patriarh
Catolicos al Bisericii Ortodoxe Siriene a Răsăritului;
16. Sanctităţii Sale Ignatius Zakka I. Iwas, Patriarh al Antiohiei şi al între
gului Orient, Şef Suprem al Bisericii Ortodoxe Siriene Universale;
17. Sanctităţii Sale Khanania Mardinka IV, Patriarh Catolicos al Bisericii
Asiriene a Răsăritului;
18. Graţia Sa George Leonard Carey, Arhiepiscop de Canterbury;
19. înalt Prea Sfinţitului Stephanos, Mitropolit al Bisericii Ortodoxe a Estoniei;
20. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Demetrios, Arhiepiscop al Americii.
La rândul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a primit scrisori irenice de
la întâistătătorii şi Şefii de Biserici mai sus menţionaţi, precum şi de la persona
lităţi ecumenice.
Redăm în continuare, în întregime, scrisorile irenice primite de către Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist:
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1.
Sanctitatea Sa Bartholom aios I, Arhiepiscopul Constantinopolului-Noua
Romă, Patriarhul Ecumenic:
«Nr. 268
Sfintele Paşti 2001
Prea Fericite Părinte Teoctist,
Arhiepiscop al Bucureştilor
Mitropolit al Ungovlahiei şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române,
Prea iubit şi mult dorit frate în Hristos Dumnezeu şi împreună liturghisitor cu
Smerenia noastră,
Călduros îmbrăţişându-Vă frăţeşte în Domnul, cu aleasă bucurie ne adresăm prea
cinstitei Voastre Prea Fericiri!
Cu fierbinte dragoste şi adâncă cinstire adresăm mult doritei Voastre Prea
Fericiri sărbătoreasca noastră salutare şi îmbrăţişare cu prilejul sărbătorii săr
bătorilor şi praznicului praznicelor. Mânecând cu mânecare adâncă spre Biserica
lui Hristos, cântăm cântarea de biruinţă şi cu inimă bună slăvim cea mai mare
taină a credinţei noastre. Totodată, cu duhovnicească veselie, adresăm Prea Feri
cirii Voastre vestirea cea bună "Hristos a înviat!”.
Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, Care a dăruit bucuria Sfintei sale învieri femeilor de mir purtătoare şi Sfinţilor Apostoli, iar, după aceea, tuturor
credincioşilor până la sfârşitul veacurilor, să Vă întărească întru nădejde şi pu
ruri să umple sufletul prea cinstitei Voastre Prea Fericiri şi sufletele tuturor fiilor
binecredincioşi ai Prea Sfintei Biserici Române cu harul şi binecuvântarea îmbel
şugată şi neumbrită ce izvorăşte din această mare taină a învierii Sale, Prea
xFericirii Voastre, ÎÎ.PP.SS. şi PP.SS. ierarhi din jurul Prea Fericirii Voastre, cu
cernicului cler şi întregii turme cuvântătoare binecuvântată şi binecredincioasă de
sus, încredinţată spre arhipăstorire Prea Fericirii Voastre, pururi să Vă dăruiască
Domnul Cel ce a înviat lumina, adevărul şi viaţa Sa.
Aşadar, aducând cântare de preaslăvire lui Hristos Cel ce a înviat şi nouă ne-a
dăruit viaţă veşnică, ne rugăm şi Vă urăm ca în toate zilele vieţii să Vă însoţească
harul şi bucuria Lui în prea cinstita slujire pe care o săvârşiţi în Prea Sfânta
Biserică Ortodoxă Autocefală Română pentru Ortodoxia întreagă.
încă o dată îmbrăţişând pe Prea Fericirea Voastră prea iubită întru Hristos
Cel înviat,
Vă aducem bunele vestiri de bucurie şi pace care copleşesc toată mintea şi
rămânem cu fierbinte dragoste întru Domnul şi aleasă cinstire, al Prea cinstitei
Voastre Prea Fericiri iubit frate în Hristos,
s s /f Bartholomaios I al Constantinopolului.»
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2. Sanctitatea Sa Alexei, Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii: .

,

«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Teoctist
Arhiepiscopul Bucureştilor,
Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,
Patriarhul României,
Prea-Fericirea Voastră,
în aceste zile ele bucurie universală ale învierii lui Hristos, Vă salut, cu urarea
pascală pururi vie:
Hristos a înviat!
Aceste cuvinte, care conţin în sine toată esenţa vestirii celei bune a creştinis
mului, ne umplu inimile de o mare bucurie, exprimată de însuşi Domnul Iisus
Hristos: "şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de
la voi" (In. 16, 22).
Bucuria noastră prezentă depăşeşte pe oricare alta, căci noi astăzi "prăz
ii uim omorârea morţii, sfărâmarea iadului şi începătură a altei vieţi veşnice"
(Peasna a 7-a, canonul pascal). "Iisus Hristos, Cel ce a murit, şi mai ales Cel ce a
înviat, Care şi este de-a dreapta lui Dumnezeu, Care mijloceşte pentru noi! (Rom.
8, 34). în faţa noastră din nou. se deschid uşile raiului şi nimeni nu poate să ne
îndepărteze de la dragostea lui Dumnezeu.
Din suflet dorim Prea Fericirii Voastre să petreceţi în bucurie deplină acest
praznic şi să luaţi din el forţă şi vederea mântuirii turmei ce o păstoriţi şi spre bi
nele Sfintei Voastre Biserici Ortodoxe.
Cu frăţească dragoste întru Hristos cel înviat,
s s /f Alexei
Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia.»
3. Sanctitatea Sa M axim , Patriarhul Bulgariei:

,

«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Sofia, Sfintele Paşti 2001
Prea Fericirea Voastră,
Sărbătorim din nou Paştele Noului Testament şi învierea Domnului nostru
Iisus Hristos. Sărbătoarea sărbătorilor înseamnă pentru noi trecerea de la pă
mânt la cer, de la moarte la viaţa veşnică şi binecuvântată. Această biruinţă to
tală asupra puterii morţii este valabilă în toate timpurile, întrucât ITristos este
"acelaşi ieri, astăzi şi de-a pururi" (EvreiJ3, 8; cf. Apoc. I, 18).
Primele cuvinte ale Mântuitorului înviat adresate femeilor mironosiţe au
fost: "Bucuraţi-văi" (Matei 28, 9), iar când El a apărut în faţa ucenicilor Săi,
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aceştia s-au bucurat când L-au văzut, (c f Ioan 20, 20). Iar Iisus le-a spus: "Pace
vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit, şi Eu pe voi" (Ioan 20, 21). Po
runca veşnică adresată nouă este: "Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea să fie în
voi şi ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15, 11).
Astăzi, cântările din timpul slujbei sunt cele mai vesele şi mai festive.
"Aceasta este ziua pe care a fcicut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim în
ea ” (Psalm 117, 24). "Să se veselească cerurile şi să se bucure pământul şi întreaga
lume, văzută şi nevăzută, să sărbătorească".
Fie ca Domnul înviat să Vă dea putere în sănătate şi duh spre binele slujirii
Sfintei Biserici şi a unităţii Sfintei Ortodoxii.
Hristos a înviat!
Cu dragoste frăţească în Domnul înviat,

,

s s /f Maxim
Patriarhul Bulgariei.»
4. Sanctitatea Sa Ilia II, Patriarh Catolicos al întregii Georgii:
«Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Mitropolit, al Dobrogei şi Munteniei,
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Patriarhul României
Sfintele Paşti, Tbilisi 2001
Prea Fericirea Voastră, Iubit frate în Hristos,
Vă salutăm, Prea Fericirea Voastră, în noul mileniu, cu ocazia marii sărbă
tori a învierii care dorim să fie izvor veşnic de bucurie, speranţă şi dragoste pentru
Prea Fericirea Voastră şi pentru întreaga omenire.
Fie ca Domnul nostru, să liniştească lumea noastră interioară, să reconcilieze
popoarele şi statele beligerante.
înălţăm rugăciuni în Domnul pentru sănătatea Prea F ericim Voastre, pentru
viaţă îndelungată, pace şi prosperitate în Sfânta Voastră Biserică şi ţară.
Vă îmbrăţişăm cu dragoste în Hristos înviat,
s s /f Elia II
Patriarh Catolicos al întregii Georgii.»
5. Prea Fericirea Sa Hrysostom, Arhiepiscop de Nea Justiniana şi al întregu
lui Cipru:
«Prea Fericite Părinte Teoctist
Mitropolit al Ungrovlahiei,
Arhiepiscop al Bucureştilor şi
Patriarh al României,

,
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Prea iubit şi mult dorit frate şi împreună-liturghisitor, călduros
îmbrăţişându-Vă frăţeşte întru Domnul, cu deosebită bucurie ne adresăm prea
cinstitei Voastre Prea Fericiri!
Hristos, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, jertfindu-Se pe Sfânta Cruce, a bi
ruit puterea diavolului şi a nimicit tăria lui. Pogorându-Se în mormânt, El a zdro
bit legăturile Raiului şi a înviat a treia zi de la moartea Sa, intrând întru slava pe
care "o avea înainte de a fi lumea” de la Tatăl (In. 17, 5).
Prin învierea lui Hristos, a fost învins şi omorât cel mai mare şi înfricoşător
rău, moartea! Omul a fost eliberat şi izbăvit de stăpânia şi amărăciunea morţii!
Lui I s-au deschis porţile împărăţiei vieţii şi fericirii veşnice!
Pentru aceste mari faceri de bine şi daruri nepreţuite aduse nouă prin învie
rea Domnului, cerurile cu vrednicie se bucură şi pământul se veseleşte, ”toată lu
mea cea văzută şi cea nevăzută”prăznuieşte. Astăzi, îngerii şi oamenii împreună se
bucură şi prăznuiesc dumnezeieşte şi cu duhovnicească bucurie saltă şi cântă
prea cinstite sfinte cântări cuvioase.
Venind şi noi, purtători de lumină, la Hristos, Mirele Care din mormânt a
ieşit, împreună cu cetele cele iubitoare de praznic, cu bucurie prăznuim Paştele
lui Dumnezeu cele mântuitoare. Cu dor izvorât din adâncul sufletului comunicăm cu
prea cinstita Voastră Prea Fericire. Călduros, Vă îmbrăţişăm frăţeşte şi cu veselie
Vă adresăm vestirea biruitoare şi prea plăcută inimii noastre ”Hristos a înviat!”.
Totodată, înălţăm Izbăvitorului nostru, Care din morţi a înviat, fierbinte ru
găciune să vă ţină sănătos întru mulţi ani, să Vă întărească cu puterea Sa cea
atotputernică şi să încununeze cu succes, cinstire şi slavă, luptele strălucite pe
care de-Dumnezeu-păzita Voastră Prea Fericire le purtaţi pentru Prea Sfânta
noastră Biserică Ortodoxă.
Rugându-Vă să binevoiţi a transmite călduroasele noastre salutări pascale şi
fierbinţile noastre urări praznicale cinstiţilor ierarhi din jurul Prea Fericirii
Voastre, rămânem
Al prea cinstitei Voastre Prea Fericiri, iubit frate în Hristos, Domnul cel
înviat,
s s /f Hrysostomos al Ciprului
în Sfânta Arhiepiscopie a Ciprului
Sfintele Paşti 2001.»
6. Prea Fericitul Hristodoulos, Arhiepiscop al Atenei şi a toată Grecia:
«Nr. 1206

,

Prea Fericite Părinte Teoctist
Arhiepiscop al Bucureştilor,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi
Patriarh al României,

_
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Prea iubit şi mult dorit frate în Hristos Dumnezeu şi împreună liturghisitor
cu Smerenia noastră, călduros îmbrăţişându-Vă în Domnul cu aleasă bucurie ne
adresăm Prea Fericirii Voastre!
”Astăzi toată făptura se bucură şi se veseleşte,
că Hristos a înviat şi iadul s-a robit!”
Iată, încă o dată a strălucit Ziua cea purtătoare de lumină a învierii, prea
luminoasă, răsărind în inimile noastre, strălucind şi luminându-ne mintea şi cu
getul! Iată, Domnul Care S-a pogorât până la Iad, prădându-l şi omorându-l cu
strălucirea Dumnezeirii şi umplând cele de dedesubt cu lumina cea neînserată,
acum prin slăvită Sa înviere revarsă din belşug lumina Harului Său necreat până în
adâncul necercetat al inimilor noastre, cufundate în întunericul păcatului. Mulţu
mită neţărmuritei iubiri de oameni a Domnului, ne-am învrednicit să prăznuim
încă o dată paştele duhovniceştei desfătări, cu sufletele pline de cerească bucurie
prea luminosul Praznic al praznicelor, care lumii mântuire a răsărit.
într-adevăr, toate s-au umplut de bucurie, toate câte au cunoscut minunea
învierii. Hristos Mântuitorul nostru, Soarele dreptăţii, din Mormânt a răsărit şi cu
lumina învierii Sale bucurie a adus tuturor, duhovnicească veselie dăruind lumii.
Noi, şi tot. poporul Domnului, cu ochii sufletului plini de credinţă, am văzut şi
vedem învierea lui Hristos şi ne simţim inimile şi viaţa pline de negrăită bucurie.
Este bucuria învierii care, ca o suflare de viaţă dătătoare, ne dă putere să ducem
mai departe lupta noastră duhovnicească împotriva păcatului şi patimilor până la
biruinţa cea din urmă. De aceea, buzele credincioşilor cu inimă veselă înalţă cân
tarea victoriei credinţei: ”Hristos a înviat!" şi întreaga Biserică cu picioarele ve
sele saltă pentru că a auzit glasul Mirelui ei întru slavă strălucind din mormânt
şi zicându-i: "Bucură-te”.
Şi noi am auzit vestea ridicării din morţi a lui Hristos, veste care a făcut, să
fie alungată întristarea. Pe această vestire Ne întărim credinţa ca pe o stâncă tare
şi neclintită. Punându-ne toată nădejdea în această vestire, cu bucurie negrăită,
glas înălţând şi grăind, cu sfântă îndrăznire vestim tuturor, celor de aproape şi
celor de departe, că Hristos a înviat şi, prin învierea Lui, vieţii veşnice părtaşi ne
facem!
Din inimă, ne dorim şi-ne rugăm ca Domnul Cel înviat să facă cunoscute
căile vieţii întregului neam omenesc, să reverse peste noi duhovniceasca bucurie
şi să ne sfinţească întru adevărul Său, ca să ne învrednicim de darea cea bună şi
darul desăvârşit, al lui Dumnezeu, de viaţa veşnică în Hristos Iisus, Domnul nostru.
Astfel, rugându-ne începătorului şi Desăvârşitorului credinţei noastre şi cu
aleasă bucurie prăznuind Paştele Domnului, ne folosim de acest prilej pentru a
transmite Prea Fericirii* Voastre cordiale omagii frăţeşti pascale. Cu toată dra
gostea îmbrăţişăm în cuget Prea Sfânta Biserică al cărei întâistătător sunteţi şi
Vă dorim să Vă dea Domnul toată biruinţa în credinţă şi fapte, spre lauda şi slava
întemeietorului ei, Care până la moarte şi îngropare smerindu-Se a înviat din
morţi! .
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Cu acestea, încă o dată călduros îmbrăţişându-Vă întru Domnul, cw sfântă
sărutare praznicală, rămânem
Iubit frate în Hristos,
Hristodoulos al Atenei
Preşedinte
în Atena, /<3 27 martie 2001.»
7. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nikolaj al Ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei:

,

«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Patriarhul României,
Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
Arhiepiscop al Bucureştilor

6 aprilie 2001

Prea Fericirea Voastră,
Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
\

„

Permiteţi-mi să Vă transmit salutări cu ocazia sărbătorii învierii lui Hristos,
Sărbătoarea Sărbătorilor, aşa cum afirmăm în cântările noastre liturgice în
această perioadă binecuvântată.
Biserica Ortodoxă sărbătoreşte învierea lui Hristos într-un mod special şi
deosebit de semnificativ, întrucât învierea Sa este speranţa şi garanţia vieţii noastre
veşnice cu Hristos.
Să ne bucurăm de începutul vieţii noastre veşnice cu Hristos.
Să ne bucurăm de începutul vieţii noi şi veşnice pe care o dă Prea Fericirii
Voastre, clericilor Voştri şi oamenilor, daruri spirituale pe care Biserica Voastră le
' va mărturisi cu fermitate în cadrul Sfintei Ortodoxii din lumea de azi.
Cu dragoste în Domnul şi salutări în Hristos înviat,
Al vostru în Hristos,
s s /f Nikolaj
Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din
Ţinuturie Cehiei şi Slovaciei»
8. înalt Prea Sfinţitul Ioan, Arhiepiscopul Kareliei şi al întregii Finlande:
«Prea Fericitului Teoctist
Patriarhul României

,

Hristos a înviat!
' Vă salut cu cordialitate, Prea Fericirea Voastră, în aceste zile luminoase (de
Sfintelor Paşti. Mesajul învierii Domnului şi Mântuitorului nostru ne dă speranţa
şi bucuria care ne întăresc.
/
3 - B. O . R. 1-6/2001

*
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Sunt cu Prea Fericirea Voastră şi cu Sfânta Voastră Biserică în rugăciune şi
inimă, participând astfel la aniversarea sărbătorii sărbătorilor.
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Rămân al Vostru în Domnul înviat,
s s /f Ioan
Arhiepiscop al Kareliei şi al întregii Finlande
Sfintele Paşti 2001»
9. Prea Fericirea Sa Theodosius, Arhiepiscop de Washington şi Mitropolit al
întregii Americi şi al Canadei:
«Prea Fericitului Teoctist
Patriarhul României

,

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Prea Fericirea Voastră, Iubit frate şi coliturghisitor în Hristos,
Vă salut cu bucurie în această zi luminoasă a învierii Domnului. în această
zi fericită suntem chemaţi de Hristos însuşi să ne împărtăşim din noua şi veşnica
viaţă pe care El a câştigat-o pentru noi prin biruinţa Sa asupra păcatului şi a morţii.
Proclamarea biruinţei lui Hristos asupra păcatului şi a morţii este o vocaţie pe
care o împărtăşesc toţi creştinii şi de care răspundem cu toţii. Proclamarea noastră
trebuie să fie, aşadar, obligatorie şi convingătoare. Cuvintele şi faptele noastre trebuie ■
să reflecte adevărul biruinţei lui Hristos asupra păcatului şi a morţii. Acest lucru cere
ca toţi să fim reflecţii ale vieţii noi, ale învierii. Rugăciunea mea este ca Domnul înviat
să continue să Vă binecuvinteze şi să vă întărească pe Prea Fericirea Voastră şi pe
toţi cei încredinţaţi grijii Voastre pastorale în mărturisirea slăvitei Sale învieri.
Cu dragoste frăţească în Domnul înviat,
s s /f Theodosius
Arhiepiscop de Washington şi
Mitrdpolit al întregii Americi şi al Canadei»

\ •
10. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel, Arhiepiscop de Tokyo şi Mitropolit ,
al întregii Japonii:
*

,

«Prea Fericitului Teoctist
Patriarhul României,
Arhiepiscop al Bucureştilor

Sfintele Paşti 2001
Prea Fericirea Voastră,
Hristos a înviat!
Atunci când imnurilex neîncetate ale învierii Domnului nostru se revarsă din
inimile noastre, ştim că aceeaşi bucurie a fost primită de Apostoli şi de femeile
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mironosiţe, când au descoperit că Hristos înviat se afla în mijlocul lor. Este bucuria
supremă a Bisericii, când noul Israel a făcut o călătorie pascală călăuzit de Sfân
tul Duh.
Vă salut cu bucuria Sf. Paşti în numele clerului, ca şi al credincioşilor Bise
ricii Ortodoxe din Japonia. Trecând printr-un an de tranziţie, Paşîele actual ne-a
adus bucuria cunoaşterii faptului că suntem noul popor al lui Dumnezeu, Biserica
Ortodoxă, şi că în mâinile lui Dumnezeu suntem în siguranţă.
Nu numai că Vă urăm un Paşte fericit, dar Vă şi rugăm, cu smerenie, să
înălţaţi rugăciuni pentru creşterea pe mai departe a Bisericii în spiritul învierii ’
Domnului nostru.
Adevărat a înviat!
Cu dragoste frăţească în Hristos,
s s /f Daniel
Arhiepiscop de Tokyo şi
Mitropolit al întregii Japonii»
11. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit D em etrios, Arhiepiscop al Americii:
«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Patriarhul României

,

Sfintele Paşti 2001
"Să aducem ofrandă Lui, Care a suferit şi a înviat pentru noi... Să ne aducem
pe noi, aVtitul cel mai preţios pentru Dumnezeu şi cel mai potrivit... Să ne recu
noaştem Demnitatea; să ne cunoaştem puterea Tainei şi pentru ce a murit Hristos".
Sf. Grigore de Nazianz
Prea Fericirea Voastră,
Hristos Anesti! Vă transmit, în bucuria cosmică a Sărbătorii Sărbătorilor,
calde salutări şi urări cordiale de bucurie şi reînnoire.
La această sărbătoare a slăvitei învieri a lui Hristos în noul mileniu putem
ajunge la Izvorul divin din care izvorăsc inocenţa şi noile începuturi şi putem de
veni persoane noi legate mai strâns de Dumnezeu care urmează noile căi ale vieţii.
Să recunoaştem demnitatea pe care o revarsă asupra noastră prin dragostea
Sa părintească şi care duce Creaţia Sa la porţile raiului prin puterea convingeri
lor credinţei noastre. Fie ca lumea să se întoarcă, cu mulţumire, la Dumnezeu,
prin puterea exemplului nostru, a vieţii noastre ca dar al comuniunii cu El.
Mă rog lui Dumnezeu ca slujirea Voastră să continue să fie o mărturisire pu
ternică a bucuriei şi a vieţii create de Domnul înviat.
Rămân, cu dragoste şi stimă în Hristos înviat,
s s /f Demetrios
Arhiepiscop»
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12. Sanctitatea sa Karekin al II-lea, Patriarh Suprem Catolicos al tuturor
Armenilor:
«Prea Fericitului Teoctist I,
Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Bucureşti, România
5 aprilie 2001
Prea Fericirea Voastră, Iubit frate în Hristos,
Hristos a înviat!
•
Binecuvântată fie învierea lui Hristos!
Vă transmitem cu cea mai mare bucurie şi mulţumire sincere felicitări şi urări de
bine cu ocazia sărbătorii slăvitei învieri a Domnului nostru Iisus Hristos.
Suntem convinşi că nu este o pură coincidenţă că anul acesta toate Bisericile
creştine din întreaga lume sărbătoresc Sfintele Paşti în aceeaşi zi. Credem că prin
căile Sale tăinuite, Dumnezeu vrea ca în primul an al celui de al III-lea mileniu să
ne unească pe toţi în mesajul Paştelui, al biruinţei asupra morţii, rostit tare şi clar în
întreaga lume:
"Unde îţi este moarte biruinţa?
Unde îţi este moarte, boldul tău?" (I Cor. 15, 55)
Intr-adevăr, darul unei vieţi mai depline şi făgăduinţă vieţii veşnice sunt cele
mai preţioase binecuvântări pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra noastră. Ele
dau un nou înţeles şi sunt pietrele de temelie ale predicii noastre şi a slujirii oficiate în
numele Domnului. Contextul veşniciei este însăşi fiinţa întâlnirii şi unităţii noastre
cu Dumnezeu şi cu semenii noştri.
Biserica şi poporul armean sunt impresionaţi de faptul că festivităţile so
lemne de anul acesta coincid cu cea de a 1700-a aniversare a declarării creştinis
mului ca religie de stat în Armenia. Am fost numiţi "Biserică martiră". Este ade
vărat că în cursul istoriei noastre eroice am trecut adeseori prin valea morţii.
Totuşi, credinţa în Domnul nostru înviat şi făgăduinţa Sa pentm viaţa veşnică ne-au
salvat de moarte şi distmgere, de disperare şi renunţare.
Astăzi, lumea aşteaptă de la noi un nou suflu şi o nouă sursă de speranţă pentm
a-şi rezolva vechile şi noile probleme, tensiuni şi încercări. Suntem hotărâţi,
împreună cu toţi clericii noştri devotaţi, să respectăm cu fermitate credinţa în
veşnicie şi în viaţa veşnică în Iisus, să oferim lumii o nouă imagine, un nou înce
put şi o speranţă reînnoită.
Cu salutări şi dragoste frăţească,
v
s s /f Karekin II
Catolicos al tuturor armenilor»
13. Sanctitatea Sa Aram I, Catolicos Armean al Ciliciei:
«Prea Fericitului Părinte Teoctist

,

Antelias, Sfintele Paşti 2001
Iubit frate în Hristos,
Vă salut. în numele Domnului nostru Iisus Hristâs!
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Pregătindu-ne să aniversăm învierea Domnului nostru Iisus Hristos, aş dori
să mă alătur bucuriei spirituale, speranţei şi credinţei Prea Fericirii Voastre şi a
iubiţilor voştri credincioşi. De fapt, anul acesta toate Bisericile şi tradiţiile creş
tine vor sărbători patimile şi învierea Domnului în aceeaşi zi, datorită coincidenţei
calendarelor răsăritene şi apusene. Este o mare bucurie să vezi toate Bisericile
lumii rugându-se împreună la aceste Sfinte Paşti, sărbătorind în acelaşi timp ma
rea biruinţă a vieţii asupra morţii. Acesta este, într-adevăr, un semn de mare spe
ranţă şi de unitate la începutul noului mileniu. Ferma mea speranţă este ca
această sărbătoare comună să conducă Bisericile spre mărturisirea unită şi arti
cularea comună a credinţei noastre unice într-o lume în care reconcilierea şi uni
tatea au devenit un imperativ urgent de supravieţuire a umanităţii şi creaţiei.
2001 este un important punct de răscruce în istoria Bisericii Ortodoxe
Armene. Biserica noastră din întreaga lume sărbătoreşte cea de a 1700-a aniver
sare a botezului poporului armean. Vă rog cu smerenie să participaţi într-un fel
sau altul la această sărbătorire, să împărtăşiţi bucuria şi speranţa noastră şi să
vă rugaţi pentru Biserica Ortodoxă Armeană în strădaniile ei de reînnoire a măr
turisirii sale în lumea de azi.
Fie ca învierea lui Hristos să devină o sursă de reînnoire pentru toate Bise
ricile noastre.
•"
Al Vostru în Hristos,
s s /f Aram I
Catolicos al Ciliciei»
14.
Sanctitatea Sa Ignatius Z akka I. Ivas, Patriarh al Antiohiei şi al între
gului Orient, Şef Suprem al Bisericii Ortodoxe Siriene Universale:
«Prea Fericitului Părinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
27 martie 2001
Prea Fericirea Voastră, '
'
învierea Domnului nostru este o făgăduinţă de viaţă nouă şi de nouă speranţă.
Aceasta este cea mai mare răsplată pe care o dă Dumnezeu celor care îl slujesc.
Fundamentul credinţei creştine este Hristos răstignit, îngropat şi înviat în putere
slăvită. în acest nou mileniu, Paştele este sărbătorit de toţi creştinii în aceeaşi zi,
drept pentru care, să ne bucurăm împreună şi să declarăm din toată inima că
Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a înviat din morţi. Acest mesaj ne
uneşte fară un interes personal. Fie ca Domnul nostru Iisus Hristos să ne dea cele
mai bogate binecuvântări ale dragostei şi bucuriei Sale nepieritoare nu numai la
acest Paşti din noul mileniu, ci în fiecare zi a vieţii noastre.
Cu ocazia Paştilor din noul mileniu, transmitem salutări frăţeşti şi urări de bine
Prea Fericirii Voastre şi Bisericii Voastre. Ne rugăm Domnului să Vă dea sănătate şi
viaţă îndelungată pentru'a Vă conduce Biserica încă mulţi ani de acum înainte.
Cu cele mai bune urări, al Vostru în Domnul,
s s /f Ignatius Zakka I. Iwas
Patriarhul Antiohiei şi al întregului Orient,
Conducătorul Suprem al Bisericii Ortodoxe Universale Siriene»
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15. Sanctitatea Sa K hanania M ardin kha IV, Patriarh Catolicos al Bisericii
Asiriene a Răsăritului:
«Prea Fericitului Patriarh
al Bisericii Ortodoxe Române
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Auzim pretutindeni proclamarea minunată a învierii Domnului şi Mântui
torului nostru Iisus Hristos. Aceasta se face în cadrul Bisericii biruitoare. Ne ală
turăm şi noi glasurile Bisericii şi declarăm că Domnul vieţii noastre a învins moartea.
Lumea priveşte cu îngrijorare spre Biserica Domnului nostru pentru a găsi în ea
puterea înnobilatoare a Celui care şi-a dat viaţa pentru Biserica Apostolică. Ea este
singura sursă a vieţii în care sălăşluiesc unicitatea, unitatea, dragostea, speranţa şi
liniştea. Drept pentru care noi, în calitatea noastră de slujitori ai Domnului Iisus
Hristos, trebuie să luptăm pentru împlinirea poruncilor date nouă în ultimele Sale cea
suri pe pământ, "...pentru ca toţi să fie una..." (Ioan 17, 11, 22). Dezvăluirea Sfintei
noastre Credinţe Apostolice, mărturisindu-ne încrederea în Iisus Hristos, este o
obligaţie, pentru ca Biserica să prezinte lumii unitatea în dragoste şi pace.
Domnul nostru Iisus Hristos a înviat! Nu ocolim acest mare mesaj în predicarea Sfintei Cruci, întrucât suntem mântuiţi de El, de puterea lui Dumnezeu (I Cor.
1, 18). Domnul nostru ne urează bun venit, cu braţele larg deschise. El S-a rugat
pentru noi. Trebuie să acceptăm provocarea Sa. Să luptăm împreună pentru a de
veni o Biserică unită a lui Hristos, Domnul nostru!
Iubitul nostru frate în Hristos, "Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este
atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră" (I Cor. 15, 14).
Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Vă transmitem, din partea credincioşilor comunităţii noastre, cele maţ bune
urări pentru o înviere binecuvântată. Fie ca Domnul şi M ântuitorul nostru înviat, .
Iisus Hristos, să Vă binecuvânteze şi să Vă îmbogăţească spiritual! Fie ca Domnul
să Vă dea viaţă îndelungată! Amin. Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
s s /f Khanania Mardinkha IV,
prin mila lui Dumnezeu
Patriarh Catolicos al Bisericii Asiriene a Răsăritului
Scrisă în chilia noastră patriarhală
Monrton Grove, Illinois
învierea Domnului nostru, 2001»
16. Sanctitatea sa Papa Ioan P aul al II-lea:
«Prea Fericirii Sale,
Prea Fericitului Părinte Teoctist
Arhiepiscop al Bucureştilor şi
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

,

"Nu vă temeţi. Căutaţi pe Iisus, Cel răstignit? Nu este aici; a înviat... va merge
înaintea noastră în Galileea - acolo îl veţi vedea" (Mt. 28, 5-7).
Prin aceste cuvinte, îngerul Domnului mângâie în dimineaţa Paştilor pe
femeile sosite la mormânt. Şi, de atunci, aceleaşi cuvinte sunt. şi mângâierea noastră.
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Câţi bărbaţi şi femei îşi petrec viaţa întreagă într-o situaţie de robie, de
teama morţii, toţi sunt chemaţi să participe, prin credinţă, la biruinţa Celui care
a călcat moartea (cf. Evr. 2, 14-15). El, Care a suferit încercarea, este în măsură
să ajute tuturor celor ce sunt încercaţi (c f idem, 18); El, Care a făcut neputin
cioasă puterea morţii, este singurul care poate reînvia dragostea şi iertarea care
slăbesc, poate să redea voce dreptăţii care tace, să restabilească pacea încălcată,
să facă să strălucească din nou adevărul despre om şi despre lume.
Cuvintele îngerului răsună pentru toţi; ele rămân aceleaşi pentru toţi oame
nii, în toate timpurile: "Nu vă temeţi". începând cu zorii învierii, bucuria şi nă
dejdea îşi arată razele strălucitoare.
în acest, an 2001, primul din cel de-al treilea mileniu, creştinii din Orient şi
din Occident serbează Paştele la aceeaşi dată. Această sărbătorire în aceeaşi zi
va fi o expresie grăitoare a credinţei lor în Iisus Hristos şi ea îi va apropia şi mai
mult pe unii de alţii. Nu este oare aceasta o invitaţie insistentă şi un semn puter
nic că Duhul înţelepciunii grăieşte tuturor Bisericilor şi Comunităţilor bisericeşti
pentru ca ele să-şi continue eforturile în vederea ajungerii la o dată comună pentru
sărbătorirea Praznicului Praznicelor? Această mărturie a împăcării ar sprijini
arătarea către lume a faptului că Biserica lui Hristos este "casa şi şcoala comu
niunii" (Novo millennio ineunte, n. 43). Umplut de această nădejde pascală, vă
asigur, iubit Frate, de sentimentele mele de dragoste frăţească. t
Vatican, 6 aprilie 2001-12-04
s s/f Ioan Paul al II-lea»
17. Eminenţa Sa Jo ris A.O.L. Vercam m en, Arhiepiscop de Utrecht:
«Duminica Floriilor 2001
Prea Fericirea Voastră,
Aşa cum au pornit femeile spre mormântul Domnului Iisus în zorii zilei de
Paşti, aşa o facem şi noi, destul de des. împărtăşim ideea că pacea şi reconcilie
rea dintre oameni şi popoare nu sunt. încă desăvârşite. împărtăşim, de asemenea,
durerea existenţei nedreptăţii şi violenţei.
"Nu vă înspăimântaţi" (Marcu 16, 6), sunt. cuvintele inspiratoare adresate
nouă în noaptea Sfintelor Paşti. "Va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo
îl veţi vedea, după cum v-a spus” (Marcu 16, 7).
încrezători în făgăduinţă Sa, noi putem fi, în această lume, mărturisitori ai
dragostei Sale care vindecă orice stricăciune.
Recunoscători pentru frăţia noastră în credinţă, aş dori să salut pe Prea Fe
ricirea Voastră, munca Voastră şi pe toţi cei uniţi cu Prea Fericirea Voastră în slu
jire şi diaconie şi Vă salut la sărbătorirea Paştelui cu aceste cuvinte apostolice:
”însuşi Domnul nostru Iisus Hristos şi Dumnezeu Tatăl nostru, Care ne-a iu
bit pe noi şi ne-a dat, prin har, veşnică mângâiere şi bună nădejde, să mângâie
inimile voastre şi să Vă întărească la tot lucrul şi cuvântul bun” (II Tes. 2, 16, 17).
”Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toţi” (3, 18).
s s /f Joris A.O.L. Vercammen
Arhiepiscop de Utrecht.»

,
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18.
Europene:

Rev. Dr. Keith Clem ents, Secretar General al Conferinţei Bisericilor

,

«Prea Fericitului Părinte Teoctist
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
Geneva, Sfintele Paşti 2001
Prea Fericirea Voastră,
Hristos a înviat!

,

"

,

"Astăzi Hristos a strălucit din mormânt ca din camera nunţii şi a bucurat
femeile spunând: vestiţi-i pe apostoli
Vă mulţumim foarte mult în numele Conferinţei Bisericilor Europene pentru
salutările frăţeşti transmise cu ocazia Sfintei şi slăvitei Sărbători a învierii din
morţi a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu "a co
borât din mormânt şi a distrus puterea morţii. S-a ridicat cu biruinţă şi d spus:
Bucuraţi-Vă, femeilor mironosiţe, a dat pacea Sa Apostolilor şi învierea celor căzuţi”.
Urmându-L pe Sfântul Apostol Pavel credem că Dumnezeu Tatăl ”bogat fiind
în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei ce eram morţi prin
greşelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos - prin har sunteţi mântuiţi şi împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos
Iisus” (Efeseni 2, 6). în lumina acestei credinţe sperăm cu toţii ca Dumnezeu ”să
arate în veacurile viitoare covârşitoarea bogăţie a harului Său, prin bunătatea ce
a avut către noi întru Hristos Iisus” (Efes. 2, 7).
Anul acesta am sărbătorit, prin mila lui Dumnezeu, împreună cu toate Bise
ricile creştine din întreaga lume, sărbătoarea învierii Domnului şi Mântuitorului
nostru. Imediat după Sfintele Paşti, toate Bisericile Europei au fost reprezentate
la întâlnirea Ecumenică Europeană de la Strasbourg, Franţa, între 19-22 aprilie.
Fie ca rugăciunile înălţate la slujba de încheiere, duminică, 22 aprilie, să continue
în inimile noastre, pentru ca Domnul nostru ”să ne cheme pe toţi la porunca
Fiului Său, pentru ca noi să lăudăm numele Său şi să aducem tuturor oamenilor
vestea cea bună a împărăţiei Sale”.
Fie ca Domnul înviat să reverse lumina Sa asupra Prea Fericirii Voastre şi a
Bisericii Voastre şi să Vă binecuvânteze cu pacea Sa, să Vă dea putere în lupta
pentru viaţă, sub poruncile Sale. Să sperăm cu toţii că sub călăuzirea Sfântului
Duh, trimis prin învierea lui Hristos, să găsim împreună calea care să ne ducă la
unitatea vizibilă a Bisericii Sale pentru întreaga lume.
Cu dragoste în Domnul înviat,
Al Vostru sincer,
ss/Rev. Dr. Keith Clementsf
Secretar General al Conferinţei Bisericilor Europene»
Pr. CRISTIAN POPA

S Ă P T Ă M Â N A D E R U G Ă C IU N E
P E N T R U UNITATEA C R E Ş T IN IL O R
18-25 ianu arie 2001

In fiecare an, în penultima săptămână din luna ianuarie, se organizează pe plan
internaţional, la iniţiativa Consiliului Mondial al Bisericilor, Săptămâna de Rugăciune
pentru Unitatea Creştinilor. Anul acesta, care de altfel are o simbolistică deosebită,
prin faptul că este primul an al unui nou mileniu, un mileniu care prevesteşte noi
încercări dar şi speranţe pentru realizarea unităţii creştinilor, aşa cum sublinia Prea
Fericitul Părinte Teoctist în mesajul adresat cu privire la acest moment, a avut drept
temă cuvintele Mântuitorului de la Ioan 14, 6: "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa".
Timp de o săptămână, în fiecare seară, între 18-25 ianuarie, au fost oficiate
slujbe ecumenice în bisericile din Bucureşti. Astfel, Săptămâna de Rugăciune a
debutat joi, 18 ianuarie la Catedrala Romano-Catolică "Sfântul Io sif', unde, din
partea Patriarhiei Române, au participat P. S. Teodosie Snagoveanul, Arhiereu
Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, P. C. Pr. Mircea Alexă Uţă, Consilier
Patriarhal, Sectorul Comunităţi Externe şi Dl. Costin Spiridon, Inspector de spe
cialitate - Sectorul pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Române. Cu
vântul din partea Bisericilor participante a fost ţinut de Dl. Zoltan Albu, Pastor al
Bisericii Reformate Calvine din Bucureşti. Cuvântul domniei sale s-a axat pe
ideea că rugăciunea comună este esenţială în atingerea dezideratului unităţii creştine.
Vineri, 19 ianuarie, Biserica Anglicană a fost gazda rugăciunii ecumenice,
unde cuvântul în numele participanţilor a fost ţinut de reprezentantul Bisericilor
Evanghelice din Bucureşti şi anume de Pastorul Christian Plajer. Biserica Ortodoxă
Română a fost reprezentată de P. S. Episcop Ambrozie Sinaitul, Vicar Patriarhal
pe probleme de relaţii externe bisericeşti, P. C. Pr. Michael Tiţa, Consilier Patriarhal
şi de P. C. Pr. Mihai Daniel Lungu, Secretarul Sectorului pentru Relaţii Externe Bisericeşti.
Sâmbătă, 20 ianuarie, rugăciunea ecumenică pentru unitatea creştinilor a con
tinuat la Biserica Reformată Calvină unde din partea ortodocşilor au participat P. S.
Episcop Ambrozie Sinaitnl şi Dl. Eleodor Ghenoiu, Inspector de specialitate în cadrul
Sectorului pentru Comunităţi externe al Patriarhiei Române. P. Cuv. Arhim. Z'areh
Baronian de la Biserica Armeană din Bucureşti, în mesajul adresat creştinilor din
partea Bisericilor participante la Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor,
axat pe cuvintele de la Ioan 14, 1 - Credeţi şi în Mine - , a arătat că mărturisirea
Dumnezeirii lui Hristos este misiunea tuturor creştinilor în această lume secularizată.
După cum s-a obişnuit, duminica, rugăciunile pentru unitatea creştinilor se
fac în cadrul fiecărei Biserici participante.
Luni, 22 ianuarie, gazdă a rugăciunii ecumenice a fost Biserica Armeană.
Motto-ul meditaţiei ţinute de reprezentantul Bisericii Catolice Orientale (Grecocatolică) a fost versetul de la Ioan 14, 3: "Iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine".
Din partea Patriarhiei Române au fost P. S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, Vicar
Patriarhal, P. C. Pr. Dr. Vasile Pop şi P. C. Pr. Valentin Fătu din cadrul Sectorului
pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Române.
Marţi, 23 ianuarie, la Biserica Evanghelică Luterană S. P. din Bucureşti* ru
găciunea ecumenică a avut ca punct de referinţă cuvintele Mântuitorului Iisus
Hristos: "Şi unde Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi calea" (Ioan 14, 4). P. Cuv. Arhim.
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Sebastian Paşcanu, exarh al Mănăstirii Antim, reprezentant al Bisericii Ortodoxe
Române, a vorbit în numele Bisericilor participante la Săptămâna de Rugăciune
pentru Unitatea Creştinilor, făcând o paralelă între Adam cel Vechi şi Adam cel
Nou, subliniind făptui că Hristos este "plinirea" legii şi, deci, a întregii umanităţi.
Alţi reprezentanţi ai Patriarhiei Române au fost: P C. Pr. Mihai Daniel Lungu, Se
cretar al Sectorului pentru Relaţii Externe Bisericeşti şi Dl. Vasile Adrian Carabă,*
Inspector de specialitate în cadrul aceluiaşi sector.
f
Miercuri, 24 ianuarie, a venit rândul Bisericii Greco-catolice de a organiza
rugăciunea ecumenică, în cadrul căreia, cuvântul în numele Bisericilor, inspirat
din cuvintele Mântuitorului "Oricine voieşte să vină după Mine, să-şi ia crucea..."
(Marcu 8, 34-38), a fost ţinut de reprezentantul Bisericii Anglicane, Pastor Steve
Hughes. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de P Cuv. Arhim. Sebastian
Paşcanu, P C. Pr. Cons. M. A. Uţă şi de Dl. Costin Spiridon.
Joi, 25 ianuarie a reprezentat ultima zi a Săptămânii de Rugăciune pentru
Unitatea Creştină, organizată fiind la Patriarhia Română. Ca şi în alţi ani, Prea Fe
ricitul Părinte Patriarh Teoctist a făcut o invitaţie şi ambasadorilor creştini din Ro
mânia, dintre care au dat curs invitaţiei E. S. Monseniorul Jean Claude Perisset,
reprezentantul Sfântului Scaun în România, E. S. D-na. Diana T. Berruhet,
Ambasadorul Argentinei, E. S. Dl. Michal Klinger, Ambasadorul Poloniei, de altfel
credincios al Bisericii Ortodoxe Poloneze, E. S. Dl. Ghenadii Altuhov, Ambasadorul
Ucrainei, E. S. Dl. Pekka Matti Harttila, Ambasadorul Finlandei, E. S. Dl. Valerii
F. Keneaikin, Ambasadorul Federaţiei Ruse, E. S. Dl. Raphael A. Girard, Ambasadorul
Canadei şi Dl. Dragomir Radenkovici, însărcinat cu afaceri al Ambasadei Iugoslaviei.
în Catedrala Patriarhală a avut loc o slujbă ecumenică, pe structura unei vecernii
ortodoxe, oficiată în prezenţa Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, de către Prea Sfinţitul Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, Vicar Pa
triarhal, împreună eu un sobor de preoţi. Celelalte Biserici participante la Săptămâna
de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor au fost reprezentate după cum urmează:
din partea Bisericii Arhiepiscopiei Romano-catolice a participat I. P. S. Arhiepiscop
Ioan Robu, Biserica Armeană de P. Cuv. Arhimandrit Zareh Baronian, Biserica
Catolică Orientală (greco-catolică) de P. C. Pr. Sabin Cristian, Biserica Anglicană
de Past. Steve Hughes, Biserica Evanghelică Luterană de Past. Christian Plajer, iar
Biserica Reformată de Past. Zoltan Albu.
Din partea Bisericilor participante a ţinut un cuvânt LP.S. Ioan Robu, care, în în
ceputul cuvântării sale, a amintit că "textele după care se desfăşoară Săptămâna de Ru
găciune pentru Unitatea Creştinilor sunt pregătite dc o comisie formată din repre
zentanţi ai Consiliului Bisericilor din Europa, pe de o parte, iar pe de altă parte, de
Secretariatul din Vatican pentru Unitate Creştină, colaborând cu diferite ţări din lume",
subliniind faptul că anul acesta "ediţia textelor.,, a fost propusă de România, în prin
cipal de Biserica Ortodoxă Română. Şi aşa avem ca temă, prezentă în toată octava de
rugăciune: "Iisus - Calea, Adevărul şi Viaţa" {Ioan 14, 1-6)". Deşi imaginea căii care
duce spre Dumnezeu este prezentă tot timpul în Vechiul Testament, ca opunându-se
căii morţii, ea este exprimată desăvârşit în Noul Testament de către Mântuitorul Iisus
Hristos, care ne propune să-L urmăm, să-L imităm (termen folosit prin excelenţă de
Biserica romano-catolică, consacrat de teologul apusean Tomas de Kempis în a sa
lucrare Imitatio Christi) pentru a ajunge la mântuire. Modelul urmării lui Hristos este
dat chiar de Mântuitorul însuşi: "învăţaţi de la Mine, căci sunt blând şi smerit cu
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inima”. Iisus ne-a învăţat prin viaţa Sa ce înseamnă a cinsti şi a urma voinţa lui
Dumnezeu-Tatăl. Iisus ne-a învăţat ce înseamnă pasiunea pentru adevăr şi pentru viaţă
fară de sfârşit prin drumul crucii, prin crucea pe care a îmbrăţişat-o".
In încheierea cuvântării, I.P.S. Ioan Robu a subliniat deschiderea către ecumenism, către dialog a Bisericii Ortodoxe Române prin cuvântul adresat Prea Fe
ricitului Părinte Patriarh Teoctist: "Prea Fericirea Voastră, Părinte Patriarh, în nu
mele confraţilor, reprezentanţi ai celorlalte confesiuni din Bucureşti, vă spun
mulţumesc din inimă pentru că ne-aţi primit în această seară, când se încheie Ru
găciunea pentru Unitatea Creştinilor. Vă mulţumim. Aţi fost şi sunteţi totdeauna
primitor, ca şi, de altfel, întreaga Biserică Ortodoxă. Aţi fost prietenos şi bun cu
noi întotdeauna. Şi-din partea noastră, să ştiţi că v-aţi bucurat întotdeauna de o
preţuire sinceră şi frăţească. Şi, mulţumindu-vă pentru aceasta, îmi exprim încre
derea că Săptămâna Unităţii continuă, prin această imitare a lui Hristos. Ea nu se
va termina niciodată. Iar când ne vom întâlni din nou, la anul viitor, va fi doar să
adâncim mai mult propunerea aceasta de a-L urma pe Hristos - Calea noastră".
în încheierea slujbei ecumenice ţinute la Catedrala Patriarhală, care, de altfel, a
încheiat şi Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist a rostit un cuvânt de învăţătură, pe care îl redăm integral mai jos:

"Hristos,calea,adevărul şi viaţa"

Excelenţele Voastre,
Prea Cucernici Părinţi,
Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Nemărginită în învăţăminte este pentru noi această vecernie care încheie Săp
tămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor. Negrăită este apoi bucuria noastră
duhovnicească, pe care o trăim mai ales când ne rugăm împreună. Atunci glasurile
noastre se înalţă laolaltă către Cel Atotputernic, când auzim imnografia Sfintei
Scripturi, Psalmii lui David, scrierile Sfinţilor Apostoli* şi ale Sfinţilor Evanghelişti
rostite pe rând, de către toţi, ca de o singură gură şi ţâşnite ca dintr-un singur cuget.
Astfel, suntem încredinţaţi că Dumnezeu ne ascultă cu luare aminte rugăciunea
noastră smerită, aşa cum ne-am rugat şi am cântat şi în seara aceasta.
Acum, la începutul acestui secol şi mileniu, omenirea, cuprinsă de nelinişte, în
spăimântată de valurile învolburate ale vieţii, pândită şi ameninţată de secularizare, are
nevoie, asemenea corăbierilor, de un far călăuzitor ca să ajungă la limanul păcii su
fleteşti al cunoaşterii adevărului, al unei vieţi îndestulate şi sigure, atât spiritual cât şi
material. Să afle posibilitatea de a se putea bucura de agonisita civilizaţiei, de bine
facerile culturii, de roadele tehnicii, de cuceririle şi binefacerile ştiinţei. Cuprinsă de
această sete, o bună parte a omenirii şi chiar a societăţii noastre uită de Dumnezeu.
Cine atunci trebuie să se roage lui Dumnezeu, cine să-L caute pe Dumnezeu, cine să
arate calea către El, dacă nu Bisericile şi slujitorii lor? Şi nu numai slujitorii acestora,
dar şi credincioşii cu care constituim Trupul lui Hristos. într-adevăr, în sensul teologic
al cuvântului de Biserică găsim locul şi rostul deplin al fiecăruia dintre noi, al tuturor,
al celor ce slujesc la Sfântul Altar, al celor care cântă la strană şi al celor ce confirmă
în biserică tot ceea ce noi, slujitorii, rostim în timpul rugăciunilor la altar. Cunoaştem
cât de limpede spune Sfanţul Apostol Pavel această învăţătură.
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Ascultând rugăciunile din seara aceasta şi poezia neîntrecută până acum în
frumuseţe de nici un geniu uman a Psalmilor lui David, mă gândeam ce dar dum
nezeiesc s-a revărsat peste noi, ca împreună să auzim şi cu gândul să pătrundem
înăuntrul Psalmului 103, citit de obicei la rugăciunile de seară, care descrie atât de
măreţ creaţia dumnezeiască, care mărturiseşte şi ea, pe graiul ei neauzit, măreţia
creaţiei, după cuvântul laudei cunoscute: "Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi
facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria" (Ps. 18, 1).
Pe drept cuvânt, mulţumim şi noi lui Dumnezeu că facem primul pas împreună
în acest mileniu cu rugăciunea, căci, când doi sau trei se adună şi se roagă în nu
mele lui Iisus, acolo este şi El, în mijlocul lor (Matei 18, 20). Cu atât mai mult
când noi ne aflăm aşa de mulţi şi mai ales atunci când ne rugăm în numele acelora
pe care fiecare din noi îi slujim şi îi reprezentăm în acest loc sfânt. Suntem deplin
încredinţaţi că Dumnezeu ascultă aceste rugăciuni.
Astăzi, Biserica noastră Ortodoxă l-a sărbătorit pe Sfântul Ierarh Grigorie de
Nazianz, Cuvântătorul de Dumnezeu, din secolul al IV-lea, Patriarhul Constantinopolului şi cel care a prezidat cel de-al doilea Sinod ecumenic. Acesta a fost un
mare gânditor, învăţat şi autor de opere. A scris mult şi a scrutat cu mintea lui tai
nele cele nepătrunse despre creaţia lui Dumnezeu, încât a fost numit Teologul,
Sfântul Grigorie de Nazianz ne-a atras luare aminte că esenţa lui Dumnezeu, fiinţa
lui Dumnezeu nu poate fi cunoscută de mintea omenească decât pe calea rugăciunii,
mereu stăruitoare şi mereu înălţătoare, ca un urcuş, aşa cum a urcat Moise pe
Muntele Sinair spre a vorbi cu Dumnezeu şi a primi poruncile Sale, dar nu L-a vă
zut. L-a auzit doar, prin fulgere şi prin tunete, cum iarăşi scrie atât de frumos în
Biblie. Ca şi Sfântul Grigorie de Nazianz, părintele nostru, al tuturor, Sfântul
Maxim Mărturisitorul, sfinţii noştri comuni din primul mileniu creştin prin scrie
rile lor, ne cheamă la rugăciune necontenită, la contemplare, pentru a ne înălţa cu
mintea şi cu sufletul spre Dumnezeu.
Ortodoxia, aşa cum cirtioaşteţi, a încheiat Anul jubiliar 2000, printr-un Apel
la unitate, în mileniul III, către toate Bisericile şi către toţi credincioşii, proclamat în
Cetatea Niceea la 27 decembrie 2000, acolo unde au avut loc lucrările primului şi
ultimului Sinod ecumenic. întâlnirea acolo şi Sfânta Liturghie săvârşită a fost o
adevărată descoperire dumnezeiască; o mărturisire a Bisericilor Ortodoxe, oglindtă
în Apelul către lume. Constituie calea pe care ne aflăm acum în căutarea unităţii
noastre, în căutarea apropierii de Dumnezeu, în căutarea darului sfânt al vieţii, al
iubirii şi al păcii în lume. Această cale ne-o arată Hristos.
Ne vom ruga mereu pentru unitate. Nu încheiem rugăciunea noastră în seara
aceasta. Să ne rugăm neîncetat, cum ne învaţă însuşi Mântuitorul Hristos şi cum ne
îndeamnă Sfântul Apostol Pavel (I Tes. 5, 17). Noi ne rugăm rugăciuni şi psalmi, dar
ne rugăm şi atunci când lucrăm, când iubim pe aproapele nostru, când ajutăm să
racii, când aducem lumina lui Hristos în sufletele acelor care încă sunt în întune
ricul necunoaşterii credinţei şi adevărului. Toate aceste forme de rugăciune prac
tică a creştinilor sunt iubite şi preţuite de Dumnezeu. Orice gând închinat binelui
omului, binelui lumii, înţelegerii în familie, între popoare, orice atitudine care
combate ura şi violenţa, constituie o sfântă şi mare rugăciune. Dar, în acelaşi timp,
toate aceste forme de rugăciune înseamnă şi a-L urma pe Hristos, a descoperi

VIAŢA BISERICEASCĂ

45

adevărul Lui, frumuseţea darului cel mai de preţ al omului, care este viaţa. Com
baterea criminalităţii, a uciderii, a stingerii vieţii pe pământ, este o cale care duce
spre Hristos şi, în final, către împărăţia cea veşnică.
Aşadar, Săptămâna aceasta ne-a învăţat pe toţi, şi avem nevoie să învăţăm,
fraţii mei, unii de la alţii, nu numai a ne ruga, dar şi a ne iubi, a ne preţui, pentru a
găsi împreună unitatea noastră atât de scjampă, ce ne aminteşte de pacea şi unita
tea Prea Sfintei Treimi, care trebuie să fie pildă de convieţuire şi între popoare şi
model de colaborare între factorii de răspundere din viaţa comunităţii europene.
Noi am semnat împreună, în anul care s-a scurs, un document pentru sprijinirea
integrării ţării noastre, ai cărei fii suntem, în structurile europene. Şi acest lucru a
fost un dar al lui Dumnezeu, a fost darul întâlnirii noastre şi a gândului că noi, cul
tele din România, îl urmăm pe Mântuitorul Hristos, Calea, Adevărul şi Viaţa (Ioan
14, 6), care trebuie să strălucească în structurile şi în viaţa Europei viitoare. Aşa
dorim noi şi aşa îl rugăm pe Dumnezeu ca să ajute, să lumineze sufletele tuturor,
pentru că, fără Hristos, fară învăţătura Lui, e greu să străbatem calea aceasta pă
mântească, plină de suferinţe, frământări şi sărăcie prin care trece omenirea.
Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus tuturor: "Fără Mine nu puteţi face nimic"
(Ioan 15, 5). Pentru aceasta ne rugăm pentru toţi fraţii noştri de pe pământ, pentru
toate fiinţele umane, pentru toţi cei care în aceste clipe poate suferă undeva, şi su
feră foarte mulţi în colţurile lumii. Noi trebuie să ne rugăm în continuare, căci ru
găciunile noastre, ale credincioşilor, ale tuturor celor care se înduplecă să asculte
un cuvânt evanghelic, să asculte o cântare sau un imn, se adună în faţa lui Dum
nezeu şi constituie acea jertfa de bună mireasmă pe care noi o aducem neîncetat
lui Dumnezeu pentru pace şi iubirea în lume, pentru convieţuirea oamenilor şi a
popoarelor, pentru ca adevărul, viaţa şi calea lui Hristos să fie farurile călăuzitoare
ale întregii'lumi. Amin!".
*
în urma Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor s-a putut obser
va rolul Bisericilor creştine de a apropia mai mult pe credincioşi, de a fi mai re
ceptivi faţă de problemele societăţii actuale aparţinând unei lumi secularizate.
Astfel, prin această rugăciune ecumenică s-a putut trage un semnal de alarmă că
nu se poate face abstracţie de statutul de creştin al celor din România.
Bineînţeles, nu poate exista dialog ecumenic între Biserici dacă nu există ru
găciune. Astfel, rugăciunea ecumenică vine să împlinească ceea ce, prin dialog
teologic, s-a atins în decursul timpului. Bisericile Ortodoxe şi în special Biserica
Ortodoxă Română au dat dovadă de o deschidere extraordinară pe plan ecumenic, deşi
poate sub acest aspect mai sunt destule de realizat.
După slujba ecumenică de la catedrală a avut loc o recepţie oferită de Patriarhia
. Română, cu care prilej înalţii prelaţi au faclit schimb de impresii şi idei cu privire la
viitorul misiunii ecumenice a Bisericilor.
VASILE AD RIAN CARABĂ,
Inspector de specialitate
Sectorul pentru relaţii Externe Bisericeşti
al Patriarhiei Române
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SIMPOZION

V IO L E N Ţ A ÎN FA M ILIE

Avalanşa de ştiri privitoare la violenţa în familiile românilor, nu poate lăsa pe
nimeni indiferent. Prea multe sunt cazurile de viol, de omoruri, de incest, în cadrul
familiilor din România. Dacă nu am reuşit să facem ceva atunci când era mai sim 
plu să combatem violenţa domestică, acum când fenomenul a luat amploare, tre
buie să se intervină cu mai multă forţă pentm ameliorarea acestuia. Violenţa a existat şi
nu ne îndoim că va exista întotdeauna, dar de la expresia "bătaia e ruptă din cer" şi
până la simptomele societăţii noastre este cale lungă. înalt Prea Sfinţitul Teofan
Savu, Mitropolitul Olteniei, moderatorul Seminarului "Violenţa familială. Cauze.
Consecinţe. Remedii", a atras atenţia asupra unui exemplu din istorie: decăderea
Imperiului Roman s-a produs, printre altele, şi din cauza faptului că în concepţia
locuitorilor Romei familia îşi pierduse importanţa.
Violenţa în familie semnalată fară încetare de mass-media şi nu numai a de
terminat Biserica şi autorităţile statului să se aplece cu mai mult interes asupra
acestei probleme. Astfel, sâmbătă 3 februarie, la Palatul Patriarhiei s-a desfaţurat
seminarul "Violenţa în familie. Cauze. Consecinţe. Remedii".
Seminarul a fost organizat de sectorul Biserică şi Societate din cadrul Patri
arhiei Române, în colaborare cu Administraţia prezidenţială şi face parte din cam
pania de ajutorare a femeilor şi copiilor, victime ale violenţei domestice.
Această campanie este derulată de Patriarhia Română, atât în scopul colectării
de fonduri necesare finalizării lucrărilor de amenajare a Aşezământului social din
parohia Podeanu, destinat mamelor şi copiilor victime ale violenţei în familie, cât şi
pentm sensibilizarea opiniei publice şi implicării instituţiilor statului în soluţionarea
legislativă a fenomenului.
La seminar au participat Prea Fericirea Sa, Părintele Patriarh Teoctist, însoţit
de înalt Prea Sfinţitul Teofan, Mitropolitul Olteniei, Prea Sfinţitul Vincenţiu
Ploieşteanul şi Prea Sfinţitul Ambrozie Sinaitul, consilieri patriarhali, reprezen
tanţi ai Administraţiei locale, ai Guvernului, Primăriei Capitalei, primarii celor
şase sectoare şi organizaţii neguvernamentale.
în cuvântul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus:
GRIJĂ PENTRU TĂMĂDUIREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE*
"Voi începe cu un gând de mulţumire către Bunul Dumnezeu, Care a ajutat, ca,
datorită libertăţii dobândite prin jertfe de vieţi omeneşti, acum mai bine de zece
ani, lucrarea pastorală a Bisericii noastre să dobândească îndreptăţirea de a se des
făşură pe tărâm social. Se ştie că în trecut lucrarea bisericească cuprindea nu nu
mai latura liturgică. Acest lucru ne bucură mult, pentm că, aşa cum a arătat înalt
Prea Sfinţitul Teofan, lucrarea de ajutorare a celor aflaţi în dificultăţi fizice sau
sufleteşti se cere împlinită.
*
Cuvânt rostit la Seminarul "Violenţa familială. Cauze, consecinţe, remedii", organizat de
Patriarhia Română şi Administraţia Preşedinţiei României, 3 februarie 2001, Palatul Patriarhiei.
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în jurul nostru, în toate straturile societăţii, începând cu copilaşii, chiar cu cei
din pântecele mamei lor, sunt lepădaţi uneori fară a mai vedea lumina zilei, ceea ce
înseamnă un păcat grav şi, terminând cu violenţa în familie, ale cărei victime sunt
fie soţiile, fie copiii. în cele mai dese cazuri, mama cade victimă, această fiinţă
hărăzită de Dumnezeu să sporească neamul. Ea are misiunea atât de sfântă ca ur
maşă a Evei, cum nu mai poate fi alta pe pământ. De aceea, tristeţea face ca acum,
când avem libertate, în loc să ne bucurăm de ea, tocmai libertatea se foloseşte atât de
negativ chiar în familie, asupra celor care trebuie să constituie valoarea ei supre
mă, ştiind că numai atunci este familia întreagă, când soţii, părinţii şi copiii con
stituie o unitate, şi socială şi, mai ales, sufletească. Dacă adăugăm că familia
creştină se sprijină pe Taina Cununiei, ne dăm seama de responsabilitatea noastră
pentru a interveni ca familia să fie trainică. Cunoaştem cu toţii greutăţile care se
ivesc într-o familie, căci fiecare suntem rodul purtării de grijă şi afecţiunii părin
ţilor, de care ne amintim mereu şi cărora le păstrăm în sufletul nostru cea mai curată
şi sfântă cinstire.
Biserica nu poate fi indiferentă faţă de ceea ce se petrece în familia creştină,
în familia societăţii noastre româneşti. Tradiţia familiei româneşti o cunoaştem nu
numai din scrieri, nu numai dintr-o literatură foarte bogată şi dintr-o gândire chiar de
secole creştină, dar o cunoaştem, cum am spus, şi din anii noştri de viaţă. Din ne
fericire, acum vedem multe familii destrămate, şi victime ale acestei destrămări
cad, în primul rând, copiii, mama, soţia. De aceea, Biserica este îndatorată, cu atât
mai mult, pe de o parte, de a căuta remedii pentru a stopa violenţa în familie şi, pe
de altă parte, de a găsi forme de ajutorare a victimelor acestei violenţe. Şi până
acum slujitorii Bisericii, parohiile şi credincioşii au dat un sprijin preţios familiilor
sărace şi celor cu mulţi copii, dar se cere o activitate mai extinsă şi mai bine organizată.
De curând, Sectorul nostru de la Patriarhie, numit "Biserica şi Societatea",
condus până acum de î. P. S. Teofan şi preluat de P. Cuv. Ciprian, a iniţiat o lucrare
frumoasă pe lângă parohia Podeanu, pentru amenajarea unui cămin în cartierul
Pajura din Capitală, care să adăpostească victime ale violenţei familiale, îndeosebi
copii. Desigur, aceasta nu rezolvă problema, în mare, căci trebuie găsite formule
de fond, care să se extindă la toate nivelurile, la scara întregii noastre societăţi.
Pentru aceasta, ca de obicei, Biserica face apel la toate instituţiile guvernamentale
şi neguvernamentale, şi este gata să se implice şi ea cu mai mult folos. Acest scop
îl are şi întâlnirea din seara aceasta.
Cu multă recunoştinţă, vă mulţumesc tuturor pentru participarea la acest se
minar încurajator pentru noi, cei care avem misiunea de a veghea la liniştea şi in
tegritatea familiei creştine româneşti. Sunt impresionat de participarea Doamnei
Rodica Mihaela Stănoiu, Ministrul Justiţiei, la întâlnirea noastră, şi a Domnului
Consilier al Preşedintelui României, spre a' chibzui asupra a ceea ce putem face
pentru promovarea combaterii violenţei în familie. Numai împreună putem face
mai mult, mai bine şi cât mai urgent posibil, spre a opri această îngrijorătoare de
gradare a familiei româneşti. Răul se săvârşeşte de obicei în singurătate, pe
ascuns, dar violenţa în familie otrăveşte pe faţă şi chiar în văzul tuturor pe toţi cei
din jur, fie faţă de vecini fie în sălile tribunalelor. Lumina şi cel care lucrează în
lumina cea adevărată aduce şi în suflet idei înnoitoare, idei frumoase. Şi de aceea,
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lumina pe care Biserica o are de la Mântuitorul Iisus Hristos trebuie să cuprindă
pe toţi cei aflaţi în întunericul necunoştinţei învăţăturii bisericeşti şi chiar a legilor
privitoare la îndatoririle soţilor unora faţă de alţii şi faţă de copii. Dar această lumină
se cade să pătrundă şi în sufletele noastre ale tuturor, ale preoţilor şi credincioşi
lor, în ajutorarea consolidării familiei.
Vă mulţumesc pentru prezenţă şi rog pe Bunul Dumnezeu, aflându-ne chiar
aici lângă sfânta noastră catedrală voievodală, să ne ajute să fim de folos şi să tă
măduim această rană foarte grea a violenţei în familie, o povară nu numai pentru
societatea noastră, ci şi pentru lumea întreagă".
înalt Prea Sfinţitul Teofan a menţionat, tot în acelaşi cadru, că violenţa familială
era mult mai puţin întâlnită Ia români în trecut: "în România, în teritoriile locuite
actualmente de români, am cunoscut de-a lungul istoriei violenţa în familie, însă
erau cazuri izolate. Rar se ajungea la ucidere în familie, aproape cu totul inexis
tente erau cazurile de incest. Era o comunitate bine formată în jurul unei biserici".
A fost rostit şi un cuvânt al preşedintelui României, Ion Iliescu, acesta nepu
tând fi prezent la dezbateri. Domnia sa a apreciat în mod cu totul deosebit prezenţa
Bisericii Ortodoxe Române în efortul de reconstrucţie morală a naţiunii: "Violenţa
ameninţă să distrugă, alături de alţi factori negativi de ordin economic, social şi
moral, principala celulă a comunităţii umane - familia".
Este important de spus că există o lege care priveşte violenţa domestică, lege
care din păcate nu este aplicată şi este cu totul necunoscută: "Legea 197/2000
măreşte sancţiunile pentru toate faptele de violenţă prevăzute în Codul Penal,
inclusiv pentru cele care se întâmplă în familie", a subliniat Rodica Stănoiu, ministru
al Justiţiei. Tot aceasta a mai spus că în acelaşi timp, legea dă posibilitatea orga
nelor abilitate "să intervină imediat şi să ia măsurile prevăzute de lege, fară să fie
necesară o plângere din partea victimelor".
A N A M ARIA VÂRTEJ

VIOLENTA ÎN FAMILIE - CAUZE, CONSECINŢE, REMEDII

*

"Relaţiile de familie ascund un paradox. Considerată spaţiul celor mai pro
funde relaţii afective, refugiu din calea adversităţilor, familia este şi cel mai activ
centru de agresivitate, poate şi pentru faptul că în familie fiecare îşi poate dezveli
adevărata faţă a personalităţii sale. Se pare că aici agresivitatea este extrem de pu
ternică, mai puternică decât în oricare altă comunitate. Dar, spre deosebire de alte
situaţii, violenţa intrafamilială constituie un secret de grup, foarte bine păzit şi de
cele mai multe ori mistificat din cauza solidarităţii în păstrarea unei imagini sacro
sancte a instituţiei. Numai violenţele foarte grave cad sub incidenţa cunoaşterii şi
sancţionării de către legea penală şi morală". Aceste consideraţii aparţin unui spe
cialist care denumea familia "o redută învinsă de agresivitate" (dr. Constantin Păunescu, Agresivitatea şi condiţia umana).
Din nefericire relaţiile între membrii multor familii sunt determinate de prin
cipiul impunerii prin violenţă. Este modul unuia/unora dintre membrii unei familii
de a-şi afirma autoritatea asupra altuia/altora sau calea lor - pe care o pretind le
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gitimă - de a-şi manifesta nemulţumirea sau de a reacţiona la actele violente la
care sunt supuşi. Nu de puţine ori, conform unei concepţii tradiţionale deficitare,
violenţei i se acordă fără rezerve statutul de metodă foarte eficientă pentru educaţia
copiilor sau de mod natural de exercitare a autorităţii, ceea ce face nu numai ca
violenţa să fie folosită de unii împotriva altora, dar şi tolerată de martori, fără mustrări
de conştiinţă. Bazându-se pe superioritatea fizică, părinţii devin agresorii propriilor
copii, bărbaţii devin agresorii femeilor, iar cei mai tineri, agresorii celor bătrâni,
făcându-se vinovaţi de producerea unor traume fizice şi psihice, uneori de
moartea celor agresaţi. în cazul copiilor, brutalizarea fizică şi verbală generează o
agresivitate latentă, manifestată în diverse acte de delicvenţă juvenilă.
Pe lângă factori precum structura psihologică, educaţia primită, consumul de
alcool sau droguri, adulterul şi concubinajul, sărăcia şi proasta gospodărire a re
surselor, sunt factori care generează violenţă. Dar comportamentul violent al unei
persoane este influenţat şi de mediul în care aceasta s-a format, dacă este un
mediu în care se practică sau se încurajează violenţa. Adesea cartierul este mediul
în care se dezvoltă o "cultură de gaşcă" în rândul tinerilor, în care ierarhiile se sta
bilesc prin violenţă. De asemenea, strada, atât de des exemplu de mediu al
violenţei fizice şi verbale, cât şi şcoala, în care educaţia atâtor generaţii s-a făcut
(şi din păcate se mai face) şi prin folosirea violenţei, pot favoriza comportamen
tul violent al unor persoane în mediul familial.
Nu este de neglijat efectul pe care îl are proliferarea prin mass media a mode
lului individului violent şi al familiei cu situaţie conflictuală. Ziarele şi revistele
prezintă în exces şi cu lux de amănunte, cazuri de violenţă în familie. Atâtea seri
ale de televiziune, unele cu audienţă mare, înfăţişează un lung şir de conflicte fa
miliale materializate în diferite forme de violenţă, de la bătaie şi abuz sexual până
la abandon familial şi omucidere, fără a mai vorbi despre banalizarea divorţului,
un factor de risc atât de ridicat de traumatizare psiho-afectivă.
în toate cazurile violenţa produce victime şi lasă urme greu de vindecat atât
asupra lor, cât şi asupra celui violent. Cazurile atât de numeroase de violenţă în
familie şi consecinţele ei atât de grave obligă la luarea unor decizii serioase pentru a
veni în sprijinul familiilor cu astfel de probleme şi a crea un climat social normal,
pentru ca familia să fie respectată, iar integritatea şi demnitatea membrilor ei să fie
protejată.
Cea mai sigură armă împotriva violenţei în familie este educarea mentalităţi
lor pentru prevenirea ei. Este ceea ce Biserica face prin predici şi materiale
tipărite, menite să atragă atenţia asupra pericolelor la care violenţa expune fiinţa umană.
Educarea deopotrivă a părinţilor şi copiilor în spiritul responsabilităţii, iubirii
şi păcii este cea mai mare şansă pe care o are societatea în faţa frământărilor care
izbucnesc sub forma violenţei de orice tip. Este nevoie însă şi de acţiuni concrete
de asistenţă materială şi spirituală a celor afectaţi şi ameninţaţi de violenţă. Din
acest motiv Biserica a demarat mai multe programe de ajutorare a persoanelor
4 - B. O. R. 1-6/2001
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aflate în dificultate prin Sectorul pentru opera de caritate "Diaconia", dar şi prin
Biroul pentru Asistenţă Socială de la "Biserica şi Societatea".
Pregătirea în Facultăţile de teologie a asistenţilor sociali, derularea unor pro
grame de recuperare şi integrare socială a copiilor proveniţi din familii cu probleme
sau victimele abandonului total din partea părinţilor, precum şi înfiinţarea unor
centre de asistenţă pentru persoanele aflate în dificultate sunt tot atâtea încercări de a
sta în ajutorul celor afectaţi de violenţa intrafamilială, dar şi o tentativă de a opune
agresivităţii iraţionale calea dumnezeiască a iubirii.
Aceste lucruri nu sunt însă posibile fară un cadru legislativ cuprinzător şi
aliniat la normele europene şi internaţionale privitoare la drepturile copilului şi
protecţia familiei. Mass media poate susţine eforturile noastre de diminuare a vio
lenţei familiale printr-o mai mare atenţie asupra modului de prezentare a cazurilor
de folosire a violenţei, cât şi prin educarea şi sensibilizarea opiniei publice în spi
ritul responsabilităţii şi nonviolenţei. Pentru continuarea acţiunilor sale, Biserica
are nevoie de sprijinul moral şi material al instituţiilor abilitate guvernamentale şi
neguvernamentale, precum şi al cetăţenilor.
t A M BR O ZIE SINAITUL,
Episcop Vicar Patriarhal

VIZITA ÎN R O M Â N IA
A Î.RS. M IT R O P O L IT LEO N D E H E L SIN K I

în perioada 14-21 februarie 2001 a avut loc vizita în Ţara şi Biserica noastră
a î. P. S. Mitropolit Leon de Helsinki.
Miercuri, 14 februarie 2001, oaspetele Bisericii Ortodoxe surori din Finlanda a
fost primit la Reşedinţa Patriarhală de către Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, de faţă fiind P.S. Episcop Teodosie Snagoveanul, Vicarul Arhiepiscopiei
Bucureştilor, P C. Pr. Ioan Durac, preot român cu cetăţenie finlandeză, şi P. C.
Pr. Valentin Fătu, din partea Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti.
Vizita a cuprins obiective religioase şi culturale din cuprinsul Arhiepiscopiei
Iaşilor, Timişoarei şi Bucureştilor. Pelerinajul oaspeţilor finlandezi a culminat
Duminică, 18 februarie 2001 v în biserica Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti,
unde Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit Sfânta Liturghie împreună
cu Î.P.S. Leon de Helsinki, Mitropolit al Bisericii Ortodoxe Finlandeze,.!3. S.
Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, Vicar Patriarhal, ieromonahi, preoţi şi diaconi.
La încheierea slujbei Sfintei Liturghii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a spus*:
«înainte de a rosti cuvântul pe care sunt dator să vi-1 împărtăşesc, aş vrea să
felicit din toată inima preoţii acestei catedrale, pe P. S. Episcop Vincenţiu, care din
încredinţarea noastră are o deosebită râvnă pentru această biserică-Paraclis patriarhal
şi să mulţumesc corului care a cântat deosebit de frumos, astăzi, ca în fiecare du
minică, aşa cum am aflat de la Prea Sfinţiţii Părinţi Episcopi.
Iată împrejurările de împreună slujire, dătătoare de nădejde, împrejurări care
contribuie la sporirea credinţei noastre în fapte bune, în drumul nostru spre desă
vârşirea duhovnicească, spre împărăţia lui Dumnezeu.'Viaţa creştină ortodoxă se
actualizează prin relaţiile dintre slujitorii Bisericilor, prin adunările bisericeşti,
precum le-am avut pe cele în legătură cu Jubileul de două mii de ani de la Naşte
rea Domnului nostru Iisus Hristos în Ţara Sfântă şi la Constantinopol. Toate au
pus în lumină adevărul că Mântuitorul Hristos, prin Sfintele Taine, prin Sfânta Li
turghie, se află în mijlocul nostru în fiecare clipă. Şi dacă astfel credem, El este
îndeosebi cu noi când ne împărtăşim cu Sfântul Trup şi Sângele Său, care este
chezăşia iertării păcatelor şi al vieţii celei veşnice.
Duminica aceasta, numită de Sfinţii Părinţi a "înfricoşatei Judecăţi", a fost
anume rânduită pentru a ne învrednici de a păşi împreună pe calea postului şi de a
participa la Jertfa răstignirii, la îngroparea şi la biruinţa morţii - învierea Mântui
torului nostru Iisus Hristos. Despre venirea a doua a Mântuitorului Iisus Hristos
pentru a judeca viii şi morţii, pentru a le răsplăti tuturor după faptele lor, Sfinţii
Părinţi tălmăcesc în detaliu această Evanghelie foarte frumoasă, deoarece cuvinte
le ei merg direct la sufletul şi la înţelegerea fiecărui ascultător. Dacă acesta are inima
deschisă, înţelege bogăţia de învăţătură foarte importantă şi actuală a Bisericii
*
Cuvânt rostit în biserica Sfântul Spiridon-N ou din Bucureşti, la Sfânta Liturghie. înconjurat
de P.S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanul şi Î.P.S. M itropolit Leon de Helsinki - 18 februarie 2001.
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despre însemnătatea vieţii pământeşti, spre a o dobândi pe cea veşnică. După cum,
cu părere de rău ştim că unii din semenii noştri ne întreabă ce este dincolo de mor
mânt, dar aflaţi departe de Biserică, aceştia pierd realitatea credinţei, sădită de
Dumnezeu în om şi cred că, aici pe pământ este viaţa noastră, aici se termină exis
tenţa noastră pământească. Din această gândire izvorăsc apoi toate relele de pe pă
mânt: egoismul, setea de bogăţie prin nedreptăţirea celor săraci şi prin fărădelegi.
Iar sensul Evangheliei de astăzi şi învăţătura Bisericii lui Hristos ne luminează
mintea, iubiţii mei, ca să înţelegem că, deşi viaţa aceasta pământească, încărcată de
multe păcate, de multe fărădelegi, pe care mai ales secolul pe care l-am încheiat
le-a arătat foarte lămurit, totuşi există şi o altă viaţă, viaţa sufletului, viaţa arătată
de Evanghelia de astăzi, scrisă de Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, în care se
arată că cele două categorii de oameni care se vor prezenta la Venirea a'doua a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos sunt: cei drepţi de-a dreapta Sa şi cei păcătoşi
de-a stânga. Avem deci posibilitatea să alegem în rândul cărora dorim să fim.
Astfel trebuie să pregătim şi să folosim viaţa noastră să nu ne înfricoşăm. Cel ce
este credincios, cel ce se roagă, cel ce ştie viaţa şi vrednicia Sfântului Ierarh Spiridon, pentru că ne aflăm în această biserică închinată lui, acela va porni chiar din
această lume cu fapte bune, ca la judecată să fie la dreapta Mântuitorului Hristos.
Ne găsim aici, şi Sfântul Ierarh Spiridon ne învaţă şi ne ajută spre acest lucru.
Ca episcop de Trimitunda în Cipru, Sfântul Spiridon a participat la cel dintâi Si
nod ecumenic din anul 325, ţinut la Niceea. Anul trecut, la Crăciun, Sanctitatea
Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a convocat în Cetatea primului Sinod pe toţi
conducătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe din lume, unde am participat
şi noi. Ne-am rugat atunci la Sfânta Liturghie ca şi astăzi, aici, noi, Biserica Ro
mână şi Biserica Finlandeză, reprezentată de înalt Prea Sfinţitul Leon de Helsinki,
în ruina bisericii din Niceea s-a proclamat acel Mesaj istoric al întâistătătorilor
Bisericilor Ortodoxe, către lume, pentru iubire, pentru pace, pentru înţelegere şi
combaterea nedreptăţii, sărăciei şi apărarea vieţii oamenilor şi a creaţiei lui Dum
nezeu. Conştiinţa curată a omului, stăpânită de adevărul că nu aici pe pământ este
scopul vieţii noastre, ci aici pe pământ este doar pregătirea pentru cealaltă viaţă,
această conştiinţă trebuie să ne stăpânească. Ne arată lucrul acesta Biserica, de
două mii de ani, şi în această stare trebuie s-o avem când citim sau când ascultăm
pericopa Sfintei Evanghelii de astăzi. Pentru aceasta este necesar să venim la biserică.
Se întreabă mulţi despre sfârşitul lumii, când va fi sau cum va fi. Se întreabă
şi chiar oamenii de ştiinţă sau cunoscătorii mişcării planetelor, care, apelând la fel
de fel de scrieri, de la imaginaţia cea bogată şi până la formele de înşelăciuni, for
me de vrăjitorii, de rătăcire a minţii omeneşti, la care unii dintre semenii noştri
aderă cu naivitate, pentru că le. spune ceva care nu este adevărat. Numai la Cuvân
tul lui Dumnezeu nu vor să apeleze, la Cuvântul şi înţelepciunea propovăduite de
Biserică de două mii de ani. Afară de Biserică, afară de învăţătura Mântuitorului
Iisus Hristos nimic nu poate fi adevărat, fraţii mei, în vederea mântuirii noastre.
Biserica deţine adevărul întreg lăsat de Mântuitorul Iisus Hristos, prin Evan
ghelia Sa, găstrat şi oferit credincioşilor de Sfinţii Părinţi. Când auzim că se spune de
Duminica înfricoşatei Judecăţi, înţelegem că este înfricoşată pentru cei ce au făcut
rău în viaţă, pentru cei ce au nesocotit legea morală, pentru cei care au nesocotit
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semenii; va fi înfricoşată pentru că Iisus Hristos este milostiv, iertător, iubitor de
oameni, dar ca Judecător este şi drept. La a doua venire, cum ne spune Evanghelia de
astăzi, vine Dreptul Judecător şi le va spune celor din dreapta Sa: "Veniţi, binecu
vântaţii Părintelui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea
lumii" (Mat. 25, 34), iar celor din stânga Sa: nDuceţi-vă de la Mine, blestemaţilor,
în focul cel veşnic, care este gătit diavolilor şi îngerilor lui" (Mat. 25, 41). Pentru
ce rosteşte aceste cuvinte? Pentm că cei judecaţi şi care au împlinit voia Mântui
torului vor fi în dreapta Sa, iar cei din stânga n-au împlinit Cuvântul Său.
Mântuitorul Hristos ne-a spus foarte lămurit ce trebuie să facem ca să fim de-a
dreapta Sa, spre a auzi: "Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu"... "Căci flămând am
fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost
şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M -aţi cercetat;
în temniţă am fost şi aţi venit laJAine" (Mat. 25, 34-36). Criteriul, fraţii mei, pentm
ceea ce ne aşteaptă pe toţi la înfricoşata Judecată este felul cum am slujit şi am
purtat grijă şi am iubit cu fapta pe semenii noştri aflaţi în suferinţă. După cum au
ziţi, nu este greu să împlinim cuvintele din Sfânta Evanghelie. Mulţi dintre fraţii
noştri creştini spun că este greu să ţii postul, este greu să împlineşti toate porun
cile Bisericii, este greu să înţelegi învăţătura Bisericii sau scrierile Sfinţilor Apos
toli şi rânduielile Sfinţilor Părinţi. Dar iată cât de simplu este, cât de frumoasă şi
limpede poate să se desfăşoare viaţa unui creştin. Biserica ne învaţă că iubirea de
aproapele este egală cu iubirea şi credinţa faţă de însuşi Dumnezeu. Şi de aceea
iubirea de aproapele trebuie să fie arătată prin fapte concrete faţă de aproapele
nostru. Iar aceste îndatoriri nu ne obligă la cheltuieli sau contribuţii băneşti, mai
ales în perioadele de sărăcie ale lumii. Cine poate merge la un penitenciar şi spune
un cuvânt de mângâiere unui deţinut, acela face faptă foarte mare. Acela îl readu
ce pe acest om căzut în singurătatea celulei temniţei la nădejde, la viaţă, la răbdare.
Cine îngrijeşte de copii ai străzii, cine vizitează bolnavii, bătrânii, acela îl întreză
reşte în chipul desfigurat al acestor fiinţe - copii şi fraţii noştri - chipul lui
Hristos. Iată calea pentm a ajunge la Hristos. Dar dacă fiecare din noi, creştinii
ortodocşi din ţara noastră, am fi stăpâniţi de gândul că în fiecare dintre aceşti se
meni aflaţi în suferinţă străluceşte chipul blândului Iisus, nu vom mai trece indi
ferenţi pe lângă copilul din stradă. Chipul de copil plăpând, nevinovat, dar fară
adăpost, fară părinţi, şi cei din orfelinate sau cei din canalele subterane ale oraşe
lor, ne aşteaptă să-i ajutăm.
Am ajuns şi noi, iubiţii mei, să suferim - ca pe o pedeapsă - această situaţie,
deşi popoml român a fost cunoscut în istoria sa ca fiind nobil sufleteşte, ospitalier
şi generos. Când cineva îi bătea românului la uşa sau la poarta sa şi cerea să fie
adăpostit noaptea, nici nu-1 întreba cine este, de unde vine, ce credinţă are, ci 'îl
primea şi îl omenea. Ca frate de mănăstire la Neamţ, prin anii 1928-1930, făceam
dmmuLpe jos până la Botoşani şi nu puteam să ajung în satul natal într-o singură
zi, oricât de dimineaţă aş fi pornit, făcând drumul "pe jo s", bineînţeles. De obicei,
înnoptam pe undeva, printr-un sat, nereuşind să continui drumul noaptea. Am bă
tut la poarta unui sătean, mi-a deschis. Deşi erau oameni săraci, totuşi mi-au oferit
o cameră numită "casa cea mare". Cei de la ţară înţelegeţi ce înseamnă, casa, odaia
cea mare, în care se primeau numai oaspeţii. Şi m-au primit acolo, cu multă
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dragoste, tară să mă întrebe cine sunt. Iată, aceasta este legea ospeţiei, a omeniei,
vedeţi, un adevărat rai pământesc, nu acela pe care îl făgăduiesc cei ce adună bo
găţii, bunuri provenite pe căi străine de spiritul Evangheliei. Acesta este raiul su
netelor noastre, ca ajutând şi primind drumeţul obosit şi însetat, îl primim pe
Hristos, ne simţim astfel întotdeauna în slujba Lui şi înăuntrul Bisericii noastre
Ortodoxe.
Biserica Ortodoxă continuă în lume, fraţii mei, să păstreze esenţa învăţăturii,
rânduielilor şi vieţii Sfinţilor Apostoli. Această Tradiţie Apostolică o chiverniseşte
ea până astăzi, deşi Biserica Ortodoxă este numeric mai mică decât Biserica
Romano-Catolică. Dar esenţa Bisericii noastre privind judecata cea de apoi este
răspunsul care îl dăm cuvintelor lui Hristos din Sfânta Evanghelie pe care am
ascultat-o astăzi: "Că am flămânzii şi Mi-aţi dat să mănânc... şi am însetat şi Mi-aţi
dat să beau, străin am fost şi M-a ţi primit, gol şi M-aţi îmbrăcat; bolnav, şi M-aţi
cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la M ine” (Mat. 25, 35-36). Iar la întreba
rea: "Doamne, când am făcut noi aceste fapte?”, Iisus le răspunde: "întrucât aţi
făcut unuia dintre aceşti foarte mici fraţi ai Mei, Mie Mi-aţi făcut” (Mat. 25, 40).
Iată cum Mântuitorul Iisus Hristos apreciază faptele de ajutorare, identificându-Se
cu toţi suferinzii din lume. Aşa au învăţat, au statornicit şi au făcut şi Sfinţii
Părinţi. Aşa au iăcut ctitorii acestei biserici, închinată Sfântului Ierarh Spiridon,
organizând în numele lui Aşezăminte de ajutor ca Spiridonia din Iaşi, Spiridonia
din Roman sau din Bucureşti. Aceste aşezăminte ajutau, construiau spitale pentru
bătrâni, pentru săraci, pentru cei neputincioşi. Aceasta este porunca Mântuitorului
Iisus Hristos. Dar pentru noi cei .de astăzi, deşi nu avem proprietăţi şi capital,
totuşi putem să împlinim porunca Mântuitorului din Evanghelia de astăzi, m er
gând să mângâiem şi să ne rugăm împreună cu aceşti fraţi prea mici ai lui Iisus.
în acest sens am făcut apel preoţilor, credincioşilor, profesorilor, elevilor şi
studenţilor teologi, ca fiecare parohie să organizeze vizitarea penitenciarelor, a
spitalelor şi căminelor de bătrâni. Am sfinţit Capela din Penitenciarul Jilava şi
când am intrat în camerele tinerilor deţinuţi, m-a impresionat mult faptul că ma
joritatea dintre ei erau tineri. Ei aşteaptă un cuvânt de încurajare,* care valorează mai
mult decât orice fel de dar.
Am sfătuit studenţii şi studentele de la Teologie, elevii de la Seminar, să
meargă în orele lor de educaţie moral-religioasă preoţească, să viziteze, să stea de
vorbă, acolo, în celulă, cu acei întemniţaţi tineri, pentru păcate mai grele sau mai
uşoare, săvârşite cu voie sau fără voie. O prezenţă a unui tânăr teolog, nu mai spun
a preoţilor, este mângâietoare. După cum ştiţi, acum avem preoţi slujitori la peni
tenciare. Este deci slujbă permanentă la care participă toţi deţinuţii. Câţi oare dintre
noi pot răspunde cuvintelor rostite de Mântuitorul în Sfânta Evanghelie de astăzi?
Cred că sunt mulţi - chiar dacă nu-i ştim - care împlinesc acest cuvânt. Sunt creştini
şi creştine, sunt şi monahi chiar la noi în Bucureşti care cercetează pe aceşti fraţi
ai noştri. Sunt familii care au adoptat copii, care îi ajută pe cei săraci, care aduc
mângâiere la cei din închisori.
Vedeţi dar, că învăţătura Mântuitorului Hristos,'nu este teoretică, filozofică,
cum vi se vorbeşte de atâtea ori la radio sau prin alte mijloace de informare, încât
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nu se mai înţelege aproape nimic despre istoria religiilor, sau altceva: o ameste
cătură de istorie şi de filozofie şi de falsă sociologie fară Dumnezeu.
învăţătura Bisericii este atât de limpede şi de atrăgătoare încât fiecare poate
să o înţeleagă şi, mai ales, să o împlinească. Vizitarea celor suferinzi se poate în
deplini fară să cheltuim ceva, dar atât de mult înseamnă o prezenţă la căpătâiul
bolnavului, la orfelinate, căminele de bătrâni, la cei din închisori! Cine să-i cerce
teze pe aceştia dacă nu noi, preoţii şi credincioşii Bisericii noastre? înţelesul
Evangheliei de astăzi este, aşadar, foarte frumos, dătător de nădejde şi aducător de
bucurii sufleteşti.
După cum ne învaţă Biserica, pentru cel ce împlineşte cuvântul lui Iisus, Ju
decata de apoi nu va fi înfricoşată. Cel ce îl are pe Domnul Hristos în viaţa şi fap
tele sale, vine la biserică, se spovedeşte şi se împărtăşeşte cu Trupul şi Sângele
Lui, acela va auzi la judecată chemarea împăratului: "Veniţi binecuvântaţii Părin
telui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă". Deci să ne străduim a ne pre
găti de judecată prin această întâlnire cu fraţii prea mici ai lui Hristos din orfelina
tele cu copii bolnavi, cu bătrânii, cu cei înstrăinaţi şi părăsiţi din penitenciare.
Există bătrâni şi bătrâne, care au avut rosturi în viaţă, au fost profesori, scriitori,
acum însă ei ne aşteaptă pe noi. Studenţii noştri teologi, preoţii cu credincioşii şi insist s$ fie prezenţi cu o floare, o cântare, cu o lectură din vieţile,Sfinţilor, sau
din Sfânta Evanghelie. Iată aceasta este calea şi pregătirea noastră, acum când in
trăm, peste o săptămână, în perioada cea frumoasă a postului mare, ca apoi să-L
întâmpinăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, ca pe triumfătorul morţii şi izvorul vieţii
veşnice.
Î.P.S. Leon este un tânăr mitropolit al Bisericii Ortodoxe din Finlanda, o Bi
serică dinam ică,‘foarte vie; deşi minoritară, totuşi este Biserică naţională, cu
foarte frumoase activităţi misionare, cu parohii şi mănăstiri, cu o Academie Teo
logică, cu credincioşi râvnitori. Î.P.S. Mitropolit Leon este un apostol dinamic,
alături de Prea Fericitul Ioan, Arhiepiscopul Ortodox al Finlandei, care este în
acelaşi timp un mare teolog şi prieten al Bisericii noastre. Pe când eram, acum 50
de ani, rector al Institutului Teologic Universitar, am avut la studii doi tineri orto
docşi din Finlanda, unul s-a făcut preot, altul, fiu de preot, a devenit mare compo
zitor şi muzician. întâlnirile acestea între Biserici şi între reprezentanţii lor nu sunt
întâmplătoare, ca şi întâlnirile dintre noi, când în biserică şi în familie, în mijlocul
nostru este Hristos.
De aceea astăzi ne-am bucurat împreună că am slujit aici cu Î.P.S. Mitropolit
Leon de Helsinki, mai ales că s-a întâmplat să fie şi ziua sa onomastică. în calen
dar este ziua de pomenire a sfântului, scumpă pentru noi toţi, episcop Leon papa
Romei. Este mărturia că Biserica este una. De fapt avem împreună cu Biserica
Romano-Catolică foarte multe sărbători comune. Vom prăznui, în aceeaşi dumi
nică, anul acesta şi Sfintele Paşti.
în amintirea acestei slujiri îl rugăm pe înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Leon să
primească semnul treptei sale arhiereşti, engolpionul, lucrat artistic în Atelierele
Institutului Biblic şi de Misiune, obiect sfinţit, purtător al mesajului nostru de dra
goste şi al evlaviei credincioşilor, nu numai din biserica Sfântul Spiridon, ci din
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întreaga Patriarhie Ortodoxă Română. Să-l purtaţi eu sănătate, cu bucurie, la mulţi
şi fericiţi ani. Axios!
Binecuvântarea Domnului să fie cu voi cu toţi, cu al Său Har şi a Sa iubire de
oameni, totdeauna, acum şi pururi şi în vecii vecilor. Amin".
Mulţumind întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române pentru darul primit
şi pentru privilegiul de a sluji împreună Sfânta Liturghie, Î.P.S. Leon de Helsinki a
subliniat faptul că Biserica Ortodoxă Finlandeză, deşi este o Biserică mică şi tâ
nără, este însă foarte activă şi profund ecumenică, libertatea de a sluji în 10 limbi
Sfânta Liturghie fiind una din mărturiile în acest sens.
înaltul ierarh ortodox finlandez a dorit să împărtăşească celor prezenţi puter
nica impresie pe care i-a lăsat-o viaţa monahală şi monumentele de arhitectură bi
sericească din Nordul Moldovei, foarte bunele relaţii pe care Biserica sa le are cu
Biserica Ortodoxă Română şi bucuria binecuvântării dumnezeieşti că toată
creştinătatea, în anul 2001, va sărbători Sfintele Paşti la aceeaşi dată.
l.P.S. Leon de Helsinki este mitropolitul unei Biserici Ortodoxe tinere, pentru
că, în Finlanda, dreapta credinţă a pătVuns relativ târziu, pe linia Kiev-NovgorodKarejia (estul Finlandei), prima eparhie ortodoxă fiinţând abia în anul 1800.
în anul 1917, când Finlanda a obţinut independenţa, Biserica Ortodoxă Fin
landeză a fost recunoscută ca Biserică naţională de Stat, iar în 1921', Biserica
Ortodoxă Rusă i-a recunoscut autonomia, din 1923 fiind sub jurisdicţia Patriarhiei
Ecumenice de Constantinopol.
în prezent, Biserica Ortodoxă Finlandeză numără 60.000 de credincioşi, ceea ce
reprezintă 1,2 - 1,3% din totalul populaţiei Finlandei, este organizată în 3 eparhii,
majoritatea ortodocşilor finlandezi vieţuind în Helsinki, după cum ne-a spus chiar
Î.P.S. Mitropolit Leon.
Biserica Ortodoxă Finlandeză este Biserică de Stat, alături de Biserica Lute
rană - majoritară, celelalte fiind considerate Biserici libere, slujba fiind săvârşită
în aproximativ 10 limbi.
La slujbele Bisericii Ortodoxe Finlandeze participă şi aproximativ 450 de ro
mâni cu cetăţenie dublă, finlandeză şi română, sau aflaţi în tranzit.
Pentru vizita Î.P.S. Mitropolit Leon de Helsinki, coliturghisitor în biserica
Sfântul Spiridon-Nou, preoţii acestui sfânt lăcaş au mulţumit Prea Fericitului Pă
rinte Patriarh Teoctist, cât şi cu osebire pentru cuvântul de învăţătură rostit de
întâistătătorul Bisericii noastre întru creşterea duhovnicească şi pregătirea sufle
tească a credincioşilor înainte de începerea Postului Mare al Sfintelor Paşti.
Pr. VALENTIN FĂTU,
MARIAN DL MANOLACHE'

COMEMORAREA
PATRIARHULUI JUSTINIAN M ARINA
în curgerea neostenită a vremii, s-au împlinit anul acesta, la 22 februarie, o
sută de ani de la naşterea patriarhului de vie memorie Justinian Marina, cel de-al
treilea patriarh al Bisericii noastre Ortodoxe Române, în fruntea căreia a stat
aproape treizeci de ani (1948-1977).
Având în vedere excepţionalele sale înfăptuiri bisericeşti, de ordin admi
nistrativ, organizatoric şi legislativ, în vigoare până astăzi, promovarea relaţiilor
ecumenice şi realizarea unităţii Bisericii noastre strămoşeşti, în condiţiile sociale
şi politice ale vremii, şi ţinând seamă că este în spiritul tradiţiei şi învăţăturii noastre
de a ne cinsti, după cuviinţă, părinţii şi înaintaşii care au ilustrat cu vrednicie isto
ria noastră bisericească, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa
sa de lucru din 4 octombrie 2000, a aprobat comemorarea Patriarhului Justinian
Marina, cu prilejul aniversării centenarului naşterii sale, în luna februarie 2001,
prin programe speciale pe plan central şi local bisericesc.
Drept urmare, în ziua de miercuri, 21 februarie 2001, la orele 14.30, în Aula
Palatului Patriarhiei, a avut loc o sesiune omagială comună a Sfântului Sinod şi
Adunării Naţionale Bisericeşti consacrată aniversării centenarului naşterii Patriar
hului Justinian Marina. La această sesiune au participat, pe lângă membrii Sfân
tului Sinod şi ai Adunării Naţionale Bisericeşti, consilieri de la Administraţia Pa
triarhală şi Centrul Eparhial Bucureşti, profesori de la Facultatea de Teologie şi
seminariile teologice din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, protopopi, preoţi,
stareţi de mănăstiri, călugări şi călugăriţe, studenţi teologi şi elevi seminarişti,
precum şi personalităţi ale vieţii culturale şi publice româneşti.
în cadrul sesiunii omagiale, înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu, Arhiepiscopul
Vadului, Feleacului şi Clujului, care l-a cunoscut bine pe Patriarhul Justinian, fiindu-i colaborator apropiat, a evocat personalitatea acestui mare ierarh al Bisericii
noastre într-o expunere sinceră şi cuprinzătoare, adevărată mărturie vie, autentică,
prin valoarea! ei de document şi izvor direct, oferind celor prezenţi informaţii pre
ţioase, unice în felul lor, care lămuresc şi luminează multe momente mai puţin cu
noscute ale vieţii şi ltfcrării celui de-al treilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
în continuare, corala "Sfântul Andrei" a preoţilor din Capitală, formaţie vo
cală înfiinţată de Patriarhul Justinian, a prezentat un concert de cântece religioase,
sub conducerea dirijorului Valentin Gruiescu, conferenţiar universitar la Acade
mia de Muzică din Bucureşti. A urmat, apoi, un film documentar, realizat de de
partamentul "Viaţa spirituală" al Televiziunii Române, cu imagini din timpul păs
toririi Patriarhului Justinian şi comentarii ale unor personalităţi ale vieţii noastre
culturale de astăzi, între care acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, scriitorul
Alexandru Paleologu, acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga şi ziaristul Dan Ciachir.
A doua zi, joi, 22 februarie, în biserica Mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti,
unde Patriarhul Justinian este înmormântat, în prezenţa unei numeroase asistenţe
de preoţi şi credincioşi, între care şi doamna Silvia Stojan, fiica celui comemorat,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, înconjurat de membrii Sfântului Sinod, a
oficiat S f Liturghie şi slujba parastasului de pomenire a marelui ierarh, după care
a rostit o vibrantă cuvântare, cu mărturii emoţionante din anii de lucrare, ca epis
cop-vicar patriarhal, alături de Patriarhul Justinian.

LA CENTENARUL NAŞTERII PATRIARHULUI JUSTINIAN*
"Scumpă este înaintea Domnului moartea
cuvioşilor Lui" (Ps. 115, 6)

Ziua de naştere, în general, este ziua binecuvântată de Dumnezeu, ziua adu
cătoare de lumină în familie şi în lume, ziua care face ca zâmbetul pe buze şi nă:
dejdea de viitor să sporească nu numai în sânul familiei, al părinţilor, al fraţilor,
dar şi al localităţii, al ţării şi al neamului. Ziua de naştere este, deci momentul cel
dumnezeiesc al apariţiei fiinţei umane pe lumea aceasta, arătarea slavei lui Dum
nezeu spre binele familiei, semenilor şi al lumii.
Arătându-şi recunoştinţa sa, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
rânduit ca ziua de astăzi, 22 februarie, ziua venirii pe lume a celui de al treilea pa
triarh al Bisericii noastre, Justinian Marina, să fie sărbătorită în mod deosebit cu
prilejul împlinirii a o sută de ani de la naşterea sa. După o viaţă zbuciumată de 76 de
ani, vrednicul de pomenire Patriarhul Justinian a trecut pragul acestei vieţi doborât
de suferinţa suportată cu mult curaj o bună bucată de vreme. Dar a trecut pragul
acestei vieţi încărcat, de asemenea, şi de înfăptuiri de mare valoare, datorate stră
daniilor şi eforturilor sale, pentru slava Bisericii şi pentru binele semenilor săi.
In viaţa noastră bisericească, dar îndeosebi pentru cei ce îmbrăţişează viaţa
monahală, cuvântul Mântuitorului Hristos este edificator: "Nu este nimeni care
să-şi fi lăsat casă sau fraţi sau surori sau mamă sau tată sau copii sau ţarine pentru
Mine şi pentru Evanghelie şi să nu primească însutit - acum, în vremea aceasta
de prigoniri - case şi fraţi şi surori şi mame şi copii şi ţarine; iar în veacul ce va
să vină, viaţă veşnică" (Marcu 10, 29-30). Mântuitorul Hristos le dăruieşte toate
cele la care ei au renunţat, de care s-au lipsit pentru o vreme. Acest mare patriarh al
nostru, deşi a fost ales din rândul preoţimii binecuvântătoare, din stare de preot de
mir, văduv prin decesul soţiei şi cu un fiu şi o fiică, totuşi din clipa îmbrăcării
cinului monahal, pentru a păşi în slujirea arhierească la care marele cărturar şi m i
tropolit al Moldovei, Irineu Mihălcescu, l-a chemat şi l-a cerut Sfântului Sinod cu
multă stăruinţă, ca episcop-vicar, din clipa aceea spun, s-a dăruit în întregime Bi
sericii, lui Hristos. întreaga sa strădanie, aşadar, atât ca episcop-vicar la M itro
polia Moldovei şi ca mitropolit al Moldovei, cât şi ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române, a depus-o total în slujirea credincioşilor, a clerului şi a neamului nostru
românesc. Iată, iubiţi fraţi în Domnul, cât de minunat s-au împlinit cuvintele acestea
ale Mântuitorului Hristos.
Curgerea cea neîncetată a timpului însumează astăzi o sută de ani de la naş
terea sa. Cu toate că Bunul Dumnezeu l-a înzestrat cu o vigoare deosebită, m oş
tenită dintr-o viaţă viguroasă de olteni vâlceni, adâncită adânc în istorie, totuşi
jugul Bisericii cu cerinţele şi cu slujirile fiilor ei, cu frământările ştiute de el şi de
Dumnezeu, i-au zdruncinat sănătatea şi i-au împuţinat rezistenţa vasului de lut,
încă din anii când nu s-ar fi justificat această şubrezire. Şi-a dăruit însă Bisericii,
* Cuvânt rostit la slujba de pomenire a Patriarhului Justinian Marina oficiată cu prilejul Cen
tenarului naşterii sale, Mănăstirea Radu Vodă, 22 februarie 2001.
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viaţa proprie, nu numai munca, gândirea şi suferinţa sa. Copiii Bisericii şi ai nea
mului nostru au devenit copiii lui. Zecile de mii de orfani rămaşi din cel de-al
doilea război mondial, care a pustiit cu osebire plaiurile Moldovei, de el au fost
ocrotiţi cu ajutorul mănăstirilor şi preoţilor, încât a fost numit "Părintele orfa
nilor". Tinerii seminarişti şi teologi au fost ajutaţi nu numai prin crearea unor con
diţii de învăţământ excepţionale, cu clădiri şi spaţii pentru biblioteci, dar şi printr-o
pregătire deosebită teologică şi practică, însoţită de slujbe, predici şi cateheze, la
care personal participa şi intervenea atunci când se cerea.
In general, toţi cei ce se apropiau de dânsul din cealaltă latură a vieţii sociale,
tineri mai ales, pentru ajutor, înţelegere şi intervenţii pe lângă autorităţi, erau pri
miţi şi mângâiaţi după posibilităţi. Şi nimeni n-a plecat vreodată din faţa arhiereu
lui Justinian Iară mângâiere, Iară un cuvânt de învăţătură, fară îmbărbătare, într-o
lume atât de frământată din anii săi de slujire a Bisericii. Cum bine ştim, a purtat
jugul lui Hristos, al Bisericii Lui, din anii 1945 până în 1977; cei mai grei din isto
ria noastră. Dar niciodată n-a rostit vreun cuvânt de supărare sau vreun cuvânt
care să jignească cumva pe cineva, ci totdeauna se afla cu gândul şi nădejdea la
Dumnezeu, cu gândul la făgăduinţă pe care a rostit-o în faţa duhovnicului la că
lugărie şi apoi la arhierie. Le-a îndeplinit pe toate cu dragoste, sârguinţă şi cu sta
tornicie.
De aceea au izvorât, an de an, atâtea iniţiative şi atâtea împliniri în Biserica
noastră. Era evident că toate cele împlinite, în toate laturile cerinţelor bisericeşti,
cu eforturi pentru înlăturarea piedicilor puse în cale permanent, tocmai această
adevărată luptă şi biruinţă îi alimenta alte şi alte iniţiative.
Roadele vieţii sale, ale muncii sale, ale întregii sale lucrări arhiereşti, care ^
încununat-o pe cea preoţească, de dinainte, încă se văd şi astăzi; şi se văd chiar şi
mai bine. Mugurii vieţii noastre româneşti şi bisericeşti, care sunt copiii, tinerii de
astăzi, elevii seminarului de aici şi ai celor 40 de seminari din fară, studenţii celor
15 facultăţi de teologie, fac parte din vistieria preocupărilor din acei ani, sunt ro
dul grijii, al gândirii şi al râvnei sfinte a Patriarhului Justinian. Codul legislativ al
Bisericii noastre, de pildă, pe care-1 avem şi acum, a constituit baza administra
tivă şi canonică pe care Patriarhul Justinian a construit edificiul văzut şi pe cel spi
ritual al Bisericii noastre, pe care îl folosim şi acum, cu eliminarea amestecului
din afară şi introducerea unor prevederi legale de actualitate. Dacă le-am înmulţi
prin aceste întâlniri pastorale prevăzute în colecţia de legiuiri bisericeşti, atunci şi
credincioşii noştri şi preoţimea, de asemenea, ar depune râvnă sporită în jurul bi
sericilor parohiale, .al ‘mănăstirilor, şi ar arăta mai multă grijă pentru înmulţirea
strădaniilor filantropice pentru orfelinate, spitale, cămine. Prin grija ierarhilor,
peste tot în ţară se găsesc asemenea candele luminoase care transmit lumina cu
getului şi a gândirii patriarhului nostru Justinian.
Niciodată nu se va putea scrie sau vorbi îndeajuns despre personalitatea acestui
mare patriarii din istoria noastră bisericească contemporană. Iată, ne găsim astăzi
în biserica aceasta voievodală, unde el ne-a adunat, prin rânduirea sa proprie, ca
sfinţitul său trup să fie depus aici. Şi-a pregătit locaşul de veci în detaliu, începând de
la dimensiunile criptei şi podoabele tradiţionale bisericeşti, şi până la icoanele zu
grăvite de părintele arhimandrit Sofian. Chipul său străjuieşte mereu pe această

60

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

colină, vis-a-vis de Dealul Patriarhiei, mormântul său asigurând acesteia trăinicie
şi neprihănire. Este un caz deosebit de semnificativ şi pilduitor, confirmând şi prin
aceasta cât de mult şi-a iubit Biserica şi pe fii ei. Patriarhul şi părintele Justinian
ne-a adunat aici şi astăzi, iubiţi fraţi şi surori în Domnul, şi ne va aduna mereu, la
fiecare soroc legat de vrednicia sa. Dar şi în fiecare clipă, prin statutul de mănăs
tire pe care l-a dat acestei biserici, şi prin aşezarea în jurul ei a seminarului teolo
gic şi a şcolii de cântăreţi, ca sufletul lui să se bucure de cântările tinerilor. Zilnic,
aici, sfintele rugăciuni de la Liturghie se înalţă către Bunul Dumnezeu, ca jertfa
cu bună mireasmă, şi numele său nu lipseşte să fie pomenit, ca şi al celor din familia
sa care l-a dăruit Bisericii noastre strămoşeşti. Este o roadă, iarăşi, a credinţei sale,
vie şi dinamică, de care a fost stăpânit toată viaţa şi care lucrează şi dincolo de
pragul acestei vieţi.
Aşadar, ne-am adunat aici de ziua naşteii sale spre a ne ruga şi a ne mărturi
si recunoştinţa şi a ne împrospăta râvna în slujirea Bisericii, după pilda şi râvna
Patriarhului Justinian. Deşi se afla în chingile dictaturii, el le-a înfrânt, prin voinţa
şi iscusinţa sa sfântă de a da viaţă şi prioritate, mai întâi, lucrării dumnezeieşti şi
apoi celei omeneşti. Ne este tuturor, ca şi ceilalţi mari patriarhi ai noştri, pildă
pentru ceea ce se cuvine să gândim şi să împlinim noi toţi, fiii săi. Arhieria, înainte
de toate, este nesfârşita iubire faţă de Dumnezeu, faţă de semeni şi slujirea Bise
ricii până la jertfa. Este lepădarea de sine pentru iubirea lui Hristos şi a Bisericii
Lui, şi păstrarea cu sfinţenie a comuniunii, a sfintei comuniuni, aşa cum scria
adormitul în Domnul în testamentul său, că rămâne după el o Biserică unită în co
muniunea sfântă a slujirii lui Hristos şi a valorii Lui, împărtăşite lumii prin scris,
în Sfântul Sinod erau ierarhi venerabili, ierarhi mari în cuvânt şi în faptă. în m ul
tele şi dificilele probleme ce trebuiau rezolvate, se exprimau opinii diferite, dar în
problemele fiinţei Bisericii, toţi aveau un cuget şi un cuvânt, arătând autorităţilor
unitatea Bisericii, imprimând secularului veşnicia învăţăturii Mântuitorului
Hristos, Capul Bisericii. Astfel, şi Biserica a rămas şi şi-a rânduit cadrul ei de lu
crare bisericească din care ne adăpăm şi noi cei de astăzi.
Ziua aceasta ni-1 readuce nu numai cu lucrarea sa, dar ni-1 readuce şi cu chipul
său, cu neastâmpărul său, cu râvna sa, care nu ştim cât răgaz îi îngăduia pentru a
da odihnă genelor, în cele 24 de ore ale zilei. A luminat şi a radiat ca o lumânare
toată viaţa sa şi s-a stins atunci când vasul său cel de lut n-a mai putut rezista. Dar
strălucirea sufletului şi a lucrării a rămas, şi ea ne adună aici, astăzi. Să-l avem în
gândul jşi în lucrarea noastră întotdeauna, cu dăruirea sa pentru Biserică şi pentru
semeni, pentru ţară şi pentru neamul nostru românesc.
Astăzi, am retrăit, oarecum, bucuria zilei naşterii, nădejdea cu care vine cine
va pe lume. Şi când ne gândim cu ce zestre a venit pe lume Patriarhul Justinian,
înţelegem ce însemnătate are ziua de naştere'în viaţa unui om. De aceea, adresăm
cuvinte de mângâiere fiicei sale, doamnei Silvia Stoian, ca această zi, când părin
tele său se află printre noi în chip nevăzut, să-i aducă în suflet pace, linişte şi să
nătate deplină. Şi noi, împreună, suntem siguri că acolo unde se află, se bucură de
lucrările noastre, se bucură mai ales atunci când vede coroana arhierească în jurul
altarului şi în jurul Bisericii noastre, aşa cum am fost astăzi, ierarhi, profesori,
preoţi, sfetnici, credincioşi, tineretul de aici, care este simbolul tineretului ţării
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întregi. Suntem încredinţaţi că, de acolo, de unde se află, din preajma Prea Sfintei
Treimi, din lumina cea neînserată ne dăruieşte tuturor permanent încredere, stator
nicie, iubire şi nădejde.
Cu această nădejde l-am pomenit astăzi şi ieri, şi alaltăieri şi îl vom pomeni
anul acesta până la sfârşit, în şcolile teologice, în parohiile şi eparhiile noastre, ca să
avem apa cea vie de împrospătare a lucrării noastre pastorale, misionare şi sociale.
Dumnezeu să-l aşeze în ceata drepţilor şi a aleşilor Săi şi a neamului nostru!
Veşnica lui pomenire adusă!"
Potrivit celor stabilite de Sfântul Sinod, în ziua de duminică, 25 februarie, în
toate bisericile şi mănăstirile din cuprinsul Patriarhiei Române, după Sf. Litur
ghie, s-a oficiat o slujbă de pomenire pentru Patriarhul Justinian, urmată de evoca
rea vieţii şi activităţii sale.
Totodată, personalitatea Patriarhului Justinian a fost omagiată şi în cadrul fa
cultăţilor şi seminariilor de teologie din ţară, prin slujbe de pomenire şi programe
culturale, îndeosebi simpozioane şi sesiuni ştiinţifice, urmate de concerte de mu
zică şi poezie religioasă, cu participarea cadrelor didactice, şi a studenţilor teologi
şi a elevilor seminarişti. De asemenea, s-au publicat studii şi articole în presa bise
ricească centrală şi locală, iar ierarhi şi preoţi ai Bisericii noastre au evocat la pos
turile naţionale şi regionale de radio şi televiziune aspecte ale vieţii şi lucrării Pa
triarhului Justinian închinate Bisericii strămoşeşti şi neamului românesc.
Menţionăm în acest cadru că, drept recunoaştere a contribuţiei imense a Pa
triarhului Justinian Marina la reorganizarea şi dezvoltarea învăţământului teologic
românesc, ale cărui roade se fac simţite şi astăzi, la propunerea Consiliului profe
soral al Facultăţii de teologie din Bucureşti, aprobată de Adunarea eparhială a
Arhiepiscopiei Bucureştilor, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şe
dinţa sa din 21 februarie 2001, a hotărât ca Facultatea de teologie din Bucureşti să
poarte numele de "Patriarhul Justinian".
Ar mai fi de adăugat că, cu prilejul aniversării centenarului naşterii celui de-al
treilea patriarh al Bisericii noastre şi unul din cei mai vrednici de cinstire ierarhi
care au ilustrat viaţa şi lucrarea Bisericii Ortodoxe Române în ultimul secol al
celui de-al doilea mileniu, s-a emis o medalie comemorativă, executată la Monetăria Statului, având pe avers chipul Patriarhului Justinian, cu inscripţia:
'"Patriarhul Justinian Marina - 100 de ani de la naştere (1901-2001)", iar pe revers
Stema Patriarhiei Române, cu inscripţia: "Biserica Ortodoxă Română - 2001". De
asemenea, Arhiepiscopia Bucureştilor a tipărit 1.500 ilustrate, format carte poştală,
cu chipul Patriarhului Justinian.
Toate aceste manifestări omagiale au constituit un binevenit prilej pentru cle
rul şi credincioşii Bisericii noastre de aducere aminte şi de cinstire a marelui şi
vrednicului patriarh Justinian Marina, care a păstorit Biserica Ortodoxă Română
în condiţiile grele ale regimului totalitar, şi cine ştie dacă nu cumva Dumnezeu,
într-o bună zi, ne va descoperi că el a trăit şi a murit ca un martir!
GHEORGHE VASILESCU

PATRIARHUL JUSTINIAN MARINA
- MODEL DE CONŞTIINŢĂ ŞI SLUJIRE SACERDOTALĂ
LA ÎMPLINIREA A 100 DE ANI DE LA NAŞTEREA SA
Comemorarea unui veac de la naşterea marelui şi inegalabilului patriarh
Justinian Marina, la 22 februarie 2001, constituie un pios dar şi fericit moment
pentru a ne readuce în minţile şi în inimile noastre, ale celor care am avut fericirea
şi privilegiul de a ne forma pentru misiunea slujirii Bisericii, în vremea patriarha
tului său, figura sa plină de demnitate şi autoritate hieratică, dar inundată şi înfru
museţată de dragostea şi înţelegerea sa părintească, precum şi faptele şi realizările
sale în viaţa Bisericii Ortodoxe Române, care îl situează în galeria marilor ierarhi
ai acestei vechi şi venerabile instituţii.
Grija şi hotărârea Sfântului Sinod de a închina anul 2001 comemorării celui
mai mare dintre patriarhii Bisericii Ortodoxe Române au fost expresia recunoştin
ţei pe care ierarhii, clerul şi credincioşii ortodocşi români o poartă celui neîntre
cut în realizările sale în viaţa bisericească, ale căror urmări se fac simţite din plin
până în vremea noastră.
Căci, dacă astăzi avem o Biserică puternică şi înfloritoare, cu o autentică
viaţă duhovnicească, cu o rafinată şi substanţială teologie, cu o organizare şi legis
laţie solidă, cu o autentică trăire monahală, cu vocaţii înmulţite pentru slujirea
pastorală sau mănăstirească, cu conştientă şi rodnică angajare în apostolatul
social, datorăm toate acestea spiritului organizatoric, geniului pastoral şi admini
strativ, ca şi orientările sănătoase şi realiste pe care vrednicul de pomenire, patriarhul
Justinian Marina, în fruntea Sfântului Sinod de atunci, le-a imprimat Bisericii
Ortodoxe Române.
Cine l-a cunoscut, l-a văzut, a stat de vorbă cu el şi s-a bucurat de grija şi
ocrotirea sa părintească nu poate uita niciodată privirea lui vie şi scrutătoare, ochii
săi negri care îţi dădeau impresia că te citesc până în străfundurile gândurilor tale,
ca laserul, dar şi zâmbetul său, râsul acela sănătos şi natural, molipsitor şi încura
jator de părinte adevărat, luminat sufleteşte de dragostea pentm copiii şi fiii săi
duhovniceşti.
Despre acest patriarh providenţial, chemat de Dumnezeu, să conducă desti
nele Bisericii Ortodoxe Române într-o perioadă din cele m^i grele şi mai dure din
istoria popomlui român, s-a scris m ult1 şi se va mai scrie, pe măsură ce timpul va
da un nou şi tot mai bogat sens şi valoare operei sale fară egal în istoria Bisericii
noastre, cu atât mai mult cu cât contextul istoric şi politic în care a activat nu a
fost favorabil unei desfăşurări normale a vieţii bisericeşti. Cu cât va trece timpul,
cu atât statura sa va creşte, iar faptele şi realizările sale, apreciate la justa lor va
loare şi ţinând cont de contextul în care au fost realizate, îi vor situa chipul tot mai
impozant pe soclul zidit din aceste inegalabile înfăptuiri.
1.
în această privinţă, vezi numerele revistelor teologice "B iserica O rtodoxă Română", "Studii
Teologice" şi "O rtodoxia ", din anii 1958 şi mai ales 1968, care abundă de studii şi articole omagiale
ce înlaţişează toate laturile activităţii sale ca patriarh, ca şi revista "Glasul B ise ric ii ", pe anul 1977,
nr. 4, care este închinat în întregime momentului trecerii lui la cele veşnice şi prezentării unor laturi
ale vieţii şi activităţii lui.
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Despre patriarhul Justinian Marina nu putem să vorbim fără să amintim de
marea operă legislativă bisericească care statuează cadrul legal de desfăşurare a
activităţii bisericeşti, în spiritul tradiţiei şi al canoanelor, reorganizarea învăţă
mântului teologic mediu şi universitar, expulzat din sistemul de stat, şi adaptarea
lui la condiţiile impuse de puterea comunistă, pentru a continua formarea slujito
rilor bisericeşti, dezvoltarea activităţii publicistice teologice prin editarea şi tipă
rirea de noi reviste şi cărţi de teologie şi de cult, de înalt nivel, reorganizarea mo
nahismului românesc, în ciuda încercării de desfiinţare a lui, prin decrete de stat,
canonizarea primilor sfinţi români, orientarea clerului spre slujirea socială a credin
cioşilor, concretizată în "apostolatul social", încurajarea şi cultivarea înţelegerii
dintre cultele din România, prin ecumenismul practic local, ca şi dezvoltarea re
laţiilor cu celelalte Biserici şi culte sau confesiuni creştine, în cadrul mişcării ecu
menice, reorganizarea tipografiei şi atelierelor pentru obiectele bisericeşti, buna
gospodărire a bunurilor bisericeşti, disciplina clerului, crearea casei de pensii a
Bisericii Ortodoxe Române, înfiinţarea caselor de odihnă şi de sanatorii ca şi de
azile pentru bătrâni, restaurarea monumentelor noastre bisericeşti, mănăstiri şi bi
serici parohiale, organizarea diasporei'ortodoxe române; păstrarea unităţii Biseri
cii Ortodoxe Române şi a Sfântului Sinod şi altele2.
Toate aceste realizări de excepţie din activitatea patriarhului Justinian, se da
torează calităţilor sale înnăscute şi dobândite, de om inteligent, dotat cu simţ prac
tic, cu simţul valorilor, experienţei sale îndelungate de învăţător, preot, profesor,
ierarh, ca şi conjuncturilor favorabile de care s-a bucurat, dar mai ales concepţiei
sale sănătoase şi corecte despre preoţie şi conştiinţa slujirii sacerdotale. Pentru
patriarhul Justinian, preoţia şi slujirea sacerdotală în general, trăită până la supre
ma demnitate de întâistătător al unei Biserici Ortodoxe autocefale, nu a însemnat
nicicând şi nicicum carieră sau dorinţă de înălţare, ci chemare spre slujirea lui
Dumnezeu şi a oamenilor. Lucrul acesta este foarte important, pentru că, de felul
în care înţelegem preoţia sau slujirea sacerdotală şi de concepţia pe care o avem
despre misiunea preoţească, depinde modul în care ne vom îndeplini această
chemare şi tot ce vom realiza în viaţa şi activitatea noastră, pastorală, Patriarhul
Justinian Marina a avut o puternică şi vie conştiinţă a chemării şi slujirii sale .sa
cerdotale despre care a vorbit mereu cu admiraţie şi cu respect, evidenţiind subli
mitatea şi responsabilitatea misiunii preoţeşti.
De aceea, în cele ce urmează ne vom referi la acest aspect al vieţii sale3,
încărcat de atâtea daruri şi realizări, toate privite prin prisma acestei chemări şi,
izvorâte din acest tezaur sufletesc care a constituit o sursă inepuizabilă de idei,
forţă şi căi de înfăptuire a lor, .adică acea conştiinţă a puterii harului dumnezeiesc
primit prin Taina Sfintei Hirotonii. Pentru patriarhul Justinian cred că au fost mai
vii ca oricare altele, cuvintele Sfântului Apostol Pavel care spun: "Pot toate în
Hristos, Cel care mă întăreşte" (Filipeni IV, 13). El a fost şi a rămas înainte de
toate slujitor al lui Dumnezeu şi în acelaşi timp, slujitor al oamenilor. Sunt cele
2. Vezi revista "B iserica O rtodoxă R om ân ă ", LXXVI/1958, nr. 5-6 şi "G lasu l B isericii ",
XXXVI/l 977, nr. 4.
3. Despre această problemă, vezi mai ales Pr. Prof. Ene Branişte, Preotul şi preoţia creştină în
gândirea şi trăirea Prea Fericitului Patriarh Justinian , în "B.O.R.", LXXVI/1958, nr. 5-6, p. 443-464.
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două coordonate care au marcat viaţa sa şi au încărcat-o de neîntrecute realizări.
De accea, fie că este vorba de preotul de rând, începând de la cel mai modest sluji
tor al altarului de la o biserică de ţară şi până la cel mai însemnat ostenitor în tai
nele teologiei sau în administraţia bisericească, fie că se referă la slujirea
arhierească, de la arhiereul vicar şi până la demnitatea de patriarh, toţi îndeplinim
o chemare şi o misiune care nu vine de la oameni, ci de la Dumnezeu. Slujirea
preoţească şi cea arhierească este de la Dumnezeu. "Să vă respectaţi preoţii ca tri
mişii lui Dumnezeu, de la care Dumnezeu va cere socoteală de sufletul fiecă
ruia"4, era cuvântul de îndemn al său către credincioşii pe care îi păstorise în Băbeni. Dacă slujirea sacerdotală vine de la Dumnezeu, ea implică sau aduce după
sine o mare responsabilitate. A primi harul preoţiei înseamnă a te învrednici de
ceva din cele mai sublime şi mai demne slujiri. Sublimitatea şi demnitatea slujirii
lui Hristos au fost idei care l-au călăuzit permanent şi de care s-a entuziasmat şi a
vorbit mereu frumos, fiindcă simţea şi trăia cu adevărat sacerdoţiul creştin. "Nu
poate fi vrednicie mai înaltă pe pământ decât aceea de a sluji lui Dumnezeu ca
preot. Şi dacă pentru religia tuturor timpurilor preoţia a jucat un rol esenţial şi de
cisiv, credinţa noastră nici nu poate fi concepută fară preoţia creştină, instituţie di
vină creată prin harul lui Iisus Hristos, căci fară ea nu poate exista nici propovăduire infailibilă a cuvântului dumnezeiesc, nici săvârşirea dumnezeieştii
Euharistii şi a celorlalte Sfinte Taine, nici conducere a comunităţii creştine în Du
hul Sfânt pe calea mântuirii. Preoţia creştină vine din preoţia lui Iisus Hristos, ea
este prelungirea şi perpetuarea misiunii Sfinţilor Apostoli în lume^ este un man
dat încredinţat de Mântuitorul slujitorilor Săi din toate timpurile. Mai mult,
preoţia este într-un fel continuarea de către oameni a slujirii lui Hristos însuşi,
pentru mântuirea lumii. Modelul desăvârşit al preotului creştin este Iisus Hristos
însuşi, preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, care a unit în fiinţa Sa divinăomenească o întreită demnitate: profetică, arhierească şi împărătească. Ca profet,
El a descoperit oamenilor pe Dumnezeu şi i-a învăţat doctrina adevărului:
"Nimeni n-a vorbit vreodată ca Omul acesta, care avea cuvintele vieţii veşnice".
Ca arhiereu, El s-a Je rtfit pentru păcatele oamenilor, pătimind şi murind pe
Crucea de pe Golgota. El este Arhiereul etern, care a împăcat pe Dumnezeu cu
omul, pe Ziditor cu creatura Sa. Ca împărat, El este întemeietorul unei împărăţii
noi, nepieritoare, stăpânind şi conducând Biserica: una, sfântă, sobornicească şi
apostolească. Preoţia este condiţia existenţe^ Bisericii, stâlpul şi puterea ei.
Cunoscând toate acestea, nimeni nu mai poate rămâne nedumerit când aude
rostindu-se: "Dintre toate vredniciile omeneşti, cea mai înaltă este aceea de a sluji lui
Dumnezeu ca preot"5.
Este concentrată aici toată învăţătura Bisericii despre preoţie şi rolul acesteia
în viaţa credincioşilor, despre demnitatea, înălţimea şi responsabilitatea ei şi con
diţie a existenţei instituţiei Bisericii însăşi.
Subliniind responsabilitatea preoţiei şi a slujirii sacerdotale în general, patri
arhul Justinian arată această misiune în care slujitorul trebuie să se gândească la
4. | Justinian. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,. Apostolat social, voi. V, P ilde şi îndem 
*

nuri în lupta pentru pace, Bucureşti, 1952, p. 36.
5. Apostolat Social , voi. V, p. 244-247.
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mântuirea credincioşilor. Slujirea lui Dumnezeu este, în concepţia sa, slujirea oa
menilor. -Ea constituie scopul sau menirea preoţiei. Iată cât de precis şi de realist
fixează rostul şi finalitatea lucrării preoţeşti în mijlocul credincioşilor: "Acolo
unde este îndoială, eu să semăn credinţă! Acolo unde este întristare, eu să semăn
bucurie! Acolo unde este disperare, eu să semăn nădejde! Acolo unde este ceartă,
eu să semăn pace! Acolo unde este ură, eu să semăn iubire! Acolo unde este
întuneric, eu să semăn lumină!"6.
Toate acestea au fost nu numai obiective pe care tânărul arhiereu le fixa la hi
rotonirea sa în această treaptă, ci au fost jaloane care i-au diriguit toată activitatea,
devenind realităţi concrete în viaţa sa.
Fiecare dintre cei care i-au cunoscut viaţa şi activitatea, îl recunoaşte pe vred
nicul patriarh în fiecare din aceste făgăduinţe pe care le făcea şi care au constituit
realizări de care s-a împodobit. Nici una dintre ele nu a rămas neîndeplinită.
Pentru a îndeplini lucruri atât de minunate şi de necesare în acelaşi timp în
slujirea sacerdotală, cel care vrea să devină slujitor al lui Dumnezeu trebuie să
simtă chemare sau vocaţie pentru o asemenea slujire. Patriarhul Justinian a fost un
om cu aleasă şi certă vocaţie pentru preoţie şi de aceea a putut vorbi atât de fru
mos şi convingător despre ea: "Preoţia este o chemare de la Dumnezeu. Sfântul
Apostol Pavel spune despre sarcinile preoţiei că ele nu se iau de la sine, ci prin
chemare. Mulţi tineri urmează cursurile noastre, dar nu toţi vor putea primi
preoţia, din lipsă de chemare"7. Vorbind tinerilor teologi despre vocaţie, spre a-i
conştientiza despre importanţa ei în viaţa preotului, patriarhul Justinian trasează,
ca într-un manual de pastorală, semnele adevăratei vocaţii: "Este ştiut de toţi că
nu orice tânăr, cu orice aptitudini, e potrivit pentru preoţie. Pentru preoţie se cer
în primul rând unele calităţi înnăscute din care nu trebuie să lipsească: cucernicia,
altruismul, iubirea aproapelui, stăpânirea de sine, smerenia, decenţă în,vorbe şi
fapte, nobleţea, generozitatea. Tânărul orgolios, pismăreţ, gâlcevilor, necumpătat,
leneş, vicios, lipsit de demnitate, mincinos, gata de răzvrătire sau de răzbunare, nu
are chemare pentru preoţie, chiar dacă ar avea cele mai remarcabile daruri inte
lectuale».
.
.
.
Tinerii cu chemare de sus aduc din familie simţăminte alese, ca: frica de
Dumnezeu, iubirea de părinţi şi un cult discret pentru învăţătorul şi profesorul
neuitat, pentru prietenul sincer, distins prin calităţi morale, râvnă în cercetarea cu
vântului dumnezeiesc al Sfintei Scripturi şi lectura oricăror lucrări în legătură cu
idealul ce arde în sufletul fui pentru preoţie şi identificarea cu ucenicii lui Hristos.
Un tânăr cu chemare de sus crede în fiecare clipă cuvintele Mântuitorului: "Aşa
să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât, văzând ei faptele voastre
cele bune, să preamărească-pe Tatăl vostru, Cel din ceruri" (Matei V, 16) şi,
trăind în toată virtutea, împlineşte îndemnul Sfântului Apostol Pavel care zice:
"Ori de bem, ori de mâncăm, ori altceva de facem, toate spre mărirea lui Dum
nezeu să le facem " (I Cor. X, 31 )8.
6. Ibidem, voi. III, P ilde şi îndemnuri pentru d e r . Ediţia a II-a. Bucureşti, 1949, p. 79.
7. Ibidem , voi. V, p. 139.
8. Text publicat în "B.O.R.", LXXII/l954, nr. 11-12, p. 1280.
5 - B. O. R. 1-6/2001
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Dar vocaţia, cu predispoziţiile sale înnăscute, care se cultivă şi se formează
pe parcursul vieţii, trebuie dublată şi de o solidă şi multilaterală cultură pentru ca
un slujitor bisericesc să-şi îndeplinească la modul ideal misiunea sa. în nenumă
rate rânduri, patriarhul Justinian a vorbit despre această necesitate vitală a preotu
lui, care trebuie să fie "lumina lumii şi sarea pământului" (Matei V, 16). "Precum
au învăţat la vremea lor preoţii creştini din epoca patristică, tot aşa preoţii zilelor
noastre trebuie să stăpânească, desăvârşit cunoştinţele meşteşugului lor teologic
şi să aibă o orientare din cele mai bogate în toate domeniile de activitate filosofi
că şi realist-ştiinţifică. Preotul va învăţa norodul prin predicaşi cateheză. El se va
folosi de aceste două instrumente didactice în cadrul oricărui serviciu liturgic. O
cere aceasta tradiţia de două ori milenară a creştinismului, o cere timpul actual pe
care-1 străbatem, căci credinţa trebuie slujită de luminile raţiunii, iar balastul de
superstiţii, care s-a ţesut în jurul fenomenului religios autentic, trebuie înlăturat cu
toată vigoarea"9. îndeosebi, patriarhul Justinian accentua necesitatea studierii şi
cunoaşterii Sfintei Scripturi, fară de care "nu poţi fi preot cu adevărat", dar şi stu
diul celorlalte discipline teologice este foarte important căci toate acestea "trebuie
aprofundate pentru a întări credinţa voastră, ca să o puteţi apoi propovădui şi altora.
Cine nu e pătruns de credinţă, nu va putea convinge pe altul de puterea credinţei"10.
Credinţa în Dumnezeu şi iubirea de Dumnezeu şi aproapele sunt mereu amin
tite în scrierile şi în vorbirea sa, în virtuţi fundamentale ale fiecărui slujitor al Bi
sericii. Iubirea de semeni trebuie să meargă până la sacrificiu. Conştient perma
nent de responsabilitatea pe care o avea în formarea slujitorilor altarelor, patriar
hul Justinian afirma cu fermitate: "Cei interesaţi, profesioniştii, carieriştii sau in
dolenţii nu au ce căuta în rândurile preoţimii. Asemenea model de a gândi şi a în
trupa slujirea preoţească îi face nevrednici să mai rămână în cler"11. Din
conştiinţa acestei responsabilităţi, a izvorât grija sa deosebită pentru reorganizarea
învăţământului teologic seminarial şi universitar al cărui ctitor poate fi considerat
cu adevărat.
Pe lângă vocaţie şi cultură, care constituie condiţii de bază ale unei slujiri sa
cerdotale autentice, curăţia vieţii morale, întregeşte chipul adevăratului slujitor.
Fără aceasta, slujirea preoţească nu poate fi concepută.
Ea'este cerută de două dintre responsabilităţile esenţiale ale slujirii: calitatea
de slujitor sau săvârşitor al celor sfinte, şi mai ales al Sfintei Liturghii şi cea de
îndrumător al vieţii credincioşilor. în această privinţă, patriarhul Justinian se pro
nunţă cu multă claritate: "Credincioşii au ţinut întotdeauna să primească Sfintele
Taine din mâini curate. Sfântul Simeon Noul Teolog descrie astfel chipul adevă
ratului preot: Mai întâi de toate, el trebuie să fie curat nu numai trupeşte ci şi
sufleteşte; să nu fie părtaş la nici un păcat. Atunci când se află în faţa Sfintei
Meşe, preotul trebuie să privească cu mintea, prin Sfintele Daruri, însăşi Dum
9. Cuvânt la îm plinirea a 30 de ani în slujirea B isericii, 14 octombrie 1954, în Apostolat
Social, voi. V, p. 282.
10. A postolat Social, voi. V, p. 40.
11. Cuvântare ţinuta preoţilor capitalei in ziua de P aşti a anului 1954 , în "B.O.R.",
LXXIV/1956, nr. 5, p. 457.
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nezeirea. Numai aşa, cu cugetul treaz şi cu îndrăznire, va putea înălţa rugile sale
de preot către Dumnezeu, pentru păstoriţii săi duhovniceşti, încredinţaţi lui"12.
Cât priveşte calitatea de îndrumător al vieţii morale a credincioşilor, de învă
ţător şi model al virtuţii, preotul trebuie să fie model prin viaţa lui şi a familiei
pentru a-şi asigura succesul pastoral. "Mulţimile credincioşilor, spune patriarhul
Justinian, au o sensibilitate foarte ascuţită când este vorba să aprecieze şi să pună
în cumpăna dreptei judecăţi persoana morală a preotului. Acestea cer de la preot
un stil de viaţă fără pată, fară umbre şi alunecări, o înveşmântare luminoasă în vir
tute, în înţelepciune şi în dragoste"13.
Acest model de viaţă enunţat în scrisul şi gândirea patriarhului Justinian, cere
o concordanţă strânsă între predică şi viaţa preotului, cuvântul şi fapta lui: "Prin
nimic altceva nu putem dovedi credincioşilor noştri adevărul credinţei pe care o
propovăduim decât prin fapte concrete... Credincioşii aşteaptă de la preot o trăire
cu adevărat creştină, doresc să vadă în preotul lor întruparea adevăratei vieţi evan
ghelice"14.
Dar, în strădania lui de a deosebi prin fapte morale predica sa, preotul trebuie
să aibă alături de el şi familia, soţia şi copiii. Aceştia sunt chemaţi ca prin viaţa şi
comportarea lor, să fie dovada unei adevărate vieţuiri şi un imbold şi ajutor preţios
în efortul lui de a ridica nivelul religios-moral al păstoriţilor, stavila împotriva ata
curilor... şi temelii a păstrării credincioşilor în staulul Bisericii Ortodoxe. Viaţa
morală exemplară din familia preotului zideşte şi întăreşte pe cea a credincioşilor
şi, dimpotrivă., dacă ea este şubredă, distruge, dezamăgeşte şi dezorientează pe cea
a păstoriţilor. In această privinţă, patriarhul Justinian spune răspicat: "Credincioşii
noştri privesc cu multă atenţie spre pilda vieţii din familia preotului. Preoţii noştri
trebuie să fie atenţi asupra vieţii pe care o duce întreaga lui familie, care trebuie
să fie o pildă vie de trăire evanghelică. Prin pilda aceasta, învăţătura şi predica
prind complet sufletele credincioşilor"15. "Soţia şi copiii preotului* vor trebui să
fie alături de el, în toate curatele lui străduinţe pentru întruparea adevăratei slujiri
jertfelnice a sfintei sale misiuni. Fără răsunet în conştiinţele credincioşilor vor
rămâne cele mai bine studiate predici şi cateheze ale preotului, dacă soţia şi copiii
lui nu vor întări, prin exemplul vieţii lor, adevărurile de credinţă şi morală tâlcuite
de acesta din faţa altarului"16.
Având în vedere necesitatea moralităţii desăvârşite a preotului şi a familiei
sale în Activitatea sa de păstor, patriarhul Justinian recomandă o permanentă adu
cere aminte a preotului asupra acestei îndatoriri, arătând că este nevoie ca preotul
să se teamă de a sluji cu nevrednicie, bine ştiind că nici o faptă rea a sa nu rămâne
nepedepsită de Dumnezeu, chiar în lumea aceasta. De aici şi' necesitatea exame
nului de conştiinţă, pe care preotul trebuie să şi-l facă tot mai des asupra vredni
12. A postolat S ocial , voi. V, p. 278-281.
13. Cuvântare ţinută preoţilor capitalei în ziua de Paşti a anului 1956, în "B.O.R.",
LXXIV/1956, nr. 5, p. 455.
14. Cuvântare ţinută preoţilor capitalei în ziua de Paşti a anului 1954, în Apostolat Social,
voi. V, p. 183-184.
15. Ibidem, p. 183-184.
16. Cuvântare ţinută preoţilor capitalei în ziua de Paşti a anului 1956, în "B.O.R.".
LXXIV/1956, nr. 5, p. 457.
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ciei cu care a slujit pe Hristos şi mai ales asupra curăţiei morale cu care s-a apropiat x
de El. "Oficiul liturgic este sfânt. Preotul este dator să se apropie de Sfântul jert
felnic cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste, curăţindu-se mai întâi de
orice întinare care l-ar face nevrednic de acest dumnezeiesc oficiu"17.
Ceea ce trebuie însă să caracterizeze viaţa unui adevărat slujitor al Bisericii
este predica faptei. Aceasta înseamnă, pe lângă viaţa morală ireproşabilă, apleca
rea către semenul său care este în suferinţă. In această privinţă, patriarhul Justi
nian a fost un model neîntrecut. Din această grijă a păstorului faţă de păstoriţii săi,
tradusă în fapta moralei creştine, a izvorât ideea "apostolatului său social" care
constituie una din laturile cele mai interesante, mai autentice,.mai originale şi mai
eficiente ale patriarhului său18. Apostolatul social înseamnă concret slujirea lui
Dumnezeu prin slujirea semenului. "Apostolatul social" a fost foarte bine definit
de urmaşul său în scaunul patriarhal, patriarhul Iustin Moisescu, care spunea:
"Apostolatul social" nu este numai o metodă de lucrare bisericească în lume, nici
nu defineşte numai aria preocupărilor Bisericii în opera de mântuire. Cuprinde,
desigur aceste aspecte, dar în acelaşi timp el este gândirea în acţiunea de înfăp
tuire a împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Totodată, în conţinutul său, "Aposto
latul social" include însăşi dăruirea Bisericii pentru binele omului creat de Dum
nezeu; este jertfa Bisericii pentru fiii ei şi care trăiesc în viaţă de comuniune, de
credinţă şi de viaţă omenească. De aceea, el cuprinde în sfera sa de acţiune nu
numai aria Bisericii, dar şi a patriei. Patriarhul Justinian a zis cândva: "Patria pentru
noi este tot una cu Biserica", reflectând nu numai la zămislirea poporului nostru
şi la răspândirea creştinismului pe pământul românesc, ci şi la simbioza continuă
a neamului şi Bisericii noastre de-a lungul vrem ii"19. în spiritul acestei concepţii,
patriarhul Justinian a putut să afirme: "Poţi fi cel mai strălucit predicator, teologul
cel mai valoros şi celebru, dacă însă lumea din jurul tău geme de lipsuri şi de su
ferinţe, iar tu numai îi predici: răbdare şi aşteptare, frate, - nu numai că îi jigneşti
inima şi îi sporeşti durerea şi deznădejdea, dar îi dai toate temeiurile să te soco
tească un impostor de rând. Predica ta, oricât de hrisostomică, este numai o mască
de prestigiu pentru laşitate şi indiferenţă, amândouă antiumane. Ea nu va avea nici
un ecou asupra lumii necăjite. Mai este şi altă predică: a faptei, a acţiunii imediate,
prompte. îi este foame, dă-i pâine; e dezbrăcat, dă-i haină; îi e frig, adăposteşte^
şi dă-i lemne; e bolnav, îngrijeşte-1; i-a ars casa, ajută-1 să şi-o facă iarăşi; i-a murit
vita, dă-i bani să-şi cumpere alta; i-a mtirit copilul sau soţia, fii lângă el nu numai
.cu lacrimile, ci şi cu ajutorul trebuitor în asemenea caz"20.
Un plan de acţiune filantropică şi de asistenţă socială, mai clar, mai realist şi
mai dinamizator, nici că se poate gândi. Este lucrul de care patriarhul a fost mereu
călăuzit şi dinamizat în activitatea sa de preot şi de ierarh.De aceea, nu ne sur17. A postolat S o cia l , voi. V, p. 281.
18. Vezi Pr. David Popescu, P atriarhul Justinian şi "Apostolatul S o c ia l”, în "Glasul Bisericii",
XXXVI/l977, nr. 4, p. 260-265; Radu Preda, M oştenirea Patriarhului Justinian, în "R en aşterea",
editată de Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului şi Clujului, anul XII/2001, serie nouă, nr.
2(133), p. 3.
19. Cuvântare rostita la înm orm ântarea P atriarhului Justinian, în "Glasul Bisericii".
XXXVI/l977, nr. 4, p. 220-221.
20. Cuvântare publicată în "BO.R.", LXEX/1951, nr. 3-6, p. 168.
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prinde că la administrarea Tainei Spovedaniei, în aplicarea canonului sau
epitimiei, patriarhul Justinian recomandă epitimii cu scop practic şi social: îngriji
rea unui orb, infirm, nevoiaş sau reparaţia unui grad, îndiguirea unei văi, repararea
casei unei văduve şi alte acţiuni cu caracter de asistenţă socială21.
Concepţia şi îndemnurile sale spre slujirea socială, au valabilitate oricând şi
mai ales în vremurile noastre, de adânci transformări sociale, când.Biserica se
cere să fie tot mai prezenta în viaţa credincioşilor şi să se intereseze de viaţa lor,
atât spirituală cât şi materială. "Să ieşim din zidurile bisericii văzute şi să mergem
în largul vieţii şi să lucrăm în adâncul ei spre bogate roade. Obiectul misiunii
noastre este omul, temelia Patriei şi a societăţii. Formarea şi înălţarea omului con
diţionează îmbunătăţirea tuturor celorlalte realităţi ale vieţii lui"22.
Apostolatul său social nu a avut numai caracterul unei noi teorii sau a unui
principiu pastoral nou, căci îl găsim în întreaga Sfântă Scriptură şi în teologia şi
practica Sfinţilor Părinţi, ci a căpătat şi forme concrete dintre care amintim câte
va: construirea, repararea, restaurarea şi pictarea bisericilor, pentru care a acorUat
substanţiale fonduri băneşti; grija pentru învăţământul teologic, asigurând condiţii
de studiu şi burse elevilor ^i studenţilor; dăruirea unui rând de haine, culion, epitrahil şi liturghier fiecărui preot nou hirotonit, ajutorarea unui mare număr de cre
dincioşi suferinzi şi nevoiaşi, preoţi bătrâni şi fară sprijin, preotese văduve şi fără
copii, orfani şi în lipsă, cu prilejul marilor sărbători, Crăciun, Anul Nou, Paşti; în
fiinţarea Casei de Pensii şi ajutor a clerului şi a angajaţilor bisericeşti, prin care se
acorda pensii de bătrâneţe, de invaliditate şi de urmaşi, ajutoare sociale, ajutoare
pentru boală, pentru deces şi altele; înfiinţarea staţiunilor de odihnă şi tratament
.pentru salariaţii Bisericii; înfiinţarea caselor sanatoriale de la Mănăstirea Dealu
pentru preoţii bătrâni, fară ajutor, călugării bolnavi şi suferinzi şi cea de la Mănăs
tirea Viforâta pentru preotesele văduve, fară copii şi sprijin, călugăriţe lipsite şi
nevoiaşe; îmbogăţirea, modernizarea şi dotarea ansamblului sanatorial de la Techirghiol, ca şi a caselor de odihnă de la Buşteni şi Peştera Ialomicioarei. Toate
acestea sunt dovada unei teologii slujitoare lui Dumnezeu prin slujirea omului,
teologia ne fiind altceva decât teofilie, adjcă iubire de Dumnezeu şi filantropie sau
antropofilie, adică iubire de oameni23. în legătură cu opera filantropică pe care
trebuie să* o îndeplinească preotul, patriarhul Justinian spune următoarele:
"Credincioşii se interesează unii de alţii despre activitatea filantropică a preotului
lor. Când preotul ajută personal pe cei săraci, credincioşii vor strânge rândurile în
jurul său, convinşi că ajutoarele date preotului ajung cu adevărat la cei săraci. De
aceea, zic, acolo unde preotul nu este o pildă vie în activitatea lui filantropică, în
cepând cu biserica lui şi apoi cu cei lipsiţi, în sufletele credincioşilor sentimentul
acesta al datoriei pe care îl au faţă de casa Domnului, este sortit morţii şi nu
trăirii"24.
21. Cuvântare rostită către protoiereii de raioan e din cuprinsul A rhiepiscopiei Bucureştilor, în
ziua de 9 ianuarie 1951, în "Glasul Bisericii", X/1951, nr. 3, p. 45. Vezi şi Pr. prof. Ene Branişte,
Liturgica sp e c ia lă , Bucureşti, 1980, p. 391-392.
22. C uvântările rostite la înscăunarea ca m itropolit al M oldovei, la 28 decembrie 1947, în
A postolat Social, voi. III, p. 77-79 şi 86-91.
23. Pr. David Popescu, op. cit., p. 260-265.
24. A postolat S ocial , voi. V, p. 281-282.
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Patriarhul Justinian a fost şi un liturghisitor desăvârşit. Iată cum îl descrie
marele nostru liturgist, Pr. Prof. Ene Branişte, în această calitate: "îmbrăcat în sa
crele veşminte arhiereşti, Patriarhul nostru, în chipul său impunător, încadrat de bar
ba mare şi plete încărunţite de timpuriu, îmi amintea de chipul venerabil al Sfântului
Ierarh Nicolae dintr-o veche icoană a copilăriei mele şi facea o impresie de neuitat
credincioşilor prezenţi. Din clipa când diaconii îl îmbrăcau cu odăjdii şi când intra
în slujbă, Intâistătătorul nostru devenea concentrat şi aproape transfigurat, păstrând
în tot timpul slujbei o atitudine demnă, de împăcare sufletească şi de respect pentm
cele sfinte, care o impunea şi coslujitorilor. Avea gesturi cumpănite, simple dar
fireşti şi pline de o impunătoare demnitate. Rareori un zâmbet uşor şi discret îi înflo
rea faţa, de obicei severa, dând răspuns la vreo întrebare şi încuviinţând ceva din
cele ce trebuiau făcute şi se făcuseră bine şi cuviincios. Când observa ceva ce nu-i
plăcea, vreo greşeală în rânduiala slujbei, ori în comportarea slujitorilor, nu spunea
nimic. Privea doar cu dezaprobare şi blândă mustrare, dar ţinea minte şi, la sfârşitul
slujbei lăcea observaţiile de rigoare, dar cu delicateţe şi tact”25.
Portretul schiţat cu atâta măiestrie de distinsul profesor de liturgică era expre
sia a ceea ce însuşi patriarhul Justinian spunea: "In săvârşirea oricărei taine sau ierurgii, preotul adevărat pune căldură, participare sufletească, convingere, adeziune
interioară, fior sfânt, ştiind că numai astfel va putea să comunice cu Dumnezeu,
pentru sine şi pentru păstoriţii săi..."26. Calităţile lui de liturghisitor au rămas neui
tate: "Citea rugăciunile rar şi răspicat, Iară grăbire, pe tonul potolit, dar cu convin
gere şi pătrundere", rostea ecfonisele şi formulele de binecuvântare, pe un recita
tiv de melodie simplă, având un simţ muzical şi un gust artistic deosebit. Era mare
iubitor de cor bisericesc, reuşind să reorganizeze şi să perfecteze renumita Corală
a Patriarhiei Române, sub conducerea neuitatului profesor, compozitor şi dirijor
Nicolae Lungu; era mereu înconjurat de sobor de slujitori, preoţi şi diaconi, de
mare calitate, încât slujba săvârşită de patriarhul Justinian era o încântare27.
Ce să mai vorbim despre grija pentm curăţenia şi frumuseţea locaşurilor de
cult care s-a manifestat de la împodobirea catedralei patriarhale şi până la grija de
ultima biserică parohială din eparhie, ca şi pentm sfaturile date preoţilor pentm
păstrarea locaşurilor de cult în cele mai bune condiţii, ca şi a instituţiilor şi clă
dirilor care fac parte din patrimoniul parohiei: casa parohială, cimitir, muzeu reli
gios şi altele. "Preotul care şi-a gospodărit frumos casa Domnului, altaml sfânt
unde el săvârşeşte dumnezeiasca Liturghie, preotul care s-a îngrijit de această
casă a Domnului să fie cât mai frumos împodobită, trezeşte în sufletele credin
cioşilor evlavia, dragostea către Dumnezeu şi întăreşte credinţa în Hristos...
Primul care trebuie să dea pildă credincioşilor de contribuţie pentru buna chivernisire a bisericii, pentm zidirea, pictarea şi restaurarea ei, este preotul..."28.
Cât priveşte grija pentru cimitirul parohial, aceasta este, în gândirea patriar
hului Justinian şi o îndatorire gospodărească şi sacerdotală, cimitirul fiind al
doilea altar de slujire a preotului, dar şi o dovadă a credinţei în învierea morţilor,
25. Pr. prof. Ene Branişte, Din am intirile unui d a scă l de teo lo g ie , în "Glasul Bisericii",
XXXVI/l977, nr. 4, p. 273-274, Vezi şi "B.O.R.", LXXIV/1956, nr. 1-2, p. 51-52.
26. A postolat Social, voi. V, p. 281.
27. Pr. prof. Ene Branişte, op. cit., p. 274.
28. A postolat Social, Voi. V, p. 183-184.
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pe care o predica în felul acesta: "de felul cum fiecare preot va şti să se achite de
îndatoririle sale faţă de morţii săi, de felul cum va şti să îngrijească cimitirul satu
lui, de felul cum face rugăciunile pentru pomenirea celor morţi, de felul cum fa
milia preotului îşi arată credinţa în înviere, făcând pomenirea celor adormiţi, după
datina străbună, de toate acestea depinde susţinerea credinţei în învierea morţilor.
De felul cum preotul va rândui locul de veci al înaintaşilor săi, de felul cum va şti
să se îngrijească mormintele preoţilor dinaintea lui şi nu le va lăsa în părăsire, de
felul acesta depinde întărirea credinţei în înviere, în sufletele păstoriţilor noştri"29.
Toate acestea îl situează pe preotul ortodox în ipostaza lui de părinte duhov
nicesc al turmei încredinţate lui spre păstorire. în gândirea şi trăirea patriarhului
Justinian, slujitorul bisericesc, preotul şi arhiereul sunt părinţi duhovniceşti şi nu
stăpâni sau domni, fiindcă ei îi nasc pe credincioşii lor la viaţa în Hristos prin tai
nele Botezului, Mirungerii şi Euharistiei, le sfinţesc viaţa de familie prin Taina
Cununiei, îi vindecă sufleteşte şi trupeşte prin Tainele Pocăinţei şi Maslului şi le
binecuvântează şi sfinţesc viaţa prin toate lucrările sfinţitoare ale Bisericii. Ei sunt
păstorii şi părinţii duhovniceşti ai credincioşilor. De aici şi modul de adresare a
credincioşilor faţă de preot şi episcop este acela de "Părinte, sau Taică Părinte",
prelungit şi la soţia preotului în "Maică Preoteasă", şi de "Taică Părinte Episcop,
Părinte Mitropolit sau Părinte Patriarh". "Acolo unde credincioşii văd în preot pe
părintele lor, iar în soţia preotului pe maica preoteasă, se zideşte o cetate spiritua
lă pe care nimic nu o poate clătina"30.
Iată, prezentate pe scurt, cu citate sau mărturii din propria sa operă, câteva din
gândurile şi simţămintele patriarhului Justinian în legătură cu slujirea sacerdotală,
care l-au determinat să o trăiască şi să o înfăţişeze ca fiind cea mai frumoasă şi
mai sublimă dintre toate îndeletnicirile pe care omul le poate îndeplini pe pământ.
Din modul în care a înţeles această slujire a reieşit şi trăirea ei la nivelul cel mai
înalt. "Căci, aşa cum s-a spus, rareori un .om şi-a împletit atât de strâns viaţa şi lu
crarea cu instituţia pe care a slujit-o şi căreia i s-a devotat integral, cu atâta dă
ruire, râvnă şi energie"31. Patriarhul Justinian s-a ide'ntificat pe sine cu slujirea sa
cerdotală. El rămâne personalitatea, bisericească uriaşă care domină, cu statura
gândirii şi a înfăptuirilor sale, viaţa Bisericii Ortodoxe Române din cel de-al
treilea sfert al veacului al XX-lea, rămânând pildă vie de conştiinţă sacerdotală şi
de slujire a Bisericii ca preot şi arhiereu. în semn de omagiu, preţuire şi recunoş
tinţă, pe care de altfel întreaga Biserică Ortodoxă Română i le-au arătat, la
împlinirea a 100 de ani de la naşterea sa, la propunerea Facultăţii de Teologie
Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, în şedinţa sa din 21 februarie 2001, a hotărât ca prima facultate de teolo
gie a ţării să poarte numele "Patriarhul Justinian". Este doar o modestă formă de
recunoaştere a imensei sale contribuţii la reorganizarea şi dezvoltarea învăţămân
tului teologic românesc, contribuţii ale cărei roade se fac simţite până astăzi.
Pr. prof. dr. NICOLAE D. NECULA
29. Ibidem, p. 184-185.
30. Cuvântare ţinuta preoţilor capitalei în ziua de Paşti a anului 1956, în "B.O.R.",
LXXIV/1956, nr. 5, p. 452-457.
31. Pr. Prof. Ene Branişte, op. cit., p. 275-276.
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I.P.S. ARHIEPISCOP HARTOLOMEU ANANIA,
octogenar după numărul anilor, dar mereu tânăr
şi neobosit în slujba lui Dumnezeu, a culturii
şi a teologiei româneşti şi a altor sfinte
şi nobile idealuri
Ziua de naştere a oricăruia dintre noi şi mai cu seamă a unei alese persona
lităţi bisericeşti sau laice este o zi de bucurie sfântă, o zi memorabilă cu semni
ficaţii profunde, o zi care aminteşte mereu de începutul şi desăvârşirea unei exis
tenţe umane, de împlinirile şi mai puţin împlinirile acesteia. La baza acestora, din
raţiuni numai de Dumnezeu ştiute, stă permanenta şi nesfârşita Sa purtare de grijă,
care este expresia necuprinsei Sale iubiri ce întotdeauna dă lucrurilor Sale exis
tenţă, viaţă cu sens profund, creştere, înţelepciune, valoare, împlinire şi mereu,
mereu dor de nesfârşit...
Naşterea oricăruia dintre noi este un dar al lui Dumnezeu ce se adaugă mereu
în "timp, care este măsura tuturor lucrurilor" şi este consemnată cu mai înainte a
lui Dumnezeu ştiinţă în uriaşul plan de restaurare a lumii, care la fel ţine de per
manenta 'purtare de grijă a lui Dumnezeu faţă de creaţia Sa. De aceea, prin naş
terea fiecăruia dintre noi într-o permanentă mişcare spre slava lui Dumnezeu, tim 
pul şi dimensiunea lui devin un prezent nesfârşit, care ne apropie şi ne uneşte cu
Dumnezeu "în perspectiva unei infinite asemănări cu El".
Ziua de naştere a I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu, 18 martie, a fost, este şi va
lî o zi de sărbătoare deosebită plină de bucurie sfântă şi de mari semnificaţii pentru
Biserica ^Ortodoxă Română, ierarhi, preoţi, oamenii de cultură, prieteni şi cu
noscuţi. în centrul acestei sărbători de suflet din anul acesta a fost prezent lângă
cel sărbătorit Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, domnul ministru al Cultelor, dl. prof. dr. Laurenţiu Tănăse, o parte din
membrii S f Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, autorităţile locale, profesori de
teologie, protoierei, oameni de cultură şi artă, prieteni, simpatizanţi: oameni de
toată "isprava". Cum este şi firesc, pregătirile de sărbătoare s-au făcut din timp,
cu multă atenţie şi responsabilitate, cu înalta blagoslovenie a I.P.S. Arhiepiscop
Bartolomeu, de membrii Permanenţei Eparhiale, care s-au străduit să dea sens
profund şi formă consistentă sărbătorii respective, pentru a face din momentul
acesta un crâmpei al celei de-a 80-a primăveri a vieţii înalt Prea Sfinţiei Sale, în
cununată de florile recunoştinţei celei vii pentru tot şi pentru toate câte a realizat,
pentru încă slujire binecuvântată, pentru bucuria roadelor împlinite.
Sosit în mijlocul participanţilor la această sărbătoare, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, împreună cu domnul ministru al cultelor, însoţit de PS. Episcop
Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanu, domnul general Constantin Costineanul,
comandant de flotilă, şi alţi membri ai delegaţiei, au fost întâmpinaţi pe aeropor
tul din Cluj de I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu Anania, de domnul prefect Vasile
Soporan şi de membrii Permanenţei Eparhiale care, cu multă căldură sufletească,
dragoste şi zâmbet de bucurie profundă, au adresat un bun venit înalţilor oaspeţi.
La reşedinţa arhiepiscopală, Prea Fericirea Sa, Părintele Patriarh Teoctist, a
fost aşteptat de o parte din membrii Sf. Sinod, de profesorii de la Facultatea de
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Teologie Ortodoxă şi de la Seminarul Teologic din* Cluj, protoierei, preoţi, alte
oficialităţi, elevi, studenţi.
După intonarea imnului patriarhal, .I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu Anania l-a
întâmpinat pe P.F. Părinte Patriarh Teoctist cu un fiaimos cuvânt de bun venit:
"Prea Fericirea Voastră vă mulţumesc din suflet că aţi venit. Mă bucur deosebit
de mult. Fiţi binevenit în mijlocul nostru şi mereu să urcaţi şi să coborâţi scara
avionului ca şi acum fără susţinători!”.
Răspunzând la cuvântul călduros de bun venit, Prea Fericirea Sa a spus: "Sunt
deosebit de bucuros să mă aflu aici şi să răspund cu dragoste frăţească la invi
taţia I.P.S. Arhiepiscop şi prea iubit frate în Hristos şi împreună slujitor Bartolo
meu, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, care îşi sărbătoreşte ziua de
naştere. Este un moment foarte important din viaţa înalt Prea Sfinţiei Sale şi din
viaţa fiecăruia dintre noi, ziua de naştere. Un moment de sfântă şi aleasă bucurie
pentru că Dumnezeu rânduieşte viaţa oamenilor după voia Sa şi viaţa fiecăruia
dintre noi este cel mai preţios dar făcut de Dumnezeu oamenilor. Viaţa, libertatea,
gândirea, înţelepciunea, iubirea de Dumnezeu şi de semeni, iubirea de frumos,
aceste valori fac din om o personalitate în folosul comunităţii, al ţării şi chiar al
omenirii. Cu aceste daruri v-a înzestrat şi dăruit Dumnezeu şi pe înalt Prea
Sfinţia Voastră, facându-Vă de mare folos pentru Biserica noastră, pentru cultură
şi neam. De aceea Biserica ne adună în Duhul Sfânt, la momentele de sărbătoare,
de bucurie şi uneori de restrişte. Ea, cu puterea Duhului Sfânt, ne deschide toate
porţile care îi despart pe oameni, pentru a sluji cu mai multă credinţă şi pentru a
ne împleti gândurile şi năzuinţele spre tot lucrul cel bun în slujirea semenilor, a
lumii care este creaţia lui Dumnezeu. Acest prilej de bucurie sfântă ne-a adus pe
noi aici şi cu aleasă recunoştinţă şi respect deosebit îl felicităm călduros pe înalt
Prea Sfinţia Sa în numele Sf. Sinod şi al meu personal şi îi dorim sănătate multă,
tot mai multe realizări culturale şi duhovniceşti şi mulţi şi fericiţi ani cu binecu
vântări şi bucurii sfinte ”.
Corala studenţilor şi a elevilor seminarişti, în încheiere, a cântat: "Bine aţi
venit voi oaspeţi buni şi dragi". Prea Fericirea Sa a binecuvântat pe cei prezenţi
şi, invitat pe I.P.S. Bartolomeu, a vizitat studioul de radio "Renaşterea" din cadrul
Arhiepiscopiei, admirând cu multă atenţie personalul de înaltă competenţă, or
dinea şi dotarea performantă şi felicitându-i pe înalt Prea Sfinţia Sa şi pe colabo
ratorii săi pentru o astfel de mare realizare. Apoi a acordat un scurt şi foarte sem
nificativ interviu acestui post de radio pentru ascultătorii fideli emisiunii "Acasă
la
creştini: Un dar de excepţie pentru un om de excepţie".
Prea Fericirea Sa s-a adresat ascultătorilor acestui post spunând:
"Sunt foarte bucuros să răspund la această invitaţie a postului dumneavoastră
de radio şi sunt bucuros iarăşi să mă aflu aici împreună cu membriai Sf. Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române la această sărbătoare a împlinirii anilor înalt Prea
Sfinţiei Sale Arhiepiscopul Bartolomeu, Arhipăstorul acestor plaiuri şi ţinuturi
pline de cultură, de istorie, de artă, de spiritualitate românească dar şi de multe
frământări istorice. Doresc să vă împărtăşesc bucuria mea la sărbătoarea zilei de
naştere a înalt Prea Sfinţiei Sale, care a slujit şi slujeşte Biserica, cultura şi arta
acestui neam cu toate bucuriile şi necazurile ei, în mod pilduitor, cu pasiune şi
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dăruire totală. Se cuvenea ca la o asemenea zi care înseamnă nu numai un popas
de întâlnire în comuniune cu Dumnezeu cel slăvit în Sfânta Treime, dar şi o întâl
nire între noi ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, credincioşii, colaboratorii şi ti
nerii acestor ţinuturi. Este o bucurie îndreptăţită legată de tradiţia noastră orto
doxă care ţine de învăţătura Bisericii Ortodoxe.
Un ierarh reprezintă în faţa credincioşilor pe Mântuitorul lisus Hristos, pentru
că el slujeşte celor trei mari dimensiuni ale lui Hristos: învaţă, sfinţeşte şi călă
uzeşte pe credincioşi pe calea mântuirii. înalt Prea Sfinţia Sa Bartolomeu a slu
jit. şi slujeşte cu dăruire acestor trei mari dimensiuni, cinstindu-le cu cea mai
înaltă responsabilitate. înalt. Prea Sfinţia Sa a slujit întotdeauna, nu numai cu ta
lentul pe care i l-a hărăzit Dumnezeu, pentru care a depus eforturi uriaşe,
aşternând pe hârtie măiestria scrisului literar transpusă în poezie, proză, dra
maturgie, lucrări de teologie şi artă... înalt Prea Sfinţia Sa s-a făcut şi se face
vrednic de toată admiraţia şi preţuirea datorită acestor calităţi şi daruri care îi
conturează personalitatea. Prin prezenţa noastră la această sărbătoareaducem
mărturia comuniunii noastre de slujire şi iubire, de preţuire şi respect înalt Prea
Sfinţiei Sale, căruia Dumnezeu i-a dăruit anii binecuvântaţi de Proorocul şi îm 
păratul David. Acerastă bucurie o împărtăşim deopotrivă şi dumneavoastră ascul
tătorilor acestui post de radio "Renaşterea", care cuprinde un proces întreg de
eforturi de reînnoiri sufleteşti, cu scopul de a ajunge la o viaţă plăcută lui Dum
nezeu şi în acelaşi timp plăcută şi oamenilor.
Să înălţăm rugăciuni lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie, pentru ca această zi
luminoasă să fie un prilej permanent de renaştere a vieţii. îi binecuvântez pe oste
nitorii acestui post de radio care trudesc aici, zi şi noapte, pentru a aşeza în su
fletele dumneavoastră, ca în nişte potire, mireasma învăţăturilor sfinte, pentru ca
ele să prindă rădăcini şi să înflorească asemeni florilor de primăvară pentru re
naşterea vieţii spirituale. Unindu-ne cugetele în rugăciune• către Dumnezeu şi
Maica Domnului, să rugăm pe Dumnezeu să-i dăruiască înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop Bartolomeu ani mulţi de viaţă, cu roade şi împliniri tot. mai bogate,
spre slava Bisericii lui Dumnezeu şi a credincioşilor e i”.
în încheierea interviului, domnul redactor şi lector Radu Preda şi înalt Prea
Sfinţia Sa Bartolomeu Anania au mulţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist şi l-au rugat să semneze în cartea de onoare a postului respectiv de radio.
Odată cu lăsarea serii, sala de spectacole a Teatrului Naţional clujean a de
venit neîncăpătoare. Aici a avut loc sărbătoarea de omagiere a zilei de naştere şi
împlinire a 80 de ani a înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu Anania.
Domnul lector Radu Preda a invitat în scenă două mari personalităţi.culturale ale
Clujului: Ioan Vartic, directorul Teatrului Naţional’ din Cluj şi domnul profesor
doctor Andrei 'Marga, rectorul Universităţii "Babeş-Bolyai", care au prezentat în
cuvinte de aleasă căldură sufletească personalitatea înalt Prea Sfinţitului
Bartolomeu Anania. La sfârşitul acestor prezentări, studenţii din cadrul
Universităţii "Babeş-Bolyai" au prezentat un program literar-artistic cu fragmente
din cele mai frumoase lucrări din opera înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu Anania.
La încheierea manifestării artistice de omagiere, a fost lansat CD-ul
"ARHIEPISCOPUL", împreună cu două lucrări: "Logos" şi "Hoţul de mărgăritare".
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Duminică dimineaţa, 18 martie 2001, "Duminica Sfintei Cruci", ziua de naş
tere a înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu Anania, a fost onorată de că
tre Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi alţi înalţi Ierarhi, preoţi şi diaconi la
Catedrala Arhiepiscopală, unde s-a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în
prezenţa a numeroase personalităţi bisericeşti şi laice şi a unui număr imens de
credincioşi. Cuvântul de învăţătură creştinească a fost rostit de Prea Fericirea Sa,
care s-a adresat celor de faţă:
"Iubiţi fraţi şi surori în Domnul nostru Iisus Hristos,
Sfântul Apostol şi Evanghelist Marcu ne descoperă în cele cinci versete pe
care le-aţi auzit acum (Marcu 8, 34-38; 9, I), una din cele mai importante şi mai
semnificative modalităţi de vieţuire, aceea de a-L urma pe Hristos. Aşadar Sf.
Evanghelie de astăzi cheamă pe fiecare credincios să facă din viaţa lui o urmare
a lui Hristos.
Aceasta ar însemna ca fiecare din cei ce. ascultă chemarea de astăzi, trebuie
mai întâi "să se lepede de sine, să-şi ia crucea” (versetul 34) şi să-I urmeze Lui.
A te lepăda de sine însemnează a te lepăda de propria-ţi gândire, voinţă şi ideal.
Tot ceea ce apreciezi că îţi aparţine ca valoare a vieţii proprii atât. din punct de
vedere material sau spiritual aparţine Lui Hristos. Această lepădare de sine o în
ţelegem mai limpede, când auzim pe preotul slujitor zicând: ”şi toată viaţa noastră
lui Hristos Dumnezeu să o dăm ”. Din nefericire, foarte puţini dintre noi înţelegem
acest cuvânt şi îl împlinim aşa cum se cuvine. Fără lumina lui Hristos, omul se
crede a fi centrul gândirii, al puterii şi,a tot ceea ce este el în stare să creeze sau
să inventeze, mai cu seamă în vremea noastră, când el stăpâneşte într-o măsură
tainele ştiinţei. Fără a mai ţine cont de voinţa lui Dumnezeu, omul stăpânit de si
nea sa s-a aşezat cu mândrie luciferică chiar în locul lui Dumnezeu, dispunând nu
numai de viaţa semenilor săi ci şi de natura sau mediul înconjurător creat de
Dumnezeu: Cel ce răsare iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor”
(Ps. 103, 15).
De aceea, chemarea Mântuitorului Hristos din Sfânta Evanghelie de astăzi
este de mare actualitate. înţelegem aşadar că înaintea lui Dumnezeu se cuvine să
ne smerim mereu şi să ne rugăm Lui ca să ne ajute să luăm Crucea lui Hristos,
pentru'ca în felul acesta să ne asumăm responsabilitatea purtării ei în toate înda
toririle ce ne revin fiecăruia, fie în familie, fie în societate şi oriunde suntem che
maţi să ne împlinim rostul pe pământ.
Dar lepădarea de sine, această virtute foarte importantă a fiinţei noastre, în
seamnă o adâncire în profunzimea cugetului nostru, în vistieria cea mai lăuntrică
a gândirii noastre, unde se iau iniţiativele, unde iau naştere faptele noastre fie
rele, fie bune. Depinde de calitatea acestui izvor din inima noastră, despre care
vorbeşte S f Scriptură (Mt. 12, 35). Chiar din clipa în care auzim chemarea lui
Hristos, ne dăm seama de însemnătatea urmării lui Hristos, virtute de prim ordin
a vieţii duhovniceşti cuprinsă în Cuvântul lui Hristos şi înţeleasă în contextul vie
ţii noastre bisericeşti, acum la mijlocul Postului Mare în vederea pregătirii noastre
sufleteşti pentru întâmpinarea Patimilor, Jertfei şi învierii Domnului nostru Iisus
Hristos. Pentru noi, care auzim sau citim acest text al Sfintei Evanghelii, sau îl
ascultăm la radio, acesta are o valoare uriaşă. El ne cheamă, prin glasul Mântui-
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torului, să luăm o hotărâre statornică pe care să o însoţim cu rugăciuni, cu post
şi faptele iubirii creştine, pentru ca astfel, prin pocăinţă, săi-L urmăm cu adevărat
pe Hristos. întoarcerea la Hristos şi la Biserica Sa, adică urmarea Lui, devine o
renaştere a noastră, o înnoire în credinţă şi în fapte. .
Ne aflăm aici în Biserică, vârstnici şi tineri, chemaţi în mod sigur de El spre
a-I asculta cuvintele vieţii, spre a le păstra în inimă spre rodire şi spre a ne mode
la adevărata noastră vieţuire ca să fim una cu El şi cu toţi semenii noştri de cre
dinţă. Este însă de mare folos a observa cât de mult valorează voinţa şi libertatea
noastră pe care trebuie să le folosim neapărat în lucrarea noastră de întoarcere
spre Biserică. S f Evanghelie ne atrage luarea aminte asupra pregătirii noastre
personale sufleteşti şi ne cheamă să ne facem un examen al conştiinţei, întrebăndu-ne dacă, şi noi cu adevărat luăm crucea şi-L urmăm în aceste condiţii. Facem
noi lucrul acesta?
în viaţa de toate zilele, se obişnuieşte să se spună: fiecare îşi poartă crucea
sa. Cu adevărat, aşa este, fiecare ne ducem crucea. Şi spunem lucrul acesta cu
frică şi cu cutremur. Dacă o purtăm aşa cum ne învaţă Mântuitorul, ne învredni
cim de roadele ei, adică: dobândirea vieţii celei adevărate. Deseori purtarea cru
cii a însemnat pierderea vieţii acesteia, dar a însemnat şi dobândirea vieţii în
Hristos, după pilda martirilor pentru apărarea(Ortodoxiei în Transilvania, care
au înţeles că S f Cruce înseamnă şi altarul pe care S-a adus jertfa, pentru mântu
irea neamului omenesc, Domnul nostru Iisus Hristos. Iată de ce Biserica Orto
doxă, păstrătoarea neştirbită a învăţăturii Sale, a împodobit această Duminică,
cea de-a IlI-a din Postul Sfintelor Paşti, prin această ceremonie a scoaterii Sfintei
Chici spre cinstire, nu numai cu flori şi cu cântări, ci şi cu puterea ei întru schim
barea noastră duhovnicească pentru continuarea postului cu rugăciuni şi cu fapte
bune. Acesta este cel mai actual mesaj pentru lumea de astăzi, pentru lumea care,
deşi poartă crucea necazurilor şi a suferinţelor, totuşi se mai află încă înstrăinată
de învăţătura S f Evanghelii. Şi consecinţele acestor suferinţe sunt semnele neîn' iregirii fiinţei noastre, a nedesăvârşirii noastre, a lipsei valorilor cuvântului lui
Hristos din gândurile şi faptele noastre.
Spunând acestea, mă gândesc la fraţii noştri din părţile Bistriţei, Alba Iuliei .
şi Maramureşului care au suferit din cauza inundaţiilor; sau la cei care, în unele
părţi nu prea îndepărtate de noi, cad pradă gloanţelor chiar în aceste zile, în
cleştaţi într-un război aducător nu numai de distrugeri materiale, dar şi de
pierderi umane imense. La apelul nostru şi la răspunsul pe care îl veţi da dumnea
voastră apelului nostru, ei vor prim i ajutoare ca semn al dragostei şi comuniunii
noastre. S f Cruce ne cheamă şi ne aminteşte că suferinţa sau jertfa pe care o fa
cem noi pentru credinţă, faptele noastre bune, însăşi iubirea semenilor reprezintă
semnul că II urmăm pe Hristos, că toate le îndeplinim în numele Lui, că trăim
pentru E l Atât gândul, talentul, ştiinţa noastră şi mai ales ştiinţele pozitive care
pătrund cu metodele lor de cercetare în tainele materiei, cu scopul să-l afle pe
Dumnezeu, arată că cercetătorii ajung în cele din urmă la concluzia că Dumnezeu
este necuprins cu mintea, aşa cum ne învaţă Biserica şi Sfinţii Părinţi. Iată pentru
ce fiecare faptă a noastră trebuie să tălmăcească urmarea lui Iisus Hristos cel
răstignit şi înviat a treia zi din morţi. A-L urma pe Hristos înseamnă a ne dărui,
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prin slujire, semenilor noştri. Numai în felul acesta putem să înţelegem ce în
seamnă urmarea lui Hristos.
Aceste adevăruri deosebit de grăitoare l-au îndreptăţit pe Sf. Ap. Pavel să
exclame: "Şi eu nu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa mea de acum,
în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe
Sine însuşi pentru mine" (Gal. 2, 20). Atât de mult îl simţea el pe Hristos în inima
sa. Spre bucuria noastră, iubiţi părinţi şi fraţi, deseori întâlnim creştini şi preoţi,
monahi şi monahii care vieţuiesc în mănăstiri şi care-L simt. pe Hristos că trăieşte
în ei. Pentru rugăciunile şi vieţuirea lor, Dumnezeu menţine lumea, pentru ei ne
apără de primejdii, de războaie şi de tot felul de calamităţi. Pentru rugăciunile
lor ne aflăm la începutul celui de-al treilea mileniu cu lucrări deosebit, de impor
tante, cu gânduri şi fapte împlinite cu devotament ca roade ale credinţei noastre
închinate Sf. Cruci, care ne sfinţeşte şi ne întăreşte pe noi în nădejde pe calea ur
mării lui Hristos. Acum când am păşit în mileniul trei, să păşim şi cu bogăţia da
rurilor Sf. Cruci prezentă în inima şi viaţa noastră, spre împlinirea voii lui
Hristos. Crucea ne aduce aminte întotdeauna de moartea şi învierea Mântuitoru
lui Iisus Hristos, de jertfa Sa supremă prin care a adus lumii biruinţă, mântuire
şi moştenirea vieţii veşnice.
Acum credincioşi de pe întreg globul pământesc, prin viaţa lor curată, prin
lucrarea lor creştinească, închinate lui Hristos, cinstesc S f Cruce. Pentru aceasta,
roadele ei se răspândesc pretutindeni, căci cu puterea ei protectoare ea apără su
fletele lor, oraşele, satele şi lumea întreagă. Aşadar, Sfânta Cruce este armă
dăruită nouă de Dumnezeu asupra diavolului şi lucrărilor lui. Nu ne putem ima
gina şi nici ml putem concepe Crucea fară jertfa lui Hristos şi nici pe Hristos, ca
biruitor al morţii, fară Cruce. "Căci cuvântul Crucii, învaţă S f Ap. Pavel, pentru
cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dum
nezeu" (I Cor. I, 18).
Cinstind Sf. Cruce, ne închinăm Mântuitorului Iisus Hristos, Care este puru
rea cu noi prin lucrarea Duhului Sfânt, .aşa cum a făgăduit. înainte de înălţare:
"Şi iată, Eu cu voi sunt. în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin". (Matei
28, 20). Cinstim Sf. Cruce pentru că pe ea S-a adus jertfa. Marele Arhiereu şi prin
Cruce a venit bucurie la toată lumea. Această bucurie o trăim, această bucurie
dorim ca să sălăşluiască în sufletele noastre şi în toată lumea. Numai prezenţa în
văţăturii lui Iisus Hristos în lume cu puterea Crucii Sale poate potoli furtunile şi
stările ei fragile din punct, de vedere social şi moral ale lumii de astăzi. Numai cu
vântul lui Hristos cel răstignit şi înviat poate să zidească viaţa creştinească a ti
nerilor, viaţa de familie, viaţa noastră şi a lumii. Acestea sunt valorile care ajută la
întocmirile sociale corespunzătoare chemărilor şi nevoilor lumii atât. de frămân
tate din zilele noastre. Jertfa de pe Cruce a Mântuitorului şi Cuvântul Său cu
nimic nu ştirbesc însemnătatea ştiinţei şi a descoperirilor ei. Ci dimpotrivă le bU
necuvintează şi le dă valoare binefăcătoare, cu condiţia ca ştiinţa să uşureze viaţa
omenirii. Iată un mesaj de actualitate pentru noi toţi. Un mesaj care ne oferă cu
raj, spor în credinţă pentru a străbate mileniul în care am intrat.
Când vedem în cuprinsul ţării atâtea mănăstiri, schituri, biserici şi catedrale
noi; lucrările de la această catedrală, lucrări de înnoire care desăvârşesc fru
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museţea întrezărită de ctitorii ei de odinioară; toate acestea ne sădesc în suflete
încredere. Acestea sunt roadele jertfei Mântuitorului Iisus Hristos. Aceste roade
lucrează permanent numai în Biserica Sa şi ne împărtăşim din ele numai atunci
când II urmăm pe Hristos aşa cum ne învaţă S f Biserică.
Iubind pe Dumnezeu Care S-a răstignit pe Cruce ca să aducă lumii bucuria
învierii, a împăcării cerului cu pământul, mereu să ne îndreptăm paşii cu încre
dere spre Sf. Cruce; să luăm cu nădejde şi încredere crucea suferinţelor şi neca
zurilor de tot felul, ca perspectiva învierii care se apropie să ne facă mai uşoară
calea şi drumul crucii fiecăruia dintre noi.
Să rugăm, aşadar pe Mântuitorul Iisus Hristos, Cel răstignit şi înviat, ca să
ne păzească în toate zilele vieţii noastre prin darurile cinstitei şi de viaţă făcă
toarei Cruci, care să ne ocrotească şi să sfinţească strădaniile, faptele şi gându
rile noastre, întru slujirea Bisericii j i a semenilor noştri. In felul acesta, vom aduce
închinare Crucii, cântare şi slavă învierii Sale în toate zilele vieţii noastre. A m in”.
După Apolisul Sf. Liturghii, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a săvârşit
Slujba "Te Deum"-ului, după care a rostit cuvântul omagial, în numele tuturor
celor prezenţi:
"înalt Prea Sfinţia Voastră, înalt Prea Sfinţiţi Părinţi\ Prea Cuvioşi şi Prea
Cucernici Părinţi, onorată asistenţă, iubiţi fraţi şi surori în Mântuitorul Iisus
Hristos,
Dumnezeu, în marea Sa iubire de oameni, rânduieşte ca legile firii să fie
biruite, spre slava Sa şi bucuria noastră. După aproape opt ani de arhipăstorire
a înalt Prea Sfinţiei Voastre aici, am socotit de datoria şi bucuria mea şi a celor
ce ne aflăm în această catedrală, să întâmpinăm ziua de naştere a înalt Prea
Sfinţiei Voastre, slujind Dumnezeiasca Liturghie şi împărtăşind bucuria colabo
ratorilor, clerului şi credincioşilor din această arhiepiscopie şi din tot cuprinsul
Patriarhiei. Moment de iubire şi de respect pentru roadele strădaniilor pe care le-aţi
dăruit de-a lungul anilor Bisericii noastre, iată ierarhi ai Sfântului Sinod, preoţi
slujitori, ne-am deplasat aici împreună cu dl. secretar de stat dr. Laurenţiu
Tănase, cu dl. inginer Dumitru A naniaşi fiul său, d l ing. Laurian Anania, cu pro
fesori, prieteni şi fii duhovniceşti, să cinstim după cuviinţă această frumoasă zi
aniversară.
Iubiţi Părinţi şi fraţi în Domnul,
Sărbătoarea de astăzi este un dar al lui Dumnezeu, o bucurie pentru înalt
Prea Sfinţitul Bartolomeu şi o bucurie pentru noi toţi, care ne aflăm în această
catedrală. Venirea noastră corespunde cuvântului Sfintei Evanghelii .de astăzi,
care ne cheamă să luăm crucea şi să urmăm lui Hristos prin slujirea Bisericii şi
a semenilor noştri. înalt Prea Sfinţia Sa s-a dovedit a fi un vrednic următor al
chemării Mântuitorului Hristos şi al Sfântului Sinod; şi această chemare s-a îm
plinit în mod desăvârşit acum 8 ani, mai cu seamă, când a primit, cu adâncă
responsabilitate, toiagul cel păstoresc al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi
Clujului, păstorită de venerabili şi vrednici vlădici. în decursul celor 8 ani de slu
jire şi cât va mai rândui Dumnezeu de acum înainte..., mulţi ani, înalt Prea Sfin
ţitul Bartolomeu a şi realizat şi va mai realiza lucrări deosebit de importante, fără
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precedent atât pe plan administrativ-bisericesc, cât şi cultural şi misionar. S-a
ataşat d e acest oraş Cluj, încărcat de istorie, din anii studenţiei, când a înfruntat
nedreptăţile autorităţilor împotriva studenţilor şi când, ca urmare a acestor eve
nimente, i s-a interzis pentru totdeauna să mai rămână în Cluj.
Dar anii au trecut şi iată că, după suferinţele de odinioară, Dumnezeu i-a fă
cut. parte de bucurii şi împliniri deosebite în ogorul Bisericii, întru slujirea cleru
lui şi credincioşilor acestor ţinuturi. Operele şi creaţiile sale literare, culminând
cu sfânta sa nevoinţă de a tipări noua versiune a Bibliei revizuită, redactată şi co
mentată, despre care s-a vorbit atât de frumos şi de cuprinzător ieri seară la săr
bătoarea de la Teatrul Naţional de către personalităţi universitare, evidenţiindu-se
valoarea acestei opere monumentale, îl va înscrie la loc de cinste în istoria Bise
ricii noastre. Sărbătorirea împlinirii celor 80 de primăveri îl aşază cu litere de
aur pe înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu în cronica marilor ierarhi ai B.O.R. şi în
Panteonul literaturii române.
înalt Prea Sfinţia Voastră,
în numele Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, al slujitorilor sfîntejor al
tare de la mănăstiri şi parohii, precum şi al bunilor credincioşi, vă adresăm cu
venitele felicitări şi avem nădejde că veţi continua să ridicaţi prestigiul acestei
Arhiepiscopii, ca pildă de înfăptuire pentru noi toţi.
în semn de aleasă preţuire, pentru slujirea pilduitoare a Bisericii şi a reali
zărilor culturale, pentru evlavia deosebită pe care o aveţi şi pe care o nutriţi faţă
de Maica Domnului, care se află în cinste imediat, după Mântuitorul Iisus Hristos;
pentru rugăciunile, lacrimile, metaniile şi versurile atât de frumoase pe care i le-aţi
închinat ei şi pentru alte nevoinţe, primiţi această icoană a Maicii Domnului pic
tată de meşterii noştri după icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Neamţ,
asemeni celei de la Mănăstirea Nicula, icoană care să vă fie de ajutor, mângâiere.
şi mărturie pentru ziua binecuvântată de astăzi.
Să trăiţi întru mulţi şi binecuvântaţi ani cu tinereţea, vioiciunea, energia şi
cu prisosinţa darului sfânt în slujirea Bisericii, a scrisului şi ci stihuirii cuvintelor
în arta poeziei. La mulţi ani!".
Sărbătoarea s-a încheiat cu agapa dragostei creştine oferită de Centrul
Eparhial. Toţi participanţii au felicitat şi au urat înalt Prea Sfinţitului Bartolomeu
ani mulţi cu sănătate deplină şi arhipăstorire rodnică. Aceleaşi urări de sănătate
deplină şi ani mulţi şi binecuvântaţi adresăm şi noi în numele slujitorilor Cate
dralei Patriarhale, unde aţi slujit şi înalt Prea Sfinţia Voastră în calitate de arhidiacon, arhimandrit şi arhiereu.
întru mulţi ani, Stăpâne!
Arhimandrit MACARIE CIOLAN
Catedrala Sfintei Patriarhii

PREA SFINŢITUL SEBASTIAN ILFOVEANUL,
NOUL EPISCOP VICAR
AL ARHIEPISCOPIEI BUCUREŞTILOR
Prin alegerea Prea Sfinţitului Episcop Teodosie Snagoveanul în scaunul de
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, postul de Episcop Vicar al Arhiepisco
piei Bucureştilor a rămas vacant. Ţinând seama de complexitatea lucrării pastoralmisionare, de educaţie religioasă şi de asistenţa socială-caritativă, precum şi de
multitudinea problemelor administrativ-gospodăreşti de la Centrul Eparhial, ce
face necesară prezenţa permanentă a unui Episcop Vicar care să îndeplinească
prin decizie chiriarhală o parte din aceste activităţi, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, în calitate de Chiriarh al locului, a propus Sfântului Sinod pentru acest
post de Prea Cuviosul Arhimandrit Sebastian Paşcanu, exarhul mănăstirilor din
cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor. în susţinerea acestei propuneri s-a avut în
vedere temeinica pregătire teologică a Prea Cuviosului Arhimandrit Sebastian
Paşcanu, dobândită în ţară şi peste hotare, fiind doctor în teologie, din 1997, al Fa
cultăţii de teologie din Tesalonic (Grecia), frumoasa activitate duhovnicească şi
administrativ-gospodărească desfăşurată în ascultările ce i-au fost încredinţate,
precum şi faptul că a fost acceptat de Sfântul Sinod, în şedinţa sa de lucru din 1213 septembrie 2000, drept candidat la ocuparea unui post vacant de Episcop Vicar.
Luând în dezbatere această propunere, Sfântul Sinod, în şedinţa sa de lucru
din 19-22 februarie 2001, la recomandarea Comisiei canonice, juridice şi pentru
disciplină, a ales pe Prea Cuviosul Arhimandrit Dr. Sebastian Paşcanu în postul
de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titulatura de ILFOVEANUL,
şi a aprobat ridicarea sa la treapta Arhieriei. Totodată, s-a hotărât să se intervină la
autorităţile de stat în drept pentru emiterea Decretului Prezidenţial de recunoaş
tere a Prea Cuviosului Arhimandrit Sebastian Paşcanu în funcţia de Episcop Vicar
pentru care a fost ales de Sfântul Sinod. în acelaşi timp, Sfântul Sinod a rugat pe
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist să asigure împlinirea celor cuvenite hiroto
niei în Arhiereu a noului Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi să stabi
lească prin Decizie Chiriarhală atribuţiile ce-i revin.
Nou alesul Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Prea Cuviosul Arhi
mandrit Sebastian Paşcanu, s-a născut la 5 noiembrie 1966, în localitatea Moreni,
judeţul Dâmboviţa, ca al doilea din cei trei copii ai familiei de'buni creştini
Gheorghe şi Maria, şi a primit la botez numele de Sorin Petrică. Copilăria şi-a pe
trecut-o în casa părintească şi a primit de la părinţi credinţa în Dumnezeu şi dra
gostea faţă de Biserică.
A urmat şcoala primară şi gimnaziul în satul Minieri, din judeţul Prahova,
unde părinţii săi s-au mutat cu serviciul şi cu locuinţa^ şi primele clase (treapta
întâi) la Liceul economic din oraşul Ploieşti, pe care l-a absolvit în anul 1983.
Simţind de tânăr chemarea pentru monahism, în 1983 s-a închinoviat la Schi
tul Crasna, judeţul Prahova. în toamna aceluiaşi an s-a înscris la Seminarul teolo
gic de la Mănăstirea Neamţ, pe care l-a absolvit în 1988, când a fost tuns în mona
hism, cu patronimul Sebastian, şi hirotonit ierodiacon pe seama Schitului Crasna.
între anii 1988-1991 a urmat cursurile Facultăţii de teologie din Bucureşti şi,
după obţinerea licenţei, cursurile de doctorat la Facultatea de teologie din
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Tesalonic (Grecia), la capătul cărora, în 1997, a obţinut titlul de doctor în teolo
gie, cu teza: "Teologia liturgică românească în secolul XX".
în anul 1996 a fost hirotonit ieromonah şi numit stareţ al Schitului Crasna,
unde a desfăşurat o frumoasă activitate duhovnicească şi administrativ-gospodărească. Paralel cu ascultarea de stareţ, pe care a îndeplinit-o până în anul 1999^/i
s-a încredinţat şi pe cea de exarh al mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bu
cureştilor. în această slujire, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, Chiriarhul său, s-a implicat în buna funcţionare a seminariilor monahale de
la mănăstirile Cernica, Căldăruşani şi Pasărea, şi îndeosebi în viaţa Mănăstirii
Cristiana, sprijinind-o pe tărâm duhovnicesc, precum şi administrativ, ajutând la
amenajarea actualului ei aşezământ de la Pipera, lângă Bucureşti, unde s-a ridicat o
construcţie modernă, cu mai multe nivele, având chilii, trapeză şi alte dependinţe.
între anii 1996-1999, din propriile sale economii şi cu ajutorul unor creştini
binefăcători, a ctitorit din temelie o biserică de zid în satul Minieri, din judeţul
Prahova, unde şi-a petrecut copilăria şi unde locuiesc părinţii şi fraţii săi.
Concomitent cu slujirea preoţească la Sfântul Altar şi cu lucrarea pastoral-misionară şi social-caritativă desfaşurată în eparhie, a depus şi o frumoasă activitate
cărturărească, concretizată într-un număr apreciabil de studii şi articole cu
conţinut teologic, pe care le-a publicat în revistele bisericeşti centrale şi eparhiale,
între care amintim monografia "Comentariu la Canonul cel Mare al Sfântului
Andrei Criteanul". A participat şi la numeroase emisiuni radio.-televizate cu carac
ter religios. Vorbeşte curent limbile greacă şi franceză.
Apreciindu-i strădaniile, devotamentul şi dragostea cu care slujeşte Biserica,
la recomandarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod i-a acor
dat, în anul 2000, rangul de Arhimandrit.
*
După emiterea Decretului Prezidenţial nr. 135 din 23 martie 2001, prin care
Prea Cuviosul Arhimandrit Sebastian Paşcanu se recunoaşte în funcţia de Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru care a fost ales de Sfântul Sinod în şe
dinţa sa din 19-22 februarie 2001, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a stabilit
ca hirotonia noului arhiereu să aibă loc duminică, 25 martie 2001, în ziua de Buna
Vestire.
Potrivit rânduielilor tipiconale, în ajun, sâmbătă, 24 martie, seara, în Cate
drala Patriarhală, după slujba Vecerniei, a avut loc ceremonia ipopsifierii în pre
zenţa înalt Prea Sfinţitului Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Prea Sfinţitului Epifanie al Buzăului, Prea Sfinţitului Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleorma
nului şi Prea Sfinţitului Vincenţiu Ploieşteanu, Episcop Vicar Patriarhal.
Hirotonia noului Episcop Vicar s-a săvârşit a doua zi, 25 martie 2001, în bise
rica Sfântul Spiridon Nou, paraclis patriarhal, în cadrul slujbei Sfintei Liturghii;
oficiată de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, împreună cu înalt Prea Sfinţitul
Teofan, Mitropolitul Olteniei, înalt Prea Sfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomi
sului, înalt Prea Sfinţitul Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Prea Sfinţitul Epifanie, Episcopul Buzăului, Prea Sfinţitul Casian, Episcopul Dunării de Jos, Prea
Sfinţitul Vincenţiu Ploieşteanu şi Prea Sfinţitul Ambrozie Sinaitul, Episcopi
6 - B. O. R. 1-6/2001
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Vicari Patriarhali, şi Prea Sfinţitul Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu Vicar al
Episcopiei Huşilor, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi de la Catedrala Pa
triarhală, răspunsurile liturgice fiind date de corul bisericii şi de un grup de stu
denţi teologi.
Au participat la slujbă, consilieri patriarhali şi eparhiali, profesori de teolo
gie, protopopi, stareţi de mănăstiri, preoţi, monahi şi monahii, elevi şi studenţi
teologi, precum şi un mare număr de credincioşi din Bucureşti şi din alte părţi. Au
fost prezenţi părinţii şi rudele celui chemat la Arhierie, precum şi prieteni şi foşti
colegi. Au mai participat reprezentanţi ai Preşedinţiei României, ai Guvernului,
Secretariatului de Stat pentru Culte, gazetari şi 'alţi invitaţi.
După săvârşirea hirotoniei, Prea Sfinţitul Vincenţiu Ploieşteanu, Episcop
Vicar Patriarhal, din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, a dat citire ACTULUI PATRIARHAL prin
care se aduce la cunoştinţa clerului şi credincioşilor alegerea Prea Cuviosului Se
bastian Paşcanu în funcţia de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu ti
tulatura de ILFOVEANUL. S-a citit apoi, de către Dl Victor Opaschi, Consilier
prezidenţial, Decretul Preşedintelui României de recunoaştere a Prea Sfinţitului
Sebastian Paşcanu în funcţia de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
în cuvântul său, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus următoarele:
"în ziua aceasta sfântă când binevestitorul arhanghel Gavriil a fost trimis de
la Tatăl cel ceresc să aducă vestea mântuirii noastre, Sfânta Fecioară Maria a răs
puns cu acele cuvinte care au rămas pentru noi scrise pe tabla inimilor noastre:
"Fie mie după cuvântul Tău!" (Luca 1, 28). Dumnezeu a rânduit ca astăzi Biserica să
săvârşească aici, prin lucrarea smereniilor noastre, ridicarea la rangul de arhierie
a părintelui Sebastian. Cum aţi auzit, din documentele care s-au citit, el este unuldintre monahii tineri pregătiţi în şcolile teologice din ţară şi străinătate, pentru a
sluji în această sfântă treaptă. Ne-a adus, aşadar, Dumnezeu şi nouă, credincioşi
lor şi preoţilor, în primul rând din Arhiepiscopia Bucureştilor şi Mitropolia M un
teniei şi Dobrogei, dar şi Sfântului Sinod, un nou colaborator.
Vestea aceasta trebuie să ne bucure pe toţi. Orice nou apostol intrat în rândul
preoţimii noastre, la cele trei trepte ale preoţiei lui Hristos, înseamnă un progres,
o înaintare spre împărăţia lui Dumnezeu, spre desăvârşirea noastră, a tuturor.
Căci, în Biserică preoţia cu treptele ei de slujire este chezăşia mântuirii noastre,
chezăşia împărtăşirii noastre cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin darul Sfân
tului Duh. Un arhiereu, spune Sfântul Apostol Pavel, este ales dintre oameni după
chipul de arhiereu şi de om ce îl avem în Mântuitorul Iisus Hristos, Arhiereul care a
străbătut cerurile, după spusa aceluiaşi dumnezeiesc apostol. Pilda Mântuitorului
ne rămâne nouă vie, mai ales arhiereilor şi preoţilor, celor chemaţi de Dumnezeu
să-L purtăm pe braţele noastre pe Iisus, Trupul şi Sângele Domnului şi să-l oferim
credincioşilor spre iertarea păcatelor, spre dobândirea vieţii veşnice.
Este suprema cinstire, pe de o parte, că urmăm pe Mântuitorul Iisus Hristos
în arhierie, dar în acelaşi timp este şi cea mai înfricoşată datorie, a noastră, întru
păstrarea credinţei, întru păstrarea valorilor Ortodoxiei noastre de două mii de ani,
aşa cum au păstrat-o cei de dinaintea noastră. Iar noi, pe pământul românesc avem
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atâtea exemple în ierarhia noastră bisericească, până acum, în a îndeplini această
misiune cu desăvârşită sfinţenie. Aşa au fost iefarhii vechiului Tomis, mitropoliţii
Nifon, Varlaam şi Dosoftei, Sfântul Calinic de la Cernica, ierarhii ardeleni Iorest,
Sava şi Iosif de la Partoş, Sfântul Antim Ivireanul, ca să numim doar pe cei mai
cunoscuţi dintre dânşii. Aşa încât, ales dintre oameni, acesta, arhiereul, oricare
rang ar avea în Biserică, el rămâne arhiereu. El are însă datoria de a depăşi nivelul
oamenilor. El are datoria de a se înălţa, nu numai cu sufletul, cu ştiinţa, cu expe
rienţa, dar şi cu viaţa, cu faptele, la înălţimile la care zboară vulturul, simbolul
Sfântului Evanghelist Ioan. Şi covorul de astăzi, pe care îl aveţi în faţă aici, cu
vulturul spre credincioşi, pe care candidatul păşeşte spre a depune mărturisirile
dreptei credinţe şi devotamentul faţă de Biserică, simbolizează aceeaşi lucrare
amintită.
Aşa încât viaţa unui arhiereu trebuie să o depăşească în bunătate, în iertare,
în râvnă, în credinţă pe a tuturor celorlalţi din jurul său. Mai ales în vremurile pe
care le străbatem noi. Dar fiecare generaţie a venit în istorie cu problemele ei, cu
frământările ei şi slujitorii Bisericii, Sfinţii Părinţi ai noştri şi ai lumii, de la cele
şapte Soboare Sfinte Ecumenice au dat răspunsuri la întrebările şi la toate frămân
tările lor legate de mântuirea sufletelor şi lămurirea desăvârşită şi veşnică ade
vărurilor de credinţă.
Dar răspunsul cel mai limpede, cel mai frumos este acela al exemplului vieţii.
Un slujitor al altarului, în general, un monah şi arhiereul, prin excelenţă, trebuie
să fie omul ales dintre oameni, dar care se cere a fi un "vas ales" prin virtute, prin
faptele credinţei, prin răbdare, prin păstrarea unităţii de credinţă cu preţul vieţii
sale. Aşa am depus toţi jurământ la vremea când Dumnezeu ne-a chemat la'
arhierie. Şi acest lucru, împreună cu dumneavoastră, cu înalt Prea Sfinţiţii şi Prea
Sfinţiţii coliturghisitori de astăzi trebuie să-l punem la inima noului arhiereu. Şi
chezăşia păstrării credinţei, chezăşia slujirii credincioşilor, a Bisericii, cu roade
binecuvântate de Dumnezeu, este acea lucrare arhierească, preoţească şi creşti
nească, care izvorăşte din sfatul Sfântului Sinod. Pentru o Biserică naţională, ca a
noastră, Sfântul Sinod este autoritatea supremă în Biserică. într-o Biserică auto
cefală, cum este Biserica noastră, Sfântul şi îndreptătorul Sinod, cum este numit
atât de frumos în limbajul vechi bisericesc, este chezăşia lucrării ,în Biserică a
arhiereului, a episcopului, a patriarhului, mitropolitului, a stareţului, sau a stareţei
şi a credincioşilor. De aceea această purcedere a lucrării noastre bisericeşti din iz
vorul învăţăturii pe care Sfanţul Sinod, din insuflarea Duhului Sfânt o gândeşte şi o
rânduieşte, acesta este drumul care ne duce în mod sigur la slujirea cea dreaptă a
Bisericii, la plinirea faptei "celei de folos" în viaţa Bisericii şi în viaţa neamului
nostru.
De obicei prin Biserică înţelegem foarte multe lucruri şi este frumos că înţelegm aşa, că Biserica nu se reduce numai la Sfântul Sinod, numai la preoţie. Bi
serica cuprinde pe lângă ceata preoţiei şi ceata celor ce au lăsat lumea, a mona
hilor şi monahiilor. Biserica, de asemenea cuprinde cu aceeaşi valoare şi cu
aceeaşi dragoste familia, familia creştină, care trebuie să fie purtătoare a unor va
lori demne în care să crească pruncii, copiii, ca şi cum Dumnezeu ar fi de faţă,
care să împlinească rânduiala de căsătorie, ca taină a Bisericii, spre mântuirea
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sufletelor, binecuvântând şi naşterea de prunci. în familiile noastre creştine au
strălucit mamele noastre, mameleKiomnitorilor noştri, ale înaintaşilor noştri, pe
care fiecare dintre noi le cunoaştem şi le cinstim şi le punem alături de chipurile
cinstite de noi toţi.
Familia se arată în acest fel a fi nu numai celula societăţii, ci şi o celulă a Bi
sericii. Sfinţii Părinţi au cuvinte atât de grăitoare, atât de frumoase despre viaţa
pruncilor, despre viaţa copiilor, despre valorile familiei, în general, care au dat Bi
sericii şi neamului nostru românesc tineri şi prunci, asemenea acelora ai Sfântului
Domnitor Constantin Brâncoveanu, în stare să se jertfească pentru credinţă, în
faţa tatălui lor, când li s-a tăiat capul. Ce pilde frumoase avem noi drept zestre,
• iată, tânărul Radu Brâncoveanu, alcătuia imne sfinte pe care le avem în rândul
acatistelor.
Drept aceea, fraţii mei şi părinte Sebastian, să ne gândim pururi la familia
creştină, nu numai la Biserică şi la Sfântul Altar în care intrăm pentru Liturghie.
Arhiereul şi preotul trebuie să-şi facă timp, mai ales pentru slujirea în familia
creştină, iar preotul, cu atât mai mult. Ierarhia lucrărilor despre care vorbeam mai
înainte se aplică parohiei, preotului prin rânduieli deosebit de frumoase lăsate
nouă de Sfinţii Părinţi. Câte zbateri, câte nemulţumiri, câte sfâşieri, câte lacrimi
sunt în familie, în familia noastră românească, chiar! Atâtea cazuri, că pare a nu
se mai termina suferinţa. Biserica, preoţii de parohie nu trebuie să rămână nepă
sători. Acolo să fie grija preotului, înţelepciunea lui, pregătirea lui, acolo să o
arate. Nu mai vorbim încă de ceilalţi săraci, orfanii, văduvele, despre care Sfântul
Apostol Pa vel, în vremea lui, stăruia mult asupra acestui apostolat, numai odini
oară apostolat social de Prea Fericitul, vrednicul întru adormire Patriarhul
Justinian. Aşa încât părinte şi iubite frate întru arhierie Sebastian, te aşteaptă o lu
crare înălţătoare, o lucrare frumoasă.
Nimeni nu se bucură de atâta cinstire în Biserică, cum se bucură preoţii şi
arhiereii, de aceea datori suntem să răspundem la acestea cu dreaptă măsură şi noi.
Nu vă ascund faptul că cele întâmplate în zilele trecute, sigur că m-au îndurerat în
primul rând pe mine, dar gândul m-a dus imediat la spusa Mântuitorului "în lume
necazuri veţi avea" (Ioan 16, 33). Nu ducem o viaţă de huzur, o viaţă de îndestu
lare, ci o viaţă de greutăţi. Cu bucurie am slujit dumnezeiasca arhierie şi preoţie,
din tinereţile mele, împreună cu cete de sute şi mii de credincioşi, cu care am dus
drumul deceniilor vieţii mele. Sigur că m-a îndurerat, pentru că slujesc Biserica
aceasta, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. M-a întristat şi durerea acelor
creştini şi acelor oameni care .au suferit pentru aceasta, văzând cum este atacat
păstorul Biserici, după cuvântul Scripturii: "bate-voi păstorul şi se vor risipi oile
turmei" (Matei 29, 31). Dar dacă "în lume necazuri vom avea", trebuie să le su
portăm cu seninătate, căci tot Mântuitorul a spus în continuare: "dar îndrăzniţi. Eu
am biruit lumea" (Ioan 16, 33).
Nu pot ca în aceste clipe să nu adresez cuvintele cele mai frumoase care am
fi în stare să le aducem pentru părtăşia la această durere a credincioşilor, a credin
cioaselor, a slujitorilor condeielor, acelor slujitori ai presei care au văzut lumina
lui Hristos. Dar nici nu trebuie să-i urâm pe cei care au putut să scrie aşa ceva şi
au pătat hârtia din cauza blasfemiilor care sunt acolo. Trebuie să-i iertăm şi să ne
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rugăm pentru ei, pentru că este o suferinţă a lor şi pentru aceasta avem datoria să
ne rugăm. Cea mai grabnică îndatorire o avem,*părinte Sebastian să iubim şi să
iertăm în viaţa aceasta dată de Mântuitorul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Spun
aceasta cu gândul ca, Doamne fereşte, să nu fii şi Prea Sfinţia Ta surprins nepre
gătit sufleteşte de vreo supărare de acest fel, ce pare a fi uneori inevitabilă.
Iubiţii mei, fraţi şi surori întru Domnul, iată în treacăt şi în cuvinte spuse
acum, cu prilejul acesta dumnezeiesc, destul de rar în Biserica noastră, de a fi pre
zenţi la o hirotonie de arhiereu. Este un dar de la Dumnezeu, o vestire frumoasă
pentru fiecare suflet care vede şi care aude cu ochii minţii această minune a lui
Dumnezeu, când dintr-un fiu al poporului, oarecare, face un slujitor al Sfântului
Altar, în care Sfântul Ioan Gură de Aur vede cea mai înaltă şi cea mai frumoasă
slujire, aceea de preot sau de arhiereu.
Să punem la inimă îndatorirea^ noastră, iubiţi părinţi slujitori ai Sfintelor
Altare şi părinţi de la mănăstiri şi înalt Prea Sfinţiţi Părinţi, care avem datoria
sfântă de a apăra Biserica. Şi o vom apăra şi împotriva păcatului contra firii care
a produs această tulburare în presă zilele trecute, păcat ce nu va fi tolerat nici în
viitor, de Sfântul Sinod şi de noi. Pentru că Dumnezeu vrea ca toţi să se mântuiască,
şi să nu spunem întunericului lumină. Să-i iubim pe vrăjmaşi şi să ne rugăm pentru
ei să se mântuiască şi să vadă în calea firii, în drumul cel de aur cel mai vechi al
mântuirii noastre, care este familia, calea desăvârşirii persoanei umane, pentru
care însuşi Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat şi S-a răstignit, să vadă o persoană
umană care este demnă de aşa ceva, de virtute, de luminare şi de nobleţe, şi nu de
păcătoşenie. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne lumineze minţile, să ne iertăm
unii pe alţii şi Dumnezeu să ne aducă pe toţi la cunoştinţa adevărului, la Adevărul
care să ne dea viaţă tuturor, să ne dea mângâiere, căci Adevărul este însuşi Domnul
şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a Căruia este slava, cinstea şi mărirea, acum
şi în vecii vecilor. Amin".
(La sfârşitul slujbei)
"Potrivit rânduielilor sfintelor noastre slujbe, hirotonia de astăzi a noului.
Episcop Vicar, Prea Sfinţitul Sebastian Ilfoveanul, se încheie cu ultimul act litur
gic, acela de a:;i încredinţa mantia care o poartă arhiereul la slujbele de început,
sau la priveghi, sau la alte slujbe, mantie care vrea să arate semnificaţia hlamidei
Mântuitorului Hristos, ca semn al semereniei, al slujbei, al iubirii şi al răbdării. Ea
ţine loc de veşmânt liturgic în anumite timpuri liturgice şi în acelaşi timp are drept
să o poarte numai cel care este îndreptăţit, ales şi hirotonit potrivit canoanelor şi
legilor ţării.
Nimeni nu poate să poarte această mantie arhierească dacă nu păstrează uni
tatea cu Sfântul Sinod. La noi în ţară există din păcate unii dintre aceştia care sunt
- în afară de Sfântul Sinod pe motiv de calendar, având veşmintele noastre, cărţile
noastre de cult, tot ce avem noi scump: icoane, sfinte biserici, dar nu sunt în co
muniune canonică cu Biserica, canonic recunoscută de întreaga Ortodoxie. Drept
pentru aceea, noi am avut cu ei convorbiri şi întâlniri, dar nu am putut ajunge la
o înţelegere aşa cum ar trebui, adică pe baza învăţăturilor Sfintei Evanghelii şi a
Sfinţilor Părinţi. De aceea veşmântul acesta, mantia, chiar şi culoarea ei, are în
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fiecare Biserică ortodoxă semnificaţia ei. Tipicele noastre bisericeşti şi cărţile
noastre de slujbă arată semnificaţia fiecărui veşmânt şi a culorilor, legate de săr
bătorile Sfintei noastre Biserici. Aşa încât acum, iată, acest veşmânt îl oferim Prea
Sfinţitului Episcop Sebasţian pentru ca să-l poarte cu smerenie multă, cu iubire
multă şi cu dragoste. Râurile care sunt pe această mantie, precum şi aceste strălu
ciri de galoane semnifică predica şi înţelepciunea arhiereului, care trebuie să pre
dice neîncetat cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. în acelaşi timp, potrivit aceloraşi
sfinte rânduieli îi înmânăm şi toiagul păstoriei, care porneşte tot de la Mântuitorul
Hristos, amintind de trestia, pusă alături de mantia roşie, de către judecătorii săi, în
semn de batjocură. Dar pentru noi, pentru Biserică, toiagul acesta arhieresc
înseamnă însuşirea suferinţelor Mântuitorului Hristos şi a suferinţelor Bisericii
noastre şi a înţelepciunii şi răbdării cu care Mântuitorul Hristos a fost chinuit şi a
răbdat de bunăvoie toate pentru mântuirea noastră. El este însă şi simbolul păsto
ririi clerului şi credincioşilor.
Cu împlinirea acestei rânduieli, terminăm astăzi slujba aceasta. Tot, potrivit
rânduieli, oferim Prea Sfinţitului toiagul acesta pentm a păstori turma lui Hristos
cea încredinţată. Şi celor ascultători acest toiag să le fie toiag de reazim şi întărire,
iar pentm cei neascultători şi nestatornici să-l întrebuinţeze ca toiag de deşteptare,
toiag de certare, chiar şi de înţelepciune. Aşa să primeşti toiagul Prea Sfinţite Sebastian şi să-l foloseşti potrivit acestor cuvinte de astăzi, rostite în biserică şi în
prezenţa bunilor noştri credincioşi.
Cu aceasta iubiţilor mei fraţi şi surori vă sunt dator cu dragoste multă şi de aseme- .
nea cu un îndemn, ca din toate necazurile care vin asupra noastră, noi trebuie totuşi să
învăţăm ceva. Lumea de astăzi aşteaptă de la Biserică şi de la preoţi foarte mult.
Preotul de parohie are foarte mari răspunderi. Pot să vă spun doar atât, că noi avem
multe de învăţat, încă. Libertatea este atât de preţioasă, atât de frumoasă încât ea cere
de la noi, de la toţi, multă înţelepciune, ca să o folosim spre slava lui Dumnezeu.
Libertatea, vedeţi că uneori nu este folosită spre binele neamului, spre binele
familiei, spre binele semenilor sau a lumii, chiar. Ea vatămă, libertatea aceasta
trece limitele şi în loc să fie prilej de progres teologic, duhovnicesc, spiritual, ajunge
ca să fie libertinaj, contestaţie, atacuri, să fie promovate nonvalorile. Pentm
aceasta mă adresez şi astăzi părinţilor stareţi şi stareţe de .mănăstiri, părinţilor pro
topopi din Mitropolia noastră şi părinţilor profesori ce trebuie să propovăduiască
doar valorile creştine. Avem foarte multe lucruri de învăţat, chiar din cazurile du
reroase pe care le întâmpinăm. Nu le putem evita, trebuie să le întâmpinăm, dar
să le întâmpinăm slujind Evanghelia şi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
De aici şi trebuinţa de a avea ierarhi pregătiţi, cum este şi Prea Sfinţitul
Sebasţian care este doctor în Teologie al Universităţii din Tesalonic, aşa cum mai
sunt şi alţi ierarhi doctori în teologie, pe care îi avem în Sfântul Sinod. Biserica
nu-şi desfăşoară activitatea ei mântuitoare numai aici în bisericuţele noastre, la
parohii, la oraş, ci Biserica trece fruntariile ţării. Avem nevoie de misiune pentm
românii din Europa Occidentală şi Centrală, unde avem o mitropolie şi o arhie
piscopie, avem nevoie de candidaţi de preoţi pe care să-i trimitem în Australia, în
America, în America Latină, unde în anii trecuţi am sfinţit biserica românilor în
Venezuela. învăţământul nostru trebuie să fie de aşa fel întocmit ca să pregătească
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aceşti misionari care şi aici acasă să fie buni, să fie şi peste hotare buni. Este ne
voie de candidaţi tineri,* cu pregătire teologică necesară, care să împlinească ce
rinţele Bisericii noastre.
Prea Sfinţitul Părinte Sebastian este fiul mănăstirilor prahovene. Prahova
este, aşa cum cunoaşteţi, vestită şi frumoasă din multe puncte de vedere, dar este
frumoasă şi din punct de vedere bisericesc. Biserici frumoase, mănăstiri frumoase,
schituri frumoase. De acolo, din acest judeţ de unde a venit şi Prea Sfinţitul Părinte
Sebastian ne-au apărut în ultimii ani candidaţi şi la episcopat. Această Prahovă cu
mănăstirile ei foarte frumoase în frunte cu Mănăstirea Cheia, mult preţuită de pra
hoveni^ şi iubită de părintele arhimandrit Grigorie al nostru, ne aduce bucurie şi
nouă. îl amintim în acest sens şi pe Dl arhitect Cristian Moisescu, care ne buqurăm mult că este aici. El ne-a ajutat mult la restaurarea mănăstirilor şi bisericilor
în vremurile grele, de dinainte, cum a facut-o şi Dl Director al Radiodifuziunii
Române. Şi-i salutăm şi pe ceilalţi care au venit: Dl Consilier Prezindenţial care
ne-a adus aici Decretul de recunoaştere şi Dl Secretar de Stat, Dl dr. Laurenţiu Tănase, de asemenea tot teolog de-al nostru. Iată duminica aceasta a Buneivestiri ne-a
adus această împlinire a Bisericii.
Mă bucur că am fost împreună astăzi şi mă bucur să am prilejul să trăiesc cu
bucurie şi emoţie împreună cu intelectuali şi reprezentanţi de Stat a căror prezenţă
o apreciez şi ca o respingere a recentelor atacuri, care de fapt sunt îndreptate împo
triva Bisericii noastre. Noi ne păstrăm cumpătul nostru, îi iertăm, îi iubim pe toţi,
aşa cum a cerut Mântuitorul: "rugaţi-vă şi iubiţi şi pe vrăjmaşii voştri" (Matei 5,44).
Aceea este virtute cu adevărat frumoasă, virtutea iubirii. Un preot aşa trebuie
să facă. Nu le aprobăm preoţilor să meargă la judecăţi să-şi facă dreptate, să se ju
dece cu^credincioşii lor. Ei trebuie să caute motive de a găsi dreptatea la Biserică,
la credinţă, pentru că dreptatea supremă este numai Hristos şi învăţătura Lui.
Şi de aceea nu-i uşoară nici preoţia, nici arhieria şi după cum aţi văzut nu este
uşoară nici slujirea Patriarhului, a arhiereului, dar o îndeplinesc şi am îndeplinit-o,
din anii mei de tinereţe şi voi îndeplini cu toată bucuria, cu toată mulţumirea Bu
nului Dumnezeu, Care m-a învrednicit şi m-a chemat la aceasta. încât, Prea Sfin
ţite Părinte, acestea te aşteaptă şi bucurii foarte mari sunt gătite pentru credincio
sul, preotul, arhiereul care este devotat Bisericii noastre. Să-ţi ajute Dumnezeu să
mergi pe urmele înaintaşilor noştri şi să fii apostolul pe care îl cere vremea noastră
de astăzi, în aşa fel încât "nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, cum îi spune
Sfântul Apostol Pa vel ucenicului său Timotei. Amin.
Dumnezeu să-ţi ajute".
A răspuns noul Episcop Vicar, Prea Sfinţitul Sebastian Ilfoveanul care a spus:
"Prea Fericite Părinte Patriarh....
înalt Prea Sfinţiţi,,
Prea Sfinţiţi...
Sunt clipe în viaţa noastră când cădem şi clipe când ne ridicăm. Sunt clipe
când ne simţim singuri şi părăsiţi şi sunt clipe când Dumnezeu ne copleşeşte cu
iubirea Sa. Sunt clipe de "Gotgotă" şi clipe sunt de "înviere”.
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Acestea au fost gândurile care mi-au răsunat ca un ecou în minte în momen
tul în care Părintele Patriarh m-a chemat şi mi-a spus că a hotărât să mă reco-.
mande Sfântului Sinod pentru treapta aceasta pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu,
iată, am urcat astăzi.
Am primit propunerea Prea Fericirii Voastre, Prea Fericite Părinte Patriarh,
cu o emoţie pe care cu greu mi-am putut-o stăpâni, a fost surprindere? A fost bu
curie? A fost teamă? Cred că toate acestea la un loc. Surprindere pentru că aţi
' făcut-o într-un moment în care m-aş fi putut aştepta cel mai puţin; bucurie pentru
că m-aţi chemat la o cinste ca aceasta, iar teamă pentru că m-aţi chemat la o res
ponsabilitate ca aceasta. Cert este că o clipă am dorit să rămân singur... singur cu
Dumnezeu care, în momentul acela aiii simţit că mă iubeşte şi mai mult... Şi nu
ştiu de ce, poate pentru că avea să urmeze atunci Duminica ce face amintire de că
derea lui Adam din rai, I-am auzit şi eu lăuntric glasul ca oarecând acela: "Adame,
unde eşti?" Şi, am simţit că mă priveşte cu nesfârşită dragoste şi, pentru aceasta,
am răspuns cu curaj ca oarecând proorocul: "Iată-mă, Doamne, vorbeşte... că ro
bul Tău ascultă" (I Regi III, 8 şi 10).
La scurt timp după aceea am intrat în perioada aceasta a Postului Mare, pe
care am privit-o întotdeauna ca pe un pelerinaj de la Adam la "Adam", adică de
la "Adam cel vechi" la "Adam cel nou"; de la un Adam ce se ascundea cu vino
văţie în i'ai, la "Adam" Cel careta urcat cu curaj Golgota şi a îmbrăţişat cu iubire
crucea, biruind după aceea prin înviere. Consider provindenţială chemarea mea la
treapta arhierească acum^în această perioadă a anului bisericesc, în care cu toţii
avem perspectiva Golgotei şi a învierii deopotrivă.
Pentru mine însă, de vreme ce am fost chemat "cu o chemare ca aceasta",
această perspectivă a căpătat, cu fiecare zi ce s-a scurs până acum, un contur tot
mai special. Din momentul în care m-aţi chemat, Prea Fericite Părinte Patriarh,
fiinţa mea a fost stăpânită succesiv de teamă şi de bucurie; înlăuntrul meu s-a ros
togolit pe rând "golgote" şi "învieri". Şi, în contextul acestora, am descins încă o
dată în pagini de Scriptură sfântă, pentru a încerca să înţeleg şi mai bine ce fel de
misiune şi responsabilitate mă aşteaptă.
Iată, Apostolul Pavel mă previne: "Se cuvine dar, ca episcopul să fie fără de pri
hană... veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe şi pe alţii,
nebeţiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câştig urât, ci-blând, paşnic, neiubitor de
argint" (I Tim. III, 2-3) sau "Se cuvine ca episcopul să fie fără de prihană, ca un
iconom al lui Dumnezeu, neîngâmfat, nu grabnic la mânie, nu dat la băutură, paşnic,
nepoftitor de câştig urât, ci iubitor de străini, iubitor de bine, înţelept, drept, cuvios,
cumpătat, ţinându-se de cuvântul cel drept al învăţăturii, ca să fie destoinic şi să
îndemne la învăţătura cea sănătoasă şi să mustre pe cei potrivnici" (Tit I, 7-9).
Iar verhovnicul Apostolilor ne îndeamnă: "Păstoriţi turma lui Dumnezeu,
dată în paza voastră, cercetându-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumne
zeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, ci
pilde facându-vă turmei. Iar când se va arăta Mai-marele păstoriţilor veţi lua
cununa cea neveştejită a măririi" (I Petru V, 2-4).
Marele dascăl al Teologiei româneşti, Părintele Dumitru Stăniloae, în
"Teologia Dogmatică Ortodoxă", voi. II, Bucureşti, 1997, pag. 157, prezintă pe
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episcop astfel: "Fiecare episcop este urmaşul tuturor Apostolilor, căci fiecare
Apostol se alia în comuniune cu toţi ceilalţi Apostoli. Iar după aceea, fiecare epis
cop e hirotouit de mai mulţi episcopi în numele întregului episcopat, primind
acelaşi har şi aceeaşi învăţătură pe care le-au avut toţi Apostolii şi toţi episcopii şi
odată cu aceasta putând împărtăşi preoţilor, şi prin ei credincioşilor eparhiei sale,
acelaşi har şi aceeaşi învăţătură neschimbată, care sunt în toată Biserica, sau punându-i în comuniune cu Acelaşi Hristos^ Care, aducându-se Tatălui ca jertfa în
continuare, îşi ţine umanitatea Sa în legătura iubirii nesfârşite cu Tatăl".
Mitropolitul Sfânt Antim Ivireanul, în cuvântul său de la instalare, se adresa
pliromei în graiukspecilic vremii sale: "De vreme ce aceste două întemeiază şi în
tăresc Biserica, credinţa în Dumnezeu şi buna ascultare de Biserică, şi măcar că eu
am fost mai netrebnic decât toţi, precum au fost şi David mai mic între fraţi în casa
tătâne-său, dară Dumnezeu n-au căutat la micşorarea şi netrebnicia mea, nu s-a uitat
la sărăcia şi străinătatea mea, n-au socotit neştiinţa mea, ci au căutat la bogăţia şi
noianul bunătăţii Sale şi acoperind de către oameni toate slăbiciunile şi fărădelegile
mele, care sunt mai multe decât perii capului meu şi decât nisipul mării, m-au
înălţat, nevrednic fiind, la această înaltă şi mare vrednicie a arhieriei... Şi mă rog
bunătăţii Lui şi iubirii Sale de oameni să-noi lumineze mintea ca să pot propovădui
cuvântul adevărului şi să-noi întărească inima întru frica Lui ca să pot păstori
cuvântătoarea turmă cea aleasă, care o au răscumpărat cu prea scump sângele Său
din mâna vrăjmaşului" (Antim Ivireanul, Didahii, Bucureşti, 1983, pag. 9-10).
Iată şi mărturia unui sfânt mai nou al Bisericii noastre, Cuviosul Siluan
Atonitul: "Ce să spunem, aşadar, despre episcop? Episcopilor li s-a dat un noare
har al Duhului Sfânt; ei sunt aşezaţi mai presus decât toţi; ca vulturii ei se ridică în
înălţimi şi de acolo văd în depărtări nesfârşite, şi cu o minte de Dumnezeu grăi
toare (teologică) păstoresc turma lui Hristos" (între iadul deznădejdii şi iadul sme
reniei, Sibiu, 2000, pag. 151). însă, ştiind că nu uşoară le va fi acestora misiunea
de călăuzire a destinelor Bisericii, ne previne: "... în ceas de nevoie trebuie să
caute luminare de la Domnul, nu lucrând după mintea lor, fapt prin care ar întrista
milostivirea lui Dumnezeu şi ar putea semăna tulburări. Cuviosul Serafim (de
Sarov) spune că, atunci când dădea sfaturi după mintea sa, se întâmpla să greşească,
şi greşelile pot fi mici, dar pot fi şi mari" (pag. 152).
Iată de ce, Prea Fericirea Voastră, spun că no-ano lăsat adeseori cuprins de tea- '
mă în această perioadă, frământarea fiindu-noi uneori vizibilă. M-a încurajat însă
încrederea pe care noi-aţi acordat-o, şi aceasta după o experienţă atât de mare pe
care o aveţi la cârma Bisericii. M-au încurajat şi cei care noi-au fost totdeauna ală
turi şi cărora le datorez atât de mult... Iată, pentru a da numai un singur exemplu,
una dintre aceste persoane, văzându-noă într-o zi îngândurat şi frământat, noi-a
adresat următoarele cuvinte pline de căldură şi dragoste: "De ce eşti, părinte,.trist?
De ce îţi este, părinte, frică? Urcă-te, părinte, pe cruce... E aşa de bine pe
cruce!...". Mi s-a limpezit pe dată înţelegerea. Ano înţeles că aveam de-a face cu .
"o cruce", pe care sunt chemat s-o port aşa cum ne-o cere Hristos şi, noai ales, ano
înţeles că la capătul crucii stă bucuria, aşa cum a stat învierea la capătul Golgotei.
în felul acesta am început să capăt noai multă încredere în mine şi să mă sinot
mai puternic. Am înţeles că nu există biruinţă fară luptă; nu există răsplată fară su-
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doare; nu există înviere fară Golgotă. Am abordat atunci această chemare ca pe o
mare "bună vestire" şi, mulţumesc lui Dumnezeu că hirotonia mea are loc tocmai
astăzi, de Buna Vestire, rugându-L totodată pe Acela ca numirea mea în această
responsabilitate să se constituie totdeauna într-o veritabilă "bună vestire" pentru
toţi cei pe care sunt chemat să-i slujesc.
Vă mulţumesc, Prea Fericirea Voastră, Părinte Patriarh, pentru această "bună
vestire", şi rog pe Bunul Dumnezeu să nu mă lase să vă dezamăgesc niciodată.
Mi-aţi arătat neaşteptată şi nesfârşită încredere, şi aceasta mă îndatorează la neoţ bosita strădanie, pentru a nu vă lăsa nicicând să regretaţi alegerea făcută.
Prin urmare, întâmpin, Prea Fericirea Voastră, chemarea mea pe această
treaptă a ierarhiei, cu "bucuria Golgotei", adică cu bucuria de a sluji lui Hristos
după^exemplul Său, şi Hristos înseamnă cruce şi Golgotă, dar şi bucurie şi biruinţă
prin înviere. Şi, pentru că ştiu că nimeni niciodată nu se va putea încununa de nu
va lupta după dreptate (II Tim. II, 5), mă rog lui Dumnezeu astăzi, şi mă voi ruga
toată viaţa mea, să mă ajute să lupt doar după dreptate, pentru ca astfel să pot avea
nădejdea încununării celei după dreptate.
Aş vrea, în această zi mare pentru mine,' să aduc public mulţumirile mele şi
celor care, într-un fel sau altul, le datorez clipa şi bucuria de faţă: părinţilor mei
după trup, Gheorghe şi Maria, nişte muncitori simpli dar cu o inimă şi o credinţă
mare, şi părinţilor mei sufleteşti: î. P. S. Teofan Mitropolitul Olteniei, î. P. S.
Teodosie Arhiepiscop ales al Tomisului, P. S. Galaction Episcopul Alexandriei şi
Teleormanului, P. S. Ambrozie Episcop-Vicar.Patriarhal şi Arhim. Nicodim Dimulescu, toţi fii ai Mănăstirii Crasna, unde m-am format şi eu.
De asemenea, aş vrea să mulţumesc înaltelor autorităţi ale Statului care au
adus şi prezentat decretul de recunoaştere a persoanei mele în noua demnitate.
Vă mulţumesc Dumneavoastră tuturor, celor care aţi ţinut să fiţi astăzi alături
de mine cu rugăciunea şi vreau să vă asigur pe toţi că vă voi purta în sufletul meu
şi voi ruga pe Dumnezeu să vă dăruiască şi Dumneavoastră, fiecăruia pe treapta
şi în condiţiile personale în care duceţi lupta cea dreaptă, "bucuria şi biruinţa Gol
gotei şi a învierii, Amin".
în aceeaşi zi, la orele prânzului, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a oferit
o agapă frăţească, la Reşedinţa Patriarhală, în cinstea noului ierarh al Bisericii
Ortodoxe Române, Prea Sfinţitul Episcop Sebastian Ilfoveanul, la care au partici
pat ierarhii şi preoţii slujitori la hirotonie, membrii familiei noului Arhiereu, alţi
oaspeţi şi invitaţi. în timpul mesei s-au rostit cuvântări, cărora le-a răspuns Prea
Sfinţitul Episcop Sebastian Ilfoveanul.
în ziua de luni, 26 martie 2001, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a con
vocat pe toţi salariaţii Centrului Eparhial Bucureşti, în fiainte cu consilierii de sec
toare, pentru a-1 prezenta şi instala în funcţie pe noul Episcop Vicar, Prea Sfinţitul
SebastiaiNlfoveanul, adresându-le chemarea de a-1 întâmpina cu toată dragostea,
respectul şi ascultarea cuvenită.
GHEORGHE VASILESCU

r
ALEGEREA ŞI INSTALAREA
ÎNALT PREA SFINŢITULUI DR. TEODOSIE PETRESCU
ÎN SCAUNUL DE ARHIEPISCOP AL TOMISULUI
Prin retragerea la pensie, din motive de boală, a înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop Lucian Florea, aprobată de Sfanţul Sinod în şedinţa sa din 12 septembrie 2000, scaunul vlădicesc al Arhiepiscopiei Tomisului a rămas vacant.
Alegerea şi instalarea unui nou titular în acest scaun vlădicesc a fost aştep
tată, pe bună dreptate, cu îndreptăţit interes, nu numai de clerul şi credincioşii
Eparhiei Tomisului, ci şi de întreaga obşte dreptmăritoare din ţara noastră, pentru
că ţinutul Dobrogei, cu*cetatea Tomis (Constanţa de astăzi), peste care se întinde
jurisdicţia acestei eparhii, este cel mai vechi leagăn de formare a poporului român
şi tot aici s-au plămădit primele începuturi de viaţă creştină şi de organizare bise
ricească de la noi, care s-au extins apoi şi în celelalte provincii locuite de strămo
şii noştri.
Din vremuri îndepărtate, pământul dintre Dunărea de Jos şi Marea Neagră Dobrogea de mai târziu - a fost locuit de geto-daci, peste care au trecut, în dru
mul lor spre Bizanţ sau către Apusul Europei, multe populaţii migratoare. Dintre
acestea, au zăbovit mai mult aici triburi scitice, popor nomad de neam iranic, sta
bilit în secolul al VUI-lea î.Hr. în stepele din nordul Mării Negre. Ei au întemeiat
în acest ţinut unele aşezări şi chiar mici sătuleţe şi au fost asimilaţi cu timpul de
populaţia băştinaşă. După numele lor, întreg ţinutul dintre Dunăre şi Mare a fost
denumit Sciţia.
în secolul al Vll-lea î.Hr., au apărut pe ţărmul stâng al Mării Negre - Pontul
Euxin - colonişti greci din Milet şi I leracleea, care, atraşi de fertilitatea şi bogăţia
solului, au fundat aici oraşe-eetăţi: Histria (Istria), Tomis'(Constanţa) şi, la sud,
Callatis (Mangalia). Cu vremea, în urma negoţului intens cu aproape toate centre
le comerciale din sud-estul Europei şi din Orientul Apropiat, aceste oraşe-cetăţi
au ajuns la o dezvoltare economică înfloritoare.
Alături de geţii din interior, cu care se aflau în raporturi de bună convieţuire,
negustorii greci din cetăţile de pe ţărmul Mării Negre au fost părtaşi la evenimen
tele furtunoase care s-au abătut asupra acestui ţinut la sfârşitul secolului al Vl-lea
î.Hr., când Darius, regele perşilor (521-486), a trecut pe aici în urmărirea sciţilor,
iar ceva mai târziu regii odrizilor din Tracia şi regele Filip al II-lea al Macedoniei
(359-336). în secolele IV-III î.Hr., ei au cunoscut dominaţia macedoneană înce
pută de Alexandru cel Mare .(336-323) şi desăvârşită de unul din diadohii săi, re
gele Lysimach al Traciei şi apoi al Macedoniei (306-281), care le răpeşte autono
mia, prin numirea în aceste părţi a unui praefectus Ponţi. Acum s-a fundat aici
aşezarea fluvială de la Axiopolis (lângă Cernavodă) şi s-au constituit teritoriile ru
rale ale coloniilor greceşti. Tomisul, strângând tot mai mult legăturile cu băştinaşii
geţi şi cu sciţii aşezaţi în împrejurimile sale, se dezvoltă în voie, printr-o intensă
activitate comercială, ajungând un adevărat centru economic şi politic al provin
ciei, după cum ne informează geograful Strabon. Stăpânirea macedoneană a
provocat, însă, numeroase răscoale la Pontul Euxin. Una dintre aceste răscoale, în
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fruntea căreia s-a aflat cetatea Callatis, a fost înfrântă în preajma anului 313 î.Hr.,
într-o vreme când macedonenii purtau război şi cu geţii lui Dromihete.
în anul 148 î.Hr., Roma a cucerit definitiv Macedonia şi a căutat să-şi întindă
influenţa până la gurile Dunării, dar a întâmpinat o dârză rezistenţă din partea ge
ţilor băştinaşi şi a cetăţilor greceşti de aici, care au aderat la lupta pe care
Mitridate al IV-lea Eupator, regele Pontului (111-63), o ducea împotriva cuceririi
romane. Acţiunea lui Mitridate a eşuat, însă, şi în anii 72-71 î.Hr. Dobrogea a
ajuns pentru prima dată în graniţele statului roman, fiind încorporată la provincia
Macedonia. Această stare de lucruri n-a fost de lungă durată, căci, sătulă de abu
zurile Romei, populaţia băştinaşă, ajutată de geto-dacii lui Burebista (cca. 70-40),
din stânga Dunării s-a răsculat şi în anul 61 î.Hr. a înfrânt, lângă Istros, armata gu
vernatorului Macedoniei, punând astfel capăt primei stăpâniri romane în Dobrogea.
După anul 60 î.Hr., cetăţile greceşti de pe ţărmul Mării Negre ajung în con
flict cu regele Burebista, susţinut de geţii dobrogeni, şi, cu toată rezistenţa opusă,
sunt nevoite să accepte dominaţia acestuia. Deşi relativ scurtă ca durată, până la
moartea lui Burebista, întâmplată în anul 44 î.Hr., această dominaţie, cum spune
mai târziu poeţul Ovidiu, care a fost exilat la Tomis, a reuşit să producă o adevă
rată "getizare" a oraşelor greceşti.
în urma expediţiilor purtate în anii 29-28 î.Hr. împotriva bastarnilor, care
erau ajutaţi de geto-dacii din stânga Dunării, trupele romane pătrund în Dobrogea,
în frâng mai mulţi conducători geţi locali şi ajung la gurile Dunării. Cu sprijinul
cetăţilor greceşti, care acceptă acum protectoratul Romei, se instaurează în Do
brogea o nouă perioadă a dominaţiei romane, care, de data aceasta, va fi de lungă
durată. în anul 46 d.Hr., întregul teritoriu dintre Dunăre şi Mare este anexat la
provincia Moesia Inferior. Mai târziu, în anul 297 d.Hr., în timpul împăratului
Diocleţian (284-305), care a reorganizat imperiul, Dobrogea devine provincie
aparte - despărţită de Moesia Inferior - sub numele Scythia Minor, iar Tomisul #
capitala acesteia.
Ajunsă definitiv sub stăpânirea Romei, Dobrogea a fost supusă unui intens
proces de romanizare. Mulţimea oraşelor şi castrelor, numeroasele sate întemeiate
de veterani şi de colonişti, reţeaua de drumuri care străhătea ţinutul în lungime şi
în curmeziş, înfloritoarea activitate comercială ce se desfăşura nu numai la ţărmul
Mării, dar şi în centrele de pe Dunăre până la Durostorum (Silistra de astăzi), au
făcut ca, într-o vreme relativ scurtă, populaţia băştinaşă geto-dacă, împreună cu
bessii tracici colonizaţi aici, să se romanizeze, să vorbească limba latină populară,
să-şi însuşească felul de viaţă roman. Se poate spune că la finele secolului al II-lea
se vorbea latineşte în tot ţinutul dintre Dunăre şi Mare. La ce intensitate ajunsese
procesul de romanizare ne-o dovedesc numeroasele inscripţii în limba latină,<câ
teva sute, descoperite până acum pe tot întinsul pământului dobrogean.
Integrarea acestui teritoriu în cultura şi formele de viaţă romană, a oferit
condiţii prielnice pentru răspândirea creştinismului în rândurile populaţiei autohtone.
Potrivit celor consemnate de istoricul bisericesc Eusebiu din Cezareea (din
secolul al IV-lea), în a sa Istorie bisericească, preluând o veche tradiţie cunoscută
şi de Origen (secolul al III-lea), începuturile creştinismului în Dacia Pontică, vii
toarea provincie Scythia Minor, devenită Dobrogea de mai târziu, se leagă de
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lucrarea misionară a Sfântului Apostol Andrei, fratele Sfântului Apostol Petru,
care a predicat Evanghelia mai ales în oraşele greceşti Histria, Tomis şi Callatis.
Tradiţia aceasta a fost reluată mai târziu şi de alţi scriitori bisericeşti şi ea se re
găseşte şi în unele colinde şi creaţii folclorice dobrogene şi din stânga Prutului,
care amintesc de trecerea Sfântului Andrei prin aceste locuri, precum şi în anumi
te toponime legate de numele său (peştera Sf. Andrei, pârâul Sf. Andrei şi altele),
ceea ce înseamnă că o parte din teritoriul ţării noastre a fost evanghelizat chiar de
un apostol al Mântuitorului Iisus Hristos.
Pe lângă această cale amintită de tradiţie, creştinismul a putut pătrunde în
Scythia Minor, tot de timpuriu, şi prin strânsele legături comerciale existente între
prosperele oraşe greceşti de pe ţărmul stâng al Mării Negre şi marile centre econo
mice din sud-estul european şi din Orientul Apropiat, devreme încreştinate, pre
cum şi prin desele contacte ale locuitorilor de aici cu populaţia sud-dunăreană ro
manizată, în mijlocul căreia predicase Sfântul Apostol Pavel şi ucenici de-ai săi.
De asemenea, creştinismul a mai putut pătrunde şi prin ostaşii romani, între care
au fost şi creştini, aduşi aici pentru paza graniţei nordice a statului, mai ales din
provinciile orientale ale imperiului şi din Peninsula Balcanică.
Desigur, răspândirea creştinismului în rândurile populaţiei autohtone, în curs
de romanizare, din Scythia Minor şi din Dacia nord-dunăreană a fost înlesnită şi de
faptul că, după înfrângerea dacilor, în locul zeului lor Zalmoxe, li s-a impus pan
teonul zeităţilor romane, pe care ei au refuzat să le accepte. Ca unii ce erau monoteişti şi credeau în nemurirea sufletului, s-au simţit atraşi de Iisus Hristos, Cel
care S-a răstignit pentru mântuirea oamenilor şi apoi a înviat, ca garanţie că toţi
cei ce cred în El şi ştiu că sufletul este nemuritor, vor învia şi ei la timpul Parusiei.
Cum era şi firesc, şj aici, ca şi în alte părţi ale Daciei, numărtll creştinilor va
fi fost mic la început, şi ei îşi vor fi mărturisit noua credinţă ca persoane izolate,
neavând pe atunci posibilitatea să se organizeze în comunităţi creştine. Cu vre
mea, însă, înmulţindu-se, se vor fi grupat în mici comunităţi, potrivit rânduielilor
bisericeşti, dar nici acestea nu vor fi fost prea numeroase. Sigur este că aceste co
munităţi s-au format fară o intervenţie oficială de stat sau din partea unei autorităţi
superioare bisericeşti, ci au avut un caracter net popular, căci, la noi, cuvântul
Evangheliei s-a răspândit la început pe cale particulară, fiind predicat de oameni
simpli şi abia mai târziu de misionari trimişi în chip special de episcopi răsăriteni.
La sfârşitul secolului al IlI-lea şi la începutul secolului următor, numărul
creştinilor a crescut simţitor, căci prigoana dezlănţuită de împăratul Diocleţian
(284-305) împotriva creştinilor, între anii 303-304, şi de împăratul Licinius (308324), prin anii 319-322, a făcut aici un impresionant număr de martiri. Martirologiile şi sinaxarele creştine pomenesc, pentru acesHimp, numele multor martiri la
Tomis, Durostorum, Axiopolis, Dinogeţia, Noviodunum şi Halmyris, cei mai
mulţi militari sau veterani romani, dar şi străini şi chiar localnici. Unii dintre
aceşti martiri au nume greceşti sau orientale, alţii nume tracice locale, iar alţii nu
me curat latineşti.
Important este faptul că datele furnizate de tradiţie şi de actele martirice, puse
de unii la îndoială, sunt confirmate de descoperirile arheologice, care au dat la
iveală moaştele unor martiri care au pătimit pe pământul Dobrogei de astăzi în
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timpul persecuţiilor lui Diocleţian. Astfel, în anul 1971, la Niculiţel, în judeţul
Tulcea, în cripta (martyrion) de sub altarul unei bazilici paleocreştine din secolul
al IV-lea, s-au descoperit moaştele întregi ale martirilor Zoticos, Attalos, Kamasis
şi Filippos, despre care se crede că au* pătimit în cursul marii persecuţii a lui
Diocleţian, din anii 303-304. Iar recent, la Dunavăţ, pe braţul Sf. Gheorghe, jude
ţul Tulcea, pe locul anticului Halmyris, s-au găsit moaştele întregi ale martirilor
Epictet şi Astion, originari din Asia Mică, decapitaţi aici, după unii în anul 290,
după alţii în anul 298, din porunca guvernatorului Latronianus, pe vremea lui Dio
cleţian, ei fiind cei dintâi martiri cunoscuţi până acum pe teritoriul Dobrogei.
Această simplă înşirare de nume de martiri dovedeşte, pe de o parte, vigoarea
creştinismului în Scythia Minor, iar pe de altă parte, vechimea lui în această pro
vincie, încă înainte de secolul al IV-lea.
începând cu primii ani ai secolului al IV-lea, mai cu seamă după Edictul de
la Milan, din anul 313, al împăratului Constantin cel Mare, creştinii din Scythia
Minor, scăpaţi de prigoane, au sporit ca număr, iar către mijlocul acestui secol,
cum informează istoricul bisericesc Sozomen, ei au început să-şi ridice locaşuri
de închinare (bazilici) durabile, precum şi monumente de piatră cu inscripţii creş
tine, îndeosebi la locurile de veci. Mărturie despre aceasta sunt cele peste 30 de
fundaţii de bazilici paleocreştine, din secolele IV-VI, identificate până acum în
vechile centre romane şi greceşti din Dobrogea. De un real interes sunt şi cele şase
bisericuţe săpate într-un masiv calcaros, descoperite la Basarabi (Murtfatlar),
lângă Constanţa, cu felurite inscripţii, cruci şi semne incizate pe pereţi, care, după
unii cercetători datează din secolul al IV-lea, după alţii din secolele X-XI. în ceea
ce priveşte inscripţiile creştine din secolele IV-VI, din cele peste 70 descoperite
• până acum, mai ales pe monumente funerare, mai mult de jumătate provin de la
Tomis, iar restul de la Callatis, Histria, Axiopolos, Tropaeum Traiani, Ulmetum,
Dinogeţia şi din alte părţi. Cam un sfert din ele sunt în limba latină, restul în limba
greacă, vorbită îndeosebi de populaţia din centrele urbane de pe ţărmul Mării
Negre. Cei menţionaţi în inscripţii aparţin tuturor straturilor sociale: militari, ne
gustori, magistraţi, funcţionari, slujitori ai Bisericii. Inscripţiile sunt însoţite de
semnul crucii, de monograma lui Hristos, precum şi de unele reprezentări simbo-’
lice caracteristice artei vechi creştine: peştele, porumbelul, frunza de palmier şi altele.
Era firesc ca această stare înfloritoare a creştinismului în Scythia Minor să
ducă la întemeierea unei episcopii în aceste părţi, cea mai veche de pe teritoriul
ţării noastre, cunoscută până acum. Reşedinţa ei era la Tomis, metropola provin
ciei, şi se crede că avea jurisdicţie şi peste creştinii de dincolo de Dunăre, adică
din sudul Moldovei şi răsăritul Munteniei, până spre arcul carpatic. Ea dispunea
de o anumită autonomie, în sensul că titularul ei, deşi nu se bucura de drepturi'mi
tropolitane, nu era totuşi supus jurisdicţiei nici unei mitropolii, ci depindea direct
de Patriarhia din Constantinopol. Nu se cunoaşte cu certitudine când a luat fiinţă
acest centru episcopal. Se ştie doar că în timpul persecuţiilor lui Diocleţian, de la
sfârşitul secolului al III-lea, şi Licinius, de la începutul secolului al IV-lea, se face
amintire în actele martirice de patru episcopi la Tomis. în primul rând, este vorba
de Evanghelicus, întâlnit în actele martirice ale lui Epictet şi Astion, decapitaţi sub
Diocleţian, în 290 sau 298, apoi de Efrem, trimis în părţile Tomisului de episcop-
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ul Hermon al Ierusalimului (300-314), şi martirizat în timpul persecuţiei lui Diocleţian, din 303-304, şi, în sfârşit, de Tit sau Titus şi de Gordian, morţi în prigoana
dezlănţuită de Licinius, între 319-322. Se mai ştie, de asemenea, că la Sinodul I
Ecumenic de la Niceea, din anul 325, a luat parte şi un episcop de la Tomis, po
trivit istoricului bisericesc Eusebiu din Cezareea, care, după ce înşiră Bisericile
prezente la acest prim sobor a toată lumea, spune că "nici schitanul nu lipsea din
ceată", adică din rândul episcopilor participanţi, fără a-i menţiona însă numele.
Dacă se mai menţine nesiguranţa în privinţa existenţei unui scaun episcopal
la Tomis încă de la sfârşitul secolului al III-lea, din a doua jumătate a secolului al
IV-lea, pe temeiuri documentare ce nu mai pot fi puse la îndoială, cunoaştem un
şir de nouă episcopi care ilustrează viaţa creştinismului dobrogean vreme de două
veacuri.
Astfel, în anul 369, cum relatează istoricul bisericesc Sozomen, a izbucnit un
conflict între episcopul Vetranion sau Bretanion al Tomisului şi împăratul arian
Valens (364-378), care venise în Dobrogea pentru a întări fortificarea provinciei,
în vederea stăvilirii invaziei goţilor. încercând să-l silească pe episcop să intre în
comuniune cu arienii, chiar în biserica unde slujea acesta şi în prezenţa credincio
şilor, Vetranion a apărat cu bărbăţie, printr-o cuvântare în faţa împăratului, învă
ţătura niceeană, apoi, urmat de tot poporul, l-a părăsit pe împărat, retrăgându-se
într-o altă biserică. împăratul l-a arestat şi a dispus să fie exilat, dar peste scurt
timp a revenit asupra acestei decizii şi l-a reaşezat în scaun, de teama unei revolte
a populaţiei de aici,'care nu punea prea mare preţ p£ autoritatea imperială, fiind
capabilă să se apere şi singură în faţa goţilor migratori.
*
Este cea dintâi dovadă sigură despre existenţa în anul 369 a unui centru epis
copal la Tomis, cu un episcop al cărui nume este atestat documentar. Apoi, din res
pectul pe care-1 arată credincioşii episcopului lor, rezultă că Vetranion păstorea
aici de mai mulţi ani, înainte deci de 369, şi că în acel timp exista un singur scaun
episcopal pentru toată provincia Scythia Minor, şi cel puţin două bazilici (biseri
ci) în cetatea Tomis.
Se pare că Vetranion este şi autorul unei scrisori către Sfântul Vasile cel
Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei, în care este descrisă pătimirea Sfântu
lui Sava, înecat de goţi în râul Buzău, în anul 372. Pentru sfinţenia vieţii sale, dar
mai ales pentru dârzenia cu care a apărat credinţa ortodoxă, episcopul Vetranion
a fost trecut în rândul sfinţilor, pomenirea lui făcându-se, în fiecare an, la 25 ianuarie.
Urmaşul lui Vetranion pe scaunul episcopal din Tomis a fost Gherontie sau
Terentius, despre care se crede că şi-a început păstorirea în împrejurările marii in
vazii a goţilor din anul 377 - presaţi de huni - urmată de înfrângerea lor de către
armatele romane în nordul Dobrogei. După moartea tragică a lui Valens, în toiul
bătăliei de la Adrianopole, are loc pacificarea goţilor de către Teodosie cel Mare
(379-395), care-i transformă în federaţi ai imperiului. La scurtă vreme după paci
ficarea goţilor, împăratul Teodosie convoacă la Constantinopol, în anul 381, Sino
dul al II-lea Ecumenic, la care participă şi Gherontie al Tomisului, semnând în ac
tele sinodale înaintea lui Martirie de Marcianopol. După sinod, Teodosie cere
episcopilor mai cu seamă din fiecare provincie a imperiului să păzească neştirbită
învăţătura ortodoxă. întrucât goţii perseverau în aranismul lor, Gherontie este
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îndatorat de împărat să vegheze la apărarea ortodoxiei în Scythia Minor, chemând
şi pe episcopii oraşelor din Tracia să stea în comuniune cu el în lupta împotriva
acestor ultimi simpatizanţi ai lui Arie.
Nu se ştie cât timp, după sinod, Gherontie a mai păstorit la Tomis, dar în anul
392, Fericitul Ieronim, în a sa Istorie literară, pomeneşte între scriitorii veacului
al IV-lea pe episcopul Teotim al Scythiei Minor, despre care spune că a scris în
greceşte, sub formă de dialoguri - potrivit vechii tradiţii greco-latine, preluată şi
în creştinism - scurte opere literare şi omilii de cuprins moralizator. Aşadar, în
392 el era deja episcop la Tomis, ceea ce arată că îşi începuse păstorirea înainte
de acest an. După mărturia lui Nichifor Callist (secolul al XlV-lea), Teotim era
scit de neam, ceea ce pare să indice mai degrabă pe un daco-roman, pe un autoh
ton, adică un localnic. Scriitorii bisericeşti apropiaţi de timpul său afirmă că
Teotim era cunoscut de toţi atât prin evlavia şi corectitudinea vieţii lui, cât şi
printr-o cultură aleasă, fiind priceput în filosofic, de unde şi calificativul de
"filosof* care i-a fost dat de contemporanii săi. După unii istorici, el şi-ar fi însuşit
filosofia între greci, după alţii, ar fi fost ucenicul lui Ulfila, cunoscutul episcop al
goţilor.
Păstorirea sa a fost tulburată de atacurile hunilor, "cei mai sălbatici" dintre
migratori, care au pătruns şi în Scythia Minor, ajungând până în împrejurimile To
misului şi pricinuind localnicilor mari necazuri şi supărări. în aceste grele încer
cări, episcopul Teotim n-a ezitat să-i ajute pe păstoriţii săi, ştiind să-i îmblân
zească şi să-i abată de la* jaf pe hunii migratori. Totodată, el a făcut şi misionarism
printre huni şi goţi, căutând să-i câştige pentru Hristos, fiind socotit de ei, un
adevărat "zeu al romanilor".
Pe plan teologic, episcopul Teotim a intervenit în prima dispută origenistă şi
l-a apărat cu căldură pe Sf. Ioan Gură de Aur, patriarhul Constantinopolului, la si
noadele ţinute la Constantinopol, în anii 400 şi 403, împotriva acuzaţiilor ce i-au
fost aduse de arhiepiscopul Teolil al Alexandriei şi episcopul Epifanie din Salamina Ciprului, sprijiniţi de împărăteasa Eudoxia, neputând împiedica, însă, trimi
terea acestuia în surghiun. Din lipsă de izvoare, nu se ştie ce a,făcut episcopul
Teotim după anul 403 şi nici cât timp a mai păstorit la Tomis. Pentru curăţenia şi
evlavia vieţii, pentru faptele sale deosebite, pentru cultura sa, cu nimic mai prejos
de cea a prietenului său Ioan Gură de Aur şi a marilor capadocieni ai vremii, pentru
zelul său în răspândirea cuvântului Evangheliei lui Hristos printre goţi şi huni, Bi
serica l-a aşezat în ceata sfinţilor, făcându-i pomenirea în ziua de 20 aprilie, când
a trecut la cele veşnice, fără să se cunoască şi anul.
Strădaniile depuse în apărarea dreptei credinţe de ierarhii tomitani din secolul
al IV-lea, în lupta cu ereziile, au fost continuate şi de urmaşii lor din secolul
următor, încât, atunci când imperiul a fost zguduit de frământări şi certuri religi
oase, totdeauna episcopii din Tomis au stat neclintiţi pe poziţii ortodoxe. Astfel,
printre susţinătorii hotărârilor Sinodului al III-lea Ecumenic de la Efes, din anul
431, care condamnă învăţătura greşită a* lui Nestorie cu privire la persoana
Mântuitorului, se află şi episcopul Timotei al Tomisului, iscălind al 1704ea, în şi
rul celor 198 episcopi semnatari. Nu se ştie despre Tomotei dacă i-ă succedat ime-
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diat lui Teotim în scaunul episcopal din Tomis şi nici cum şi când şi-a sfârşit
păstorirea.
Foarte probabil, urmaşul lui Timotei a fost Ioan, ierarh învăţat, care a păstorit
înainte de anul 448 şi a luat parte activă la discuţiile teologice ale vremii. El a fost
un scriitor de talent, care, prin cărţi scrise în limba latină sau tălmăcite din gre
ceşte în latineşte, ce nu ni s-au păstrat, dar despre care pomeneşte Marius
Mercator, contemporanul său, a combătut nesforianismul şi eutihianismul, adică
monofizitismul, aflat în fază incipientă, menţinându-se pe linia doctrinei ortodoxe
adevărate. Păstorirea lui Ioan.la Tomis n-a fost prea lungă, el părăsind scaunul
episcopal în cursul anului 448 sau cel mai târziu la începutul anului 449.
Lui Ioan i-a urmat Alexandru, care a luat parte la un sinod ţinut la Constantinopol, în anul 449, împotriva ereziei lui Eutihie, iar prin anul 452 a semnat ho
tărârile Sinodului al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, din anul 451, de con
damnare definitivă a monofizitismului, unde n-a putut să participe, poate din pri
cina hunilor, care făceau pe atunci dese incursiuni pe teritoriul eparhiei sale.
Nici păstorirea lui n-a fost prea lungă, căci, în anul 458, Eparhia Tomisului
are un nou titular, pe Teotim al II-lea* care a purtat corespondenţă în limba latină
cu împăratul Leon I Tracul (457-474), apărând cu hotărâre învăţătura de credinţă
ortodoxă stabilită la Calcedon împotriva monofizitismului.
După Teotim al II-lea, timp de şase decenii, nu se mai cunoaşte numele nici
unui episcop la Tomis, dar nu pentru că n-au existat ierarhi aici, ci fiindcă nu avem
ştiri din aceste vremuri tulburi, când provincia Scythia Minor a fost greu încercată
de neamurile migratoare, în trecerea lor spre ţinuturile din sudul Dunării, precum
şi de neîntreruptele mişcări de revoltă din imperiu, sprijinite şi de populaţia de la
Dunărea de Jos. Este de presupus că şi acum Tomisul a rămas -singurul centru
eparhial al provinciei, căci reforma bisericească a împăratului Zenon (474-491),
din anul 480, de înmulţire a reşedinţelor episcopale, nu face amintire de nici o~altă
eparhie în vreuna din cetăţile de aici.
Abia peste o jumătate de veac întâlnim ca episcop la Tomis pe Paternus, care
apare menţionat într-o inscripţie latină de pe un disc de argint aurit, datat înainte
de anul 518. In această vreme, disputele teologice în legătură cu hristologia calcedoniană şi monofizită s-au înteţit. între acestea, se înscrie şi mişcarea călugărilor
sciţi, care au tulburat lumea creştină cu formula lor: "Unul din Treime a suferit în ”
trup", pe care o socoteau conformă cu hotărârile calcedoniene şi voiau să fie apro
bată şi primită de Biserică. Acţiunea lor, desfaşurându-se şi în Scythia Minor, de
unde erau de fel, a pricinuit intervenţia episcopului Paternus, care, neîmpărtăşind
probabil această formulă, va fi luat pe temeiuri doctrinare unele măsuri împotriva
acestor monahi, ca unii ce erau canoniceşte dependenţi de el. Aceştia, în frunte cu
Ioan Maxenţiu - bun teolog şi scriitor - , Leonţiu, Ioan Mauriciu, Petre diaconul
şi alţii, s-au supărat pe episcopul lor, şi în anul 519 au scris împăratului Justin I
(518-527), acuzându-1 pe Paternus de nestorianism. Paternus a plecat la Constantinopol, spre a se dezvinovăţi. Clarificând acuzele ce i-au fost aduse, care s-au do’vedit neîntemeiate, în anul 520 el a luat parte la şedinţa sinodului constantinopolitan, care a ales pe patriarhul Epifanie (520-535), iscălind al şaptelea în actele sino
dale, între 20 de semnături, cu titulatura de "episcop-mitropolit al provinciei
7 - B. O. R. 1-6/2001
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Scythia Minor", ceea ce arată că scaunul de la Tomis fusese ridicat în această
perioadă la rangul de mitropolie şi avea, după unii, 14 eparhii sufragane aflate pe
teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră. Despre aceasta aflăm şi dintr-o scrisoare
a lui Epifanie de Constantinopol, din primii ani de după alegerea sa ca patriarh,
privind noua ordine a scaunelor eparhiale din Biserică, în care Eparhia Tomisului
din Scythia este menţionată pe locul al doilea în grupa celor 34 de "arhiepiscopii
autocefale", îndată după cea a Moesiei.
Aşadar, în secolul al Vl-lea, Biserica tomitană câştigă locul de arhiepiscopie
autocefală, cu titlul de mitropolie, între celelalte Biserici creştine. Aceasta ar fi şi
explicata pentru existenţa pe lângă patriarhul ecumenic a unui reprezentant al Bi
sericii din Tomis, pe care îl întâlnim şi pe vremea păstoririi lui Valentinian, ultimul
ierarh cunoscut în şirul întâistătătorilor Bisericii din Scythia Minor. Acesta era un
teolog învăţat, de la care s-a păstrat o corespondenţă cu papa Virgiliu al Romei
(537-555) în legătură cu disputa teologică în jurul "Celor trei capitole", ce duceau
mai departe lupta dintre ortodocşi şi monofiziţi, începută după Sinodul al IV-lea
Ecumenic de la Calcedon, tulburând din nou lumea creştină. Deşi n-a participat la
Sinodul al V-lea Ecumenic de la Constantinopol, din 553, care a luat în dezbatere
chestiunea "Celor trei capitole", în timpul lucrărilor numele lui a fost pomenit de
două ori. Cu aceasta se sfârşesc şi ştirile cu privire la Valentinian şi la străvechea
episcopie din cetatea Tomisului, căci el este cel din urmă episcop tomitan pe care-1
cunoaştem până acum.
Ar mai fi de adăugat că se cunosc şi numele unor mari teologi din Scythia
Minor. între ei se numără Sf. Ioan Casian (360-435), călugărit de tânăr într-o m ă
năstire din această provincie, după care a stat vreo cinci ani într-o mănăstire de
lângă Betleem, apoi în marile aşezări monahale din Egipt. Către anul 400 a venit
la Constantinopol, unde a fost hirotonit diacon de Sf. Ioan Gură de Aur. De aici a
plecat la Roma, unde a fost hirotonit preot, iar mai târziu a ajuns la Marsilia, în
Franţa, unde a întemeiat o mănăstire de călugări şi una de călugăriţe, pe care le-a
organizat după modelul celor răsăritene. A murit în anul 435, în ziua de 29 februarie,
fiind prăznuit ca sfânt.
Un alt teolog din aceste părţi a fost Dionisie Exiguul (470-545), călugărit la
Constantinopol şi retras la Roma, unde a rămas până la sfârşitul vieţii. A făcut mai
multe traduceri din limba greacă în limba latină şi a întocmit câteva colecţii de ca
noane. El a fixat actualul sistem cronologic, folosit în toată lumea, cu numărarea
anilor de la naşterea lui Hristos (dar cu o greşeală de patru ani), numit era creştină.
Din cele de mai sus, rezultă că Episcopia Tomisului, cu o existenţă de câteva
secole, cea mai veche instituţie bisericească de pe teritoriul ţării noastre, la care
se adaugă, la sfârşitul secolului al V-lea, alte scaune episcopale, a îndeplinit un rol
însemnat în creştinarea populaţiei locale, a migratorilor, precum şi în rândul băş
tinaşilor de la nordul Dunării. Ierarhii tomitani au participat la marile dispute hristologice din secolele IV-VI, aducând o contribuţie de seamă la păstrarea unităţii
Bisericii creştine şi a dreptei credinţe. Ei au fost mari cărturari, lăsând opere teolo
gice de valoare, şi au stat în legătură cu marile personalităţi teologice ale vremii-,
în predicarea cuvântului Evangheliei, ca şi în scrierile lor, ei au folosit atât limba
<
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greacă, cunoscută în centrele urbane, dar mai ales limba latină, vorbită de popu
laţia daco-romană, autohtonă şi majoritară.
La sfârşitul secolului al Vl-lea, în viaţa provinciei Scythia Minor au loc o se
rie de prefaceri de natură politică, socială şi bisericească impuse de rezistenţa în
faţa neîncetatelor incursiuni ale neamurilor de migratori. Deşi împăratul Justinian
(527-565) se preocupă de limes-ul dunărean, consolidând vechile aşezări şi
reîntărind garnizoanele, populaţia băştinaşă este tot mai ameninţată de atacurile
slavilor. începând cu anul 561, fac presiuni la Dunărea de Jos şi triburile de avari,
conduşi de hanul Baian, care cer lui Justinian teritorii în Scythia Minor. După
moartea lui Justinian, în 565, Dobrogea are mult de suferit din partea avarilor
aliaţi cu slavii. Rând pe rând, aşezările de la Dunăre trec prin asedii şi jafuri repe
tate, până la marea ofensivă avară din 587, când sunt distruse principalele centre
din Scythia Minor şi Moesia Secunda. în ciuda rezistenţei disperate a localnicilor
şi a unor generali imperiali, provincia nu mai poate fi salvată. Ultimele încercări
de rezistenţă le va organiza împăratul Mauriciu, între 592-602, reuşind în 599 să
despresoare oraşul Tomis de asediul avarilor. Victoriile armatei imperiale sunt
anihilate, însă, de răscoala centurionului Focas - proclamat împărat de trupele din
Tracia - , urmată de asasinarea lui Mauriciu, în 602. Lovitura de stat grăbeşte aşe
zarea slavilor la sudul Dunării şi desfiinţarea aşezărilor urbane din fosta provin
cie Scythia Minor. Tomisul, milenara cetate dobrogeană, "oraşul mare şi prosper",
cum îl numea Sozomen cu aproape 150 de ani în urmă, dispare definitiv şi, odată
cu el, metropola bisericească a provinciei.
După prăbuşirea frontierei dunărene a fostului Imperiu roman de răsărit, de
venit Imperiul bizantin, urmată de pătrunderea şi aşezarea în masă a triburilor
slave în Peninsula Balcanică, are loc, în 681, întemeierea primei formaţiuni statale
bulgaro-slave la sud de Dunăre, care-şi întinde stăpânirea şi asupra Dobrogei, fară
ca această stăpânire să fie totală sau continuă. Dacă revărsarea slavilor în Balcani
a dus la fărâmiţarea romanităţii sud-dunărene, în schimb băştinaşii romanizaţi de
la nord de Dunăre şi în general de la Dunărea de Jos, mai numeroşi, cu un poten
ţial biologic şi economic superior, şi cu organizare socială mai închegată, i-a asi
milat pe slavi, devenind factorul principal al romanităţii răsăritene. Ei încep să fie
menţionaţi acum în izvoare sub denumirea de vlahi, care pentru noi înseamnă
străromâni sau protoromâni, până la apariţia primelor formaţiuni prestatale, când li
se poate atribui numele de români, fară să se facă o delimitare cronologică strictă
între o denumire sau alta.
Deşi legăturile ţinuturilor de la Dunărea de Jos cu Bizanţul au slăbit foarte
mult, ele nu s-au întrerupt cu totul, căci bizantinii au continuat să-şi menţină aici
anumite centre întărite, îndeosebi pe ţărmul Mării Negre şi la gurile fluviului,-cum
este cel de la Lykostom (Vâlcov în slavă), localizat pe braţul Chilia, la Periprava,
unde este pomenit, în secolul al IX-lea, "Toma protospătar şi arhonte", un discipol
al înţeleptului Fotie, viitorul patriarh ecumenic. Acest fapt. ne îndeamnă la con
cluzia că în acea vreme şi metropola bisericească a provinciei mai exista încă,
acum, probabil fară eparhii sufragane, căci într-un catalog al scaunelor episcopale
din Biserică, întocmit în anul 882 sau 883, în timpul împăratului Leon al IV-lea
Filosoful (coregent: 870-886; împărat: 886-912) şi al patriarhului Fotie (858-867
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şi 877-886), pe locul al doilea al "autocefalelor” se află trecută "Eparhia ScythieiTomisul". Pentm că, la această dată, oraşul nu se refacuse încă după distrugerea
din secolul al VH-lea, centrul eparhial n-ar fi avut cum să funcţioneze la Tomis.
Probabil, episcopia şi-a păstrat în continuare denumirea cu care intrase în istorie,
dar îşi avea acum sediul în alt loc. Că va fi funcţionat la Dinogeţia (Gărvăn), în
nord-vestul Scythiei Mici, unde s-au descoperit unele obiecte de cult creştine ce
par să indice prezenţa unor ierarhi, sau într-o altă aşezare urbană din cuprinsul
acestei provincii, este greu de spus din lipsă de izvoare. Sigur este că ea a existat
şi a purtat grija celor religioase ale credincioşilor de pe cea mai mare parte a Dobrogei.
Sub influenţa puternică a Bizanţului, populaţia străromână şi mai apoi
română de la Dunărea de Jos, retrasă din oraşe, de regulă pe văile unor ape sau în
depresiuni, s-a organizat în obşti teritoriale sau săteşti, conduse de un jupan sau
cneaz, cum aflăm şi dintr-o inscripţie pe piatră, din anul 943, descoperită la
Mircea Vodă, judeţul Constanţa, în care se vorbeşte despre un "Dimitrie jupan",
desigur, unul dintre conducătorii locali aparţinând unei formaţiuni politice din
sudul Dobrogei. In secolul al X-lea, pentm această regiune se semnalează desfă
şurarea unui comerţ intens şi dezvoltarea meşteşugurilor, ce vor duce la reurbanizarea treptată, proces care se va accelera odată cu revenirea stăpânirii bizantine
la frontiera de altădată a imperiului, în urma victoriei lui Ioan Tzimiskes (969976) la Dorostolon (Silistra), în 971, asupra cneazului Sviatoslav al Kievului, în
tărită, apoi, în 1018, de Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976-1025), prin înfrângerea
ţaratului bulgar.
După cum era de aşteptat, prima grijă a Bizanţului, în urma unei victorii atât
de importante, a fost aceea a reorganizării militare şi administrative a regiunii Du
nării de Jos, care încă o dată se dovedea de importanţă vitală pentru apărarea im
periului. Potrivit practicii inaugurate încă din secolul al Vll-lea de împăratul
Heraclius (610-641), provincia .Scythia Minor de altădată, inclusiv toată partea de
nord-est a Bulgariei, a fost organizată într-o circumscripţie administrativă milita
ră, denumită themă, şi încredinţată conducerii unui strateg, dependent direct de
autoritatea imperială. Noua themă, cunoscută cu începere din secolul al Xl-lea
sub numele de Paristrion sau Paradunavon, avea reşedinţa la Dorostolon sau
Dristra, anticul Durostorum (Silistra de astăzi), situat la jumătatea frontierei ce
trebuia păzită. Diferiţi conducători locali (toparhi) subordonaţi guvernatorului
(strategului) de la Dorostolon, au fost instalaţi în mai multe aşezări, refăcute şi re
populate, situate îndeosebi de-a lungul frontierei, pe malul drept al Dunării.
Paralel cu aceasta are loc şi organizarea bisericească a provinciei nou înfiin
ţate. Centrul vieţii religioase se stabileşte, ca şi cel politic, la Durostorum
(Dorostolon-Dristra), unde exista din secolul al IV-lea o episcopie, care este ridi
cată acum la rangul de mitropolie, dependentă de Patriarhia ecumenică, ocupând
locul 71 în lista eparhiilor sufragane. Pentm o scurtă perioadă, cu începere din anii
1019-1020, pe vremea împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonul, ea este coborâtă
la treapta de episcopie şi trecută sub jurisdicţia Arhiepiscopiei de Ohrida, ca şi
episcopia Vidinului, după care,, probabil la mijlocul secolului al Xl-lea, apare
iarăşi ca mitropolie, subordonată direct scaunului patriarhal de Constantinopol. O
listă alcătuită în timpul unui sinod ţinut la Constantinopol, după ruptura dintre
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Biserica Răsăritului şi cea a Apusului, din iulie 1054, menţionează pe locul 26 un
mitropolit de Dristra. Mai târziu, în actele sinodale din 14 martie 1072 este
amintit, tot pe locul 26, mitropolitul Leontios al Dristrei, iar urmaşul său, mitropo
litul Christophor, a luat parte la lucrările sinodului constantinopolitan din anul 1082.
La începutul secolului al Xl-lea, apar la nordul Dunării pecenegii, populaţie
nomadă de stepă, care se revarsă necontenit în imperiu, iar după marea lor invazie
din anul 1036 ajung să controleze teritoriul cuprins între Dunăre şi Balcani, înte
meind şi unele centre întărite, dintre care se cunosc, între anii 1072-1081, cele
conduse de Tatos, la Dristra, Sestlav, la Vicina, şi Satza (Sacea), la Noviodunum.
Aceştia învaţă limba autohtonilor vlahi şi trec la creştinism. Tot acum încep să
apară şi triburi de uzi şi de cumani, care pactizează cu şefii pecenegilor şi se ridică
împotriva autorităţii bizantine, manifestând o relativă autonomie administrativă,
care întruchipa de fapt aspiraţiile populaţiei locale, amestecate ca neam. Elemen
tul românesc autohton, cel slav, grecesc şi turanic, dădeau themei Paristrion as
pectul unui mozaic etnic de tip oriental, încât ea a fost numită şi "Mesopotamia
occidentală". în anul 1091, în urma luptei de la Lebunion, pecenegii (sunt supuşi
şi eliminaţi definitiv din Dobrogea, de către o coaliţie bizantino-cumană. Dar în
primăvara anului 1095, cumanii se ridică împotriva Bizanţului şi devastează mai
întâi Paristrionul, apoi pătrund în imperiu şi jefuiesc totul în calea lor până la
Adrianopol.
în cadrul acestor schimbări, nu putea fi lăsată întreaga regiune Paristrion, lo
cuită în mare parte de vlahi, Iară o organizaţie canonică vlădicească, având în ve
dere şi vechea uzanţă bizantină că acolo unde se instala stăpânirea politică şi ad
ministrativă, trebuia să fie urmată şi de o organizare bisericească, dacă nu premergea chiar celei politice. Aceasta duce la necesitatea logică a existenţei în re
giunea Paristrion a unor scaune episcopale, cu atât mai mult cu cât aici se afla teri
toriul vechii Arhiepiscopii a Tomisului, iar Mitropolia Dristrei nu putea acoperi
decât sudul provinciei. Apoi, nordul Dobrogei şi gurile Dunării au stat neîntrerupt
sub stăpânirea Bizanţului, iar jupanii pecenegi, Tatos, Sestlav şi Satza, menţionaţi
şi în 1086, nu puteau fi lăsaţi în afara unei jurisdicţii bisericeşti, de vreme ce ei se
arătară creştini, căci bizantinii nu aveau încredere, nici politică, decât numai în
creştinii supuşi unui organism bisericesc central.
în timpul domniei lui Alexios I Comnenul (1087-1118), Mitropolia Dristrei
este menţionată într-o "Notitiae episcopatuum", atribuită lui Nil Doxopatris, pe
lista eparhiilor supuse Constantinopolului, cu cinci episcopii sufragane, deşi până
în prezent nu s-a descoperit nici un sigiliu al vreunui episcop sufragan din regiu
nea paristriană. Pe baza unui izvor literar, de curând pus în lumină, se poate totuşi
atesta existenţa unei episcopii la Axiopolis (Hinova-Cernavodă). Este vorba de un
registru "de transferuri" al ierarhilor de la o eparhie la alta, ţinut de Patriarhia din
Constantinopol, în care, la numărul 53, se menţionează că episcopului de la Axio
polis, rămânând fară slujbă, i se încredinţează, mai întâi, scaunul de la Abydos şi,
apoi, cel de la Apros, fără a i se indica numele. Aceasta s-a întâmplat probabil în
1095, când cetatea de la Axiopolis a fost distrusă de cumani, iar ierarhul locului
s-a refugiat la Constantinopol. Scaunul de la Axiopolis, având rangul de episco
pie, depindea, desigur, de Mitropolia Dristrei, dar nu era singurul, căci "Notitia
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episcopatuum", atribuită lui Nil Doxopatris, vorbeşte de cinci episcopii sufragane.
Prin urmare, alte scaune episcopale subordonate acestei mitropolii, în afară de cel de
la Axiopolis, trebuie că au mai fost, pe temeiul unor descoperiri arheologice, în
nordul Dobrogei, la Dinogeţia (Garvăn), Noviodunum (Isaccea), Troesmis
(Igliţa), şi în sud, la Carsium (Hârşova). Numai astfel, Mitropolia Dristrei, prin
episcopiile ei.sufragane, îşi putea exercita autoritatea bisericească asupra întregu
lui teritoriu de la Dunărea de Jos.
In urma răscoalei Asăneştilor (1186), autoritatea bizantină la Dunărea de Jos
se vede silită să se retragă, iar legăturile Bizanţului cu această regiune slăbesc, dar
nu încetează, în ciuda faptului că, puţin timp după aceea, Constantinopolul cade
sub stăpânire latină (1204-1261), Imperiul bizantin şi Patriarhia ecumenică mutându-şi reşedinţa în Asia Mică, la Niceea. în urma armistiţiului încheiat în 1188,
după mai multe lupte cu bizantinii, i se recunoaşte lui Petru şi Asan stăpânirea
asupra teritoriului dintre Balcani şi Dunăre, dar Dobrogea rămâne sub controlul
cumanilor şi apoi al tătarilor. în a doua jumătate a secolului al XlII-lea, marea in
vazie tătară aduce mari prejudicii statului bulgar, iar în, secolul al XlV-lea el este
grav ameninţat de înaintarea vertiginoasă a turcilor în Europa.
în această perioadă, ţinuturile danubio-pontice pendulau între tătarii Hoardei
de Aur, cu baza în Crimeea, prezenţi la Dunărea de Jos, şi concurenţa economică
a celor două Republici maritime, Genova şi Veneţia. Totodată, frământările din
Bizanţ, generate de luptele pentru tron, au făcut posibilă apariţia în sudul Dobro
gei a unui mic stat, vasal Bizanţului, numit "ţara Cavarnei" sau "Carbunei", cum
aflăm dintr-o diplomă acordată de ţarul Ioan Asan al II-lea raguzanilor, ce cuprin
dea ţinutul dintre Varna şi Caliacra. El grupa oraşele de la ţărmul apusean al Mării
Negre şi asigura,, la sfârşitul secolului al XlII-lea, legătura lor cu stăpânirea bizan
tină în Dobrogea, puternic afectată de activitatea comercială a negustorilor genovezi, instalaţi la Vicina, în alianţă cu Hoarda de Aur. în fruntea acestui stat este
pomenit, prin 1346, Balica, cu titulatura de arhonte, dată de bizantini, şi după
1348, Dobrotici, unul dintre cei mai de seamă stăpânitori balcanici, recunoscut ca
"despot" de împăratul de la Constantinopol. El a izbutit să pună stăpânire pe lito
ralul Mării Negre şi pe regiunea din jurul cetăţii Caliacra. Neîncetând să extindă
hotarele "despoiatului" său spre sud şi sud-est, Dobrotici a înlăturat accesul la
Mare al ţaratului bulgar de la Târnovo, a purtat război cu genovezii, care voiau să-şi
asigure monopolul tranzacţiilor comerciale la Dunărea de Jos, şi a intervenit în
disputele pentru domnie la Bizanţ. După 1386, statul întemeiat de el a fost cârmuit
de fiul său Ivanco, care piere în 1388, într-o luptă cu turcii. în urma morţii lui
Ivanco, Mircea cel Bătrân, domnitorul Ţării Româneşti, cu ajutorul populaţiei lo
cale, scoate de la turci Dobrogea, cu gurile Dunării, inclusiv Chilia şi Dârstorul
(Silistra), pe care o stăpâneşte, cu o întrerupere între 1393-1404, până în anul
1417, când ţinutul dintre Dunăre şi Marea Neagră cade sub stăpânire otomană
pentru mai mult de patru secole şi jumătate.
în ceea ce priveşte organizarea bisericească, ea a continuat sub forma anteri
oară până în prima jumătate a secolului al XlII-lea, când, în urma înfiinţării Im- %
periului latin de Constantinopol (1204), în locul celui bizantin, parte din aristocra
ţia şi negustorimea greacă din acest oraş s-a refugiat în centrele de la Dunărea de
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Jos, sporind numărul populaţiei locale ortodoxe din această regiune. Pentru ne
voile lor religioase, ei au obţinut de la Patriarhia ecumenică, cu reşedinţa tempora
ră la Niceea, înfiinţarea unei arhiepiscopii, cu ierarhi greci, care mai târziu a fost
ridicată la rangul de mitropolie, cunoscută sub numele de Vicina. Până la 1261,
noua arhiepiscopie a depins de Patriarhia ecumenică de la Niceea, iar după
această dată tot de Patriarhia ecumenică, revenită la Constantinopol. Localitatea
Vicina este identificată de cei mai mulţi cercetători cu oraşul Isaccea de astăzi, ve
chiul Noviodunum din timpul romanilor, pe malul drept al Dunării, în apropierea
Deltei. Ea apare ca o continuare a episcopiei pe care am presupus-o în nordul Dobrogei, între secolele VII-XII. Nu se cunoaşte data precisă a înfiinţării arhiepisco
piei de Vicina, iar ridicarea ei la rangul de mitropolie ar fi putut să aibă loc pe la
1259-1260. Primul ierarh cunoscut care a păstorit la Vicina este mitropolitul
Teodosie, atestat documentar abia în 1285. După el se mai cunosc încă patru mitropoliţi: Luca, în jurul anului 1303, Macarie, către 1340, Chirii, pe la 1347, şi
lachint,- care a devenit din 1359 primul mitropolit al Ţării Româneşti. După
această dată, Vicina dispare de pe lista mitropoliilor Patriarhiei de Constantinopol,
locul ei luându-1 Mitropolia Ungrovlahiei sau a Ţării Româneşti, în grija căreia au
intrat nevoile religioase ale populaţiei ortodoxe din Dobrogea.
Trecerea Dobrogei în stăpânirea otomană (1417) a fost urmată de o colonizare
cu elemente musulmane, îndeosebi în zonele de mijloc, populaţia românească
fiind împinsă treptat spre Dunăre şi ţărmul Mării Negre, fără să dispară însă cu
totul din interiorul provinciei. S-au produs o serie de schimbări şi în viaţa bise
ricească, prin crearea câtorva eparhii ortodoxe, de-a lungul celor 460 de ani de
stăpânire străină, sub jurisdicţia directă a Patriarhiei ecumenice. Deşi titularii lor
erau greci, totuşi, marea majoritate-a credincioşilor o constituiau românii autoh
toni, la care se adăugau puţini bulgari, greci şi ruşi, aşezaţi aici după 1417.
La început, Dobrogea a depins bisericeşte de Mitropolia Dristrei (vechiul
Durostorum, apoi Dorostolon sau Dristra, numită de turci Silistra), despre care nu
ştim precis în ce împrejurări s-a reînfiinţat. Primul ierarh cunoscut cu numele a
fost Calist, care a participat la Sinodul de unire de la Ferrara-Florenţa, în 14381439, iar un urmaş al său, atestat documentar în 1564, este Partenie, care a sub
scris hotărârea de destituire a patriarhului Ioasaf.
Pe la mijlocul secolului al XVI-lea, când se înfiinţează Mitropolia Proilaviei,
sub jurisdicţia Patriarhiei ecumenice, cârmuită tot de ierarhi greci, părţile de nord
ale Dobrogei trec la această nouă eparhie, despre care se ştie că se întindea şi în
stânga Dunării, iar restul teritoriului dobrogean rămâne în continuare sub păstori
rea ierarhilor de la Dristra.
Ştirile despre Mitropolia Dristrei sunt ceva mai bogate în secolul al XVII-lea.
în august 1653, de pildă, Macarie este împuternicit să-l instaleze pe Ignatie Sârbul
ca mitropolit al Ungrovlahiei. în timpul păstoririi sale, Grigorie Vodă Ghica al Ţării
Româneşti (1660-1664 şi 1672-1673) a ridicat o nouă catedrală mitropolitană la
Dristra, cu hramul "Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul". Urmaşul său, Metodie,
este prezent la Bucureşti, în 1679, la adunarea convocată de Şerban Cantacuzino
pentru reaşezarea vlădicii Teodosie în scaunul Mitropoliei Ungrovlahiei.
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Existenţa acestei mitropolii se poate urmări în continuare până târziu, în se
colul al XlX-lea, ierarhii Dristrei având strânse legături cu domnii şi cu Biserica
Ţării Româneşti, de la care au primit numeroase danii şi alte ajutoare pentru ne
voile eparhiei lor. Astfel, Ierotei, ajuns mitropolit al Dristrei prin 1711, s-a bucurat
de sprijin material din partea lui Constantin Brâncoveanu şi a urmaşilor săi, ve
nind în mai multe rânduri la Bucureşti, unde a şi murit în 1719. La insistenţele mi
tropolitului Vartolomeu, domnitorul Grigorie II Ghica (1748-1752) reface cate
drala mitropolitană din Dristra, cu clădirile anexe. La 21 martie 1777, Alexandru
lpsilante, domnul Ţării Româneşti, reînnoieşte Mitropoliei Dristrei o danie mai
veche de 500 bulgări de sare pe an, cu scutire de vamă, iar Alexandru Moruzi, la
16 iunie 1783, sporeşte dania la 650 bulgări de sare pe an. Un act din 8 iunie 1793
face amintire de vechiul drept al Mitropoliei Dristrei de a-şi trimite oile la păscut
în stânga Dunării, în judeţul Ilfov. Din acelaşi act aflăm că mitropolia avea dreptul
să strângă anual câte 50 de oameni din Ţara Românească, nesupuşi la bir, cu care
să-şi lucreze terenurile agricole pe care le avea în Dobrogea.
în 1813, Mitropolia Dristrei s-a contopit cu Mitropolia Proilaviei, care se în
tindea, cum s-a arătat, peste nordul Dobrogei şi unele părţi din teritoriile aparţi
nând Ţării Româneşti şi Moldovei, căzute sub stăpânirea otomană, care au fost
scoase de sub jurisdicţia ierarhilor munteni şi moldoveni şi trecute în compunerea
acestei noi eparhii. Hotarele ei n-au fost aceleaşi în decursul istoriei, ci au suferit
schimbări în funcţie de cuceririle ruseşti sau turceşti din timpul deselor războaie
dintre aceste două mari puteri rivale. în mod obişnuit, Mitropolia Proilaviei cu
prindea, pe lângă partea de nord a Dobrogei, separată de la Mitropolia Dristrei,
raiaua Brăilei, cu teritoriul înconjurător, luată de la Episcopia Buzăului, teritoriul
raialelor Giurgiu şi Tumu, desprinse de la Mitropolia Ungrovlahiei, apoi regiunile
din nordul Mării Negre, cu Ismailul, Chilia şi Cetatea Albă, precum şi Bugeacul
şi raiaua Tighinei. Uneori, hotarele eparhiei s-au întins şi dincolo de Nistru, în
aşa-numita "Ucraină a Hanului", cu peste 40 de sate de creştini ortodocşi şi câtc?va
târguri (Balta, Dubăsari şi altele). Reşedinţa ei era la Brăila, dar, uneori, în funcţie
de împrejurări, mitropolitul a stat şi la Ismail, Reni, Galaţi sau în satul Căuşani,
lângă Tighina.
între ierarhii Mitropoliei Proilaviei sau a Brăilei cu o păstorire mai îndelun
gată,- având şi legături strânse cu ţările române, s-au numărat: Meletie (16391655), care a făcut o călătorie la Moscova, în 1644, pentru a cere ajutoare pe
seama eparhiei sale de la ţarul Mihail Feodorovici al Rusiei, având asupra sa scri
sori de recomandare şi de la Matei Basarab, domnitorul Ţării Româneşti; Gherasim
(1655-1658), trecut pe scaunul mitropolitan al Târnovei, în Bulgaria; Ioanichie
(1715-1743),. în grija căruia s-au aflat şi credincioşii din Dubăsari, dincolo de
Nistru; Calinic II (1743-1748), ales în 1757 patriarh ecumenic sub numele de
Calinic IV, dar a avut o păstorire scurtă; Daniil (1751-1773), probabil român de
neam, care şi-a stabilit reşedinţa la Ismail, de la care se cunosc şase biserici zidite în
acest oraş cu binecuvântarea sa; Partenie (1793-1810), care a fost pentru scurt
timp, în 1806, şi locţiitor de patriarh ecumenic, iar în 1810 a fost trecut în scaunul de
mitropolit al Dramei, în nordul Greciei, şi alţii.
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în urma războiului ruso-turc din 1806-1812, încheiat prin pacea de la Bucu
reşti, din 16 mai 1812, ţinutul dintre Prut şi Nistru trece în stăpânirea Rusiei. Prin
aceasta, se desfiinţează raiaua Tighinei, iar jurisdicţia bisericească a Mitropoliei
Proilaviei se restrânge numai la raiaua Brăilei, cu ţinutul ei, şi la celelalte cetăţi şi
oraşe ocupate de turci pe malul stâng al Dunării (Călăraşi, Olteniţa, Giurgiu, Zimnicea, Turnu Măgurele, Bechet).
în aprilie 1813, cu prilejul alegerii noului mitropolit al Proilaviei, Calinic IV
(1813-1821), această mitropolie se uneşte cu cea a Dristrei, al cărui scaun era
neocupat de mai mult timp. Se creează, aşadar, printr-un act al Patriarhiei de Constantinopol, o singură eparhie, care cuprindea, între alte teritorii, şi Dobrogea. Se
diul mitropoliei continuă să rămână, însă, la Brăila. în 1822, Antim, urmaşul lui
Calinic IV, se intitulează "mitropolit al Dristrei şi Proilavului... şi exarh al părţilor de
lângă Dunăre".
în 1828, în timpul războiului ruso-turc, cetatea Brăilei este distrusă de trupele
ţariste, pe locul ei ridicându-se un oraş nou. în aceste împrejurări, Antim se refu
giază la Constantinopol, părăsindu-şi scaunul, după cum spun actele Patriarhiei
ecumenice. Odată cu aceasta, Mitropolia Proilaviei îşi încetează existenţa, căci,
prin pacea de la Adrianopol, din septembrie 1829, Brăila şi toate cetăţile din
stânga Dunării, cu ţinuturile înconjurătoare,,au fost restituite Ţării Româneşti. Bi
sericile şi parohiile din raialele Turnu şi Giurgiu au fost alipite la Mitropolia
Ungrovlahiei, iar cele din raiaua Brăilei la Episcopia Buzăului.
După desfiinţarea Mitropoliei Proilaviei, s-a constituit, pentru partea de nord
a Dobrogei, o nouă eparhie, având rang de arhiepiscopie, cu reşedinţa la Tulcea,
sub jurisdicţia Patriarhiei ecumenice, condusă tot de ierarhi greci. Se cunosc mitropoliţii Panaret (1839-1850), Dionisie (înainte de 1870) şi Nichifor (18771878). Partea de nord a Dobrogei a continuat să fie păstorită un timp de mitropoliţii de la Dristra. Avem ştiri despre Grigorie, ales în 1836, care a rezidat, desigur, la
Silistra, şi despre urmaşul său, Ieronim, care are titlul numai de mitropolit al Dristrei.
în 1860, după mai multe agitaţii anterioare, a început lupta pentru separarea
Bisericii Ortodoxe Bulgare de Patriarhia ecumenică. în aceste împrejurări, Pa
triarhia de Constantinopol, care nu recunoştea Exarhatul Bulgariei şi nici Mitro
polia bulgară de la Silistra, aprobă înfiinţarea unei noi eparhii, numai pentru ro
mâni, cu reşedinţa la Măcin, cea de la Tulcea urmând să rămână pentru greci, iar
cea de la Silistra pentru bulgari. Tulburările care au început în Imperiul otoman în
1875, încheiate cu războiul ruso-româno-turc din 1877-1878, n-au mai făcut nece
sară punerea în aplicare a acestei hotărâri, căci, în urma Conferinţei de pace de la
Berlin, din 1878,'Dobrogea, străvechi teritoriu românesc, cotropit de turci în
1417, a revenit la patria mamă. Sub raport bisericesc, cele două judeţe din Dobro
gea, Tulcea şi Constanţa, au intrat în componenţa Eparhiei Dunării de Jos, înfiin
ţată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 17 noiembrie 1864, care, din 1878, şi-a
stabilit reşedinţa la Galaţi, ca sufragană a Mitropoliei Moldovei şi Sucevei.
Intrând sub jurisdicţia Episcopiei Dunării de Jos, ce capătă acum o nouă alcă
tuire teritorială, având în compunere judeţele Covurlui şi Brăila, cum era şi firesc,
Dobrogea, abia revenită în sânul Bisericii Ortodoxe Române, s-a bucurat din pri
mele momente de o atenţie specială din partea ierarhilor de la Galaţi, începând cu
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Melchisedec Ştefanescu, care a cârmuit eparhia până la 24 martie 1879, când a
trecut la Episcopia Romanului, dar mai ales a urmaşilor săi în acest scaun: Iosif
Gheorghian (1879-1886), Partenie Clinceni (1886-1902) şi Pimen Georgescu
(1902-1909).
Cele aproape cinci veacuri de stăpânire otomană şi desele războaie dintre ruşi
şi turci, din secolele al XVIII-lea şi al XlX-lea, au provocat în Dobrogea mari pa
gube materiale şi grele suferinţe locuitorilor ei, diferiţi ca naţionalitate şi credinţă,
încât era nevoie de o vastă lucrare de redresare economică, morală şi culturală, dar şi
de refacere a vieţii bisericeşti.
în cele două judeţe dobrogene se .aflau puţine biserici, multe dintre ele fiind
degradate şi neînzestrate, preoţii, reduşi ca număr şi fară o pregătire corespunză
toare, erau lipsiţi de mijloace de trai, iar mănăstirile existente, de la Cocoş, pentru
monahi, şi de la Celic-Dere, pentru călugăriţe, se confruntau cu mari lipsuri mate
riale. De aceea, preocuparea de căpetenie a ierarhilor de lă Dunărea de Jos a fost
pentru multă vreme zidirea de biserici în Dobrogea şi înzestrarea lor cu cele tre
buitoare serviciului religios, pregătirea şi hirotonirea de preoţi tineri, cerută mai
ales după împroprietărirea din 1886, când s-au înfiinţat aici multe sate noi şi s-au
repopulat cele părăsite în deceniile trecute, concomitent cu ridicarea stării materia
le, morale şi culturale a clerului, pentru întărirea demnităţii şi activităţii preoţeşti.
în decurs de trei decenii, s-au construit din nou şi s-au reclădit pe vechile te
melii aproape 150 de biserici, cu aspect impunător, adevărate catedrale, ce con
trastau izbitor cu sărăcăcioasele lăcaşuri de cult din timpul stăpânirii otomane,
între care Sf. împăraţi (1879) şi Schimbarea la Faţă (1883) din Tulcea şi catedrala
Sf. Apostoli Petru şi Pavel din Constanţa (1885). A crescut simţitor şi numărul
preoţilor, cu peste o sută, faţă de cel anterior, şi s-au înfiinţat prin strădania lor că
mine culturale, biblioteci parohiale şi bănci populare pentru ridicarea culturală şi
materială a românilor dobrogeni, urmărindu-se, totodată, şi scopuri filantropice, de
ajutorare a orfanilor, văduvelor şi săracilor. La mănăstirea Cocoş, în 1883, s-a ter
minat de.zidit clopotniţa (începută în 1854), şi în 1905 s-a încheiat construcţia la
turii de răsărit a incintei, cu paraclisul şi trapeza, iar biserica mare de la mănăstirea
Celic-Dere, începută în 1901, a fost gata de roşu în 1916, construindu-se şi două
clădiri mari cu etaj, între 1910-1912.
După războiul balcanic din 1913, în timpul’ păstoririi episcopului Nifon
Niculescu (1909-1921), se produc unele schimbări teritoriale în compunerea Epis
copiei Dunării de Jos, care primeşte acum şi cele două judeţe din Cadrilater, Durostor şi Caliacra, iar în 1914 cedează Episcopiei Buzăului judeţul Brăila.
Reîntregirea unităţii naţionale în 1918 a adus în discuţie necesitatea înfiinţării
unui centru episcopal propriu în Dobrogea, mărită cu două judeţe şi administrată
bisericeşte de Episcopia Dunării de Jos, care, datorită întinderii sale teritoriale
prea mari şi cu reşedinţa în oraşul Galaţi, situat la marginea eparhiei, nu putea să
asigure o bună organizare a vieţii religios-morale a populaţiei ortodoxe destul de
numeroasă de aici. Ca urmare, potrivit hotărârii Sf. Sinod din 29 decembrie 1922,
întărită de autoritatea de stat printr-o lege specială din 8 martie 1923, s-a înfiinţat
Episcopia Constanţei, cu reşedinţa în oraşul Constanţa (Tornisul de altădată), ca
sufragană a Mitropoliei Ungrovlahiei. Ea avea în compunere judeţele Constanţa,
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Durostor şi Caliacra, luate de la Episcopia Dunării de Jos, şi judeţul Ialomiţa, des
prins de la Episcopia Buzăului. Judeţul Tulcea rămânea în continuare la Eparhia
Dunării de Jos, care mai avea în jurisdicţie judeţele Covurlui şi Brăila, ultimul
desprins de la Episcopia Buzăului.
Primul episcop al noii eparhii a fost Ilarie Teodorescu (1923-1926), care a
înfiinţat seminarul de la Constanţa (1924), ce va funcţiona până în 1931. Sub
păstorirea urmaşului său, episcopul Gherontie Nicolau (1926-1941), a luat fiinţă
o şcoală de cântăreţi (1926),. asociaţia misionară "Apostolul Andrei” (1934) şi
revista eparhială "Tomis". S-a terminat construcţia reşedinţei episcopale, s-au
zidit 32 biserici noi, iar alte 64 au fost restaurate. Tot acum s-au înfiinţat şi trei
aşezăminte monahale: Dervent (1936), pe malul drept al Dunării, în apropierea
vechii cetăţi Păcuiul lui Soare; Sfânta Elena de la Mare (1934), pe malul lacului
Tatlageac, şi Balaciu, în judeţul Ialomiţa (1929).
în anul 1940, Episcopia Constanţei pierde Cadrilaterul şi rămâne cu judeţele
Constanţa şi Ialomiţa. în februarie 1949, ea primeşte sub jurisdicţie judeţul
Tulcea, desprins de la Eparhia Dunării de Jos, căreia i se schimbă acum denu
mirea în Episcopia Galaţilor. Un an mai târziu, în februarie 1950, Eparhia
Constanţei se contopeşte cu Eparhia Galaţilor, într-o singură eparhie, sub vechea
titulatură de Episcopia Dunării de? Jos, cu reşedinţa la Galaţi, ca sufragană a
Mitropoliei Ungrovlahiei, administrând bisericeşte judeţele Constanţa, Tulcea,
Covurlui şi Brăila.
,
La 1 mai 1950, episcopul Chesarie Păunescu, care păstorea la Constanţa din
1944, îşi mută reşedinţa la Galaţi, ca titular al noii eparhii, unde scaunul vlădicesc
era vacant din 1947, prin retragerea la pensie a episcopului Cosma Petrovici.
Reforma administrativă a ţării dinT968 aduce noi modificări în componenţa
jurisdicţională a Episcopiei Dunării de Jos, care administrează de acum înainte,
pentru o bună bucată de timp, judeţele Galaţi (fostul Covurlui), Constanţa şi Tulcea.
în 1970, episcopul Chesarie Păunescu a primit ca ajutor la conducerea epar:
hiei pe arhiereul vicar.Gherasim Cristea, fost elev al său la Seminarul monahal de
la Cernica, căruia i se; stabileşte reşedinţa la Constanţa, cu titulatura de Constănţeanul. în 1973, vlădica Chesarie Păunescu, în vârstă de 85 de ani, s-a pensionat,
şi a fost ales, ca urmaş al său, în scaunul de la Galaţi, episcopul Antim Nica, până
atunci episcop vicar patriarhal la Bucureşti.
Cu prilejul sărbătoririi a 1650 de ani de la primul Sinod ecumenic, care a avut
loc la Niceea, în anul 325, la care a participat şi episcopul Scythiei Minor
(Dobrogea), cu reşedinţa în oraşul Tomis (Constanţa de astăzi), pentru a evidenţia
vechimea creştinismului pe teritoriul locuit astăzi de români, relevând şi pe linie
bisericească importanţa municipiului Constanţa (străvechea cetate a Tomisului),
unde a înflorit cea mai veche episcopie, cunoscută până acum, de pe pământul
ţării noastre, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa din 16
octombrie 1975, a ridicat Episcopia Dunării de Jos la rangul de arhiepiscopie, cu
titulatura de Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de Jos, cu reşedinţa în oraşul
Galaţi, pentru arhiepiscop, şi în municipiul Constanţa, pentm episcopul vicar. în
aceeaşi şedinţă, Sfântul Sinod a acordat episcopului Antim Nica rangul de
arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, şi a ales în postul ‘de
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episcop vicar, cu titlul de Tomitanul, pe arhimandritul Gpifanie Norocel, stareţul
mănăstirii Neamţ.
La 26 noiembrie 1982, Sfântul Sinod, având în vedere importanţa deosebită
a ţinutului dintre Dunăre şi Marea Neagră pentru continuitatea existenţei neîntre
rupte a strămoşilor noştri pe aceste meleaguri şi pentru atestarea vechimii creştin
ismului la români, precum şi necesitatea intensificării activităţii misionare în
această provincie, a luat hotărârea reînfiinţării eparhiei dobrogene, cu titulatura de
Arhiepiscopia Tomisului şi reşedinţa în municipiul Constanţa, ca sufragană a
Mitropoliei Ungrovlahiei, cuprinzând judeţele Constanţa şi Tulcea, desprinse de
la Episcopia Dunării de Jos, care, rămânând numai cu judeţul Galaţi, primea şi
judeţul Brăila de la Episcopia Buzăului. Adunarea Naţională Bisericească, întru
nită la 5 decembrie 1982, a aprobat această hotărâre a Sfântului Sinod, dar, ne fi
ind recunoscută de autorităţile de stat comuniste, n-a putut să fie pusă atunci în
aplicare şi nici în anii ce au urmat. în această situaţie, după mai bine de trei ani de
aşteptare, pentru a nu împiedica bunul mers al treburilor bisericeşti în Dobrogea,
Sfântul Sinod a ales, la 1 octombrie 1985, în funcţia de episcop vicar al Arhie
piscopiei Tomisului şi Dunării de Jos, cu titulatura de Tomitanul şi reşedinţa în
Constanţa, vacantă de la 25 aprilie 1982, prin alegerea P.S. Episcop Epifanie
Tomitanul ca episcop al Buzăului, pe P.S. Lucian Făgărăşanul, episcop vicar al
Arhiepiscopiei Sibiului.
După revoluţia din decembrie 1989, în noile condiţii de libertate din ţara
noastră, Sfântul Sinod a reluat demersurile pentru punerea în aplicare a hotărârii
sale de reînfiinţare a Arhiepiscopiei Tomisului. în acest scop, cu mijlocirea Minis
terului Cultelor, s-a emis Decretul-lege nr. 86 din 21 februarie 1990, prin care s-a
recunoscut înfiinţarea Arhiepiscopiei Tomisului, cu reşedinţa în municipiul
Constanţa. Apoi, la 27 septembrie 1990, Colegiul Electoral Bisericesc a ales ca ti
tular în scaunul de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului pe P.S. Episcop Vicar
Lucian Tomitanul, instalarea având loc la 25 noiembrie 1990, în catedrala din
Constanţa.
Aşadar, vestea alegerii unui nou titulai4în scaunul vlădicesc al Arhiepiscopiei
Tomisului, devenit vacant prin retragerea la pensie, la 21 septembrie 2000, a l.P.S.
Arhiepiscop Lucian Florea, a stârnit viu interes şi preocupare justificată în rândul
clerului şi credincioşilor dobrogeni, având în vedere vechimea şi importanţa aces
tei eparhii în viaţa noastră bisericească, din trecut şi de astăzi, cultura teologică
înaltă, zelul pastoral şi trăirea duhovnicească a străluciţilor ierarhi care au ilustrat
acest străvechi scaun episcopal de-a lungul atâtor veacuri.
Cu .nădejdea că Bunul Dumnezeu va rândui în acest scaun vlădicesc, prin pur
tarea Lui de grijă, un ierarh vrednic a continua lucrarea înaintaşilor, s-au făcut din
timp, atât la Bucureşti, cât şi la Constanţa, toate pregătirile necesare pentru alege
rea şi instalarea noului arhiepiscop.
ALEGEREA
Pentru a nu lăsa Eparhia Tomisului fără titular mai mult de trei luni de la
declararea vacanţei, pe temeiul prevederilor art. 130 din Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh
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Teoctist a convocat la Bucureşti, pentru ziua de 21 februarie 2001, Colegiul
Electoral Bisericesc în vederea alegerii noului arhiepiscop.
în ziua stabilită, membrii Colegiului Electoral Bisericesc - alcătuit din mem
brii Sfântului Sinod, membrii clerici şi mireni ai Adunării Naţionale Bisericeşti,
membrii clerici şi mireni ai Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Tomisului, pre
cum şi decanii facultăţilor de teologie de la Bucureşti, Iaşi, Oradea, Craiova şi
Arad, şi directorii seminariilor teologice liceale din Iaşi, .Caransebeş, Baia Mare,
Râmnicu Vâlcea şi Tulcea, ca' membri de drept - au luat parte la slujba Sf.
Liturghii, urmată de cea a Te-Deum-ului; săvârşită în Catedrala Patriarhală de un
sobor de preoţi şi diaconi, după care au trecut în Aula Mare a Palatului Patriarhiei,
unde s-au întrunit în şedinţă de lucru, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Pa
triarh Teoctist.
După constituirea Secretariatului şedinţei, s-a dat citire apelului nominal, în
urma căruia a rezultat că sunt prezenţi 128 membri ai Colegiului Electoral
Bisericesc, din totalul de 145 membri cu drept de vot, 17 absentând motivat.
Constatându-se prezenţa majorităţii statutare necesare pentru alegere, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Preşedintele Colegiului Electoral Bisericesc, în
calitate de Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, din care face parte şi Arhiepiscopia
Tomisului, a deschis lucrările, spunând următoarele:
"Onoraţi membri ai Colegiului Electoral, '
Aşa cum cunoaşteţi, Arhiepiscopia Tomisului s-a vacaatat, prin retragerea de
la cârma ei, din motive de boală, a I.P.S. Arhiepiscop Lucian. Sfântul Sinod anali
zând cererea înalt Prea Sfinţiei Sale şi apreciind-o temeinic, a aprobat-o, rânduindu-i drepturile de pensie şi condiţiile de întreţinere la mănăstirea Cocoş, potrivit
cererii sale. Avem acum datoria să alegem urmaşul, aşa cum ne îndreptăţesc sfin
tele canoane.
Arhiepiscopia Tomisului cuprinde de fapt întreaga Dobroge, având sub omoforul ierarhului ei cu reşedinţa în Municipiul Constanţa toate parohiile şi
mănăstirile, cu slujitorii şi credincioşii ei. Acest binecuvântat ţinut este, ca şi alte
ţinuturi româneşti, încărcat de istorie ale cărei mărturii sunt bogate. între băşti
naşii români există şi alte naţionalităţi de credinţe diferite. Prin aşezarea geogra
fică, ţinutul dintre Dunăre şi Mare poate fi definit ca poarta ţării. Oraşul
Constanţa, vestit ca unul din marile porturi ale lumii, precum şi cele două căi
dunărene, canalul şi gurile Dunării, înlesnesc legăturile internaţionale cu oceanele
şi mările lumii. Arhiepiscopia Tomisului, prin ierarhul ei, întotdeauna a avut un
rol deosebit. Reînfiinţată în 1923, la mare distanţă de când sfinţii episcopi tomitani, ca urmaşi ai Sfântului Apostol Andrei, răspândeau şi consolidau dreapta
credinţă în Sciţia Mică, această eparhie a trăit perioade grele prin transformări şi
dispoziţii. Arondată Episcopiei Dunării de Jos, ierarhii ei au depus multe eforturi
şi au întâmpinat mari greutăţi pentru continuarea vieţii bisericeşti, asemănătoare
cu cele iniţiate de strămoşii noştri pentru întărirea românilor din Dobrogea.
Această eparhie, cu ierarhii, slujitorii altarelor şi credincioşii ei au pătimit în
perioada totalitară cum au pătimit şi celelalte Centre Eparhiale desfiinţate. Con
stanţa, deci, a fost desfiinţată ca episcopie, episcopul Gherontie gonit din scaun,
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iar episcopul Chesarie Păunescu, care a suferit ca un martir a fost strămutat la
Galaţi suportând cu curaj, cu răbdare îngerească, multe nedreptăţi, până când a
fost chemat la Domnul, la adânci bătrâneţi. Deci, această Arhiepiscopie,*cu ierarhii,
slujitorii şi credincioşii ei a trecut prin asemenea dureri şi transformări încât
prezenţa ierarhului acolo este deosebit de valoroasă. El trebuie să fie înzestrat cu
darul vorbirii, cu devotament pentru Sfânta noastră Biserică şi cu ataşament faţă
de cerinţele actuale ale credincioşilor şi ale Bisericii noastre Ortodoxe Române.
Nu este uşor, deci, a păstori din Deltă chiar şi până la Vama Veche. Sunt probleme
multe, pe care le-am cunoscut în timpul acesta, unele din ele adânci, ca nişte răni,
şi se cere foarte multă răbdare, foarte multă înţelepciune, şi foarte multă putere de
lucrare misionară în această parte a ţării noastre, din partea celui ce va fi ales.
De aceea, avem iubiţi şi fraţi în Domnul, ca şi în alte împrejurări, o misiune
deosebit de importantă, aceea de a alege viitorul arhiepiscop de Tomis din cei doi
candidaţi propuşi de Sfântul Sinod, pe care i-aţi cunoscut şi din nota biografică ce
aţi primit-o odată cu convocarea. Aici îi şi vedeţi, şi veţi cântări; după cum Duhul
Sfânt şi nevoile Bisericii noastre vă vor îndruma. Personal le preţuiesc strădani
ile, atât cele ale Prea Sfinţitului Părinte Galaction, primul episcop al Alexandriei
şi Teleormanului, care s-a distins cu lucrări frumoase acolo, dar şi cele ale Prea
Sfinţitului Dr. Teodosie Snagoveanul, vicarul meu de la Arhiepiscopia Bucureş
tilor, cu care colaborăm de câţiva ani. De vreme ce i-am propus Sfântului Sinod,
le cunosc la amândoi râvna, în amândoi am încredere, în râvna lor, în tinereţea lor,
în devotamentul lor, convins fiind că vor împlini cerinţele de la această Arhiepis
copie, faţă de un început foarte frumos şi dătător de nădejde zidit acolo de I.P.S.
Arhiepiscop Lucian, un ierarh blând, im păstor grijuliu faţă de credincioşi, iubit
de ei şi de preoţi, mai întâi ca episcop vicar din anul 1985 şi apoi ca arhiepiscop
din 1990 până acum. M-am convins în mai multe rânduri, în această perioadă de
lucru, şi regret şi personal şi cu toţii regretăm, că mai putea încă să slujească, dacă
sănătatea nu i-ar fi fost şubrezită la cei 78 de ani ai săi, suferinţă necruţătoare care
nu i-a mai dat posibilitatea să îşi refacă sănătatea. Şi atunci, Sfântul Sinod, la
rugămintea mea, a aprobat cererea înalt Prea Sfinţitului Lucian de a se retrage,
bucurându-se, mai departe, de titlul său de arhiepiscop, de cinstirea cuvenită acestui
rang, oricând este prezent în vreo biserică, şi de a i se asigura existenţa într-una
din mănăstirile Eparhiei Tomisului, la mănăstirea Cocoş, în locuinţa pe care sin
gur şi-a ales-o şi care, prin străduinţa părinţilor consilieri de la Centrul Eparhial
Constanţa, va fi amenajată ca spaţiu de locuit, cu toate condiţiile necesare.
Este un caz deosebit de important, pentru că noi, cum aţi auzit, acordăm aju
toare şi îngrijim de ceilalţi bătrâni, dar se cuvine să-i îngrijim şi pe ai noştri. Am
fost personal acolo, împreună cu înalt Prea Sfinţitul Lucian şi cu părintele vicar
Constantin Pârvu de la Cancelaria Patriarhiei, ne-am deplasat la mănăstirea Cocoş
şi am văzut că sunt posibilităţi de amenajare a unei locuinţe, lucrări care între timp
au şi avansat. înalt Prea Sfinţitul Lucian va primi mai departe drepturile de pen
sie ce i se cuvin, cum a hotărât Sfântul Sinod, egale cu salariul pe care îl are acum,
din fondurile Sfintei Patriarhii, din pensia sa de la stat şi dintr-un ajutor din partea
Eparhiei. Sunt prevederi rânduite de fericitul întru adormire Patriarhul Justinian,
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care a avut grijă, în vremurile grele ale dictaturii, de ierarhii pensionaţi şi retraşi
la mănăstiri.
Acum, ne aflăm în faţa unei misiuni importante. Suntem chemaţi la o înda
torire statutară, de conştiinţă, la o lucrare prin care trebuie împlinită voia lui Dum
nezeu, care prin votul fiecăruia din noi să răspundă la aşteptările clerului şi credin
cioşilor de a li se da Arhipăstorul care să-i călăuzească pe toţi spre dobândirea
împărăţiei lui Dumnezeu. Dobrogea, Sciţia Mică din Imperiul roman, unde sunt
urmele paşilor Sfântului Apostol Andrei, tezaurul liturgic, de la fundaţiile bazili
cilor până la crucea-engolpion de la Dervent, ţinut bătătorit de Mircea cel Bătrân,
toate aceste ne îndatorează să alegem pe cel mai bun. Rugându-vă, vă va lumina
Dumnezeu. Având nădejdea că fiecare dintre cei doi ierarhi recomandaţi de Sfân
tul Sinod va onora încrederea noastră, cu părintească dragoste vă invit acum să as
cultaţi procedura statutară a alegerii, ca şi altă dată, cu credinţa că slujim Biserica,
unitatea neamului nostru, unitatea Sfintei noastre Biserici, şi să păşim la vot.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu!"
Aşadar, potrivit celor arătate de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Sfan
ţul Sinod, în şedinţa sa din 4 octombrie 2000, determinat de prevederile statutare şi
regulamentare, a stabilit prin vot şi a propus Colegiului Electoral Bisericesc doi
candidaţi pentru ocuparea scaunului vacant de arhiepiscop al Tomisului, şi anu
me: Prea Sfinţitul Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, şi Prea
Sfinţitul Teodosie Snagoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Numele celor doi candidaţi, împreună cu un curriculum vitae, au fost aduse din
timp la cunoştinţa membrilor Colegiului Electoral Bisericesc, odată cu primirea
convocării de participare la alegere.
.în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a dat scurte lămuriri în
legătură cu desfăşurarea alegerii şi a rânduit citirea articolelor 129 şi 130 din Sta
tutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române privind pro
cedura de urmat.
După o pauză de o jumătate de oră, necesară pentru consultări, s-a trecut la
constituirea Biroului Colegiului Electoral, format din doi secretari şi doi bărbaţi
de'încredere, şi s-au împărţit buletinele de vot, apoi, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, Preşedintele Colegiului Electoral Bisericesc, a chemat alegătorii la urne
pentru depunerea voturilor, în ordinea apelului nominal.
La încheierea votării, s-a procedat la deschiderea urnelor şi la numărătoarea
buletinelor şi s-a constatat că au votat toţi cei 128 membri prezenţi ai Colegiului
Electoral Bisericesc, precizându-se că, pentru a fi ales, candidatul trebuie să întru
nească majoritatea absolută a voturilor exprimate, adică 65 de voturi. S-a trecut,
apoi, la citirea buletinelor şi s-a constatat că majoritatea voturilor exprimate - 81 la
număr - le-a obţinut Prea Sfinţitul Episcop Vicar Teodosie Snagoveanul.
în urma acestui rezultalt, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Preşedintele
Colegiului Electoral Bisericesc, a proclamat ales în scaunul vacant de arhiepiscop al
Arhiepiscopiei Tomisului pe Prea Sfinţitul Episcop Vicar Teodosie Snagoveanul,
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care a întrunit cele mai multe voturi necesare pentru alegere, apoi l-a felicitat
călduros pe noul ales, spunând următoarele:
"Prea Sfinţite Părinte Episcop Teodosie,
•
Glasul Măritului Colegiu Electoral Bisericesc vă cheamă acum să treceţi
bătrâna Dunăre, dincolo, pe plaiurile scumpe ale Dobrogei noastre, să păstoriţi
clerul şi credincioşii din acea parte de ţară. Ca cel ce aţi slujit aici, la Bucureşti,
şi ca cel ce aţi ostenit la Facultatea de teologie, cunoaşteţi mulţi slujitori ai sfin
telor altare din bătrâna noastrij Dobroge, şi prin ei aţi cunoscut şi cerinţele şi vred
nicia lor, şi aţi cunoscut jertfele înaintaşilor lor şi ai noştri pentru unitatea noastră
naţională şi pentru unitatea Bisericii noastre strămoşeşti. Ei, mai ales, slujitorii
sfintelor altare şi închinătorii lor din această parte de ţară, vă cheamă astăzi să le
fiţi părinte şi slujitor. Dacă Sfântul Apostol Pavel îi spunea ucenicului său Timotei
cuvinte atât de frumoase în sensul comportamentului faţă de turma încredinţată
lui spre păstorire, aş îndrăzni să reţin, din bogăţia de idei ale Apostolului neamu
rilor, pe aceea a tinereţii. Dumnezeu a rânduit să fiţi chemat în anii tinereţii la o
lucrare foarte importantă a Bisericii noastre, o lucrare care cere, pe lângă virtuţile
tinereţii, şi pe cele ale înţelepciunii şi ale maturităţii. De aceea, să ţineţi minte
aceste prime cuvinte pe care le rostesc în aceste clipe, ca tinereţile Prea Sfinţiei
Voastre nimeni să nu le dispreţuiască şi nici căruiiteţea să nu fie cumva batjocorită
sau defăimată vreodată.
Având misiunea aceasta pe care o îndeplinesc acum şi pe cea de mitropolit al
Munteniei şi Dobrogei, dar şi ca cel ce până acum am ţinut locul arhiepiscopului,
vă încredinţez această zestre, ca rezultat al votului exprimat într-un mod atât de
precis, ca să păstoriţi turma lui Hristos din Vechea Scyţie Mjnor. Sfintele moaşte
ale martirilor, temeliile bisericilor unde ierarhii Tomisului de odinioară au liturghisit, vă aşteaptă acum ca să continuaţi acolo lucrarea arhierească, împlinită rod
nic până acum în Arhiepiscopia Bucureştilor. Rostesc aceste cuvinte cu încredere,
cunoscându-vă râvna, cunoscându-vă posibilităţile, că numai aşa veţi străbate
rând pe rând, brazda bătătorită de Mircea cel' Bătrân şi ostaşii lui, şi de ceilalţi
înaintaşi ai noştri din acea parte de Ţară. Şi, ca cel care aţi slujit şi în învăţământul
teologic universitar, vă veţi îngriji şi de Facultatea de teologie a Universităţii
"Ovidiu" din Constanţa, şi de seminarul foarte bun şi frumos reprezentat de la Tulcea.
O grădină a Maicii Domnului vă aşteaptă în această sfântă Dobroge a noastră!
Toate provinciile româneşti ne sunt scumpe nespus de mult. Dar această provin
cie, prin mărturiile străvechi ale lacrimilor, suferinţelor şi rugăciunilor, prin
hrisoavele şi cărţile Sfinţilor Părinţi patristici, prin viaţa mănăstirilor şi parohiilor
slujită cu râvnă sfântă de preoţi, monahi şi credincioşi, reprezintă, pentru Biserica
noastră, un adevărat izvor sfânt.
Mă bucur, aşadar, în Duhul Sfânt, că duceţi în suflet comoara experienţei pas
torale, dobândită aici. Dar această experienţă nu dă roade în mod mecanic, ci ea
dă roade atunci când este folosită din inimă curată, din vatra caldă a dragostei de
Biserică şi de ţară. Din toată fiinţa noastră pe care Dumnezeu ne-a dat-o şi tot El
ne şi ajută prin Duhul Sfânt să slujim cea mai de cinste treaptă de pe pământ, cea
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a Arhieriei. Pe aceasta ţi-a dat-o Dumnezeu şi o vei împodobi acolo. Sunteţi aştep
tat să rezolvaţi şi unele cazuri şi situaţii asemenea samariteanului milostiv.
în numele Sfântului Sinod şi al Măritului Colegiu Electoral Bisericesc vă
adresez cuvânt de felicitare, asigurându-vă de dragostea, preţuirea şi mai ales de
rugăciunile noastre, ale tuturor, ca lucrarea şi paşii ce îi veţi face să fie binecuvân
taţi de Dumnezeu cu roade bogate pentru Sfânta Sa Biserică din Dobrogea, pen
tru Biserica şi ţara noastră, România.
Dumnezeu să vă fie pururea în ajutor!"
Cu vădită emoţie, noul ales, Prea Sfinţitul Episcop Teodosie, a adresat Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, membrilor Sfântului Sinod şi membrilor
Colegiului Electoral Bisericesc următoarele cuvinte:
"Prea Fericite Părinte Patriarh,
înalt Prea Sfinţiile şi Prea Sfinţiile Voastre,
Onoraţi membri ai Colegi uliii Electoral,
Distinşi membri ai Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Tomisului,
Mai întâi de toate, cu emoţie şi sfială mulţumesc Bunului Dumnezeu pentru
momentul de astăzi, când, prin purtarea Lui de grijă, sunt chemai la cârmuirea şi
păstorirea duhovnicească a Sfintei Arhiepiscopii a Tomisului. îmi dau bine seama
că dacă activitatea mea de până acum în treapta arhieriei s-a desfăşurat în întregi
me, timp de aproape şapte ani, ca episcop-vicar la Arhiepiscopia Bucureştilor, sub
pavăza ocrotitoare a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, de aici înainte ea
trebuie să continuie sub răspundere proprie, şi cu toate îndatoririle întreitei misi
uni lăsate de Hristos, de a conduce, învăţa şi sfinţi, ce apasă pe umerii episcopu
lui eparhiot.
Făcând acest nou pas, nu pot să nu-mi întorc privirea spre anii de ucenicie
petrecuţi alături de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, de la care am avut
multe de învăţat, îndeosebi măsura cumpănirii în toate, răbdarea şi chibzuinţă în
luarea deciziilor, şi Consider o mare cinste şi un deosebit privilegiu pentru mine
de a-i fi fost colaborator apropiat la Arhiepiscopia Bucureştilor. Am avut bucuria
să fiu părtaş la strădaniile Prea Fericirii Sale de făurire a unei Biserici slujitoare,
potrivit noilor condiţii de libertate din ţara noastră, de după revoluţia din decem
brie 1989, la variatele şi bogatele sale împliniri', care îmi stăpânesc stăruitor ini
ma, şi de care mă despart nu fară regret, socotind că experienţa câştigată consti
tuie plinirea pregătirii mele pentru noua slujire de la Eparhia Tomisului. Pentru tot
ceea ce mi-aţi dăruit şi m-aţi învăţat, pentru dragostea şi preţuirea de care m-am
bucurat în lucrarea mea din partea Prea Fericirii Voastre, şi de care Vă rog stâ
rnitor să nu fîu lipsit nici mai departe, ca episcop sufragan, îngăduiţi-mi, Prea
Fericite Părinte Patriarh Teoctist, să Vă aduc mulţumirile mele pline de cea mai
adâncă recunoştinţă. Voi purta cu mine, Prea Fericirea Voastră, această amprentă
a învăţăturii, a slujirii şi a dragostei cu care m-aţi îmbrăcat spre a fi acolo, la Ţomis, ca episcop, slujitorul tuturor, încredinţându-Vă, totodată, de dorinţa unei rod
nice şi devotate colaborări, căci rămâneţi mitropolitul locului şi Patriarhul nostru,
al tuturor.
8 - B. O. R. 1-6/2001
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Doresc, de asemenea, să exprim mulţumirea şi recunoştinţa mea membrilor
Sfântului Sinod şi membrilor Colegiului Electoral Bisericesc pentru încrederea ce
mi-au arătat astăzi. Gândul meu se îndreaptă, totodată, cu mulţumiri călduroase,
către membrii Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Tomisului, a căror dragoste şi
preţuire îmi vor fi neîncetat imbold în noua slujire care îmi stă în faţă.
Sunt mângâiat sufleteşte că ştiu că mă aflu de acum înainte în mijlocul cleru
lui şi credincioşilor din părţile dobrogene, a căror evlavie şi ataşament faţă de
Biserică şi de tradiţiile noastre strămoşeşti îmi sunt bine cunoscute. în calitate de
cadru didactic, am predat în anul universitar 1993-1994 la Facultatea de Teologie
din Constanţa şi am simţit căldura sufletească a studenţilor de acolo, apoi, mer
gând cu diferite prilejuri şi la unele parohii, am cunoscut preoţi devotaţi misiunii lor
şi credincioşi însetaţi după cuvântul Mântuitorului Hristos.
Eparhia Tomisului, cea mai veche de pe teritoriul ţării noastre, este moşteni
toarea unei vieţi creştine străvechi, legată de lucrarea misionară a Sf. Apostol
Andrei pe teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră, Dobrogea de astăzi, care s-a
înfiripat şi a înflorit într-o organizaţie bisericească superioară încă din secolele
III-IV. Urmele dăltuite în piatră ale unor bazilici creştine, relicvele martirilor de
la Niculilţel şi Halmyris şi alte dovezi grăitoare descoperite de arheologie peste
tot în Dobrogea, atestă faptul că această eparhie a îndeplinit un rol însem nat în
afirmarea creştinismului la strămoşii noştri de pe ambele maluri ale Dunării, până
în sudul Moldovei şi estul Munteniei, spre arcul carpatic. Ierarhii tomitani au par
ticipat la primele sinoade ecumenice şi la marile dispute hristologice din secolele
IV-VI, aducând o contribuţie de seamă la păstrarea unităţii Bisericii şi a dreptei
credinţe. Ei au fost străluciţi cărturari, lăsând opere teologice de valoare, şi au stat
în strânsă legătură cu marile personalităţi teologice ale vremii. Pe pământul Dobrogei de astăzi au luat fiinţă, în vremuri îndepărtate, aşezări monahale, care au
dat' lumii creştine pe aşa-numiţii "călugări sciţi", cunoscuţi prin dârzenia lor în
apărarea dreptei credinţe, precum şi reputaţi teologi ca Sf. Ioan Casian, Dionisie
Exiguul şi alţii. Cu toate vicisitudinile vremii, viaţa monahală a continuat să se
dezvolte, cum confirmă descoperirile arheologice mai noi de la Basarabi, paralel
cu viaţa religioasă din acele părţi.
Mergând pe urmele acestor mari înaintaşi, cărora le aduc omagiul cuvenit
trudei şi râvnei lor în păstrarea dreptei credinţe, voi căuta să le urmez pilda şi în
demnul, însufleţit de gândul unei strânse colaborări cu organele eparhiale şi cu toţi
slujitorii bisericeşti de pe meleagurile dobrogene, pentru ca lucrarea pastorală ce
îmi stă înainte să fie încununată cu roade bogate.
. Socotesc, de aceea, că una din îndatoririle mele principale este consolidarea
-unităţii sufleteşti a credincioşilor noştri, pentru realizarea căreia se impune colucrarea întregului cler. Cuvintele Psalmistului: "O, cât e de bine şi cât e de frumos
ca fraţii să fie împreună" (Ps. 132, 1), constituie şi astăzi o chemare la unitate, la
bună convieţuire şi armonie socială. Această chemare, consider că se adresează,
în primul rând, nouă, ortodocşilor, şi celor care împreună cu noi cinstesc aceeaşi
credinţă şi vatră strămoşească, dar ea se îndreaptă şi către ceilalţi creştini, ca un
îndemn la dragoste şi înfrăţire şi ca o invitaţie la încetarea oricărei manifestări de
intoleranţă şi prozelitism. Călăuziţi de sentimentul respectului reciproc şi în cli
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matul libertăţii religioase de astăzi, se impune o colaborare strânsă a tuturor culte
lor creştine şi necreştine de la noi, pentm promovarea binelui obştesc în ţara noastră.
încălzit de năzuinţa de a contribui la înfăptuirea acestor înalte scopuri reli
gioase şi sociale şi în speranţa că aceste gânduri la început de drum nou vor fi
întâmpinate cu înţelegerea cuvenită, doresc să încredinţez autorităţile centrale şi
locale că mă voi strădui să-mi îndeplinesc cu dăruire misiunea mea de arhipăstor
la Tomis şi, în acelaşi timp, să slujesc cu dragoste cauza propăşirii jnorale şi spiri
tuale a poporului român.
în încheiere, smerit îmi îndrept cugetul în rugăciune către Bunul Dumnezeu,
ca să-mi încălzească inima cu duhul blândeţii şi al dragostei şi să-mi călăuzească
paşii în lumina înţelepciunii, pentru a sluji cu vrednicie obştea duhovnicească ce
mi se încredinţează spre păstorire şi Biserica lui Hristos, cea întemeiată de El pe
Cruce şi pecetluită cu scump sângele Său, pentm folosul şi mântuirea credincioşilor".
După aceste gânduri mărturisite cu emoţie şi adâncă convingere de Prea
Sfinţitul Episcop Teodosie, care au fost aşteptate şi ascultate cu bucurie şi interes
de cei prezenţi, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a adresat calde mulţumiri
membrilor Colegiului Electoral Bisericesc pentm participarea la împlinirea aces
tui important act bisericesc şi le-a urat tuturor sănătate, pace şi spor în lucrarea dc
slujire a Bisericii noastre Ortodoxe Române.
Cu rugăciunea "Cuvine-se cu adevărat", rostită de toţi cei prezenţi, lucrările
Colegiului Electoral Bisericesc pentm alegerea noului arhiepiscop al Arhiepis
copiei Tomisului au luat sfârşit.
VALIDAREA ŞI RECUNOAŞTEREA ALEGERII
A doua zi, 22 februarie 2001, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
întrunindu-se în şedinţă de lucru, a procedat la examinarea şi cercetarea canonică a
alegerii noului arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului de către Colegiul Electoral
Bisericesc. Constatând că alegerea s-a făcut cu respectarea rânduielilor canonice şi
statutare, la propunerea Comisiei canonică, juridică şi pentm disciplină, Sfântul
Sinod a validat alegerea Prea Sfinţitului Teodosie, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor,- în scaunul vacant de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului.
La mijlocirea Sfântului Sinod şi cu recomandarea Ministerului Culturii şi
Cultelor, Prea Sfinţitul Episcop Teodosie Petrescu a fost recunoscut în funcţia de
arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului prin Decretul Prezidenţial nr. 135 din 23
martie 2001, publicat în Monitorul Oficial nr. 146, din 23 martie, 2001.
Festivitatea instalării în funcţie a înalt Prea Sfinţitului Teodosie s-a stabilit să
aibă loc, după toate rânduielile bisericeşti tradiţionale, în ziua de 8 aprilie 2001,
în Duminica Floriilor, la Catedrala din Constanţa, cu hramul "Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel", în cadml slujbei Sfintei Liturghii.
Alegerea înalt Prea Sfinţitului Teodosie Petrescu ca arhiepiscop titular al
Arhiepiscopiei Tomisului .şi fixarea datei instalării în scaun au fost aduse la
cunoştinţa clerului şi credincioşilor de posturile de radio şi televiziune şi au fost
consemnate^ ca atare de presa laică şi bisericească, împreună cu scurte date bio
grafice ale înalt Prea Sfinţiei Sale.

I.P.S. DR. TEODOSIE PETRESCU,
ARHIEPISCOPUL TOMISULUI - REPERE BIOGRAFICE
Noul titular al scaunului vlădicese de la Tomis, I.P.S. Arhiepiscop Teodosie,
s-a născut la 12 decembrie 1955, la Vatra Dornei, fiind ultimul din cei 17 copii ai
familiei de agricultori harnici şi buni creştini, Procopie şi Elisabeta Petrescu, şi a
primit la botez numele de Macedon.
După absolvirea şcolii generale în comuna Dorna-Arini şi a Seminarului teo
logic de la Mănăstirea Neamţ, între anii 1976-1980 a urmat Facultatea de teolo
gie din Bucureşti. Luându-şi licenţa în teologie, în octombrie 1980 s-a înscris la
doctorat, în specialitatea Studiului Biblic al Vechiului Testament şi Limba ebrai
că. In timpul cursurilor de doctorat a pregătit şi publicat unele lucrări de doctrină
şi morală după textul Sfintei Scripturi, dar mai ales al Psalmilor, iar după pro
movarea examenului de admisibilitate a trecut la elaborarea tezei sale de doctorat.
în noiembrie 1982 a fost încadrat cântăreţ bisericesc la paraclisul patriarhial
Antim, unde a funcţionat până la 1 octombrie 1986, când a fost titularizat prin
concurs în postul de asistent universitar la Facultatea de teologie din Bucureşti,
secţia Practică, remarcându-se prin strădaniile depuse pentru pregătirea liturgică
şi de cântare bisericească a studenţilor teologi, viitori preoţi.
De-a lungul studiilor teologice, precum şi în tot timpul activităţii de cântăreţ
bisericesc şi apoi de cadru didactic universitar, a manifestat profund ataşament
pentru Biserică şi vocaţie pentru credinţa strămoşească, dublate de o viaţă evla
vioasă şi o pilduitoare trăire creştină, ceea ce l-a determinat în anul 1977 să se închinovieze ca frate la schitul Crasna, din judeţul Prahova, unde a şi fost tuns în
monahism la 6 decembrie 1990, când a primit şi numele monahal de Teodosie. La
16 decembrie 1990 a fost hirotonit ierodiacon pe seama paraclisului Facultăţii de
teologie din Bucureşti, cu hramul Sf. Ecaterina, iar în martie 1992, ieromonah,
acordându-i-se şi rangul de protosinghel. în perioada 1 octombrie 1992 - 1 aprilie
1993, beneficiind de o bursă de studii în Anglia, a urmat un stagiu de specializare
la Universitatea din Birmingham.
Ca slujitor bisericesc, a desfăşurat o. susţinută activitate liturgică şi omiletică
la Catedrala patriarhală, la mănăstirea Antim şi la paraclisul S f Ecaterina al Facul
tăţii de teologie din Bucureşti, iar ca preot misionar, în cadrul programului de asis
tenţă religioasă şi caritativ-filantropică Diaconia, de la Centrul Patriarhal, a fost
prezent în spitale, orfelinate, azile şi penitenciare, antrenând la acţiunile socialcaritative pe care le-a iniţiat şi pe studenţii teologi încredinţaţi spre îndrumare.
Pentru meritele sale deosebite şi pentru devotamentul cu care a slujit Biserica
pe plan teologic şi pastoral-misionar, la propunerea Prea Fericitului Părinte Pa:
triarh Teoctist, Sfântul Sinod, în şedinţa sa din 22 martie 1994, l-a ridicat la treapta
Arhieriei, cu acordarea prealabilă a rangului de arhimandrit, şi a aprobat alegerea
sa în funcţia de episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titulatura'de
Snagoveanul. Hirotonirea în arhiereu s-a săvârşit în ziua de 3 aprilie 1994, în pa
raclisul patriarhal Sf. Spiridon Nou din Bucureşti.
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Ca episcop vicar, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist,
a desfăşurat o susţinută activitate administrativă la Cancelaria eparhială, a prezi
dat examenele de capacitate preoţească şi pe cele de definitivare şi promovare a
preoţilor din Arhiepiscopia Bucureştilor, precum şi conferinţele preoţeşti misionare
şi pe cele administrative protopopeşti. Totodată, s-a implicat în organizarea Semi
narului teologic de la Giurgiu şi a seminariilor monahale din mănăstirile Pasărea,
Cernica şi Căldăruşani, şi a urmărit modul cum se predă religia în şcolile de stat
din eparhie. In acelaşi timp, s-a îngrijit de asistenţa socială şi a îndrumat fundaţiile
şi asociaţiile creştine şi de tineret cu scopuri de binefacere, a întreprins vizite pas
torale în unităţile militare şi în penitenciare, şi a oficiat slujbe în azile, spitale, şi
case de copii. Din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist a sfinţit
biserici, a slujit la hramuri şi a hirotonit preoţi şi diaconi. A fost prezent în emisiu
nile religioase de la radio şi televiziune. De asemenea, a făcut parte din delegaţii
oficiale şi a îndeplinit unele misiuni ecumenice peste hotare, între care S.U.A.
(1995), Suedia şi Norvegia (1997), Franţa (1998), Italia (2000) şi de mai multe ori
în Bulgaria.
în anul 1999 a obţinut titlul de doctor în teologie, cu teza: "Cartea Psalmilor
şi importanţa ei în viaţa pastoral-misionară a Bisericii". A publicat studii şi arti
cole în revistele bisericeşti şi în cele laice, la elaborarea cărora şi-a folosit cunoş
tinţele de limbă greacă şi latină, precum şi pe cele de limbă engleză.
Dând dovadă de râvnă şi experienţă pastorală şi misionară în slujirea
arhierească, dublate de vigoare şi elan tineresc, la recomandarea Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist şi la propunerea Sfântului Sinod, în ziua de 21 februarie
2001, Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomi
sului, iar la 8 aprilie, acelaşi an, în Duminica Floriilor, a fost instalat în scaun, în
Catedrala din Constanţa, cu nădejdea unor noi şi frumoase împliniri în slujirea
Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos.
INSTALAREA
Vestea instalării înalt Prea Sfinţitului Teodosie, cel de-al doilea arhiepiscop
al Tomisului, după reactivarea, în 1990, a acestei istorice eparhii, anunţată pentru
ziua de 8 aprilie 2001, Duminica Floriilor, a făcut repede înconjurul ţinuturilor
dobrogene şi a deschis calea pregătirilor trebuitoare primirii înalţilor oaspeţi şi
invitaţi ce aveau să cerceteze cu acest prilej municipiul Constanţa. în toate biseri
cile, după sfintele slujbe, preoţii au adus la cunoştinţa credincioşilor importantul
eveniment, chemându-i să fie prezenţi în număr cât mai mare*la festivităţile de
instalare, iar membrii Permanenţei Consiliului Eparhial, profesorii şi studenţii
Facultăţii de teologie din Constanţa, şi-au asumat cu însufleţire îndatoriri concrete
în cadrul programului întocmit în acest scop. Un comitet de organizare pe plan lo
cal a festivităţilor a coordonat strădaniile celor ce .s-au ostenit să asigure reuşita
acestor pregătiri.
Ultimele detalii în vederea instalării au fost puse la punct de către organiza
tori cu o zi înainte. Toţi ostenitorii s-au străduit cu însufleţire să-şi îndeplinească
îndatoririle asumate de bună voie. în toate locurile legate de aceste festivităţi au
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fost aşezate flori, simbolizând bucuria Floriilor, dar şi a fiilor duhovniceşti care
îşi aşteaptă arhipăstorul. '
Sâmbătă, 7 aprilie 2001, îndată după prânz, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist şi înalt Prea Sfinţitul Teodosie au plecat de la Bucureşti spre Constanţa,
pentru a participa la festivităţile de instalare de a doua zi. în drum spre Constanţa,
la Medgidia, în piaţa din centrul oraşului, au fost întâmpinaţi de un grup de preoţi şi
credincioşi din localitate şi împrejurimi, între care mulţi copii şi tineri, cu flori şi
stâlpări în mâini, bucuroşi să se întâlnească cu întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, şi cu noul lor arhiepiscop, înalt
Prea Sfinţitul Teodosie, şi să le adreseze urări de bun venit pe meleagurile dobrogene.
La Constanţa, unde au ajuns spre seară, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist şi înalt Prea Sfinţitul Teodosie s-au oprit la Catedrala arhiepiscopală,
fiind primiţi şi aici cu flori şi tradiţionala urare: "Bine aţi venit sănătoşi!", de către
membri ai Adunării Eparhiale şi consilieri de la Centrul Eparhial, protopopi,
preoţi, profesori şi studenţi teologi şi de un mare număr de credincioşi prezenţi la
slujba Vecerniei. S-a oficiat un Polihroniu pentru Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist şi înalt Prea Sfinţitul Teodosie, după care PC. Pr. Hogea Stănică, vicar
administrativ la Arhiepiscopia Tomisului, a rostit un scurt cuvânt de întâmpinare şi
de bun sosit în mijlocul clerului şi credincioşilor dobrogeni.
Răspunzând dragostei cu care a fost primit, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a adresat tuturor celor de faţă cuvinte calde de întâmpinare, spunând ur
mătoarele: "Acum, când intrăm în marea sărbătoare a Paştilor şi a învierii Dom
nului nostru Iisus Hristos, iată, avem motive de bucurie pentru noi toţi, pe care le
vom trăi mai ales mâine, când vom săvârşi instalarea înalt Prea'Sfinţitului Teo
dosie în scaunul de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului. Să ne rugăm deci Bu
nului Dumnezeu să ne sporească credinţa, căci fară ajutorul Lui nu putem face
nimic. Să ne rugăm şi în seara aceasta, pentru că actul venirii unui ierarh nou în
mijlocul păstoriţilor săi din Eparhia Tomisului, ca să-şi împlinească datoria sa
sfântă faţă de Dumnezeu şi faţă de Biserică, înscrie o pagină nemuritoare în viaţa
Dobrogei, în viaţa fiecărui preot şi credincios din această parte de ţară".
Prezentându-1, apoi, pe noul arhiepiscop, Prea Fericirea Sa a spus: "îl veţi
cunoaşte şi îl veţi iubi, îl veţi auzi şi îl veţi îndrăgi, dar mai presus de toate îi veţi
urma pilda sa de râvnă îii credinţă. Totdeauna neobosit în a sluji pe Mântuitorul
nostru Iisus Hristos, pe tineri, pe copii, pe bolnavi şi pe suferinzi, pe cei din peni
tenciare, înalt Prea Sfinţitul Teodosie este chipul de misionar al zilelor noastre şi
este o bucurie pentru mine să vi-1 prezint în seara aceasta, iar mâine să-l instalez în
scaunul de arhiepiscop. De aceea, alături de dumneavoastră toţi, de preoţii vred
nici, de monahii mărturisitori şi nevoitori, de credincioşii evlavioşi ai acestei epar
hii, mă rog Bunului Dumnezeu şi sfinţilor ierarhi tomitani să ne ajute ca să aflăm
milă şi har de la Dumnezeul nostru, Părintele luminilor, care să ne aducă sănătate,
pace şi iubire în familie şi în viaţa noastră de toate zilele".
Mulţumind Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru caldele şi fru
moasele cuvinte adresate, înalt Prea Sfinţitul Teodosie, noul arhiepiscop al Tomi
sului, a spus: "Aţi venit astăzi aici, în cetatea Tomisului, Prea Fericirea Voastră,
ca să-mi dăruiţi acest loc spre păstorire. Aşa cum aţi spus, aţi venit să-mi daţi şi
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aici o zestre, iar zestrea aceasta pe care mi-o dăruiţi sunt preoţii şi credincioşii
Arhiepiscopiei Tomisului. Cu ei voi fi întotdeauna în comuniune, pe ei mă voi
sprijini, lor mă voi dărui, pe Hristos să-L împărtăşesc şi împreună să păşim în
viaţa aceasta, printre ispite şi suferinţe, pe calea arătată de Hristos, pentru ca, la
capătul ei, să ni se deschidă şi nouă uşa împărăţiei lui Dumnezeu, care ne aşteaptă
pe toţi, căci El doreşte ca toţi să ne mântuim, şi să petrecem întru bucuria şi
darurile pe care le-a pregătit pentru noi mai înainte de întemeierea lumii.
Vă mlţumesc, Prea Fericirea Voastră, că aţi venit astăzi aici ca să mă însoţiţi
şi să mă întăriţi în noua mea slujire. îmi exprim, încă o dată, dragostea şi recu
noştinţa faţă de Prea Fericirea Voastră, care mi-aţi fost Părinte iubitor şi vreau să-mi
rămâneţi Părinte ajutător şi acoperământ ocrotitor, căci, dacă ştiu că mă ocrotiţi,
voi fi în siguranţă şi nu mă voi abate nici de la învăţătură, nici de la slujire. Mi-aţi
fost şi îmi sunteţi model de slujire, Prea Fericirea Voastră, şi îi încredinţez pe
preoţii şi credincioşii acestei eparhii că n-am venit aici ca să mi se slujească, ci eu
să slujesc tuturor şi să* le aduc darurile pe care le-am primit de la Hristos, ca pri
nos înaintea sufletelor lor.
Mulţumesc tuturor celor care m-au întâmpinat astăzi şi rog pe Bunul Dum
nezeu să mă întărească în noua mea slujire în această eparhie. Mărturisesc că ră
mân întru Hristos şi în slujirea Sa, ca prin puterea lui Hristos să săvârşesc aici cele
ce se cer pentru mântuirea credincioşilor. Iar de voi sluji după legea lui Hristos,
să-mi primească Hristos această jertă a slujirii, ca şi eu să mă mântuiesc împreună
cu preoţii şi credincioşii acestei Sfintei Arhiepiscopii a Tomisului".
La ieşirea din Catedrală, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi înalt Prea
Sfinţitul Teodosie au fost întâmpinaţi cu flori de copii şi de un grup de elevi şi pro
fesori de la o şcoală din apropiere, care au adresat înalţilor ierarhi urări de sănătate
şi de bun venit în oraşul lor de pe malul Mării Negre.
în cursul serii, au sosit la Constanţa şi alţi ierarhi ai Sfântului Sinod, precum
şi unii invitaţi din Bucureşti şi din alte oraşe ale ţării, pentru a participa la festivi
tăţile de a doua zi ale instalării noului arhiepiscop al Tomisului.
Instalarea înalt Prea Sfinţitului Teodosie în scaunul de arhiepiscop al
Arhiepiscopiei Tomisului a avut loc a doua zi, 8 aprilie 2001, în Duminica Flo
riilor, în Catedrala din Constanţa, cu hramul "Sf. Apostoli Petru şi Pavel", în ca
drul slujbei Sf. Liturghii, săvârşită de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi un
impresionant sobor de ierarhi ai Sfântului Sinod, înconjuraţi de preoţi şi diaconi.
Slujba Sf. Liturghii şi ceremonia de instalare s-au desfăşurat afară, pe un
podium anume amenajat în acest scop lângă zidul Catedralei, în faţa sitului istoric
cu vestigii din epoca romană, în prezenţa unui mare număr de credincioşi, câteva mii,
cei mai mulţi din Eparhia Tomisului, dar şi din Bucureşti şi din alte părţi ale ţării,
care., au umplut până la refuz această frumoasă piaţetă de pe ţărmul mării, şi au
ascultat cu evlavie slujba de la început până la sfârşit, sfidând frigul şi vântul rece
din acea zi.
Dintre mentorii Sfântului Sinod, alături de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, au participat la slujbă şi la ceremonia de instalare: I.P.S. Mitropolit Teo
fan al Olteniei, I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, P.S. Episcop Gherasim al
Râmnicului, P.S. Episcop Epifanie al Buzăului, P.S. Episcop Calinic al Argeşului,
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P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos, P.S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi
Călăraşilor, P.S. Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei, P.S. Episcop Vincenţiu
Ploieşteanu, Vicar Patriarhal, P.S. Arhiereu Ioachim Băcăoanul, Vicar al Episco
piei Romanului, P.S. Arhiereu Corneliu Bârlădeanul, Vicar al Episcopiei Huşilor,
cărora li s-au alăturat I.P.S. Neofit, Mitropolit de Vidin (Bulgaria), şi I.P.S. Arhie
piscop Lucian Florea.
‘
Au fost prezenţi membri ai Guvernului României, consilieri prezidenţiali,
parlamentari, reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, ai Armatei, dele
gaţi ai autorităţilor locale, conducători de instituţii culturale şi unităţi administra
tive. Au mai luat parte la ceremonie, pe lângă membri ai clerului din Eparhia Tomisului, şi numeroşi oaspeţi şi invitaţi: delegaţi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor şi
altor Centre eparhiale din ţară, profesori de la şcolile teologice, protopopi, stareţi,
monahi şi monahii, studenţi şi elevi, reprezentanţi ai unor fundaţii creştine şi aso
ciaţii de tineret.
La momentul potrivit, după Sfânta Evanghelie, P.S. Episcop Vicar Patriarhal
Vincenţiu Ploieşteanu, Secretarul Sfântului Sinod, a citit, din încredinţarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Ţeoctist, următoarea GRAMATĂ PATRIARHALĂ ŞI
SINODALĂ de-instalare:
f TEOCTIST
DIN M IL A LUI D U M N EZE U ,
M ITROPOLIT A L M U N T E N IE I ŞI D O B R O G E I
Şl PATRIARH AL B ISE R IC II O R TO D O X E R O M Â N E
Prea iubitului cler şi tuturor dreptcredincioşilor creştini din de Dumnezeu
păzită Arhiepiscopie a Tomisului şi tuturor ascultătorilor şi cititorilor acestei
GRAMATE MITROPOLITANE, har şi pace de la Dumnezeu, Cel în Treime lău
dat, iar de la Noi arhipăstorească binecuvântare.
Se cuvine să facem cunoscut tuturor că Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus
Hristos a aşezat în Sfânta Sa Biserică dregătorii şi vrednicii deosebite şi, prin
trimiterea din ceruri, în chipul limbilor de foc, a Prea Sfântului şi de Viaţă
Făcătorului Duh peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli, i-a întărit pe aceştia întru
propovăduirea cuvântului Evangheliei Sale, iar prin punerea mâinilor, într-o
neîntreruptă succesiune de la Sfinţii Apostoli şi până astăzi, pe toţi slujitorii bisericii
îi face vrednici de a fi părtaşi, în multe feluri, aceloraşi daruri şi haruri, în treptele
rânduite, ca diaconi, preoţi şi arhierei.
Ca smerit urmaş al lor în slujirea de Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi
de Patriarh al Bisericilor Ortodoxe Române, văzând că Sfântul Sinod al Bisericii
noastre, în şedinţa sa de lucru din 12 septembrie 2000, prin hotărârea nr. 5076/2.000
a aprobat cererea de retragerea din scaunul de Arhiepiscop al Tomisului a prea
iubitului nostru frate şi împreună slujitor Arhiepiscopul Lucian şi că, începând cu
data de 01 noiembrie 2000, scaunul de Arhiepiscop al Tomisului a rămas vacant;
Călăuzit fiind de îndatorirea sfântă de a nu lăsa această istorică Arhiepiscopie
a Tomi'sului lipsită de canonicescul ei cârmuitor, potrivit celor rânduite de art. 30,
lit. "g" şi art. 130 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
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Ortodoxe Române, cu adresa Noastră nr. 204/2000 am convocat măritul Colegiu
Electoral Bisericesc pentru alegerea noului Arhiepiscop al Tomisului, în ziua de
miercuri, 21 februarie 2001, orele 12,30 la Palatul Patriarhiei din Bucureşti.
Acest Colegiu a ales în scaunul vacant de Arhiepiscop al Tomisului pe Prea
Sfinţitul Dr. Teodosie Snagoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor,
care s-a arătat vrednic de această chemare prin statornicia sa întru dreapta credinţă
şi îmbrăţişarea vieţii monahale în vatra de trăire duhovnicească a Mănăstirii Crasna din judeţul Prahova; prin pregătirea teologică dobândită în Seminarul Teologic
de la Mănăstirea Neamţ, apoi la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti şi la
Birmingham (Anglia); prin vocaţia sa pentru slujirea sfântului altar; prin râvna şi
dăruirea cu care a slujit Biserica în încredinţările care i s-au rânduit în calitate de
cadru didactic la Facultatea de Teologie din Bucureşti unde, în anul 1999 a obţinut
titlul academic de Doctor în Teologie şi unde.a îndrumat activitatea de practică
liturgică a studenţilor aproape opt ani, iar din anul 1994, prin slujirea fară preget
în treapta arhieriei, ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
în înaltele răspunderi încredinţate de Noi în cuprinsul Sfintei Arhiepiscopii a.
Bucureştilor, în demnitatea arhierească de colaborator apropiat, s-a îngrijit cu
competenţă, de împlinirea slujirilor învăţătoare, sfinţitoare şi de conducere, de co
ordonarea lucrărilor cancelariei eparhiale, a activităţii şcolilor de învăţământ teo
logic, de organizarea activităţilor cu caracter social şi filantropic în spitale, peni
tenciare, unităţi militare, azile de bătrâni şi cămine de copii, de participarea şi
prezidarea conferinţelor .preoţeşti, de supravegherea construirii sau restaurării
unor locaşuri de cult, de vizitarea pastorală, din încredinţarea Noastră, a parohi
ilor şi mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Bun cunoscătoral Sfintei Scripturi şi al teologiei şi vorbitor al limbii engleze,
a reprezentat Patriarhia Română la numeroase îiitruniri, simpozioane şi conferinţe
teologice, în ţară şi peste hotare, întru toate dând dovadă de aleasă pregătire teolo
gică şi de bun chivernisitor al treburilor administrative încredinţate, arătând ascul
tare faţă de Sfântul Sinod şi de rânduielile canonice ale Sfintei noastre Biserici.
Sfântul Sinod' potrivit dispoziţiilor art. 10, alin. "e", şi art. 131 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române săvârşind, în ziua
de 22 februarie 2001, examinarea şi cercetarea canonică a alegerii noului Arhie
piscop, făcută de Colegiul Electoral Bisericesc în ziua de 21 februarie 2001, a
constatat că alegerea Prea Sfinţitului Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor
Teodosie Snagoveanul în scaunul vacant de Arhiepiscop al Tomisului s-a împlinit
cu păzirea rânduielilor canonice şi legale bisericeşti.
în urma mijlocirii Sfântului Sinod, Prea Sfinţitul Episcop-Vicar al Arhiepis
copiei Bucureştilor Teodosie Snagoveanul a fost recunoscut în funcţia de Arhie
piscop al Arhiepiscopiei Tomisului prin Decretul. Preşedintelui României nr. 135
din martie 2001.
Astăzi, duminică, 25 martie 2001, la sărbătoarea Bunei Vestiri, în Catedrala
Arhiepiscopală din Municipiul Constanţa, cu hramul "Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel", după rânduielile tradiţionale bisericeşti, Noi, Teoctist, Mitropolit al Mun
teniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, înmânăm înalt Prea
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.Sfinţitului Teodosie Petrescu cârja arhipăstorească şi îl aşezăm în scaunul de
Arhiepiscop al Tomisului. •
Pe temeiul celor arătate mai sus, al Sfintelor Canoane şi al prevederilor
cuprinse în art. 131 din Statutul pentm organizarea şi funcţionarea Bisericii Orto
doxe Române, Noi Teoctist, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bi
sericii Ortodoxe Române, facem cunoscut tuturor această Gramată Mitropolitană
şi dăm alesului Arhiepiscop, înalt Prea Sfinţitului Teodosie, împuternicirea cano
nică de păstorire ca Arhiepiscop al de Dumnezeu păzitei Arhiepiscopii a To
misului, cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această
Sfântă Arhiepiscopie, drept mărturie că înalt Prea Sfinţia Sa, dobândind juris
dicţia de Arhiepiscop al Tomisului are darul şi puterea de a aşeza după rânduielile
Sfintei noastre Biserici Dreptmăritoare de Răsărit şi după legile ţării: citeţi,
cântăreţi, ipodiaconi, diaconi, preoţi şi protopopi la toate bisericile din Arhiepis
copia înalt Prea Sfinţiei Sale, stareţi şi stareţe, egumeni şi egumene la mănăstiri
şi schituri, şi de a rândui toate câte i se cuvin ca ierarh, spre zidirea duhovnicească
a turmei sale. '
.
/
Din partea înalt Prea Sfinţiei Sale aşteptăm cinstire şi ascultare către Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iubire de neam, precum şi neobosită şi jertfelnică lucrare pastorală, misionară şi filantropică, grijă pentm promovarea
învăţământului teologic şi religios, înţelepciune şi dragoste faţă de. clerul şi dreptcredincioşii creştini şi părintească îndrumare a tineretului ortodox, facându-se
tuturor călăuză întru păstrarea *neştirbită a dreptei credinţe şi a rânduielilor
Bisericii noastre străbune.
Aşadar, tuturor celor din cinul preoţesc şi călugăresc, precum şi tuturor dreptcredincioşilor din de Dumnezeu păzită Arhiepiscopie a Tomisului, le recomandăm
cu toată căldura şi dragostea pe înalt Prea Sfinţia Sa Arhiepiscopul Tomisului
Teodosie, drept chiriarh al lor, povăţuindu-i să-l întâmpine cu dragoste, sâ-1
cunoască şi să-l cinstească, plecându-i-se cu toată voia şi arătându-i în toate
împrejurările sprijin şi împreună-lucrare întru împlinirea îndatoririlor lor de buni
fii ai Bisericii şi ai ţării noastre.
Cunoscând însufleţirea cu care slujitorii şi credincioşii din ţinuturile dobro
gene, au întâmpinat întotdeauna cuvântul întâistătătorilor Bisericii Noastre şi al
ierarhilor lor, îi povăţuim pe toţi cu părintească dragoste ca, sub cârmuirea noului
lor arhipăstor şi împreună cu ceilalţi ierarhi din de Dumnezeu păzită Mitropolie a
Munteniei şi Dobrogei, să păstreze unitatea dreptei noastre credinţe, vieţuind în
pace şi în bună înţelegere ca fii adevăraţi ce cred în Hristos şi "întru una, sfântă,
sobornicească şi apostolească Biserică".
încredinţăm pe noul Arhiepiscop al Tomisului milostivirii Bunului Dum
nezeu, rugăciunilor Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat şi ocrotitorul româ
nilor, Sfinţilor Mucenici Zotic, Atal, Camasis şi Filip de la Niculiţel, Sfinţilor
Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman din Dobrogea, Sfinţilor Ierarhi Bretanion şi
Teotim ai Tomisului, tuturor Sfinţilor ştiuţi şi neştiuţi care s-au nevoit pe pământul
binecuvântat al Dobrogei.
îl încredinţăm, de asemenea, pe înalt Prea Sfinţia Sa, rugăciunilor cucerni
cilor preoţi din parohii, cu care va purta jugul misiunii, rugăciunilor neîncetate ale
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călugărilor şi călugăriţelor din mănăstiri, precum şi rugăciunilor binecredinciosului popor al lui Dumnezeu din Dobrogea, faţă de care înalt Prea Sfinţitul Arhie
piscop Teodosie este chemat să arate dragoste neîncetată şi jertfa neprecupeţită.
Şi astfel, cu un cuget şi o inimă, să preamărim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul
Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită. Amin!
Dată în reşedinţa Noastră patriarhală din Bucureşti la 24 martie 2001, cel
dintâi an al celui de al treilea mileniu creştin şi în cel de al cincisprezecelea an al
Arhipăstoririi Noastre ca Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române".
fT E O C T IS T

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
în continuare, Domnul Victor OpaSchi, consilier prezidenţial, a citit Decretul
Prezidenţial nr. 135 din 23 martie 2001, de recunoaştere a înalt Prea Sfinţitului
Teodosie în funcţia de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, şi Mesajul de înaltă
cinstire şi consideraţie adresat cu acest prilej de Preşedintele României, Domnul
Ion Iliescu, ierarhilor şi clerului Bisericii Ortodoxe Române, cu următorul cuprins:
"Prea Fericite Părinte Patriarh,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Ierarhi, membri ai Sfântului Sinocl,
Onorată, asistenţă,
îmi face o deosebită plăcere, şi folosesc acest important prilej din istoria
prezentă a Bisericii Ortodoxe Române, instalarea noului arhiepiscop al Tomisului,
precum şi momentul profund trăit astăzi de întreaga creştinătate, Intrarea Dom
nului în Ierusalim, pentru a exprima întreaga consideraţie pentru ierarhii şi sluji
torii Bisericii naţionale.
Prin tot ceea ce a întreprins în cei 11 ani ce au trecut de la revoluţia din
decembrie 1989, Biserica Ortodoxă Română a dovedit că ştie să facă faţă preface
rilor social-economice, dar şi de mentalitate care au apărut inevitabil în procesul
trecerii de la totalitarism la democraţie, aflându-se mereu, prin slujitorii săi, în
mijlocul şi alături de fiii ei, de cetăţenii noştri. Misiunea ei, slujirea lui Dumnezeu
şi a oamenilor, a continuat cu stăruinţă, extinzându-se de la apărarea credinţei
strămoşeşti şi protejarea valorilor inestimabile ale patrimoniului spiritual-cultural
în anii regimului totalitar, la implicarea, potrivit misiunii ei, în programele de asis
tenţă religioasă şi socială, în ajutorarea celor aflaţi în nevoi din cele mai diferite.
Şi dacă Patriarhia Ecumenică deţine un primat de onoare al slujirii în lumea
ortodoxă, nu exagerăm când afirmăm că Biserica Ortodoxă Română deţine acum,
la începutul mileniului al III-lea, un primat al înţelepciunii, prin receptarea nevoii
de înţelegere, comunicare şi dialog. Ne referim în acest context, pe de o parte, lă
vizitele întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe la Bucureşti şi în întreaga ţară, la
prima vizită a unui episcop al Romei într-o ţară ortodoxă, după mai bine de un mi
leniu, la dialogul cu organismele ecumenice europene şi internaţionale, cu Bise
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ricile ortodoxe, iar pe de altă parte, la înţelegerea nevoilor spirituale şi culturale
ale poporului nostru aflat în vatra ţării sau în afara ei, în Republica Moldova,
Ungaria şi Iugoslavia, sau în alte părţi ale lumii, la sprijinirea eforturilor de inte
grare europeană şi nord-atlantică a ţării noastre.
Nu este de mirare faptul că, deşi se bucură de cea mai mare credibilitate
morală în faţa naţiunii, Biserica a fost şi este ţinta unei campanii concertate şi in
teresată de calomniere, pentru că, a ataca persoana, prin tot felul de născociri
aberante, nu înseamnă exprimarea unei opinii în spiritul libertăţilor democratice,
ci a ponegri şi a destabiliza în final încrederea concetăţenilor în instituţia Bisericii.
Am apreciat întotdeauna înţelepciunea cu care Prea Fericitul Patriarh Teoctist
a ştiut să se înconjoare de vrednici colaboratori, oameni tineri şi de certă valoare
intelectuală şi morală, înţelegâd nevoia de a da Bisericii oameni potriviţi pentru
nevoile ei de mâine. Iată, astăzi, înalt Prea Sfinţitul Teodosie primeşte de la prede
cesorul său, vrednicul arhiereu, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Lucian, cu bine
cuvântarea Prea Fericitului Patriarh Teoctist, destinele spirituale ale Arhie
piscopiei Tomisului, una dintre cele mai importante eparhii ale Bisericii Ortodoxe
Române, prin vechimea mărturiilor creştine şi ale organizării bisericeşti.
Incilt Prea Sfinţite Arhiepiscop Teodosie,
începeţi de azi o nouă slujire, după cei şapte ani de formare arhierească,
alături de Prea Fericitul Patriarh Teoctist, în demnitatea de episcop vicar al Arhie
piscopiei Bucureştilor, perioadă de acumulare a unei bogate experienţe. Suntem
convinşi că aceasta vă va fi de un real folos în noua demnitate în care aţi fost ales
de Colegiul Electoral Bisericesc, pentru că de astăzi începeţi să păşiţi pe drumul
străbătut acum două mii de ani de Sfântul Andrei, Apostolul românilor, şi de uce
nicii săi, ca şi continuator al ierarhilor acestor locuri de început al creştinismului
românesc, consemnat încă din secolul al III-lea.
Alături de toţi cei care v-au ales şi v-au aşteptat cu bucurie, avem speranţa că
vă veţi afla la înălţimea misiunii şi slujirii înaintaşilor înalt Prea Sfinţiei Voastre.
Adresându-vă felicitările noastre, gândurile de sănătate şi de îndelungată slu
jire, îndreptăm rugămintea noastră către Prea Fericitul Patriarh Teoctist şi către
toţi membrii Sfântului Sinod, către preoţii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Româ
ne, de a primi în aceste zile de pregătire sufletească pentru întâmpinarea luminii
sfinte a învierii Mântuitorului Hristos, expresia deplinei noastre consideraţiuni".
ION ILIESCU,
' Preşedintele României

După citirea Gramatei de instalare şi a Decretului de recunoaştere, urmat de
prezentarea Mesajului transmis de Preşedintele României, cu frumoase aprecieri
pentru lucrarea Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist a înmânat înalt Prea Sfinţitului Teodosie cârja arhiepiscopală şi însemnele
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arhiereşti (engolpionul şi crucea), apoi a adresat noului arhiepiscop,'clerului şi
credincioşilor Arhiepiscopiei Tomisului şi întregii asistenţe, următoarea cuvântare:
"înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Domnule Consilier Prezidenţial\
Domnule Ministru al Culturii şi Cultelor,
Domnule Secretar de Stat la Secretariatul de Stat. pentru Culte,
înalte autorităţi centrale şi locale,
Prea Cucernici şi Prea Cuvioşi Părinţi,
Iubiţi credincioşi şi credincioase,
Iubite Frate şi Părinte Teodosie, cu încrederea Măritului Colegiu Bisericesc
şi cu vrerea Sfântului Sinod, aţi fost ales canonic, iar astăzi cu îndreptăţirile lega
le, relevant şi generos venite din partea conducerii de Stat, primind şi cârja păsto
rească, iată, sunteţi gata să păşiţi acum în tronul arhiepiscopal al acestui colţ atât
de frumos, de ţară, care este Dobrogea.
Cuvântul meu aproape nu ar mai putea cuprinde mai mult decât cele ce s-au
aşezat la inima şi în sufletul înalt Prea Sfinţiei Voastre din Gramata noastră în cali
tate de Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei. împreună cu o coroană de ierarhi ai
Sfântului Sinod, din toate colţurile ţării, la care s-a alăturat şi înalt Prea Sfinţitul
Mitropolit Neofit de la Vidin, din sudul Dunării, Vă aduc'mărturia preţuirii pe care
V-o poartă credincioşii, preoţii şi vieţuitorii mănăstirilor din Dobrogea, care Vă
însoţesc, iată, cu multă dragoste şi bucurie la ceremonia de astăzi. De acolo, de pe
colina Sfintei Patriarhii din Bucureşti, poposiţi astăzi aici, la malul Mării celei
mari, cu o experienţă şi cunoştinţe teologice remarcabile, încât cuvântul meu
aproape că n-ar mai putea cuprinde altceva decât cele ce s-au aşezat deja la inima şi
în sufletul înalt Prea Sfinţiei Voastre, ca îndatoriri canonice şi pastorale de actua
litate pentru Biserica noastră.
Din prezenţa preoţimii, a vieţuitorilor mănăstirilor şi a credincioşilor dobro
geni, ca şi a celor veniţi din Bucureşti, Vă daţi seama de câtă importanţă se bucură
acest scaun arhiepiscopal întemeiat aici de Sfântul Apostol Andrei. Este o minune
dumnezeiască, iubiţii mei fraţi şi surori în Domnul, că noi, românii, ne-am bucu
rat de atâta dar dumnezeiesc ca să slujim şi să fim continuatorii predicii Sfântului
Apostol Andrei - cel întâi chemat. Dacă el a fost întâi chemat de Mântuitorul la
apostolat, suntem îndatoraţi a nu uita că şi chemarea noastră, la creştinism, a stră
moşilor noştri daco-romani, a fost printre cele dintâr. De atunci ne-am înscris o
istorie nemuritoare începând chiar din acest loc, pe care ne aflăm acum, pe malul
Mării Negre. Privind de aici talazurile ei, oglindirile şi răsfăţarea razelor soarelui
în apa mării, parcă vedem aievea, în aceste momente solemne, cu ochii sufletului
şi ai minţii noastre, imaginea Apostolului Andrei venind spre noi din părţile Bi
zanţului, de altădată, ca să aducă strămoşilor noştri din această parte de lume, în
Sciţia Mică, vestea învierii lui Hristos. Căci acest lucru îl avem noi în primul rând,
a mărturisi neîncetat, ierarhii şi slujitorii Sfintelor altare, dar şi credincioşii, ade
vărul învierii Mântuitorului Iisus Hristos.
Veţi păstori aici acest ogor apostolic, unde se cunosc încă din secolul al III-lea
ierarhi sfinţi şi neînfricaţi mărturisitori ai credinţei ortodoxe,, chiar atunci când
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aceasta se clătina din cauza ereziilor. Dar nici vremurile noastre nu sunt scutite de
aceste zguduiri ale credinţei celei adevărate. în apărarea Ortodoxiei ne stau m ăr
turie deciziile celor şapte Sinoade Ecumenice şi locale, la care erau prezenţi şi
marii părinţi ai Bisericii Tomitane, spre a călăuzi creştinătatea pe drumul credinţei
şi a întări astfel dumnezeiasca Ortodoxie. Timpul, cerinţele duhovniceşti şi expe
rienţa Bisericii, care s-a răspândit şi a dobândit neîncetată înţelepciune, au făcut
ca fiecare Biserică naţională să aibă Sinodul ei îndreptător şi să fie neîncetat de-a
lungul secolelor, glasul Bisericii celei vii.
Deşi suntem un trup în credinţă, în răspunderile noastre, după cuvântul Sfân
tului Apostol Pavel, totuşi, Hristos i-a dat petunii să fie apostoli, pe alţii binevestitori, pe alţii păstori şi învăţători (Efes. 4, 11). Aceste trepte de slujire le rân
duieşte şi le veghează Biserica naţională prin Sfântul Sinod, ca fiecare dintre noi
îndeplinindu-le cu iubire şi bucurie în Duhul Sfânt, sa greştem neîncetat în lucra
rea de slujire a Bisericii, spre zidirea trupului lui Hristos.
O
primă îndatorire pe care o avem noi, ierarhii, este ca orice gând al nostru,
orice pas al nostru, orice început de faptă, să se afle în lumina Sfântului Sinod,
care nu poate să greşească. Lucrând împreună, aducem chezăşie nebiruită a uni
tăţii şi comuniunii noastre şi a roadelor ostenelilor noastre pastorale. Şi aceasta, cu
atât mai mult cu cât astăzi sunteţi chemat, înalt Prea Sfinţite Teodosie, la o res
ponsabilitate directă şi înfricoşată, atât în faţa lui Dumnezeu cât şi a oamenilor.
Astăzi, Biserica ne cheamă la înviorarea acelor trepte şi slujiri pastorale, care
să răspundă cerinţelor actuale ale lucrării noastre, cunoscând că aceleaşi rătăciri
şi erezii de pe vremea sfinţilor noştri înaintaşi, frământă şi acum sub forme neaş
teptate sufletele credincioşilor. Iar bunii şi harnicii fii ai Dobrogei nu sunt scutiţi
nici ei d6 această tulburare, căci acest oraş de pe malul mării, această poartă a
ţării, aduce neîncetat şi lucruri bune şi folositoare, dar şi mai puţin folositoare sau
de-a dreptul vătămătoare de suflet. Drept urmare, suntem chemaţi să îndreptăm
orice formă strâmbă de credinţă, fiindcă de aceea ne numim Biserică Ortodoxă,
pentru că păstrăm credinţa şi slăvirea dreaptă a lui Dumnezeu. Aveţi, aşadar, în
faţâ, un ogor. duhovnicesc însetat de "apa cea vie" (Ioan 4, 10) a Cuvântului lui
Dumnezeu, dar şi acel ogor al "fraţilor mai mici" (Mat. 25, 40) ai lui Hristos,
orfani, bătrâni, bolnavi trupeşte şi sufleteşte, care aşteaptă samariteanul cel m i
lostiv. Cunoscându-Vă râvna prisos'itoare pe tărâmul acestei slujiri, precum şi da
rul cuvântului, suntem încredinţaţi că Veţi îndrepta barca-pastorală mai la adânc.
Am ascultat, câteva clipe mai înainte, gânduri exprimate de Preşedintele ţării
la adresa Bisericii noastre din ultimii zece ani, privitoare la unitatea de gândire şi
de lucrare a Sfântului Sinod. Sunt principii de mare însemnătate pentru misiunea
Bisericii, ca factor de echilibru într-o societate atât de fragilă, atât pe plan econo
mic cât şi pe cel moral. Nu avem o îndatorire mai frumoasă, mai practică, mai
aducătoare de foloase sufleteşti decât aceea de comuniune sfântă a lucrării noastre
sinodale, comuniune de gândire şi de faptă, izvorâtă din Prea Sfânta Treime. Din
treapta răspunderii noastre ierarhice noi dăm, prin această conlucrare în iubire,
pildă cleiului şi credincioşilor că avem un singur glas, după cum avem un singur
Sinod, o singură Biserică, adică o singură drept măritoare adunare, cum se expri
mau Părinţii noştri. De aceea, strădaniile din eparhiile noastre oglindesc iubirea în
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Duhul Sfânt, acest duh de frăţietate care pe cele de lipsă le împlineşte. Aşa devine
o Biserică actuală, aşa devine o Biserică rodnică, şi împreună cu celelalte Biserici,
căci nici Ortodoxia nu se poate dezvolta numai pe naţiuni, ci în comuniune cu în
treaga Ortodoxie, pentru că aceasta comuniune se înalţă până la tronul Prea Sfin
tei Treimi.
Vă aşteaptă aici şi o frumoasă lucrare de asistenţă socială, iar înalt Prea
Sfinţia Voastră aveţi harisma împlinirii acesteia, pe care am cunoscut-o şi de care
s-au bucurat slujitorii şi credincioşii din Arhiepiscopia Bucureştilor. Vedeţi de pe
acum sufletele deschise, curate ale fiilor acestor binecuvântate zări ale ţării. Ca cel
care am cunoscut şi slujit şi în alte ţinuturi strămoşeşti, cer îngăduinţa să aduc
mărturia evlaviei specifice dobrogenilor legaţi de Ortodoxie. Parcă ceva din firea
lor, din credinţa lor, se adânceşte înapoi pe firul istoriei până la Sfântul Apostol•
Andrei, Părintele spiritual al poporului român. Peştera în care el s-a sălăşluit, a
devenit o frumoasă mănăstire, adeverind statornicia în credinţă a strămoşilor noş
tri daco-romani, pe cale apostolică, prin graiul şi fapta apostolică. Ca şi ceilalţi
Apostoli, şi Sfântul Andrei a predicat, a umblat pe jos, cu smerenia îmbrăcămintei
până la simplitatea cuvântului Evangheliei, direct la sufletul credincioşilor. Măr
turie stă tezaurul nemuritor existent, şi nu de a juns de îngrijit şi de preţuit, în ves
tigii creştine, altare, morminte de martiri, sfinte moaşte, care ne întâmpină aici, cu
numeroasele cetăţi păstrătoare ale acestor comori. Există încă şi altele care aşteap
tă să fie descoperite în lumina şi vrednicia Sfinţilor. Veţi avea şi în această privin
ţă o mângâiere rară şi o încredinţare, că orice pas făcut pe pământul acesta sfânt
aminteşte de prezenţa şi jertfa creştină din primele secole, care îmbogăţesc cultura
şi istoria noastră românească în totalitatea ei.
Acum, când înalt Prea Sfinţia Voastră şi noi, cu toţii, am intrat în acest
Ierusalim al străvechiului Tomis, capitala celorlalte cetăţi multiseculare dintre
Dunăre şi Mare, ne-a însoţit binecuvântarea lui Dumnezeu şi rugăciunile înain
taşilor înalt Prea Sfinţiei Voastre, care au păstorit credincioşii acestor plaiuri. în
dipticele locului, sunteţi cel de-al cincilea ierarh al acestei eparhii, reînfiinţată în
1923. Aveţi, deci, predecesori de mari vrednicii, misionari, ctitori de biserici, pur
tători şi biruitori ai suferinţelor pentru Hristos, Care le-a dăruit cununa vieţii celei
veşnice. Dintre aceştia, îi amintesc doar pe primul episcop Ilarie, care a zidit re
şedinţa episcopală, şi pe episcopul martir Chesarie Păunescu, nevoit a-şi părăsi re
şedinţa de aici şi a se aşeza în municipiul Galaţi. Chipul său este pururea viu în
sufletul meu şi a altor ierarhi, care am făcut studiile celor opt ani de seminar la
Mănăstirea Cernica. Ca director şi profesor, ne-a format în ascultare şi statornicie,
în smerenie şi devotament pentru Biserică.
Aveţi, aşadar, călăuze vrednice, aveţi mărturii puternice la care se adaugă
tinereţea şi nepreţuitul sprijin al clerului, al bunilor credincioşi, al nostru, al Sfân
tului Sinod, şi mai cu seamă veţi păstra imaginea de astăzi a Bisericii noastre stră
moşeşti, cea a fiilor ei, care simt inima ierarhului activ, a ierarhului dornic să cu
noască realităţile la faţa locului, spre a le afla îndreptarea.
Trebuie să ştiţi, fraţii mei, că Părintele Arhiepiscop Teodosie, pe care îl
instalăm astăzi, nu este iubitor de birou sau de jilţul de la catedrală, ci este râvnitor, gata a se întâlni cu preoţii şi credincioşii, cu obştile sfintelor mănăstiri. Este
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doritor să deschidă multe inimi şi multe porţi, ca să ducă peste tot mesajul Bi
sericii; să mângâie orfanii, bătrânii*şi bolnavii. Dumnezeu a rânduit să se împle
tească aici tinereţea cu experienţa ierarhică şi cu evlavia dumneavoastră, a ogoru
lui duhovnicesc cel rodnic al Dobrogei.
în numele Sfanţului Sinod şi al Colegiului Electoral Bisericesc, vă conduc
acum, înalt Prea Sfinţite Teodosie, şi vă aşez în tronul Arhiepiscopiei Tomisului, pen
tru a păstori Biserica din Dobrogea cu dragoste, cu pace şi cu râvnă neîmpuţinată.
Pe Stăpânul şi Arhiereul nostru, Doamne, îl păzeşte întru mulţi ani!"
Cu aceste cuvinte, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist l-a condus şi l-a
aşezat pe noul arhiepiscop în jilţul arhieresc, pronunţând tradiţionalul "Vrednic
este!", repetat de trei ori de întreaga asistenţă, însufleţită de solemnitatea momen
tului. A urmat cea dintâi binecuvântare dată credincioşilor de înalt Prea Sfinţitul
Teodosie, în calitate de chiriarh al locului, şi primul imn arhieresc cântat de corul
catedralei pentru noul arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului.
Gânduri de îmbărbătare pentru noul arhiepiscop a transmis, cu prilejul
instalării, şi Primul Ministru al Guvernului, Domnul Adrian Năstase, prin Mesajul
citit de Domnul Laurenţiu Tănase, secretar de stat la Ministerul culturii şi cultelor,
având următorul cuprins:
"înalt Prea Sfinţia Voastră,
Vă mulţumesc pentru amabila invitaţie pe care mi-aţi adresat-o de a lua parte
la instalarea înalt Prea Sfinţiei Voastre ca arhiepiscop al Tomisului, eveniment de
mare însemnătate pentru întreaga Biserică Ortodoxă din ţara noastră. Regret însă
că obligaţii guvernamentale importante, obligaţii contactate înainte de primirea
invitaţiei înalt Prea Sfinţiei Voastre, mă împiedică să-i dau curs.
Vă felicit din toată inima, înalt Prea Sfinţite Arhiepiscop Teodosie, pentru în
crederea pe care Colegiul Electoral Bisericesc va acordat-o şi vă doresc arhipăstorire îndelungată cu,roade bogate.
Este bine cunoscut faptul că Arhiepiscopia Tomisului are o îndelungată şi
bogată istorie, fiind, de altfel, prima episcopie atestată pe teritoriul României încă
din secolul al IV-lea. De asemenea, se ştie că episcopii tomitani de acum 1600 de
ani au fost teologi învăţaţi, dintre care cel mai cunoscut este Teotim I, trecut de
altfel în rândul sfinţilor.
Va trebui, înalt Prea Sfinţite Arhiepiscop, să fiţi la înălţimea acestor tradiţii.
Sunt convins, însă, că înalt Prea Sfinţia Voastră dispuneţi de pregătirea teologică
necesară, sunteţi doctor în teblogie, de experienţă administrativă, aţi ucenicit
atâţia ani, ca episcop vicar, pe lângă Prea Fericitul Patriarh Teoctist, pentru a face
să înflorească viaţa religioasă pe plaiurile dobrogene. Sunt, de asemenea, convins
că sub îndrumarea înalt Prea Sfinţiei Voastre, Arhiepiscopia Tomisului, ca de alt
fel întreaga Biserică Ortodoxă Română, se va implica şi mai mult în răspândirea
şi trăirea valorilor creştine nu numai în Biserică, ci şi în întreaga societate.
Aceasta a fost o misiune de veacuri a Bisericii noastre străbune. Astăzi, poate mai
mult ca oricând, este nevoie ca principiile moralei creştine să pătrundă în toate
straturile societăţii, să guverneze relaţiile dintre oameni, astfel ca acestea să fie
pătrunsă de duhul iubirii aproapelui, al solidarităţii, al respectului faţă de celălalt.
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Biserica, în primul rând prin slujitorii ei, trebuie să-şi asume cu tot mai multă răs
pundere misiunea ei caritativă de ajutorare a săracilor, a bolnavilor* şi a tuturor
celor aflaţi în dificultate.
înalt Prea Sfinţite Teodosie,
Ţinuturile dobrogene sunt locuite şi de alfe etnii sau de credincioşi de altă
confesiune, care trăiesc de veacuri în pace şi în bună armonie, fapt cunoscut şi
apreciat şi peste hotare. Sunt convins că înalt Prea Sfinţia Voastră, ca cel mai im
portant lider religios din zonă, veţi continua şi dezvolta acest climat ecumenic.
Cu aceste gânduri şi asigurarea, pe care v-o transmit şi pe această cale, că
Guvernul României va sprijini şi în viitor pe toate planurile, inclusiv cel material,
Eparhia Tomisului, ca şi întreaga Biserică Ortodoxă, precum şi celelalte culte reli
gioase, vă doresc, înalt Prea Sfinţia Voastră, sănătate, viaţă îndelungată şi multe
succese în importanta demnitate la care aţi fost chemat”.
ADRIAN NĂSTASE
Prim Ministru al Guvernului

Cu bucurie şi nădejde s-a adresat înalt Prea Sfinţitului Teodosie şi Domnul
acad. Răzvan Teodorescu, ministrul culturii şi cultelor, asigurându-1 de tot spri
jinul său şi al ministerului pe care-1 conduce în noua misiune ce i s-a încredinţat.
Sentimente de dragoste şi preţuire pentru noul arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Tomisului au exprimat şi înalt Prea Sfinţitul Neofit, Mitropolit de Vidin (Bulgaria), şi
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Lucian Florea, care a păstorit această eparhie din anul
1990 până la 23 septembrie 2000, când s-a pensionat, urându-i cele mai frumoase
gânduri de bună sporire în lucrarea pe care de astăzi înainte o are de îndeplinit.
Profund emoţionat, din jilţul arhieresc, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop
Teodosie a mulţumit Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi ierarhilor Sfântu
lui Sinod, precum şi celor care i-au transmis mesaje de îmbărbătare şi au onorat cu
prezenţa la ceremonia instalării sale în străvechiul scaun vlădice&c al Tomisului,
spunând următoarele:
"Prea Fericite Părinte Patriarh,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Distinşi reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale,
Iubiţi credincioşi,
A fost voia lui Dumnezeu ca să fiu întâmpinat în cetatea Tomisului chiar în
această zi, în Duminica Floriilor, când Mântuitorul Hristos a fost întâmpinat în ce
tatea Ierusalimului de mulţimile cu «tâlpări în mâini care strigau: "Osana, întru cei
de sus! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!" (Mat. 21, 9). Urmă
toarele două săptămâni, pe care le începem astăzi, cum ştiţi, sunt cele mai impor
tante din anul liturgic. Săptămâna Patimilor, care ne înfăţişează în modul cel mai
profund slujirea arhierească a Mântuitorului Hristos, şi apoi, Săptămâna Lumi
nată, care ne dezvăluie izbânda vieţii asupra morţii, care ne arată că în cruce există
şi razele biruinţei.
9 - B. O. R. 1-6/2001
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în această zi aleasă şi slăntă, când am primit toiagul de arhipăstor al acestei
eparhii, gândul meu se uneşte cu gândurile celor care l-au întâmpinat pe Domnul
Hristos în Ieruslaim, şi se uneşte, apoi, cu gândurile femeilor mironosiţe care l-au
însoţit pe Mântuitorul spre patimile Sale cele de bună voie asumate. Gândul şi inima
mea, postirea şi toată slujba din săptămâna aceasta, la care voi lua parte, se unesc,
aşadar, cu patimile Domnului nostru Iisus Hristos.
îmi încep, de’ci, păstorirea cu această pecete a jertfei lui Hristos, jertfa pe care
trebuie să o purtăm şi noi arhiereii. Ea îmi va fi scut de nădejde şi de întărire în
misiunea ce am de îndeplinit. Acesta este marele privilegiu pe care îl are orice ie
rarh al Bisericii Mântuitorului Hristos, de a fi slujitorul tuturor. Aşa doresc şi cu să
slujesc. Nu doar învăţându-i pe alţii şi cerându-le să slujească, ci să fiu eu însumi
slujitor, venind în întâmpinarea tuturor aşteptărilor preoţilor şi credincişilor din
această eparhie.
Iubiţi părinţi şi iubiţi vieţuitori de la sfintele mănăstiri din Arhiepiscopia
Tomisului, sunteţi puterea arhieriei mele, căci împreună vom semăna cuvântul lui
Dumnezeu înaintea credincioşilor. De aceea, vă cer să lucrăm împreună, să
mergem împreună la patul de suferinţă al bolnavilor, să fim alături de copiii orfa
ni, să-i mângâiem pe cei lipsiţi de ajutor, să-i slujim, deci, împreună pe toţi, să ne
facem tuturor toate, ca pe toţi să-i dobândim (I Cor. 9, 12). încât cuvintele
semănate de Mântuitorul Hristos prin Sfânta Sa Evanghelie, prin sfintele slujbe,
prin toate învăţăturile ce se rostesc în sfintele biserici, nu doar să pătrundă în su
fletele tuturor, ci şi roadă să aducă. Să păşim, aşadar, cu curaj la împlinirea voii
lui Dumnezeu, pentru că nu cel ce vorbeşte, ci cel ce împlineşte este al lui Hristos.
Iar Mântuitorul Hristos ne doreşte şi ne aşteaptă pe toţi în împărăţia Sa.
împărăţia lui Hristos începe din viaţa aceasta, unde El a întemeiat Biserica Sa,
"stâlp şj temelie a adevărulu" (I Tim. 3, 15). Şi Biserica întemeiată de Mântuitorul
Hristos este alcătuită din noi toţi, slujitori şi credincioşi. Iată, Biserica este prezentă
astăzi plenar aici, la Tomis, prin ceata arhiereilor, prin soborul preoţilor şi diaconilor
şi prin adunarea credincioşilor. Aceasta face ca în inimile noastre să înmugurească,
cum au înmugurit aceste stâlpări pe care le purtăm în mâini, ca semn al primăverii,
virtuţile care ne unesc cu Dumnezeu. Şi atunci pacea lui Hristos va fi cu noi, şi vom
merge cu puterea lui Hristos către uşa împărăţiei Sale, ca El să ne spună, şi la ple
carea diq viaţa aceasta, cum ne-a spus astăzi: "Binecuvântaţi sunt cei ce vin în
numeje Domnului!". Toţi suntem chemaţi, în numele Domnului, să mergem în îm
părăţia lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să dobândim mântuirea în sufletele
noastre!
Onorată asistenţă,
Mă bucur că mi-a fost dat să păstoresc, peste ţinuturi cu puternice tradiţii
strămoşeşti, unde evlavia creştină a înllorit din cele mai îndepărtate timpuri. Te
ritoriul acestei eparhii - Dobrogea, cu oraşul Constanţa (străvechiul Tomis) oferă numeroase mărturii despre începuturile formării poporului român şi despre
vechimea vieţii şi organizării noastre bisericeşti. Urmele martirilor, cunoscuţi
astăzi din ce în ce mai mult, care au -răspândit în aceste părţi creştinismul, cu
preţul vieţii lor, precum şi activitatea "călugărilor sciţi" şi a ierarhilor.din eparhia
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Tomisului, vestiţi apărători ai dreptei credinţe, deschid noi perspective pentru
înţelegerea procesului de romanizare a populaţiei autohtone şi de asimilare şi
încreştinare a migratorilor care s-au abătut în spaţiul danubiano-pontic. Pe lângă
scaunul episcopal de la Tomis, al cărui titular a purtat uneori şi rangul de mitro
polit, este atestată existenţa în această regiune şi a altor scaune episcopale. Un ie
rarh de la Tomis, reprezentând viaţa religioasă şi ţinuturile noastre, a participat la
primul Sinod ecumenic de la Niceea (325), iar urmaşi ai săi în acest scaun au fost
prezenţi, în secolele IV-VI, la alte sinoade ecumenice şi locale şi au purtat cores
pondenţă cu mari personalităţi teologice ale vremii. Pentru prestigiul ierarhilor ei,
care s-au.afirmat prin cultura lor teologică şi prin râvna lo^ pastorală, această
eparhie a fost ridicată în secolul al Vl-lea la rangul de arhiepiscopie autocefală.
In această vatră de istorie, plină de vestigii ale vieţii strămoşilor noştri, de
inscripţii şi monumente dăltuite în piatră, de bazilici şi martiricoane, peste care s-a
aşternut stăpânirea lui Mircea cel Bătrân, domn peste ambele maluri ale Dunării,
până la Marea cea Mare, iată, ne regăsim acum cu sufletele încălzite de atmosfera
luminoasă a zilei de astăzi. Privind cu preţuire şi respect spre aceste valori din tre
cutul poporului nostru, ne adapăm din ele şi căutăm fiecare să ni le sădim în
suflet, pentru a le avea temei în lucrarea noastră comună pusă în slujba binelui
obştesc, a societăţii din care facem parte.
îndreptându-ne cu gândul către iluştrii noştri predecesori care au păstorit
aceste locuri în decursul veacurilor, îi vedem bucurându-se împreună eu noi la
marele praznic de astăzi. Saltă şi se veseleşte în ceruri întregul şir de ierarhi tomitani, păstrători neînfricaţi ai dreptei credinţe, unii trecuţi între sfinţi, alături de
ceata martirilor din Dacia pontică. în rândul lor găsim pe Bretanion, care a înfrun
tat pe împăratul Valens, sprijinitorul ereziei ariene, pe Teotim I, mare cărturar şi
misionar, şi pe alţi străluciţi arhiepiscopi ai Tomisului. La aceştia se adaugă marea
ceată de ierarhi itineranţi, care, în vremurile de restrişte, după pustiirea Tomisului,
aii continuat lucrarea lor de apostolat în cetatea de la Tropaeum Traiani şi în alte
centre de viaţă creştină, despre care adeveresc mărturiile istorice şi arheologice.
Lor li se alătură şiragul de arhiepiscopi şi mitropoliţi ai Vicinei, din veacurile ur
mătoare, care au dus mai departe lumina credinţei şi au pus început primei mitro
polii a Ţării Româneşti. Cu aceştia toţi se bucură şi ierarhii Proilaviei şi cei ai Du
nării de Jos, care şi-au întins o vreme păstorirea şi asupra Dobrogei, şi, desigur,
vrednicii, episcopi ai Constanţei, care au slujit aici în deceniile apropiate de noi.
Venind acum la cârma acestei eparhii, în atmosfera înmiresmată de evlavia
străbună, îmi îndrept cugetul, drept omagiu, spre ierarhii care, înaintea mea, au
brăzdat acest ogor, nădăjduind că culeg din viaţa şi activitatea lor pilde demne de
urmat, să le continui lucrarea lor duhovnicească şi, de-mi va fi cu putinţă, să spo
resc zestrea pe care ei au lăsat-o.
îmi exprim nădejdea că voi găsi sprijinul necesar din partea organelor de la
Centrul Eparhial şi mă voi bucura de o bună conlucrare cu membrii Adunării
Eparhiale.
Sper, de asemenea, să aflu în mijlocul cinului preoţesc râvnă în îndeplinirea
chemării pastorale, pentru bunăstarea sfintelor biserici şi pentru îndrumarea cre
dincioşilor pe calea trăirii creştine roditoare de fapte bune. Voi depune o grijă
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deosebită pentm a cuprinde, cu dragoste şi nepărtinire, pe toţi membrii clerului şi-i
voi îndmma să se facă folositori credincioşilor, sprijinind eforturile de promovare a
binelui obştesc.
Iubiţi părinţi ţi fraţi,
Primind astăzi, după rânduiala canonică, toiagul de arhipăstor de la Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, îi aduc prinosul sentimentelor mele de recunoş
tinţă pentm încrederea la care m-a făcut părtaş până acum, nădăjduind şi în viitor,
ca episcop sufragan, la Sprijinul Prea Fericirii Sale.
Vă asigur, Prea Fericite Părinte Patriarh, de hotărârea mea de a trudi în duhul
unităţii şi sobornicităţii noastre bisericeşti şi de a lua mereu aminte la sfatul şi la
pilda lucrării Prea Fericirii Voastre. Vă mulţumesc din inimă pentm osteneala de
a prezida această solemnitate, înconjurat de o parte a ierarhilor Sfântului Sinod,
cărora, de asemenea, le exprim bucuria mea pentm dragostea frăţească ce mi-au
arătat. îi încredinţez pe fraţii mei arhierei de toată preţuirea ce le-o port şi de
ascultarea faţă de Sfântul Sinod, ca să fim împreună lucrători pentru unitatea Bi
sericii, dând pildă credincioşilor, prin slujirea noastră, de dragosţe şi comuniune
între noi.
Aduc calde mulţumiri Domnului Preşedinte al României pentru cuvintele de
adâncă preţuire arătate Bisericii noastre, exprimate în mesajul care s-a citit aici,
recunoscând rolul ei în slujirea cetăţenilor acestei ţări, în'm area lor majoritate
creştini ortodocşi.
Ţin să mulţumesc şi Domnului Prim-Ministm pentm felicitările transmise şi
pentm sprijinul de care ne-a încredinţat că-1 vom primi din partea Guvernului în
tot ce avem de îndeplinit, ca lucrarea noastră să fie cu roade.
Mulţumesc, de asemenea, şi reprezentanţilor autorităţilor locale pentm parti
ciparea la această solemnitate şi îi încredinţez de dorinţa mea sinceră într-o strânsă
şi roditoare colaborare.
Ca ierarh ortodox, îi salut pe reprezentanţii celorlalte culte religioase, care m-au
cinstit cu participarea lor la instalarea mea de astăzi, ca arhiepiscop al Tomisului.
Mulţumesc preoţilor şi credincioşilor acestei eparhii, care m-au primit cu bucurie
şi cu dragoste, şi îi încredinţez că voi fi' alături de ei cu cuvântul şi cu fapta, îndemnându-i să păstreze neştirbite tradiţiile noastre strămoşeşti. Socot o datorie a mea
de conştiinţă de a mă ruga pururea pentm întreaga obşte ce mi-a fost încredinţată spre
păstorire. De acum înainte, la flecare Sf Liturghie, voi implora milostivirea cerească
pentm bunăstarea şi înflorirea acestei eparhii, a slujitorilor şi credincioşilor ei.
Mulţumesc şi celor din Arhiepiscopia Bucureştilor, care m-au însoţit astăzi
ai^i pentm a-şi exprima dragostea că am fost în slujire şi în comuniune cu ei.
Biinul Dumnezeu să binecuvinteze cu darurile Sale cele bogate pe toţi cei de faţă
şi pe cei de departe, din cuprinsul acestei eparhii - slujitori bisericeşti şi drept măritori
creştini - hărăzindu-le cele bune şi de folos sufletelor şi trupurilor, cu deplină sănătate
şi fericire.
Mântuitorul Hristos să reverse cu îmbelşugare bunătatea Sa peste noi toţi şi
să binecuvinteze tot lucrul bun care se săvârşeşte spre binele tuturor. Iar mie să-mi
\
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fie spre ajutor şi să mă întărească pentru a duce cu vrednicie toiagul păstoriei pe
care l-am primit astăzi, spre slava numelui Său şi a Sfintei noastre Biserici. AminJ."
Cu aceasta, ceremonia instalării s-a încheiat. A continuat slujba Sfintei Litur
ghii până la sfârşit, sub protia noului arhiepiscop, înalt Prea Sfinţitul Teodosie,
chiriarhul locului, care a fost ascultată cu atenţie şi cu răbdare de toţi cei prezenţi.
La sfârşitul slujbei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a binecuvântat
mulţimea credincioşilor care au aşteptat afară, mai bine de trei ceasuri, clipa în care
îl vor saluta pe întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române şi pe noul lor păstor
duhovnicesc. La rândul său, înalt Prea Sfinţitul Teodosie, primind*buchete de fiori,
a mulţumit credincioşilor pentru dragostea lor de a fi prezenţi în număr aşa de mare
la ceremonia instalării’sale în scaunul arhiepiscopal şi a mărturisit că se bizuie pe
rugăciunile şi sprijinul tuturor în lucrarea la care a fost chemat de Hristos Domnul,
spre slava lui Dumnezeu şi întărirea unităţii Bisericii şi a neamului nostru
românesc.
*
Făcându-şi cu greu drum printre credincioşi,' care s-au arătat dornici să-i vadă
mai de aproape, să discute şi să le ceară sfat şi binecuvântare, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist, înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Teodosie şi Ierarhii Sfântului Sinod
prezenţi la ceremonie s-au îndreptat într-un târziu spre reşedinţa arhiepiscopală.
Ceremonia instalării s-a prelungit la agapa oferită de Centrul Eparhial în cin
stea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, a înalt Prea Sfinţitului Teodosie,
noul arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, a Ierarhilor Sfântului Sinod şi a
celorlalţi oaspeţi şi invitaţi.
Cum se obişnuieşte în asemenea momente sărbătoreşti, masa comună a fost
însoţită de toasturi şi cuvântări, care au exprimat bucuria, speranţele şi încrederea
tuturor în lucrarea noului arhiepiscop.
Dintre ierarhii Sfântului Sinod prezenţi la agapă, cel dintâi a dorit să trans
mită calde felicitări noului arhiepiscop al Tomisului, înalt Prea Sfinţitul
Mitropolit Teofan al Olteniei, legat prin frumoase amintiri de înalt Prea Sfinţitul
Teodosie din perioada prezenţei comune, la Bucureşti, în câmpul misionar al
Bisericii, care a spus între altele: "Nu-i urez altceva înalt Prea Sfinţitului Teodosie
decât să aibă ca arhipăstor cât mai multe zile frumoase şi liniştite în această
eparhie, unde valurile şi furtunile să nu fie mai puternice decât tăria sa de a ră
mâne întreg în faţa propriei conştiinţe, în faţa conştiinţei Bisericii, în faţa lui
Dumnezeu. Are, însă, înalt^rea Sfinţitul Teodosie câteva avantaje în misiunea pe
care o începe astăzi. Provine din Bucovina, dintr-o familie numeroasă, cu mulţi
fraţi şi surori, şi ştie ce înseamnă să străbaţi prin greutăţile vieţii, ceea ce îi este
de mare ajutor ca să poată să călăuzească corabia acestei eparhii şi să o ducă la li
manul dorit. Are, apoi, experienţa pastorală dobândită în preajma Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist, în cei şapte ani de slujire ca epicop vicar la Arhiepis
copia Bucureştilor. Şi mai are ceva, are o sănătate de fier şi o mare putere de
muncă, pe care i le-a dăruit Dumnezeu, extrem de folositoare în misiunea arhie
rească, ce îi permite să fie cât mai prezent în eparhie, pentru a domoli valurile şi
furtunile, încât această corabie să meargă măi departe. Acum, îi urez, cum îmi
doresc de fapt şi mie, să fie bun şi blând cu păstoriţii săi, dar şi drept, ca să-i dea
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Dumnezeu răspuns bun la înfricoşata judecată, când se va prezenta acolo cu toată
obştea acestei eparhii, preoţi, diaconi, călugări şi credincioşi".
în continuare, Prea Sfinţitul Episcop Gherasim al Râmnicului, după ce a
prezentat pc scurt strădaniile pe care personal le-a depus, ca arhiereu vicar la Con
stanţa, între anii 1970-1973, "pentru a pune în siguranţă moaştele martirilor de la
Niculiţel, descoperite în 1971", şi-a exprimat bucuria că în acest străvechi scaun
episcopal "a lost instalat astăzi un ierarh tânăr, energic şi priceput, care va putea
face la Niculiţel un centru al ortodoxiei universale, pentru că Tomisul este cea mai
veche eparhie a ţării noastre, unde cuvântul Evangheliei a fost predicat de un
apostol al Mântuitorului Hristos, Sfântul Andrei, şi al cărui pământ este străjuit de
numeroase mărturii creştine şi de moaşte de martiri din primele veacuri, ceea ce
ne îngăduie să intrăm în legătură cu toată creştinătatea".
Ca ierarh vecin şi coleg de facultate cu înalt Prea Sfinţitul Teodosie, la
Facultatea de Teologie din Bucureşti, Prea Sfinţitul Episcop Casian al Dunării de
Jos“d trecut, mai întâi, pe scurt în revistă câteva momente mai însemnate din viaţa
bisericească a Dobrogei, apoi, a amintit noului arhiepiscop că moşteneşte cel
puţin trei daruri de la înaintaşii săi în acest scaun, şi anume: "Simfomia în slujire
a episcopului Gherontie Nicolau, sfinţenia episcopului Chesarie Păunescu şi dem
nitatea cu care arhiepiscopul Antim Nica a păstorit aici în anii comunismului. Vă
rugăm, aşadar, în numele foştilor colegi, înalt Prea Sfinţite Teodosie, să păstraţi
simfonia în lucrarea ce veţi depune pentru binele Bisericii şi al ţării, sfinţenia pe care
permanent trebuie să ne-o împrospătăm în vasele noastre de lut, şi demnitatea ce
caracterizează poporul român. Cu această bogăţie spirituală şi cu Sfântul Apostol
Andrei, care a propovăduit în Dobrogea, dorim noi să ne integrăm în Europa".
La rândul său, Înalt Prea Sfinţitul Neofit, Mitropolitul de Ruse (Bulgaria),
împreună cu care înalt Prea Sfinţitul Teodosie a participat, din încredinţarea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, la unele activităţi bisericeşti comune atât la
Giurgiu, cât şi la Ruse, şi-a exprimat dragostea şi recunoştinţa faţă de ierarhii
Bisericii Ortodoxe Române care au fost întotdeauna alături de slujitorii şi credin
cioşii Bisericii Ortodoxe Bulgare, spunând: "între noi, ortodocşii bulgari şi ro
mâni, există o dragoste comună. Frăţietatea noastră 'are o istorie îndelungată.
Astăzi, noi am slujit împreună ca o continuare a acestei dragoste întru ortodoxie".
Felicitându-1, apoi, pe noul arhiepiscop al Tomisului, înalt Prea S/inţitul Neofit a
adăugat: "Noi, şi eu în special, ca mitropolit de Ruse, cu înalt Prea Sfinţitul Teo
dosie am avut în planul misionar momente de îndepliijjt, pe care cu prietenie şi cu
frăţească dragoste întru Hristos le-am dus la desăvârşire. Astăzi, felicităm pe înalt
Prea Sfinţitul Arhiepiscop Teodosie al Tomisului nu numai în numele slujitorilor şi
credincioşilor Arhiepiscopiei de Ruse, ci şi în numele organelor locale de stat ale
oraşului Ruse, care au fost întotdeauna alături de prietenia înalt Prea Sfinţitului
Teodosie".
Din partea autorităţilor centrale de stat, noul arhiepiscop al Tomisului a fost
felicitat de D l Acad. Răzvan Teodorescu, ministrul culturii şi cultelor, care a spus
între altele: "înalt Prea Sfinţite Arhiepiscop Teodosie, aţi fost astăzi întronizat într-o
eparhie extraordinară, şi vă pot spuiie că aveţi aici una din cele mai vechi picturi
creştine din Europa, care, din nefericire, este neglijată. Este singura mărturie din
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Europa care arată, într-o subtilă iconografie, trecerea în veacul al IV-lea de la
lumea păgână la lumea creştină. Aveţi grijă de această pictură. Nu departe de aici
se află bisericuţele de la Basarabi; şi ele unice în Europa, exemplu de cultură
creştină, de monahism, de integrare europeană, cu ecouri până departe, în Scandinavia. Aveţi grijă şi de acest monument, neglijat şi el astăzi. Să faceţi, apoi, cum
s-a spus aici, un loc de pelerinaj la Niculiţel, căci şi acolo este ceva unic aproape,
prin complexitatea sa, în Europa. E greu de spus ce nu este în acest pământ al Dobrogei. Şi mai este ceva. Aici este şi un loc al toleranţei. Este o Europă în mi
niatură, acest ţinut al Dobrogei, deschis spre toate orizonturile, spre toate confe
siunile, spre toate religiile. Este un loc excepţional. Vegheaţi asupra acestei tole
ranţe, care moşteneşte latinitatea noastră. înalt Prea Sfinţite Teodosie, aveţi un
nume de invidiat. Vă numiţi de astăzi Teodosie al Tomisului. Aş spune că un nume
atât de încărcat de istorie nu se poate găsi nicăieri la noi. Fiţi demn de acest nume.
Şi fiindcă aici este un pământ al istoriei, vlădica Teodosie, vă invit să faceţi şi isto
rie, şi aşa numele vostru va rămâne cum trebuie în istoria contemporană şi viitoare
a acestor locuri şi a acestui popor. Să vă dea Dumnezeu sănătate!".
Gânduri de preţuire pentru noul arhiepiscop a exprimat şi Doamna Ecaterina
Andronescu, ministrul educaţiei şi cercetării, care a spus: "îl cunosc de mult pe cel
care de acum înainte îl vom numi înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Teodosie al
Tomisului şi ştiu cât este legat de Şcoală. Mărturisesc că am venit aici şi cu gândul
că cele două instituţii, Şcoala şi Biserica, nu pot să fie separate lina de cealaltă. Şcoala
nu poate să facă educaţie fără Biserică. Am speranţa că Biserica şi Şcoala vor con
tribui şi în continuare la educaţia celor tineri. Cred că în felul acesta vom reuşi ca
mâine, cei care ies din şcoală, să fie mai buni şi societatea să fie mulţumită de ei";
De aceleaşi sentimente de dragoste şi preţuire pentru înalt Prea Sfinţitul Teodosie,
noul arhiepiscop al Tomisului, s-au arătat a fi călăuziţi şi reprezentanţii Armatei
prezenţi la agapă. Astfel, DL general de armatei Ion Popescu, şeful Statului Major
General, a mărturisit că "am venit aici nu atât în calitate oficială, ci ca prieten al înalt
Prea Sfinţitului Teodosie, şi vreau să mulţumesc tuturor slujitorilor Bisericii Ortodoxe
Române pentru că nu uită să pomenească în rugăciunile lor şi Armata Română". Iar DL
viceamiral Traian Atanasiu, şeful Statului Major al Forţelor Navale, a spus: "în această
minunată Duminică a Floriilor, noi, ca marinari, suntem alături de slujitorii Bisericii şi
simţim din plin importanţa acestui eveniment. Desigur, marinarii îi urează înalt Prea
Sfinţitului Teodosie o şedere îndelungată în acest scaun şi succes deplin în misiunea
sfântă şi nobilă pe care o are de'îndeplinit. Suntem încredinţaţi de buna înţelegere şi
colaborare între Marina militară, ca reprezentantă a Armatei, şi Biserica Ortodoxă
Română, cei doi stâlpi importanţi ai societăţii noaste".
Dintre reprezentanţii autorităţilor de stat locale, cuvinte de caldă întâmpinare
pentru noul arhiepiscop au exprimat DL Petre Rogocea, prefectul judeţului
Constanţa, care a spus că "sărbătoarea la care participăm astăzi înseamnă o con
tinuare peste timp a lucrării Sfântului Apostol Andrei pe aceste meleaguri, ce va
duce şi la armonia între toate confesiunile din acest judeţ". La rândul său, DL Ion
Bârgău, prefectul judeţului Tulcea, l-a invitat de pe acum pe înalt Prea Sfinţitul
Teodosie în mijlocul credincioşilor tulceni, cu o slujbă arhierească, adresându-i
totodată rugămintea "de a nu ocoli prefectura, Consiliul judeţean, primăriile, unde
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sunteţi aşteptat cu dragoste ca să ne binecuvântaţi activitatea ", iar Dl. Constantin
Mocanu, primarul municipiului Tulcea, l-a asigurat pe noul arhiepiscop "de tot
sprijinul autorităţilor locale, ca împreună cu preoţii să aduceţi în bisericile tulcene
vigoarea tinereţii şi înţelepciunea înalt Prea Sfinţiei Voastre".
Un cald cuvânt de preţuire a adresat noului arhiepiscop, în numele membrilor
Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Tomisului, D l judecător George Ciulea, care
a spus: "Noi, cei care-1 cunoaştem pe înalt Prea Sfinţitul Teodosie, considerăm ho
tărâtor în definirea sa atât vocaţia pentru slujirea Sf. Altar, cât şi locul său de obâr
şie. înalt Prea Sfinţitul Teodosie vine la ţărmul Mării Negre din Bucovina noastră
voievodală şi aduce în câmpiile mănoase şi înflorite ale Dobrogei străbune mireas
ma eonilor de brad de la Dorna. Vine la ţărmul Mării, cu albastrul ei, aducând
albastrul Voroneţului voievodal. Vine în Dobrogea cu sentimentele de neam şi de
ţară ale lui Ştefan cel Mare şi Sfânt de la Putna, ca să le sădească în acest pământ
sfânt, unde îşi dorm somnul de veci martirii credinţei de la Niculiţel şi martirii nea
mului de la Periprava şi de la canalul Dunăre-Marea Neagră. Veţi sădi aici, înalt
Prea Sfinţite Părinte Teodosie, sentimentul credinţei şi dragostea de Biserică. Nu
avem nici o îndoială că veţi fi un păstor blând şi înţelept, iubit şi respectat de preoţi
şi de credincioşi. Vă dorim să aveţi arhipăstorire rodnică şi îndelungată la Tomis".
în numele autorităţilor locale de stat ale municipiului Bucureşti, împreună cu care'
înalt Prea Sfinţitul Teodosie a colaborat strâns, în cei şapte ani de slujire ca episcop
vicar la Arhiepiscopia Bucureştilor, pentru bunul mers al vieţii bisericeşti în Capitala
ţării, un mesaj de adâncă cinstire a adresat D l avocat Dinu Grigorescu, subprefect al
municipiului Bucureşti, care a mărturisit că "am avut privilegiul să fiu aproape de
înscăunatul de astăzi, înalt Prea Sfinţitul Teodosie, pe care-1 salut cu toată stima şi cu
toată dragostea, ştiindu-1 şi un bun gospodar, căci latura administrativă are şi în
Biserică un rol important". Iar D l Radu Florinei Dumbrăveanu, viceprimar general al
municipiului Bucureşti, prezent la această sărbătoare împreună cu Dl. Ioan Enciu,
celălalt viceprimar general al Capitalei, a scos în evidenţă faptul că "participarea unei
delegaţii reprezentative a Consiliului municipal Bucureşti la această sărbătoare nu este
un răspuns formal la invitaţia care ni s-a făcut, ci un răspuns de suflet pentru respec
tul ce-1 purtăm Bisericii Ortodoxe Române, mama noastră spirituală, şi pentru respec
tul ce-1 avem, de asemenea, pentru Prea Fericitul Patriarh Teoctist şi înalt Prea
Sfinţitul Teodosie, pentru ceea ce au făcut pe linie bisericească în Capitala ţării,
depunând tot sufletul pentru a ctitori biserici noi în zonele în care acestea lipseau. Noi
dorim înalt Prea Sfinţitului Teodosie să împlinească şi aici ce a făcut la Bucureşti. îi
mulţumim pentru tot ce a făcut acolo".
Activitatea din anii de profesorat ai înalt Prea Sfinţitului Teodosie la
Facultatea de Teologie din Bucureşti a fost evocată de P.C. Pr. Prof. Dumitru
Radu, fost prodecan al acestei facultăţi, care a îndreptat către noul arhiepiscop şi
un mesaj de îmbărbătare şi îndemn în misiunea de mare răspundere ce i s-a încre
dinţat, spunând: "Am participat astăzi la un moment sărbătoresc, care s-a desfă
şurat sub lumina şi slava intrării Mântuitorului Hristos în Ierusalim. Este un
moment sărbătoresc nu numai pentru Tomis, ci şi pentru întreaga Biserică, pentru
întreaga spiritualitate românească ortodoxă, pentru teologia românească. înalt
Prea Sfinţite Teodosie, veniţi din nordul ţării, din patria lui Bogdan şi Dragoş, şi

VIAŢA BISERICEASCĂ

137

coborâţi la Mare. Veniţi aici dintr-un loc plin de istorie, într-un loc şi mai plin de
istorie. Veniţi aici să faceţi istorie, cum s-a spus, dar nu numai istorie, ci şi multă,
multă spiritualitate, să adânciţi brazda Evangheliei lui Hristos în aceste ţinuturi.
Aşa se şi explică acest mare număr de participanţi la instalarea înalt Prea Sfinţiei
Voastre, sosiţi aici, la Mare, din toate ţinuturile româneşti. Deci momentul de
astăzi este nu numai sărbătoresc pe linie bisericească, ci este şi o sărbătoare româ
nească, fiindcă în albia credinţei ortodoxe s-a închegat şi s-â consolidat poporul
român. Este aici multă istorie care vă obligă, înalt Prea Sfinţite, nu numai s-o
păstraţi, dar să o şi adânciţi în sufletele tinerilor şi ale preoţimii întregi, căci
Ortodoxia noastră nu face nici un fel de rabat unităţii poporului român. Ne punem
toată nădejdea că înalt Prea Sfinţia Voastră, ca profesor tânăr, plecat de la Bucu
reşti, veţi adânci aici brazda şi în rândurile preoţilor, şi în cele ale intelectualilor,
şi în sufletele tinerilor iubitori de Biserică şi iubitori de neam. Ne exprimăm toată
căldura sentimentelor noastre pentru înalt Prea Sfinţia Voastră şi aducem mulţu
miri Prea Fericitului Părinte Patriarh şi Măritului Colegiu Electoral care v-au ales
în scaunul de arhiepiscop al Tomisului. Personal îmi exprim toată încrederea că
veţi fi un Justinian Marina în creştere".
în încheiere, P.C. Pr. Al. Armând Munteami, vicar administrativ la
Arhiepiscopia Bucureştilor, unde înalt Prea Sfinţitul Teodosie, ca episcop vicar, a
lăsat frumoase amintiri în sufletele tuturor foştilor colaboratori, cu emoţie şi duioşie
a mărturisit: "Noi, foştii colaboratori ai înalt Prea Sfinţiei Voastre de la
Arhiepiscopia Bucureştilor, în număr mare prezenţi aici şi trupeşte, nu numai sufle
teşte, ne exprimăm bucuria pentm sărbătoarea de astăzi, care este şi sărbătoarea
noastră. Şi doresc să spun fraţilor preoţi şi bunilor credincioşi din Arhiepiscopia
Tomisului că astăzi au dobândit nu numai un ierarh vrednic, ci şi un om de duh, un
creştin adevărat, un neobosit lucrător în via Domnului. Aş vrea să se ştie că la Arhie
piscopia Bucureştilor uşa episcopului vicar Teodosie este permanent deschisă şi
pentru cei mari şi pentm cei mici. Mulţi săraci şi nevoiaşi, bătrâni şi tineri, au
găsit la înalt Prea Sfinţitul Teodosie alinare şi ajutor în suferinţele lor. înalt Prea
Sfinţia Voastră, vă încredinţăm că nu vă vom uita. Poate vor fi momente când vom
regreta că nu sunteţi cu noi, dar vom fi întotdeauna cu sufletul alături de înalt Prea
Sfinţia Voastră. Şi vă rugăm să nu ne uitaţi!".
Mulţumind Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi ierarhilor Sfântului
Sinod, precum şi tuturor oaspeţilor şi invitaţilor pentru participarea la festivităţile
de instalare, pentru frumoasele cuvinte ce i-au fost.adresate şi pentru dragostea cu
care a fost înconjurat, înalt. Prea Sfinţitul Teodosie, noul arhiepiscop al Tomisului,
a spus următoarele:
"Prea Fericite Părinte Patriarh,
Domnilor miniştri,
înalt Prea Sfinţiţi şi Prea Sfinţiţi Părinţi,
Iubiţi credincioşi,
îmi îndrept acum primul meu gând cu recunoştinţă către Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist, care m-a însoţit până aici şi m-a instalat astăzi ca să păs
toresc cetatea Tomisului şi toată Dobrogea. Aş vrea să-i mulţumesc nu numai prin

138

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

cuvinte, ci şi prin roadele lucrării mele, pe care o voi începe efectiv de mâine,
ştiind bine cât de mult îl bucură împlinirile aduse în folosul Bisericii şi al ţării. Mă
voi implica direct şi fără ezitare în viaţa acestei eparhii şi voi impulsiona lucrarea
preoţilor şi râvna credincioşilor, folosind şi spri jinul autorităţilor de stat locale şi
centrale, şi al tuturor celor care cu nădejde şi cu jertfa doresc să fim o familie unită
pe aceste meleaguri.
Mulţumesc domnilor miniştri care mi-au arătat astăzi atâta dragosje şi m-au
întărit sufleteşte în noua misiune ce mi s-a încredinţat.
Vreau să vă spun că din două considerente sunt atât de impresionat. Mai întâi, mă
simt emoţionat că port această misiune de continuator al Sfântului Apostol Andrei pe
aceste frumoase meleaguri. Iar această emoţie aş vrea să-mi fie vibraţia per
manentă care să mă călăuzească în lucrarea mea arhierească. Apoi, văzând dra
gostea şi lărgimea inimii credincioşilor acestei eparhii, exprimată prin bucuria cu
care m-au primit atât aseară, cât şi astăzi, şi cu care i-au întâmpinat pe toţi ierarhii
Sfântului Sinod, am constatat cu satisfacţie şi încântare că ei sunt fideli urmaşi ai
înaintaşilor lor din vremea propovăduirii Sfântului Apostol Andrei. Aşa cum
Sfântul Apostol Andrei a fost primit aici cu pace şi cu bunăvoinţă, neavând de su
ferit, şi a semănat sămânţa Evangheliei pe un pământ fertil, care îndată a rodit,
încât în secolele III-IV, în timpul persecuţiilor, creştinii dobrogeni au mărturisit cu
jertfe vieţii lor credinţa în Hristos, iar la primele sinoade ecumenice au participat şi
episcopi ai Tomisului, cu aceeaşi căldură sufletească şi bucurie duhovnicească am
fost îmbrăţişaţi şi noi astăzi, urmaşii la propovăduire ai Sfântului Andrei, Apos
tolul românilor.
Această dragoste şi bunăvoinţă a credincioşilor dobrogeni mă va fece să fiu
întotdeauna treaz şi îmi va da putere să nu preget în a mă duce să-i cercetez în
toate locurile şi în toate părţile eparhiei. Voi merge din sat în sat, pe la fiecare pa
rohie, dar voi ajunge şi acolo unde se află suferinţă, nesiguranţă, rătăcire, într-un
cuvânt, acolo unde semenii noştri cei mici au trebuinţă de ajutorul nostru.
Mulţumesc tuturor celor care aţi fost astăzi aproape de sufletul meu şi vă asi
gur că mă voi dărui misiunii ce mi s-a încredinţat cu tot ceea ce m-a înzestrat
Dumnezeu. Cu puterea lui Hristos, prin rugăciune, prin jertfa din toată fiinţa mea,
voi căuta să slujesc tuturor, să slujesc Biserica, ştiind că slujirea semenilor aduce
întotdeauna bucuria şi pacea inimii. Şi atunci când prin slujire te faci folositor
tuturor, iar ca ierarh te faci pildă tuturor, aceasta îţi aduce acea bucurie care te în
tăreşte şi care te face să simţi aproape pe Dumnezeu, să simţi aproape împărăţia
Sa pregătită tuturor celor care ostenesc pentru cuvântul lui Dumnezeu.
Am venit aici cu gândul de a conduce pe credincioşi spre mântuire. Spre
această mântuire pe care Hristos ne-a adus-o prin patimile, prin moartea şi prin în
vierea Sa doresc să merg şi eu împreună cu dumneavoastră, ca să aflăm cununa
pe care Mântuitorul Hristos ne-o făgăduieşte în Evanghelia Sa, iar Sfântul Apostol
Pavel ne îndeamnă să alergăm după această cunună a mântuirii.
Mulţumindu-vă tuturor, rog pe Bunul Dumnezeu să-mi dea putere să slujesc
această eparhie cu timp şi fără timp, cu toate darurile pe care în mod natural le-am
primit de la Dumnezeu, dar şi cu darurile pe care le-am primit prin taina hiro
toniei, şi împreună cu fraţii mei arhierei din Sfântul Sinod să lucrăm cu spor ca
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Biserica să urce treaptă cu treaptă. Şi când spun aceasta, mă gândesc la credin
cioşii Bisericii noastre, ca să se înalţe în cunoaştere, în râvnă, în iubire, încât de
la an la an să se înmulţească dragostea şi pacea între noi şi să se vadă că Dum
nezeu primeşte jertfa noastră. Iar primirea jertfei noastre înseamnă binecuvântarea
lui Dumnezeu asupra Bisericii şi asupra ţării noastre, de care avem nevoie atât în
viaţa aceasta, cât şi pentru a merge în viaţa viitoare.
Vă mulţumesc tuturor şi rog pe Dumnezeu să mă binecuvinteze şi să mă
întărească!".
Toţi participanţii la festivităţile de instalare a înalt Prea Sfinţitului
Arhiepiscop Teodosie, din ziua de 8 aprilie 2001, vor păstra multă vreme vie în
sufletul lor amintirea acestui înălţător moment sărbătoresc, care'se înscrie la loc
de cinste în cronica Arhiepiscopiei Tomisului, dar şi în istoria contemporană a
Bisericii Ortodoxe Române.
Nu putem încheia aceste rânduri ftră.să aducem cuvinte de mulţumire pentru
toţi ostenitorii care au contribuit, într-un fel sau altul, la reuşita acestor festivităţi.
Strădaniile şi râvna lor, depuse în tăcere şi cu totală dăruire, au dat roadele aştep
tate, încât totul a decurs bine, după cum au remarcat cu deplină satisfacţie partici
panţii la acest eveniment. Ei au dorit să-i facă înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop
Teodosie şi invitaţilor săi o frumoasă primire. Dorinţa li s-a împlinit. Dumnezeu
le va răsplăti ostenelile.
GHEORGHE VASILESCU

ÎNTÂLNIREA ECUMENICĂ EUROPEANĂ
DE LA STRASBOURG
17-22 aprilie, 2001
Adoptarea Chartei Oecitmenice

în perioada 17-22 aprilie, la Strasbourg, a avut loc întâlnirea Ecumenică Eu
ropeană (European Ecumenical Encounter - EEE), iniţiată de Conferinţa
Bisericilor Europene1, din care face parte şi Biserica Ortodoxă Română, în cola
borare cu Consiliul Conferinţelor Episcopilor Europeni2, for reprezentativ al
Bisericii Romano-Catolice, unde a fost semnată Charta Oecumenica de către lide
rii celor două foruri ecumenice, de mitropolitul grec al Franţei Ieremia Caligiorgis
(Patriarhia Ecumenică), preşedinte al CBE, şi de către cardinalul Miloslav Vlk,
arhiepiscop de Praga şi preşedinte ăl CCEE, totodată şi conducători ai discuţiilor
întâlnirii de la Strasbourg. "Charta Oecumenica - Linii directoare pentru creş
terea cooperării dintre Bisericile din Europa" are ca scop misiunea comună în Eu
ropa în Duhul Evangheliei lui Hristos şi promovarea împăcării între creştini.
Această întâlnire care a reprezentat un nou pas în dialogul ecumenic dintre
Biserici a avut ca temă cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: "Iată Eu sunt cu voi
până la sfârşitul veacurilor" (Matei 28, 20), căci El este "izvorul Bisericii celei
Una şi calea către împăcare a tuturor creştinilor", aşa cum s-au exprimat cei doi
lideri în cuvântul de întâmpinare a participanţilor. Programul întâlnirii s-a dorit de
la început a fi sub semnul dialogului, singura cale viabilă a înţelegerii dintre Bi
serici şi al schimbului reciproc de( experienţă.
De mare importanţă a fost faptul că între participanţii la întâlnire, tinerii au
fost în număr foarte mare, media situându-se sub 30 de ani. Participarea din ce în
1. CBE este organizaţia ecumenică regională care cuprinde 124 de Biserici şi culte, precum şi
25 de asociaţii religioase din Europa. Membre ale acestei organizaţii sunt o parte dintre Bisericile
ortodoxe, Bisericile evanghelice-luterane, anglicane, metodiste, reformate etc., ca şi cultele penti
costal, baptist etc. CBE a apărut în timpul Războiului rece, în anii 50. CBE a dorit să creeze punţi de
legătură între Bisericile minoritare şi majoritare, între generaţii şi între creştinii diferitelor confesiuni.
Adunarea Generală, în care sunt reprezentate toate Bisericile membre, este structura supremă
de conducere a CBE. Are loc la fiecare şase ani, cea de-a 11-a având loc în 1997 în Austria, unde s-a
ales Comitetul Central, format din 40 de persoane, care este convocat anual şi are rolul de a
supraveghea hotărârile Adunării. Comitetul Central a ales un prezidiu format din 9 persoane care în
deplineşte funcţia de Comitet Executiv şi se adună, de obicei, de două ori pe an. Există un secre
tariat care se ocupă de continuarea activităţii CBE, de finanţare «şi administrare.
Cu Biserica romano-catolică există o colaborare mai veche, întâlnirile comune cele mai impor
tante fiind: "Pace în dreptate", 1989, Basel/Elveţia şi "împăcarea, darul lui Dumnezeu şi izvorul vieţii
celei noi" 1997, Graz/Austria, ambele organizate în comun cu QCEE.
2. CCEE - Conslium Conferenţia rum Episcoporum Europâe - a apărut la sfârşitul Conciliului
II Vatican, reprezentând reunirea Conferinţelor Episcopilor din Europa, cu misiunea de a promova
cooperarea colegială dintre episcopi. în Adunarea Generală a CCEE participă toţi preşedinţii
Conferinţelor Episcopale, ea având un număr de 34 de membri, preşedinte al CCEE fiind Arhie
piscopul de Praga şi Cardinalul Miloslav Vlk, iar vicepreşedinţi fiind Cardinalul Karl Lehmann
(Mainz), Preşedintele Conferinţei Episcopilor Germani şi Arhiepiscopul Istvân Seregely (Eger),
Preşedintele Conferinţei Episcopilor Maghiari. CCEE s-a ocupat şi se ocupă de probleme de comu
nicare socială, de cateheze, migraţie, ecumenism etc. în ceea ce priveşte ecumenismul, raportul cu
CBE este binecunoscut. Ea mai are legături şi cu Bisericile ortodoxe în particular.
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ce mai mare a tinerilor la întâlnirile ecumenice reprezintă noua strategie a CBE şi
CCEE lansată la Graz în 1997, la Adunarea Generală care şi-a propus să se oblige de
a cointeresa tineretul în lucrarea ecumenică şi de a-i încredinţa viziunea de viitor a
acesteia, punându-se accent în mod deosebit pe promovarea ideii de pace, drep
tate şi protejare a lumii înconjurătoare. Promovarea tinerilor este unul dintre ele
mentele de bază ale programului acestei întâlniri, parteneri egali de dialog fiind
toţi participanţii la acest eveniment.
Rugăciunea comună, o veche tradiţie ecumenică, a reprezentat dimensiunea
spirituală a întâlnirii. La aceasta s-a adăugat împărtăşirea reciprocă a experienţei
personale de rugăciune a reprezentanţilor Bisericilor participante la Strasbourg,
lucru care a fost considerat ca o îmbogăţire spirituală. în fiecare dimineaţă şi
seară, lucrările au început şi s-au încheiat cu un moment de rugăciune, săvârşit în
diferite biserici ale oraşului, după diferite rituri creştine. Această trăsătură spiritu
ală a întâlnirii a fost dublată de faptul învierii Mântuitorului Iisus Hristos, de mo
mentul pascal în care a avut loc.
Iniţial s-a dorit ca această întâlnire ecumenică să aibă loc în Grecia, dar, din
motive de infrastructură, s-a ales în cele din urmă Strasbourg, oraş cu posibilităţi mari
pentru găzduirea unor astfel de evenimente, dar şi plin de o semnificaţie deosebită,
mai mult din punct de vedere politic. Este cunoscut faptul că acest oraş are şi câteva
parohii ortodoxe, între care cea românească are un număr ridicat de credincioşi.
Astfel, prezenţa ortodoxă în Strasbourg a motivat în plus alegerea acestuia ca loc de
desfăşurare a lucrărilor întâlnirii ecumenice.
Participanţii la întâlnirea de la Strasbourg au fost membri ai comitetului central
al CBE (delegaţi ai Bisericilor europene), preşedinţii Conferinţelor Episcopilor Eu
ropeni, deci Adunarea Generală CCEE, un număr de şefi de Biserici, responsabili
ai organizaţiilor, asociaţiilor şi mişcărilor creştine europene, tineri din partea Bi
sericilor membre ale CBE şi ale Conferinţelor şi organizaţiilor catolice, câţiva oaspeţi
oficiali, între care şi un reprezentant din partea Consiliului Europei, membri ai comi
tetelor şi organizaţiilor ecumenice locale. Biserica Ortodoxă Română a fost repre
zentată de înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel, al Moldovei şi Bucovinei, care a
ţinut o conferinţă teologică cu tema: Iisus Hristos - Chipul Dumnezeului Cehii
Nevăzut revelat în Duhul Sfânt, de Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, membru în staff-ul
CBE şi reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române la CBE, Pr. Dr. Daniel Benga,
bursier al Universităţii din Erlangen, Germania, drd. Vasile Adrian Carabă, repre
zentant al Sectorului pentru Relaţii Externe al Patriarhiei Române şi Silvana
Bunea, doctorand al Universităţii din Heidelberg, Germania.
întâlnirea ecumenică de la Strasbourg a fost precedată de o întâlnire a tineri
lor din Bisericile participante la acest eveniment, la care aceştia şi-au prezentat
dorinţa de deschidere unii faţă de ceilalţi, arătând disponibilitatea de a prelua pe
mai departe angajamentul ecumenic.
întâlnirea tinerilor a început în data de 17 a'prilie, cu rugăciunea de seară,
fiind găzduită de Centrul Internaţional Ciarus din Strasbourg. Programul s-a des
făşurat în conformitate cu rigorile oricărei întâlniri ecumenice, din cadrul căruia
nu a lipsit, bineînţeles, rugăciunea în comun, rugăciune care, pentru două zile, di
mineaţa şi seara, a avut loc în biserica romano-catolică St. Pierre-le-Jeune, din
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apropierea centrului. Miercuri, 18 aprilie, întâlnirea a fost deschisă printr-o pre
zentare a experienţelor pascale în grupuri restrânse. în a doua parte a dimineţii a
fost prezentată tinerilor Charta Oecumenica de către Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă,
urmată de discuţii pe marginea acestui document. După-amiază, lucrările s-au
concentrat iarăşi pe grupe, fiecare având o tematică anume, toate legate de provo
cările societăţii actuale şi, implicit, de cele ale Bisericilor creştine. Concluziile
discuţiilor pe grupe au fost prezentate a doua zi, 19 aprilie, în cadrul discuţiilor în
plen, unii dintre raportori apelând la metode mai puţin convenţionale, oarecum
teatrale, obişnuite tinerilor din vest, cu scopul de a introduce pe ascultători în spi
ritul discuţiilor avute.
Paralel cu întâlnirea tinerilor, miercuri după-amiază şi joi dimineaţă, s-au des
făşurat lucrările separate ale Adunării Generale CBE, respectiv CCEE, care au avut
drept scop pregătirea deschiderii oficiale a întâlnirii Ecumenice din 19 aprilie,
orele 16.00, la Universitatea Marc Bloch.
în deschiderea oficială a întâlnirii, prezidată de cardinalul Vlk şi mitropolitul
Jeremie, autorităţile locale au adus un salut iniţiativei celor două organizaţii ecu
menice, asigurându-le de întregul suport în acest sens, iar printr-un reprezentant al
Consiliului Europei participanţii au primit mesajul acestei organizaţii politice
care, conform spuselor acestuia, "recunoaşte importanţa culturală a Bisericilor" în
Europa şi misiunea lor în definirea identităţii Europei de mâine.
Discursurile de deschidere au fost rostite de cardinalul german Karl Lehmann
şi de doamna Elfriede Dorr, pastor al Bisericii Evanghelice Luterane de limjbă ger
mană din România. Este interesant faptul că a subliniat importanţa documentului
din secolul al XVI-lea din Transilvania cu privire la cele patru religii recepte, do
cument care, după unele păreri, ar reprezenta un model de ecumenism pentru Eu
ropa acestui secol. Este adevărat că, în timp ce în Apus unitarienii erau persecutaţi
de autorităţile seculare, îndemnate de Bisericile catolice şi protestante, în Transil
vania adepţii acestei confesiuni antitrinitare erau liberi să-şi exprime şi să-şi prac
tice credinţa. Cu toate acestea, nu trebuie uitat faptul că, în ciuda acestor libertăţi,
Ortodoxia era tolerată, ceea ce demontează, într-o mare măsură, mitul ecumenismului transilvan din secolul al XVI-lea. în Charta Oecumenica se vorbeşte de gre
şelile istorice ale Bisericilor, pentru care cei de astăzi îşi cer iertare şi doresc îm
păcarea. Nu trebuie să fundamentăm ecumenismul pe mituri, ci pe realitatea isto
rică aşa cum a fost şi este, având drept scop îndreptarea greşelilor şi apropierea
unora faţă de ceilalţi.
Vineri, 20 aprilie, cea de-a doua zi a întâlnirii a avut drept motto întrebarea:
• "cine eşti Tu (Doamne) pentru mine?". Rugăciunea de-dimineaţă a avut loc în bi
serica Sfântul Pavel, în tradiţie protestantă, prezidată de Mia Wrange Cristos
- Scusa, predica fiind rostită de episcopul Finn Wagle. Lucrările au început cu un
studiu biblic, urmat de o şedinţă plenară în cadrul căreia înalt Prea Sfinţitul Mitro
polit Daniel, al Moldovei şi Bucovinei, a ţinut o conferinţă cu tema: Iisus Hristos,
Chipul Dumnezeului Celui Nevăzut revelat în Duhul Sfânt. Această cuvântare, sin
gura cu caracter pur teologic ţinută la această întâlnire,, s-a bucurat de o receptivi
tate deosebită din partea auditoriului şi, în special, a teologilor. Ea a fost conce
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pută în patru capitole teologice, reprezentând o sinteză a învăţăturii ortodoxe
despre creaţie, antropologie, hristologie şi ecclesiologie, şi anume: "Creatorul
lumii văzute şi nevăzute", "Chipul omului creat după chipul necreat al lui Dum
nezeu", "Iisus Hristos - izvorul şi Chipul vieţii veşnice pentru lume", "Biserica lui
Hristos cel înviat - Icoana împărăţiei Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh".
Creaţia este opera întregii Sfinte Treimi. Dumnezeu Tatăl creează lumea prin
Fiul şi prin Duhul Sfânt, iar întruparea Fiului lui Dumnezeu reprezintă "manifes
tarea sau scopul concret" al creării lumii, aceasta fiind icoana Fiului Dumnezeului
Celui nevăzut, chipul Logosului sau Cuvântului lui Dumnezeu (Ioan 1, 1-3), căci
în Hristos se identifică taina Cuvântului cu taina chipului.
Sfinţii Părinţi mărturisesc că Fiul este Chipul Dumnezeului Celui nevăzut, în
timp ce omul chipul Chipului dumnezeiesc, prototipul după care a fost creat. Fiul
a fost chemat să "mărturisească viaţa lui Dumnezeu Cel întreit", aşadar, omul a fost
creat şi după chipul Sfintei Treimi, iar în cuvintele "să facem om după chipul şi
asemănarea Noastră" (Fac. 1, 26), ei au recunoscut Sfânta Treime. Omul este che
mat să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu şi aceasta doar în comuniune cu El.
Ruptura prin păcat a acestei legături a adus moartea, ea nefiind un fenomen natu
ral, ci un "duşman" al omului de care am fost eliberaţi prin învierea lui Hristos
(Fac. 3, 19; Rom. 6, 23; I Cor. 15, 21-22).
înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Daniel a continuat prin a prezenta învăţătura Bi
sericii despre Vederea lui Dumnezeu şi despre îndumnezeirea după har dată omu
lui ca expresie a restaurării chipului şi a dăruirii asemănării cu Dumnezeu prin
întruparea Fiului, chip al Dumnezeului Celui nevăzut, Hristos l-a desăvârşit pe om
în asemănarea Sa cu Dumnezeu, restaurând comuniunea acestuia cu Sfânta Treime,
după chipul Căreia a şi fost creat. Prin Hristos, în Duhul Sfanţ avem acces la Tatăl
(Efeseni 2, 18), căci întruparea, ca şi creaţia, este opera întregii Sfinte Treimi. Prin
Duhul Sfânt, Cel ce-sălăşluieşte în Hristos cel înviat - ca icoană a Dumnezeului
Celui nevăzut, ni se dă puterea de a vedea în chipul fiecărui om icoana lui Hristos,
fiind chemaţi la "bucuria învierii" şi la "viaţa veşnică în Hristos".
Mesajul de încheiere al înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Daniel exprimă
următoarele: "în lumina Sfintelor Paşti şi a Pogorârii Sfântului Duh, Bisericile
Europei trebuie să mărturisească astăzi pe Hristos Cel Răstignit, înviat şi Preamă
rit, să mărturisească biruinţa sfinţeniei asupra păcatului, a dragostei asupra urii, a
păcii asupra violenţei, a dreptăţii asupra nedreptăţii, a luminii asupra întunericu
lui, ca lumea să primească bucuria împărăţiei lui Dumnezeu.
Să-L rugăm pe Hristos Cel înviat să umple inimile noastre cu bucuria şi pacea
pascală, să prefacă şi să sfinţească viaţa Bisericilor noastre, ca, astfel, ele să devină
în ţările Europei din ce în ce mai mult lumânări pascale, făclii ale Pogorârii Du
hului Sfânt şi apostoli ai lui Hristos, înainte de toate acolo unde dragostea Lui ar
vrea să devină mult mai vizibilă şi mai vie!".
După cuvântarea înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Daniel, au urmat 15 minu
te de discuţii în grupe de câte 8 persoane, iar apoi conferinţa de presă. în cadrul
grupelor de lucru, s-a acceptat ideea că, odată ce-L recunoaştem pe Hristos ca ga
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rant al credinţei noastre şi ca suflet al Europei, având drept scop unitatea creştină
a Europei, Chartci Oecumenica poate reprezenta instrumentul sau unealta reali
zării acestui vis.
După-amiază, s-a mers la Consiliul Europei, unde a fost rostit un cuvânt de în
tâmpinare din partea unui reprezentant al acestuia, iar apoi discuţiile s-au axat pe
experienţele personale creştine din viaţa particulară. Au vorbit pe rând: un repre
zentant al organizaţiei ortodoxe de tineret Syndesmos, în persoana d-rei Nina
Gramo-Perdhiku, membră a Bisericii Autocefale Ortodoxe a Albaniei, cardinalul
Roger Etchegary, Past. Margarethe Isberg, dl. Vlad Naumescu (din partea tinere
tului greco-catolic din România), Fratele Luc, Dr. Michael Weninger.
Rugăciunea de seară a avut loc la biserica Sfântul Paul din Strasbourg după
ritul catolic, ea fiind oficiată de cardinalul Josef Glemp care a şi ţinut o cuvântare
în numele participanţilor catolici la această întâlnire ecumenică, subliniind intere
sul Bisericii Catolice cu privire la ecumenismul actual. Ziua de 20 aprilie s-a în
cheiat la Universitatea Marc Bloch cu o seară interculturală.
Sâmbătă, 21 aprilie, lucrările întâlnirii ecumenice a avut drept laitmotiv cu
vintele "încotro ne duci (Doamne)?". Tot în biserica Sfântul Paul din Strasbourg
a avut loc rugăciunea de dimineaţă, fiind oficiată de Past. Hanna Tonsarova şi de
Past. Veiko Purmonen. S-au rostit două predici, una de către episcopul greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea, iar cea de a doua de Rev. John Arnold.
Programul acestei zile a început cu un studiu biblic ţinut de cardinalul Cromac Murphy O’Connor şi de episcopul Bărbel Wartenberg-Potter, pornind de la
cuvintele apostolului Pavel din imnul iubirii de la I.Corinteni XIII, 13: "Şi acum
rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea
este dragostea". Studiul biblic a încercat să se axeze mai mult pe o dimensiune
practică, îndemnând spre o mai mare ajutorare a aproapelui şi spre asumarea res
ponsabilităţii faţă de lume; în acest sens, virtuţile creştine reprezintă fundamentele
acţiunii noastre, ale atitudinii noastre de creştini, cum de altfel au fost şi trasate în
mod concret în documentul întâlnirii de la Strasbourg.
în continuare, au fost organizate patru grupe de lucru care au analizat noul
document ecumenic. Fiecare grupă a fost condusă de un moderator din partea
celor două foruri ecumenice mai sus amintite şi anume: Prof. Ilona RiedelSpangenberger, Prof. Grigorios Larentzakis, Prof. Reinhard Frieling şi P. Christisn
Foster. Pe lângă aceşti moderatori, au participat observatori care au avut sarcina
de a consemna concluziile lucrărilor fiecărei grupe. Dacă prima etapă a discuţiilor
pe grupe s-a axat doar pe dezbaterea ca atare a documentului, cea de-a doua pe
implementarea în practică a sa, avându-se în vedere schimbul de idei, intenţii şi
planuri concrete care pot duce la aceasta. Se doreşte ca această Charta O ecume
nica să devină o forţă de impulsionare a viitorului mişcării ecumenice, atât la ni
vel local, cât şi la cel internaţional.
Lucrările întâlnirii ecumenice de la Strasbourg s-au încheiat printr-o şedinţă
plenară prezidată de Cardinalul Karl Lehmann şi de Elfride Dorr. în cadrul aces
tei şedinţe au fost rostite mesaje din partea tinerilor şi au fost citite concluziile lu

VIAŢA BISERICEASCĂ

145

crărilor anterioare ale grupelor. Din partea tinerilor din Biserica Ortodoxă Româ
nă a transmis un mesaj domnişoara Silvana Bunea.
O
surpriză deosebită din partea organizatorilor pentru invitaţi a fost organiza
rea unei "promenade en bâteau" pe râul II
Ultima zi a întâlnirii, Duminică, 22 aprilie, a fost marcată de săvârşirea sluj
belor divine în cadrul fiecărei confesiuni şi de semnarea solemnă a documentului
în biserica protestantă Sfântul Toma din Strasbourg.
Sfânta Liturghie ortodoxă a fost săvârşită de I.P.S. Mitropolit Jeremias al
Franţei în biserica parohială protestantă "St. Paul", fiind asistat de către P.F. Arhie
piscop Anastasios Yanoulatos al Tiranei şi al întregii Albanii şi I.P.S. Mitropolit
Daniel al Moldovei şi Bucovinei. După Sfânta Liturghie toţi participanţii, într-o
procesiune solemnă, s-au îndreptat către biserica "St. Thomas", unde a avut loc o
slujbă ecumenică de încheiere, prezidată de doamna consilier ecumenic Rut Rohrandt şi de excelenţa sa cardinalul Etchegaray. Un cuvânt de salut a ţinut Rev
Marc Lienhard, iar predica a fost rostită de către Prea Fericitul Arhiepiscop Anas
tasios al Tiranei şi al întregii-Albanii. La urmă a fost semnat documentul Charta
Oecumenica de către Mitropolitul Jeremias şi Cardinalul VJk, preşedinţii celor
două foruri ecumenice.
Textul Chartei a fost recomandat ca text de bază pentru cooperare viitoare
între Bisericile europene spre împăcare şi realizarea unităţii. Acest document re
prezintă un modus vivendi între creştinii diferitelor Biserici din Europa, fiind im
portant şi prin faptul că a fost elaborat în colaborare cu CCEE, mai ales că docu
mentul Dominus Jesus venit din Biserica Romano-catolică are un puternic carac
ter antiecumenic.
Charta Oecumenica are trei mari capitole, fiecare cu unul sau mai multe sub
capitole, axate pe cele mai importante probleme ale cooperării între Bisericile eu
ropene: mărturisirea credinţei în Biserica cea "una, sfântă, catolică (cu sensul de
universală) şi apostolică"; afirmarea dorinţei de a fi pe drumul spre o comuniune
văzută a Bisericilor şi a responsabilităţilor pe care Bisericile le au în Europa.
Fiecare mare capitol este întărit cu un verset din Sfânta Scriptură reprezentând
chintesenţa celor conţinute în el. Este important faptul că, în cadrul fiecărui subca
pitol, există un număr de îndatoriri pe care fiecare Biserică trebuie să le îndeplin
ească. Aşadar, documentul nu rămâne doar la nivelul mărturisirii, ci trasează şi ac
ţiunile viitoare. Ultimul capitol al Chartei are şi un paracter socio-politic şi cultur
al şi chiar ecologic, conţinând lucruri de o deosebită valoare în Europa de astăzi.
Un loc aparte îl ocupă dialogul întreprins cu necreştinii şi în special cu evreii şi
musulmanii, minorităţi religioase şi naţionale destul de puternice în Europa.
Acest document semnat de preşedinţii celor două organizaţii ecumenice va
trebui să fie făcut cunoscut şi aplicat de către Bisericile membre ale organizaţiilor
sus-amintite.
In continuare dăm în traducere integrală textul documentului "Charta
Oecumenica”.
10 - B. O. R. 1-6/2001
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C H A R T A O E C U M E N IC A
L iuii directoare peiitru cooperarea crescândă
între Bisericile din E uropa

"Slavă Tatălui şi Fiului şi S fân tului Duh"

Ca membri ai Conferinţei Bisericilor Europene şi ai Consiliului Conferinţelor
Episcopilor Europeni3, în duhul mesajului celor două Adunări Ecumenice Europene
de Ia Basel (1989) şi Graz (1997), suntem foarte hotărâţi de a păstra şi continua
comuniunea la care am ajuns împreună. Mulţumim Dumnezeului nostru Cel între
it. în Persoane că, prin Duhul Său cel Sfânt., ne conduce paşii spre o comuniune
tot mai intensă.
Diferitele forme ale cooperării ecumenice au corespuns aşteptărilor. încre
dinţaţi de rugăciunea lui Iiristos: "Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru
Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu
M-ai trimis" (Ioan 17, 21), nu avem voie să rămânem la situaţia actuală. în con
ştiinţa vinei noastre şi pregătiţi pentru pocăinţă, trebuie să ne străduim să depă
şim diviziunile care există încă între noi, ca astfel, să putem propovădui împreună
în mod credibil mesajul Evangheliei între popoare.
Pe continentul nostim european, între Atlantic şi Urali, între Capul Nordului
şi Mare Mediterană, care astăzi, mai. mult decât oricând, poartă amprentele Unei
culturi-pluraliste, vrem să ne,angajăm pe baza Evangheliei pentru demnitatea
persoanei umane ca chip al lui Dumnezeu, iar ca Biserici să aducem o contribuţie
comună la împăcarea dintre popoare şi culturi.
în acest sens, considerăm această Charta ca un angajament comun pentru
dialog şi cooperare. Ea descrie sarcinile ecumenice de bază şi, din acestea, tra
sează o serie de linii directoare şi angajamente. Ed tinde să promoveze la toate ni
velurile vieţii bisericeşti o cultură ecumenică a dialogului şi conlucrării şi pentru
aceasta să creeze o normă obligatorie. Ea nu are totuşi un caracter doctrinardogmatic sau juridic-bisericesG. Autoritatea ei constă mai degrabă în angajarea
de sine a Bisericilor europene şi a organizaţiilor ecumenice. Acestea pot să-şi
formuleze pentru domeniul lor, pornind de la acest, text de bază, adaosuri proprii
şi perspective comune care se referă concret la provocările lor specifice şi la an
gajamentele ce decurg din acestea,
3.
Din Conferinţa Bisericilor Europene (CBE) fac parte cele mai multe Biserici ortodoxe,
reformate, anglicane, libere şi vechi-catolice din Europa.
în Consiliul Conferinţelor Episcopilor Europeni (CCEE) sunt reunite Conferinţele Episcopilor
romano-catolici din Europa.

1.

CREDEM
"ÎNTR-UNA, SFÂNTĂ, CATOLICĂ4
ŞI APOSTOLICĂ BISERICĂ"
"Silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii. Este un trup şi
un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; este
un Domn, o credinţă, un botez, un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Care este peste
toate şi prin toate şi întru toţi11 (Efeseni 4, 3-6).
1. Chemaţi împreună la unitatea în credinţă
Conform Evangheliei lui Iisus Hristos, aşa cum ea este mărturisită în Sfânta
Scriptură şi cum este exprimată. în Mărturisirea Ecumenică de Credinţă niceo-constantinopolitană (381), noi credem în Dumnezeul Cel întreit în Persoane: în Tatăl,
în Fiul şi în Sfântul Duh. Deoarece prin acest Credo mărturisim "Biserica cea una,
sfântă, catolică şi apostolică", misiunea noastră ecumenică obligatorie este de a
face vizibilă această unitate, care, totdeauna, este un dar al lui Dumnezeu.
Deosebirile fundamentale din credinţă însă împiedică această unitate vizibilă.
Există diferite concepţii, mai ales despre Biserică şi unitatea ei,- despre Taine şi
Slujiri (preoţie). Noi nu trebuie să fim de acord cu această situaţie. Iisus Hristos,
pe cruce, ne-a descoperit iubirea Sa şi taina împăcării; urmând Lui, vrem să facem
tot posibilul de a depăşi barierele şi problemele existente ce despart Bisericile.
Ne obligăm
- să urmăm îndemnului apostolic din Epistola către Efeseni şi să ne străduim,
stăruitor, să a jungem la o înţelegere comună a mesajului mântuitor al lui Hristos
din Evanghelie;
- să acţionăm prin puterea Duhului Sfânt spre unitatea văzută a Bisericii lui Iisus
Hristos într-o credinţă, unitate care îşi găseşte expresia în recunoaşterea reciprocă a
botezului şi în comuniunea euharistică, precum şi în mărturisire şi slujire comune.
II.

PE DRUMUL COMUNIUNII VĂZUTE
A BISERICILOR ÎN EUROPA
"întru aceasta vor cunoaşte to.ţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea
dragoste unii faţă de alţii” (Ioan 13, 25).
2. Vestind împreună Evanghelia
Cea mai importantă misiune a Bisericilor în Europa este de a vesti împreună
Evanghelia, prin cuvânt şi faptă, pentru mântuirea tuturor oamenilor. Faţă de com
4. Aici cu sensul de universal.
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plexa dezorientare, de îndepărtarea de valorile creştine, dar şi diversele căutări
după sens în viaţă, creştinele şi creştinii sunt chemaţi în mod deosebit să-şi m ăr
turisească credinţa lor. în acest sens e nevoie de o angajare puternică şi de un
schimb de experienţă în domeniul catehetic şi pastoral la nivelul comunităţilor lo
cale. De asemenea, foarte important este ca tot poporul lui Dumnezeu să mijlo
cească în comun Evanghelia în societatea publică şi să o pună în valoare prin an
gajare socială şi prin îndeplinirea de responsabilităţi politice.
Ne obligăm
- să discutăm despre iniţiativele noastre de evanghelizare cu celelalte Bise
rici, să cădem de acord în acest sens şi astfel, să evităm concurenţa dăunătoare, ca
şi pericolul de noi sciziuni;
- să recunoaştem că fiecare om poate să-şi aleagă, în libertatea de conştiinţă,
afilierea religioasă şi bisericească. Nimeni nu trebuie să fie constrâns să se con
vertească prin presiuni morale sau ispite materiale; tot astfel, nimeni nu trebuie
împiedicat de la o convertire care rezultă din consimţământ liber.
3. Să ne îndreptăm unii către alţii
în duhul Evangheliei noi trebuie să reconsiderăm istoria Bisericilor creştine,
care este marcată de multe experienţe bune, dar şi de schisme, ostilităţi şi chiar de
confruntări armate. Greşelile oamenilor, lipsa iubirii şi frecventa manipulare a
credinţei şi Bisericilor în interes politic au afectat puternic credibilitatea mărturi
sirii creştine.De aceea, ecumenismul începe pentru creştine şi creştini cu înnoirea inimii şi
disponibilitatea pentru căinţă şi îndreptare. împăcarea a progresat deja în Mişca
rea Ecumenică.
Este important să recunoaştem darurile spirituale ale diferitelor tradiţii creş
tine, să învăţăm unii de la alţii, dăruind astfel unii altora. Pentru desfăşurarea vii
toare a ecumenismului este stringent necesar să integrăm experienţele şi aşteptă
rile tinerilor şi să încurajăm participarea lor după puteri.
Ne obligăm
- să depăşim autosuficienţa şi să îndepărtăm prejudecăţile, să căutăm întâlni
rea împreună şi să ne ajutăm unul pe celălalt;
- să încurajăm deschiderea şi cooperarea ecumenică în educaţia creştină, în
formarea, desăvârşirea, precum şi cercetarea teologică.
4. Să acţionăm împreuna
Ecumenismul se desfăşoară deja în forme variate de acţiune comună. Multe
creştine şi creştini din diferite Biserici trăiesc şi lucrează împreună în prietenie, în
vecinătate, la serviciu şi în familiile lor. în mod special căsătoriile interconfesionale trebuie susţinute, ca să trăiască ecumenismul în viaţa lor de zi cu zi.
Recomandăm şi susţinem la toate nivelurile locale, regionale, naţionale şi
internaţionale organizarea de comisii ecumenice bi şi multilaterale pentru coope
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rare. La nivel european este necesar să se întărească cooperarea dintre Conferinţa
Bisericilor Europene şi Consiliul Conferinţelor Episcopilor Europeni şi să se or
ganizeze pe mai departe reuniuni ecumenice europene.
In conflictele dintre Biserici trebuie să fie iniţiate, respectiv susţinute în con
tinuare, eforturile de mediere şi pace.
Ne obligăm
- să acţionăm împreună la toate nivelurile vieţii bisericeşti unde există premizele pentru aceasta şi nu se opun motive de credinţă sau de forţă majoră;
- să apărăm drepturile minorităţilor şi să ajutăm la înlăturarea neînţelegerilor
şi a prejudecăţilor dintre Bisericile majoritare şi minoritare din ţările noastre.
5. Să ne rugăm împreună
Ecumenismul trăieşte din ascultarea împreună a Cuvântului lui Dumnezeu şi
din lucrarea Duhului Sfânt în noi şi prin noi. Pe baza harului primit prin aceasta,
există astăzi diverse străduinţe ca, prin rugăciuni şi servicii religioase, să se apro
fundeze comuniunea spirituală dintre Biserici şi să se promoveze rugăciunea pen
tm unitatea văzută a Bisericii lui Hristos. Un semn deosebit de dureros al separării
dintre multe Biserici creştine este lipsa comuniunii euharistice.
în unele Biserici există rezerve faţă de mgăciunile ecumenice în comun. Dar
multele slujbe ecumenice, imnurile şi rugăciunile în comun, în special Tatăl
Nostm, marchează spiritualitatea noastră creştină.
Ne obligăm
- să ne mgăm unii pentru alţii şi pentm unitatea creştină; •
să cunoaştem şi să preţuim slujbele religioase şi celelalte forme ale vieţii
spirituale ale altor Biserici;
-să ne îndreptăm spre scopul comuniunii euharistice.
%
6. Să continuăm dialogurile
Apartenenţa noastră comună în Hristos este de importanţă fundamentală faţă
de poziţiile noastre teologice şi etice diferite. Altfel decât pluralitatea dăruită nouă
şi care ne îmbogăţeşte şi diferenţele în doctrină, în problemele etice şi în stipulările de drept bisericesc au dus la despărţiri între Biserici; adesea, la acestea au ju
cat un rol decisiv circumstanţele istorice deosebite şi structurile culturale diferite.
Pentm a aprofunda comuniunea ecumenică, eforturile pentm un consens în
credinţă trebuie neapărat continuate. Fără unitatea de credinţă nu există nici o co
muniune bisericească. Nu există nici o alternativă la dialog. .
Ne obligăm
- să continuăm, conştiincios şi intensiv, dialogul dintre Bisericile noastre la
toate nivelurile şi să examinăm ceea ce se poate şi trebuie să fie declarate ca obli
gatorii de autoritatea bisericească în ceea ce priveşte rezultatele dialogului;
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- în controverse, în special dacă o sciziune ameninţă în problemele de credinţă
şi etică, să căutăm dialogul şi să dezbatem împreună problemele respective, în
lumina Evangheliei.
III.
R E SP O N SA B IL IT A T E A N O A S T R Ă C O M U N Ă ÎN E U R O PA
"Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui D u m nezeu
se vor chem a" (M atei 5, 9)
7. Să participăm la construcţia Europei
în decursul veacurilor s-a dezvoltat o Europă caracterizată religios şi cultural
predominant de Creştinism. în acelaşi timp, prin eşecul creştinilor în Europa şi în
afara graniţelor ei, au fost cauzate multe nenorociri. Noi ne recunoaştem responsa
bilitatea pentru această vină şi-L rugăm pe Dumnezeu şi pe oameni să ne ierte.
Credinţa noastră ne ajută să învăţăm din trecut şi să ne angajăm, ca astfel, cre
dinţa creştină şi dragostea pentru aproapele să strălucească speranţă pentru morală şi
etică, pentru educaţie şi cultură, pentrii politică şi economie în Europa şi în întreaga
lume.
Bisericile, promovează o unire a continentului european. Fără valorile comune,
unitatea nu poate fi durabilă. Noi suntem convinşi, că moştenirea spirituală a creş
tinismului reprezintă o putere inspiratoare pentru îmbogăţirea Europei. Pe baza
credinţei noastre creştine noi ne angajăm pentru o Europă umană şi socială, în
care sunt respectate drepturile omului şi valorile fundamentale ale păcii, ale drep
tăţii, libertăţii, toleranţei, participării şi solidarităţii. Noi accentuăm respectul
profund pentru viaţă, pentru valorile căsătoriei şi familiei, pentru angajamentul
preferenţial în favoarea celor săraci, pentru disponibilitatea de a ierta şi în toate
pentru milostivire.
Ca Biserici şi comunităţi internaţionale trebuie să prevenim pericolul ca Europa
să se dezvolte într-un Vest integrat şi un Est neintegrat. De asemenea, trebuie să fim
atenţi la confruntările dintre Nord şi Sud. în acelaşi timp, trebuie evitat orice eurocentrism şi trebuie întărită responsabilitatea Europei pentru întreaga umanitate, în
special pentru săracii din întreaga lume.
Ne obligăm
- să ne înţelegem unii cu alţii cu privire la conţinutul şi scopurile responsa
bilităţii noastre sociale şi să reprezentăm, pe cât posibil, împreună preocupările şi
viziunile Bisericilor faţă de instituţiile europene secularizate;
- să apărăm valorile fundamentale de orice atac împotriva lor;
- să ne opunem abuzării de religie şi Biserică în scopuri etnice sau naţionaliste.
8. Să împăcăm popoarele şi culturile
Pluralitatea tradiţiilor regionale, culturale şi religioase o considerăm ca bo
găţie a Europei. Faţă de. nenumăratele conflicte, misiunea Bisericilor este de a
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împlini împreună slujirea împăcării chiar şi pentru popoare şi culturi. Ştim că în
acest sens pacea între Biserici este o premisă tot atât de importantă.
Eforturile ţioastre comune se îndreaptă către evaluarea şi rezolvarea proble
melor politice şi sociale în duhul Evangheliei. Deoarece noi respectăm persoana
şi demnitatea oricărui om ca chip al lui Dumnezeu, ne pronunţăm pentru absoluta
egalitate valorică a tuturor oamenilor.
Ca Biserici vrem să promovăm procesul de democratizare în Europa. Noi ne
angajăm pentru o ordine a păcii bazată pe rezolvările nonviolente a conflictelor.
Condamnăm orice formă de violenţă împotriva oamenilor, în special împotriva fe
meilor şi a copiilor.
A ne angaja pentru împăcare, înseamnă să promovăm dreptatea în sânul unui
popor, ca şi între popoare şi să înlăturăm prăpastia dintre săraci şi bogaţi, precum
şi şomajul. împreună dorim să contribuim ca emigranţii şi emigrantele, refugiaţii
şi azilanţii să fie primiţi corespunzător demnităţii lor umane în Europa.
Ne obligăm
- să ne opunem oricărei forme de naţionalism care duce la asuprirea altor
popoare sau minorităţi naţionale şi să ne angajăm pentru rezolvări nonviolente;
- să întărim locul şi egalitatea în drepturi a femeilor în toate domeniile vieţii
şi să promovăm dreapta comuniune dintre femei şi bărbaţi în Biserică şi societate.
9. Să salvăm creaţia
Prin credinţa în dragostea lui Dumnezeu, a Creatorului, noi recunoaştem,
plini de recunoştinţă, darul Creaţiei, valoarea şi frumuseţea naturii. Dar privim cu
spaimă cum bunurile pământului sunt exploatate fară a se ţine cont de valoarea lor
proprie, de numărul lor limitat şi de bunăstarea generaţiilor viitoare.
Dorim să ne implicăm împreună pentru condiţii durabile de viaţă pentru întreaga
creaţie. în responsabilitatea noastră faţă de Dumnezeu trebuie să afirmăm şi să dez
voltăm în continuare criterii comune, pentru.a distinge între ceea ce oamenii sunt
capabili să facă, ştiinţific şi tehnologic, dar din punct de vedere etic nu le este permis,
în orice caz demnitatea unică a fiecărui om trebuie să aibă întâietate faţă de ceea
ce este posibil din punct de vedere tehnic.
Recomandăm introducerea în Bisericile europene a unei zile de rugăciune
pentru salvarea creaţiei.
Ne îndatorăm
- să dezvoltăm pe mai departe un stil.de viaţă în care valoarea să fie pusă pe
calitatea permanentă şi plină de responsabilitate a vieţii împotriva dominaţiei con
strângerilor economice şi de consum;
- să susţinem organizaţiile bisericeşti cu privire la mediu şi reţelele ecu
menice în responsabilitatea lor pentru salvarea creaţiei.
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10. Să aprofundam comuniunea cu Iudaismul
De poporul lui Israel, cu care Dumnezeu a încheiat un legământ veşnic, ne leagă
o comuniune unică în felul ei. Din Credinţă noi ştim că surorile şi fraţii noştri iudei
"sunt iubiţi, din cauza părinţilor. Căci darurile şi chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua
înapoi" (Rom. 11, 28-29). Ei au "înfierea şi slava şi legămintele şi legile şi închinarea
şi făgăduinţele, ai cărora sunt părinţii şi din care după trup este Hristos" (Rjom. 9,4-5).
Deplângem şi condamnăm toate manifestările antisemite, precum şi răbuf
nirile de ură şi persecuţiile. Pentru antiiudaismul creştin cerem iertare de la Dum
nezeu, iar de la fraţii şi surorile noastre iudei împăcare.
Este imperios necesar ca prin propovăduire şi învăţământ, prin doctrina şi
viaţa Bisericilor noastre, să conştientizăm profunda legătură a credinţei noastre cu
iudaismul şi să susţinem cooperarea creştino-iudaică.
Ne obligăm
- să ne opunem tuturor formelor de antisemitism şi antiiudaism în Biserică şi
societate;
- să căutăm şi să intensificăm, la toate nivelurile, dialogul cu surorile şi fraţii
noştri evrei.
11. Să cultivăm relaţiile cu Islamul
Musulmanii trăiesc de secole în Europa. Ei formează în anumite ţări euro
pene minorităţi puternice. în acest sens au existat şi există multe contacte şi relaţii
de bună vecinătate între musulmani şi creştini, dar şi masive rezerve şi prejudecăţi
de ambele părţi. Acestea se bazează pe experienţele pline de suferinţă din istorie
şi din trecutul foarte apropiat.
Dorim să intensificăm la toate nivelurile întâlnirea dintre creştini şi m usul
mani, precum şi dialogul creştino-islamic. Recomandăm în special să se discute
împreună despre credinţa într-un singur Dumnezeu şi să se clarifice înţelesul
drepturilor omului.
Ne obligăm
T să-i întâmpinăm pe musulmani cu preţuire;
- să colaborăm în chestiunile comune cu musulmanii.
12.
întâlnirea cu alte religii
şi concepţii despre lume (Weltanschauung)
Pluralitatea convingerilor şi formelor de viaţă religioase, precum şi a diferitelor
concepţii specifice despre lume, a devenit o calitate marcantă a Europei. Religiile
răsăritene şi noile comunităţi religioase se răspândesc şi găsesc interes la multe
creştine şi creştini. Există tot mai mulţi oameni care refuză credinţa creştină, se
comportă faţă de ea în mod indiferent sau împărtăşesc alte concepţii despre lume.
Dorim să luăm în serios întrebările critice care ne sunt adresate şi să ne strădu
im împreună să avem o dezbatere corectă. în acest sens, trebuie să facem dis
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tincţie cu ce comunităţi să fie căutate dialoguri şi întâlniri şi faţă de cine, din punct
de vedere creştin, să avem rezerve.
Ne obligăm
- să recunoaştem libertatea religioasă şi de conştiinţă a oamenilor şi comuni
tăţilor şi în acest sens să promovăm ca ei să-şi poată practica individual şi în
comunitate, privat şi public, religia sau concepţiile lor despre lume în cadrul drep
turilor acceptate:
- să fim deschişi pentru dialog cu toţi oamenii de bună credinţă, să urmărim
preocupări comune cu ei şi să le mărturisim credinţa creştină.

,

Iisus Hristos ca Domn al Bisericii celei lina, este cea mai mare speranţă a
noastră pentru împăcare şi pace.
în numele Său noi vrem să mergem mai departe pe drumul comun în Europa,
îl rugăm pe Dumnezeu pentru sprijinul Duhului Său cel Sfanţ.
MIar Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată bucuria şi pacea în
credinţă, ca să prisosească nădejdea voastră, prin puterea Duhului Sfânt"
(Rom. 15, 13)
Ca preşedinţi ai Conferinţei Bisericilor Europene şi ai Consiliului Conferin
ţelor Episcopilor Europeni, recomandăm această Charta Oecumenica ca text de
bază tuturor Bisericilor şi Conferinţelor Episcopale din Europa spre acceptare şi
implementare în propriul lor context.
Cu această recomandare semnăm^ Charta Oecumenica în cadrul întâlnirii
Ecumenice Europene, în prima duminică după Paştile comun din anul 2001.
Strasbourg, 22 aprilie 2001

M itropolit Jerem ie

Cardiualul Vlk

Preşedintele
Conferinţei Bisericilor Europene

Preşedintele Consiliului
Conferinţelor Episcopilor Europeni

Text oficial german
Traducere de drd. Vasile Adrian Carabă
Text corectat de Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă
VASILE ADRIAN CARABĂ

DUMINICA PURTĂTOARELOR DE MIR
ŞI A FEMEII CREŞTINE*
Iubiţi credincioşi,
«Sărbătoarea de astăzi este închinată Sfintelor Mironosiţe, lui Iosif din Arimateea
şi lui Nicodim, adică celor care nu L-au părăsit pe Domnul atunci când Acesta s-a supus
de bunăvoie morţii, ci, înfruntând cu dragostea şi cu mila lor înverşunarea hulitorilor şi
ucigaşilor, au rămas alături de Hristos.
Din cuvintele Sfântului Evanghelist Luca reiese faptul că Domnul a fost în
gropat în grabă şi cu mare smerenie. Mulţimile îl părăsiseră, ucenicii s-au risipit şi
s-au ascuns, soarele se întunecase, era seară şi "se lumina spre sâmbătă", adică era
vremea ca orice activitate să înceteze, căci pentru evrei era momentul în care se
aprindeau lămpile şi felinarele pentru Sabat. Nu L-au petrecut la mormânt pe Dom
nul decât Iosif, Nicodim şi femeile care veniseră din Galileea. Despre aceste femei,
Sfanţul Evanghelist Luca spune că au văzut mormântul şi cum a fost aşezat trupul
lui Iisus, iar după ce s-au întors de la mormânt au pregătit miresme şi miruri.
Să ne gândim că ora era târzie, erau clipele ultimelor pregătiri pentru
Sâmbătă - şi "era mare ziua sâmbetei aceleia" (Ioan 19, 31) - şi cu toate acestea
gândul acestor femei nu s-a îndepărtat de Iisus. Accstc femei îl urmaseră din
Galileea şi până la Ierusalim slujindu-I (Matei 27, 55; Marcu 15, 41) iar acum,
deşi urma o zi de odihnă, ele nu se pregătesc pentru aceasta, ci pentru a-şi desă
vârşi slujirea faţă de învăţătorul lor. Deşf târziu, ele pregătesc miruri şi miresme
pentru ca dis-de-dimineaţă, o dată trecută sâmbăta, să poată merge din nou la mor
mântul lui Iisus.
Din dragoste pentru Cel care le vestise apropierea împărăţiei lui Dumnezeu
şi izbăvirea, din milă pentru Cel care, după o condamnare nedreaptă şi o moarte
infamantă, nu avusese parte nici măcar de o înmormântare decentă, s-au grăbit să
biruiască toate piedicile şi toate pericolele pentru a aduce măcar prinosul cuvenit
unui nevinovat. Dar se vede că puterea iubirii lor a fost mare, căci în vreme ce
ucenicii se risipiseră, iar apostolii stăteau încuiaţi de frica iudeilor, ele au biruit şi
teama de iudei, şi de soldaţii care păzeau mormântul, şi de tâlharii şi răufăcătorii
care puteau să bântuie la acea oră. Au învins şi propria neputinţă căci, deşi nu
ştiau cine le-ar putea prăvăli piatra de la uşa mormântului, nu s-au poticnit şi nici
nu s-au descurajat. Prin ele, dragostea de Dumnezeu s-a arătat biruitoare asupra
tuturor slăbiciunilor firii. Aşa cum am auzit cântându-se la utrenia acestei dumini
ci, "firea cea slabă a biruit pe cea bărbătească, deoarece gândul cel plin de milă a
plăcut lui Dumnezeu".
Gândindu-ne la pilda samarineanului milostiv, Hristos este Cel care îl găseşte
pe omul aflat pe moarte şi aruncat lângă drum şi îi toarnă pe răni untdelemnul
tămăduitor. Femeile care vin cu miruri, pentru a-L unge pe Cel mort şi îngropat,
* Cuvânt la Duminica a IlI-a după Paşti, a Mironosiţelor. Catedrala Patriarhală, 29 aprilie, 2001.
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se aseamănă astfel lui Hristos. Este şi motivul pentru care una dintre cântările în
chinate lor le numeşte "dumnezeieştile mironosiţe'1. Iată că mila are puterea de a-1
îndumnezei pe om. Este ceea ce spune şi Mântuitorul, numindu-i fericiţi pe*cei
milostivi.
Aceste femei milostive şi curajoase sunt primele care au primit bucuria
învierii, pentru că ele au fost cele dintâi care L-au iubit pe Hristosul celei de a
treia zile. în Vinerea pregătirii Paştilor, în locul lămpilor cu care să întâmpine săr
bătoarea de a doua zi, ele au pregătit mirurile cu care să-L cinstească a treia zi pe
Hristos Cel îngropat, căci Cel pe care îl ştiau Lumina lumii Se plecase sub întu
nericul mormântului. Acesta avea să le dăruiască lumina Paştilor celor noi. Aştep
tarea lor este minunat înfăţişată din icosul Sfintelor Paşti: "Pe Soarele Cel mai
înainte de soare, Care a apus oarecând în mormânt, întâmpinatu-L-au ca pe o zi
mironosiţele femei". într-o variantă mai veche ele sunt numite "mironosiţele
fecioare", pentru că lumina învierii face din fiecare om care o primeşte o făptură
nouă. Ele sunt primele care se înnoiesc prin această lumină.
în tâlcuirea Bisericii, femeile au fost cele dintâi care au primit de la înger
vestea ridicării din morţi a lui Hristos, pentru că Eva a fost cea dintâi care a primit
de la diavol cuvintele pierzării. Lor le-a încredinţat Dumnezeu vestea izbăvirii din
moarte, făcându-le primii apostoli ai învierii. Şi pentm ca frumuseţea lor
duhovnicească să fie desăvârşită, Dumnezeu le-a îmbrăcat şi cu haina smereniei,pentm că propovăduirea lor "A înviat Domnul!" a fost întâmpinată de ucenici cu
multă rezervă. Evanghelistul Luca scrie că "aceste cuvinte au părut înaintea lor ca
o aiurare (sau, în altă traducere, ca o scrânteală) şi nu le-au crezut" (Luca 24, 11).
Şi cu toate acestea, propovăduirea lor este miezul credinţei pe care apostolii au
împărtăşit-o lumii întregi şi pe care o mărturisim de fiecare dată când purtăm pe
bifee cuvintele rostite odinioară de mironosiţe: "Hristos a înviat!".
Cine sunt aceste binevestitoare ale învierii? Evanghelistul Ioan o numeşte
numai pe Maria Magdalena (Ioan 20, 1). Sfântul Evanghelist Matei o pomeneşte
şi pe "cealaltă Mărie" (Matei 28, 1). Din Evanghelia de la Marcu aflăm că la
mormânt au fost Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob şi Salomeea (Marcu
16, 1). Sfântul Evanghelist Luca scrie că la mormânt au fost Maria Magdalena,
Ioana, Maria lui Iacob "şi celelalte împreună cu ele" (Luca 24, 10). Evangheliştii
o pomenesc cu toţii pe Maria Magdalena pentru că ea s-a învrednicit să fie prima
care L-a văzut pe Mântuitorul şi s-a închinat Celui înviat din morţi. Sinaxarul
zilei de astăzi menţionează şapte mironosiţe, anume: Maria M agdalena,
Salomeea, Ioana, Maria şi Marta, surorile lui Lazăr, Maria lui Cleopa şi Suzana,
pe lângă acestea fiind şi alte femei care, cu evlavie şi cu credinţă, îi slujeau
Domnului şi îl urmau.
Pentm credinţa şi dragostea lor curată, mironosiţele au devenit icoanele
sufletului care îl caută pe Dumnezeu şi petrece împreună cu El. în Cuvântarea la
Sfintele Paşti, Sfântul Grigorie de Nazians îndeamnă: "Şi dacă eşti o Mărie oare
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care, sau cealaltă Mărie, sau Salomee, sau Ioană, lăcrimează de dimineaţă.
Grăbeşte să vezi prima piatră ridicată, sau poate şi pe îngeri şi pe Iisus însuşi”.
♦ Sfântul Maxim M ărturisitorul tâlcuieşte duhovniceşte aceste cuvinte,
înţelegând prin prima Mărie, cea din care Domnul scosese şapte diavoli, "tot sufle
tul făptuitor, curăţit de vraja veacului acestuia, prin cuvântul poruncilor Evan
gheliei". Cealaltă Mărie este sufletul contemplativ, care a dobândit harul
cunoştinţei adevărate. Salomeea, însemnând "pace", este sufletul care a primit
pacea ca dar al Duhului, iar Ioana, care se tălmăceşte "porumbiţă", este sufletul
blând şi nemânios. Astfel de suflete plâng după Dumnezeu şi sunt primele care văd
piatra înlăturată din uşa mormântului, adică primele care alungă împietrirea din
inimă. Astfel de suflete aud de la îngeri Cuvântul dumnezeiesc vestit în tăcere, în
taina inimii curate.
Când îngerul lui Dumnezeu le-a spus mironosiţelor "Bucuraţi-vă!", el a dăruit
inimilor lor răsplata iubirii. Mironosiţele I-au slujit Domnului prin inimile lor
curate, care nu şi-au căutat odihna şi pacea departe de El. Aşa cum Maica Dom
nului păstra în inima ei taina dumnezeirii lui Iisus, precum mărturiseşte Sfântul
Evanghelist Luca (Luca 2, 19 şi 51), în acelaşi fel mironosiţele au păstrat în inima
lor taina învierii lui Hristos, neprimejduită nici de teama de prigonitori, nici de ru
şinea de defăimători, nici de îndoiala ucenicilor, care nu primiseră încă încredin
ţarea învierii.
Duminica mironosiţelor este sărbătoarea tuturor femeilor cu credinţă în Dum
nezeu, care slujesc în Biserică prin dragostea lor curată, urmând calea milosteniei.
Se cuvine să le lăudăm pe cele care au grijă de bătrâni, de bolnavi, de copiii orfani
sau abandonaţi. Sunt vrednice de toată cinstea acele surori în Hristos care se pre
ocupă de îngroparea şi pomenirea în rugăciuni a celor săraci şi uitaţi de familie,
cu credinţa că şi ei sunt "candidaţi la înviere". Cu totul alese pentru bogăţia lor
sufletească sunt acelea care au primit de Sus darul de a fi maici duhovniceşti,
închinându-şi viaţa lui Hristos. Sunt minunate prin darul lui Dumnezeu acelea
care s-au împodobit cu frumuseţea naşterii şi creşterii de prunci, sfinţind firea cu
nădejdea mântuirii şi urmând încredinţării Sfântului Apostol Pavel că femeia
măritată "se va mântui prin naştere de fii, dacă va stărui, cu înţelepciune, în
credinţă, în iubire şi în sfinţenie" (I Timotei 2, 15).
"Naşterea de fii" înseamnă naştere trupească, dar mai ales naştere duhovni
cească. Mama creştină îi creşte pe pruncii ei în Hristos, fiind prima lor călăuză
spre Dumnezeu. Prin viaţa ei, mama trebuie să fie cea mai apropiată pildă de vir
tute, de la care copilul să înveţe calea cea bună, spre Hristos. Virtuţile sunt cele
care vor face din ea o mamă bună, căci grija faţă de copii cere trezvie, răbdare, în
ţelepciune, dreaptă măsură, dreaptă judecată, blândeţe, nemâniere, demnitate şi
dragoste.
Există şi un sens pur spiritual-al maternităţii: femeia creştină poate fi "mamă"
prin dragostea ei pentru orice suflet care are nevoie de căldură, de ocrotire şi de
ajutor şi poate face suflete rătăcite să renască din Dumnezeu. Femeia are din fire
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darul de a simţi suferinţa altuia şi puterea de a o uşura prin grijă şi afecţiune.
Aceste daruri sporesc prin Duhul Sfânt, săvârşind minuni cu sufletele chinuite de
durere şi singurătate. Un sfat bun dat cu sinceritate şi discreţie, o învăţătură
dreaptă, călăuzirea spre Biserică şi spre Sfintele Taine înseamnă fapte bune prin
care orice femeie credincioasă îşi poate împlini datoria de a vesti şi altora calea
spre împărăţia lui Dumnezeu, alăturându-se Sfintelor Mironosiţe, care au câştigat.
prin smerenie şi milă bucuria învierii.
Mironosiţele, femeile pe care le sărbătorim astăzi, sunt cele care au adus
Domnului ofranda milei şi smereniei, dând tuturor pilda faptului că bărbăţia şi
curajul nu sunt robite firii. Şi bărbăţia duhovnicească şi m aternitatea
duhovnicească sunt darurile Duhului Sfânt. Aşa cum mironosiţele au dat dovadă
de bărbăţie, în acelaşi fel Sfântul Apostol Pavel îi considera pe creştini fii pentru
care a suferit "durerile naşterii" întru Evanghelie (Galateni 4, 19). Vedem astfel
că darurilor firii Dumnezeu adaugă darul Duhului Sfânt, care îl ridică pe om mai
presus de fire.
Sărbătoarea mironosiţelor este sărbătoarea inimii smerite şi iubitoare, care se
face raiul lui Dumnezeu, umplâridu-se de harul Lui şi iradiind tuturor bucuria
mântuitoare. Importanţa acestei sărbători este exprimată şi în troparul pe care vi-1
încredinţez ca hrană duhovnicească: "Arătatu-s-a nouă prăznuirea dumnezeieştilor
Mironosiţe şi a cinstitului Iosif, ca un alt rai, dându-ne izvor de viaţă; apele daru
lui picură ca ploaia asupra lumii; izvorăsc cu căldură curgerile învierii lui Hristos.
Mulţimile credincioşilor prăznuiesc şi cântă: Slavă Celui ce a dat marginilor lumii
învierea Sa".
Să ne bucurăm lăuntric de acest belşug dumnezeiesc, slăvind pe Tatăl, pe
Fiul şi pe Sfântul Duh, întru Cam se împlinesc credinţa, nădejdea şi dragostea
noastră. Amin».
t AMBROZIE SINAITUL
Vicar Patriarhal

125 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI
CONSTANTIN BRÂNCUŞI
Colocviul Internaţional de la Bucureşti, 18-21 Mai 2001
După încheierea "Anului Eminescu 2000" \ cinstit în mod deosebit de către
Biserica Ortodoxă Naţională Română, pe care Marele aniversat o numea "mama
duhovnicească a neamului românesc", anul acesta stă sub semnul altui titan al artei
române: Constantin Brâncuşi, care spunea: "Luciul mâinilor mele ne apropie de
credinţa în Dumnezeu"2.
Atât Eminescu, cât şi Brâncuşi rămân pururi pomeniţi în sanctuarul neamului3.
Anul 2001 este închinat marelui artist al sculpturii moderne C. Brâncuşi. Ani
versarea sa a avut loc, în mod solemn, în Aula Academiei Române, în zilele de 1819 Mai, continuând cu o vizită a participanţilor la simpozion, în Gorj (Târgu-Jiu Hobiţa) unde se află principalele opere ale artistului, cât şi în muzeele ţării noastre.
*
La deschiderea oficială a simpozionului, a fost invitat şi Prea Fericitul
Teoctist, Patriarhul României. Prea Fericirea Sa a delegat să participe ca repre
zentant al său pe Diac. P etn f David, profesor la Facultatea de Teologie din
Bucureşti, ca cel ce a cunoscut locul naşterii şi al activităţii celui cinstit şi perso
nal a alcătuit studii şi articole pertinente despre Marele sculptor4. Trebuie ştiut,
aşa cum vom aminti, că studiul despre cercetarea locului unde Constantin Brân
cuşi s-a născut şi a activat şi a artei sale a fost publicat în revista "Mitropolia Ol
teniei", în vremea când Patriarhul României de astăzi, Teoctist, era Arhiepiscop al
Craiovei şi Mitropolit al Olteniei5. Prea Fericitul Patriarh, fiind sensibil la frumos
şi iubitor al artei sub toate aspectele.
Organizarea acestei întruniri internaţionale în România a fost pregătită şi
realizată de către Academia Română, Ministerul Culturii şi Cultelor, Comisia Na
1. Diac. P. I. David, Eminescu - 2 0 0 0 , în rev. "Sf. Andrei", Constanţa, nr. 7/2000.
2. Idem, Colocviul Internaţional de la Bucureşti, 18-21 M ai , 2001, în "Vestitorul Ortodoxiei", 2001.
3. Totdeauna Biserica Naţională a comemorat discret sau a omagiat după cuviinţă pe marii
oameni ai neamului românesc.
4. Iată câteva: Constantin Brâncuşi în "Mitropolia Olteniei", nr. 11-12/1972, cu iconografie
inedită; Idem. nr. 3-4/1976; îir"Biserica Ortodoxă Română" nr. 3-4/1976 - spovedania lui Brâncuşi;
Idem, nr. 1-3/1977; Coloana nesfârşita..., în "B.O.R.", nr. 11-12/1978; Rugăciunea, în "îndrumătorul
bisericesc", Buzău, 1982; C. Brâncuşi nemuritor, în "Vestitorul Ortodoxiei" nr. 151/1996 etc.
5. între anii 1973-1977. Iată ce consemna ia instalarea ca Mitropolit al Olteniei: "Ţin să
mărturisesc că mă stăpâneşte imaginea Coloanei de la Jiu, prin care genialul sculptor din Hobiţa
Gorjului, Constantin Brâncuşi, a exprimat îndrăzneala şi perseverenţa sufletului românesc în general
şi a sufletului oltenesc, îndeosebi. Văd în această magnifică operă de artă, care veşniceşte darurile
artistice ale neamului nostru, simbolul chemării rostite din străfunduri de veac pentm împliniri cât
mai rodnice, spre înălţarea şi înflorirea Patriei. Pentru că înfăţişarea de astăzi a ţării poartă pecetea
darurilor sădite de străbuni în sufletul poporului nostru, care ştie să-şi cucerească prin munca sa,
prin jnintea sa, prin dreptatea judecăţilor sale, prin înalta ţinută morală a strădaniilor sale, un loc de
cinste între celelalte popoare", în "Mitropolia Olteniei", nr. 1-2/1973, p. 21-22...
Aceeaşi apreciere a P. F. Sale s-a laciit cu ocazia "resfmţirii Columnei" de către I.P.S. Teofan, noul
Mitropolit al Olteniei şi cu prilejul Vizitei Monumentelor Braucuşiene din luna octombrie 2001.
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ţională UNESCO, Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu", Comitetul Naţional
UNESCO pentru Dezvoltarea Culturală.
Deschiderea sesiunii a fost făcută de către dl. prof. univ. Eugen Simion, Pre
şedintele Academiei Române. Domnia sa a salutat participanţii şi invitaţii români
şi străini, subliniind rolul lui Constantin Brâncuşi în viaţa culturală a românilor şi
în sculptura mondială. în acelaşi timp, distinsul critic literar a mulţumit tuturor in
vitaţilor pentru că au făcut efortul de a fi împreună la marea aniversare: Anul
Brâncuşi. Nădăjduim că vom avea cu toţii de învăţat din referatele şi intervenţiile
specialiştilor în domeniu.
Mesajul Domnului Ion Iliescu, Preşedintele României, a fost citit de către dl.
Victor Opaski, consilier prezidenţial şi a cuprins scurt dar la obiect importanţa artei
în lumea de azi şi în viaţa poporului român care a dat în acest domeniu valori mon
diale printre care şi cel omagiat azi, Constantin Brâncuşi. .
De o eleganţă şi o relevanţă aleasă a fost şi Mesajul Domnului Adrian
Năstase, Prim-ministru al Guvernului României. Se ştie, arăta dl. Năstase, că arta
sub toate formele rămâne şi trece din generaţie în generaţie, se diversifică şi şlefuieşte creând noi valori autentice. Este un copac uriaş, cu rădăcini adânci şi lăstari
pretutindeni: vita brevis, ars long'a... Constantin Brâncuşi este un nume şi o valoare
în lume, ceea ce face ca noi, urmaşii săi, să-l omagiem cum se cuvine aici şi în
ţările iubitoare de artă de pe toate continentele.
în mesajul, dar şi în intervenţia sa directă, Dl. Acad. Prof. Răzvan Theodorescu, Ministrul Culturii şi Cultelor, ca de obicei, a făcut o aleasă pledoarie
arătând valoarea artei în sine dar şi cea a creatorului sculpturii moderne, inegala
bilul Constantin Brâncuşi. Distinsul vorbitor şi-a exprimat admiraţia pentru con
textul cultural modern în care "tronează ca un patriarh" cel omagiat la acest sim
pozion. în calitate de gazdă, distinsul om de cultură a asigurat pe participanţi de
aleasa admiraţie pentru ceea ce întreprind în cercetarea operei lui Brâncuşi, în
aceeaşi măsură naţională şi mondială.
Cele trei mesaje, care mai de care mai pline de simţ naţional şi justificată
apreciere la arta brâncuşiană, au făcut, cum era şi firesc, să trezească interes ascul
tătorilor, noi teme de cercetare specialiştilor şi adâncă meditaţie celor mai puţin
iniţiaţi, dar cu echilibrată considerare asupra semnificaţiei religioase a operei'marelui sculptor.
Au urmat referatele şi dezbaterile destul de critice a celor care încearcă a
impune un "Brâncuşi artizan" sau un "artist influenţat de timp". Ne rezervăm
opinia şi încercăm, aşa cum am mai făcut-o, să asigurăm pe fraţii noştri români de
aici şi de pretutindeni, că Brâncuşi a avut vocaţia locului şi concurenţa timpului.
Atât Rodin, cât şi Moore doar au influenţat şi au dimensionat talentul sculptoru
lui, dar Constantin Brâncuşi rămâne neclintit autohton şi autentic în finalizarea
operei sale. Mai mult, în analizarea muncii artistului este nevoie de competenţa
specialiştilor şi criticilor de artă. S-a remarcat cu vădite oscilaţii ale vârstei, nona
genarul Barbu Brezeanu. Criticul respectiv şi exeget brâncuşian a rămas totuşi în
urma timpului şi la dimensiunea dinainte de 1989. S-au remarcat totuşi inter
venţiile unor tineri cercetători şi a grupului "Familia Artistului", în frunte cu d-na

160

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

prof. Maria Pătraşcu Brâncuşi, strănepoata artistului din Hobiţa Gorjului, care a
şi constituit o fundaţie "Familia Constantin Brâncuşi"6.
Grupul respectiv a iniţiat, înainte de colocviul internaţional, un moment co
memorativ la Biserica "Mavrogheni" pe data de 10 Martie7, unde sculptorul a
locuit o perioadă de timp şi a fost paraclisier al parohiei "Izvorul Tămăduirii".
Constantin Brâncuşi a reparat "Fântâna lui Eliade Rădulescu" şi dorea să ridice
aici un monument. Intenţia a rămas în proiect, ca şi dorinţa ridicării unei statui în
grădina Cişmigiu, propunere făcută ministrului Cultelor de atunci, matematicianul
Spiru Haret8.
Amintim că, la iniţiativa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist a avut loc
slujba de pomenire a marelui sculptor Constantin Brâncuşi, în Catedrala Patriar
hală, în ziua de 19 februarie 2001, prilej cu care întâistătătorul Bisericii Ortodoxe
Române a rostit următoarea cuvântare:

... Operă ce exprimă frumuseţea dumnezeiască
şi vrednicia poporului român*
Iată, teologia geniului marelui ambasador al poporului român în lume,
Constantin Brâncuşi, prezentată aici de Domnul Prof. Academician Răzvan Theodorescu, într-o viziune ortodoxă. Ascultându-1 cu multă plăcere, m-am dus cu
gândul la momentul instalării în 1973 ca mitropolit al Olteniei. Atunci, vrând să
arăt că Ortodoxia creşte o dată cu Trupul lui Hristos spre înălţimile dumnezeieşti,
am spus că această idee este înfăţişată excepţional de grăitor de marele sculptor
Constantin Brâncuşi, prin realizarea la Târgu-Jiu a unui Itinerar spiritual, începând
cu M asa tăcerii, Cina cea de taină, Poarta sărutului şi Coloana infinitului.
Această unică realizare exprimă drumul spre veşnicie al creştinului de la leagăn
până dincolo de mormânt, până la Dumnezeu. Această concepţie exclude moartea
biruită de jertfa şi învierea lui Hristos, care cu moartea Sa a zdrobit puterea morţii.
Arta fiului Hobiţei Gorjului poartă în fiecare compoziţie valoarea sacrului,
valoarea pe care el a primit-o, ca prunc şi copil, de la autenticitatea bisericuţei de
lemn, aproape de casa în care cel mai renumit creator de artă în modelarea lem
nului, de la noi, a văzut lumina zilei. M-am învrednicit să păşesc în aceste două
locaşuri cuprins de fiorul prezenţei harului dumnezeiesc revărsat asupra micuţului
6. Fundaţia "Familia Constantin Brâncuşi", Preşedinte Prof. Maria Pătraşcu-Brâncuşi, artist plastic.
7. La comemorarea respectivă, pe lângă urmaşii brâncuşieni, au participat mulţi iubitori ai artei
sculpturale, în general, şi specialişti în opera brâncuşiană. P.C. Pr. Dr. Dumitru Pintea, lector la Fa
cultatea de Teologie Bucureşti, a orânduit cum trebuie totul.
Din partea Prea FericiUilui Teoctist a participat P.C. Diac. Prof. Nicu Octavian, consilier patri
arhal. P.C. Sa a rostit, în numele întâistătătorului Bisericii noastre, un frum os cuvânt asupra vieţii şi
operei Marelui Sculptor. în intervenţia sa, Diac. Prof. David a adus noi date şi alte interpretări asupra
vieţii artistului, operei sale legată de Biserică şi patrimoniului sculptural brâncuşian.
8. Proiectul viza "izvoarele" de la cunoscuta "Butuniga Cişmigiu" sau dedesubtul ruinelor
"Schitului Măgureanu". Locul de atunci era încă.marcat de "ziduri părăsite". După "curăţire" aici s-a
amenajat o minigrădină zoologică, columbar şi o interesantă "expoziţie de păsări domestice şi exo
tice".,. Toate au dispărut cu vremea!
*
Cuvânt rostit la slujba de pomenire a marelui artist Constantin Brâncuşi, săvârşită la
împlinirea a 125 de ani de la naşterea sa - 19 februarie 2001, Catedrala patriarhală.
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Constantin, care la sunetul clopotului o însoţea pe mama sa la biserică. Am rămas
uimit de măiestria cu care meşterii au înălţat şi au împodobit acel sfânt locaş.
Acest virtuoz ai lemnului, marele nostru Brâncuşi, a văzut şi a auzit imnul artei
ţărăneşti, şi prin genialitatea arhitecturii şi sculpturii sale a adus laudă lui-Dumnezeu. M-a ajutat Bunul Dumnezeu ca împreună cu responsabilii bisericeşti să ve
ghem ca atât casa cât şi biserica şi Tripticul teologic din Târgu Jiu să fie păstrate
cu respect.
Credem că nu este o întâmplare oarecare întâlnirea din această catedrală, ci
una din acele coincidenţe venite din înălţimea darurilor Duhului Sfânt. Prin această
pomenire noi deschidem A nul C onstantin Brâncuşi, legându-1 de anul M ihai
Em inescu, consacrat marelui nostru poet naţional, an ce tocmai s-a încheiat.
Biserica poartă mesajul acesta al memoriei trecutului. Nu există nici o slujbă, cât
de mică, să nu invoce fondul acesta sacru, care este istoria noastră, cu sfinţii noştri,
cu înaintaşii noştri pe care Biserica îi readuce în actualitate. Biserica Ortodoxă este
aceea care uneşte această memorie a istoriei cu faptele prezentului şi apoi, pe aripile
Duhului Sfânt, le înalţă către cerurile lui Dumnezeu.
E foarte frumos că Fundaţia Franco-Română şi preşedintele ei, domnul Remus Botar, prezent aici, şi-a înscris în program comemorarea marelui artist Con
stantin Brâncuşi. Din partea noastră adresăm nu numai mulţumiri, ci şi bine
cuvântări pentru toţi cei care contribuie la asemenea manifestări. Cu toţii trebuie
să aducem respectul nostru, după posibilităţile şi specificul fiecăruia, de la fiecare
persoană în parte şi până la marea familie a românilor din întreaga lume, de la lea
găn şi până dincolo de mormânt. Prin aceste comemorări ca cea de astăzi se con
solidează comuniunea noastră românească, iar din punct de vedere teologic se îm
pleteşte cerul cu pământul.
Vă felicităm pentru această iniţiativă şi înălţăm astăzi rugăciuni în această
ctitorie voievodală, care a scăpat ca prin minune de urgia demolărilor trecute. Am
fost cutremurat şi zguduit în 1987; când mi s-a spus că Patriarhia trebuie să se
mute de aici. Dar iată că Dumnezeu a rânduit altfel. Pentru rugăciunile înaintaşilor
noştri şi ale Sfântului Cuvios Părinte Dumitru cel Nou, ale cărui moaşte se află
aici, El ne-a întărit şi ne-a încurajat să ne opunem acelei fărădelegi şi iată-ne pe
această colină, participând la astfel de momente deosebite. Aici sălăşluiesc de se
cole comorile credinţei noastre ortodoxe, oglindite în altarele noastre străbune şi
adăpostite în clădirile înconjurătoare. Dumnezeu, iată, ne-a ajutat şi în 1997, la
zece ani după acea încercare de mutare a Patriarhiei, cu înţelegerea Guvernelor
am dobândit şi clădirea fostului Parlament, ca răsplată că atunci când aperi drep
turile Bisericii şi te zbaţi pentru apărarea lor ajungi la rezultate bune.
Deşi suntem săraci, fraţii mei, aşa cum ştim şi din graiul celor cu care ne întâlnim
zilnic, totuşi trebuie să luăm aminte la bogăţia istoriei şi a sufletului nostru, la arta
noastră. Arta de orice fel exprimă strălucirea şi frumuseţea dumnezeiască şi vred
nicia poporului român. Constantin Brâncuşi, care a crescut de copil pe lângă bise
rica Madona Dudu din Craiova şi a şcolii ei, a învăţat şi acolo a deprins
descifrarea tainei arborelui, a lemnului şi a pietrei, înzestrându-le cu graiurile şi
strălucirile artei sculpturale. Coloanele şi bolţile măreţei biserici Madona Dudu ca
şi ale altor biserici mănăstireşti oltene care îndreaptă mintea dincolo de tărâmul
11 - B. O. R. 1-6/2001
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văzut, spre cele cereşti, l-au ajutat să creeze atâtea valori nemuritoare, încât Con
stantin Brâncuşi este unul dintre cei mai mari artişti ai lumii.
Acestea sunt adevăratele noastre sărbători. Fundaţia pe care o prezidaţi, Dom
nule Botar, a contribuit mult la această sărbătoare adevărată, preţuită nu numai de
cei ce ne aflăm aici, dar şi de cei care vor auzi şi vor cinsti fapta aceasta de resti
tuire în prezent a marilor noastre valori.
Suntem, deci, recunoscători Bunului Dumnezeu mai întâi, şi poporului român,
care a dat asemenea oameni de mare valoare ţării şi lumii întregi.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească alături de sfinţii Săi. Amin!".
*

Desigur, în calitate de trimis al Prea Fericitului Patriarh Teoctist la Colocviul de
mai sus, Diac. prof. dr. Petru David a participat la discuţii, a apărat dreptul patri
monial al Bisericii Ortodoxe Române asupra unor obiecte oferite de Brâncuşi Orto
doxiei străbune9. Artistul a beneficiat financiar de ajutorul neprecupeţit al Epitropiei
"Madona Dudu" din Craiova, în vederea desăvârşirii studiilor la Roma, Paris etc.10.
Lăsând la o parte "viziunile şi părerile" unor participanţi, s-a constatat că distin
şii noştri critici de artă au rămas la nivelul de dinainte de 1989. Acelaşi limbaj folosit,
aceleaşi considerente pentru "artizanul de la Hobiţa", aceeaşi atitudine că Marele
sculptor "nu le avea cu religia..." şi că el a spus la un moment dat "al derutei": "numai
cei ce cre.d în Dumnezeu se apropie şi înţeleg arta mea..." Vai nouă!
I. Se ştie că Marele Constantin Brâncuşi s-a născut dintr-o familie de preoţi,
mama sa Maria era fiică de diacon, slujitor la Mănăstirea Tismana şi învăţător în
Peştişani. Aşa se explică de ce copilul şi apoi artistul de mai târziu era un bun cân
tăreţ şi isonar desăvârşit. El s-a ridicat din Biserică şi prin Biserică pentru neamul
său şi pentru artă. Făcea parte din taraful satului, binecuvântat de preot, cântând la
nunţi, botezuri şi la toate sărbătorile, atât cu vocea, cât şi la fluier (piculină, caval), *
diplă (ceteră, vioară) şi mai cu seamă la tobe. Aici l-a observat Heracleea Darclee
şi l-au luat sub ocrotire boierii Paleologi. Aşa a ajuns la Craiova, la Şcoala de m e
serii şi în acelaşi timp "tânăr tâmplar" pentru străini şi reparaţii la mobilierul de
artă de la Biserica "Adormirea Maicii Domnului", cunoscuta Madona Dudu din Cra
iova. Astfel se explică de ce Epitropia era darnică pentru un ascultător sârguincios,
oferindu-i multe ajutoare, printre cele mai importante: bursă la Roma şi la Paris,
cum o dovedesc actele şi mărturiile (clişeele) publicate acum 20 de ani, aşa cum
s-a m enţionat'în vremea arhipăstoriei l.P.S. Mitropolit Teoctist şi apoi Nestor al
Olteniei, dar despre care nu au auzit criticii de artă şi vorbitorii de acum 1?. Este
interesant că Părintele Narcis de la Mănăstirea Plumbuita mărturisea că l-a întâlnit
9. S-au identificat: un sfeşnic dăruit Mănăstirii Polvraci, un chivot lucrat pentru biserica din
Hobiţa, stră'ni la biserica Madona Dudu, Craiova, un crucifix în relief din lemn de esenţă, dăruit unei
Mănăstiri de călugăriţe din Belgia etc. (A se vedea nota 4).
10. Documentele, de fapt cererile artistului şi scrisorile de mulţumire, au fost scoase din Arhiva
Bisericii Madona Dudu de către vrednicul de pomenire Părintele Neamţu. Alte fotografii diii tinereţe
ale sculptorului, inclusiv cea în care Brâncuşi apare îmbrăcat în veşminte liturgice (stihar, orar şi
mânecuţe), mi-au fost puse la dispoziţie de Ioana Şişcă-Brâncuşi şi familiâ Paleologu, apropiaţi de
Marele artist Au fost publicate în "BOR", nr. 3-4/1976 şi pe larg în "MO", nr. 11-12/1972 şi 3-4/1976.
II. Consemnăm cu regret aceste spuse şi auzite!
12.
De fapt şi presa zilei a consemnat faptul că "s-a repetat" ceea ce se ştia de C. Brâncuşi de
către cei de altădată, dar şi de urmaşii lor de astăzi.
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pe "fratele Costache" (Brâncuşi) la mănăstire, la turnătoria de clopote şi sfeşnice,
fapt confirmat de alt mare artist (sculptor în lemn şi piatră), zugrav şi iconar, pictor
de biserici şi mai ales cântăreţ, arhim. Simion Tatu ( t 1999)13.
Aşa că plecarea artistului în Apus: Viena, Bruxelles, Roma şi stabilirea la Paris nu
este întâmplătoare. Tot acum, probabil, a fost hirotonit diacon onorific sau din simpa
tia arhiereilor vremii, pentru vocea şi ascultarea sa. Având aleasă îndemânare, pe unde
a trecut a lăsat câte o donaţie, mai ales crucifixuri, ca ofrandă de mulţumire lui
Dumnezeu şi întru slava Sfintei Treimi, precum însuşi spunea. De fapt, la Târgu-Jiu,
...era paraclisier la biserica Sfinţii Apostoli. Ceea ce s-a identificat cu semnătura sa este
un sfeşnic la Mănăstirea Polvraci, pristolnice nenumărate la Mănăstirea Tismana şi
sihăstria Cioclovina şi un chivot din metal la biserica din Hobiţa. Pe acest chivot, unde
se ţinea Sfânta împărtăşanie de peste an, a fost încrustat de artist numele său14. Mai
mult, Constantin Brâncuşi luând seama la emiinia sculpturii vechi şi văzând "ochiul
Providenţei" sau "razele Soarelui" a creat "scara" sau "Coloana fără sfârşit", prelu
crând tradiţiile milenare daco-romane, lucru extrem de important, observat mai ales de
contemporani (Rodin, Moore) şi urmaşii lor prezenţi la congresul de mai sus15.
Constantin Brâncuşi... "le avea" cu toate religiile! Operele sale sunt apreciate de
arta cubistă şi abstractă, mozaică, figuri pe pietre funerare se găsesc în cinstire la musul
mani, iar piese ca Adam şi Eva, Budha, totemuri etc. dovedesc cunoaşterea doctrinelor
religioase ale Orientului. Să nu uite criticii că artistul era foarte apropiat de Mircea
Eliade, cel mai mare istoric al filosofici religiilor şi credinţelor religioase, de filosofiilteolog Lucian Blaga etc. Aşadar, nu ne surprind dimensiunile eshatologice transmise de
Brâncuşi în sculpturile Cuminţenia pământului şi Rugăciunea!^. .
2.
în ceea ce priveşte exteriorizarea evlaviei lui Constantin Brâncuşi, criticii
rămân la uşă. El era credincios, smerit, fără zgomot. Venea la biserică, făcea
ascultare, chiar slujea în situaţii speciale (praznice mari, înmormântări, parastase).
Era nelipsit din corul Bisericii Ortodoxe Române din Paris, cântând sub conduce
rea marelui dirijor Gheorghe Cucu, alături de George Enescu, Henri Coandă şi
alte personalităţi de marcă. De asemenea, cei trei concertau la diferite instrumen
te, susţineau spectacole, participau la concerte populare şi erau nelipsiţi din mij
locul comunităţii române de acolo17. Să nu uităm că în acea perioadă, atât la
13. Simion Tatu a fost stareţul Mănăstirii Plumbuita şi coordonatoml Atelierelor de sculptură şi
turnătorie de clopote din cadml Patriarhiei Române, sectorul "Ateliere" al Institutului Biblic şi de
Misiune al BOR. întregul utilaj al sectorului a fost mutat şi aşezat în noua clădire a Patriarhiei Române
la Popeşti-Leordani, sectorul 4, Bucureşti. Locul Mănăstirii Plumbuita, unde a lucrat şi Brâncuşi, a fost
repartizat Universităţii Bucureşti, Facultatea de Teologie, Secţiile Patrimoniu şi Iconografie.
14. Aşa cum s-a mai consemnat.
_
15. Obiectul brâncuşian, poate cel mai important, a fost curăţit, recondiţionat şi redat circuitu
lui artistic românesc şi internaţional, chiar în preajma colocviului.
16. Rugăciunea , în "îndrumătonil bisericesc", Buzău. 1982.
17. Se cunoaşte că virtuozul George Enescu, pe lângă vocea tenorală, cânta la aproape toate instru
mentele. A se vedea rev. "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", nr. 10-12/1981; Henri Coandă era bariton şi
mare executant la vioară, violă şi violoncel; C. Brâncuşi era, la rându-i, cu o ureche muzicală perfectă,
bas şi neîntrecut în instrumentele de suflat şi tobe (baterie). După unele informaţii, Marele artist a lăsat
"cu limbă de moarte" să i se pună în mormânt: fecioara - ... (piculina), sperietoarea jivinelor: un caval
(fluier cu două vrăni... şi mai multe găuri pentm "dansul deştelor...") şi cuţitoaia "văduvă"... (teslă).
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Roma cât şi la Paris, conferenţiau sau participau la congrese de istorie sau întru
niri ştiinţifice, mari luceferi ai intelectualităţii şi diplomaţiei româneşti: Nicolae
Titulescu, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Lucian Blaga şi mulţi alţii. Erau nelipsiţi
la manifestări naţionale şi populare româneşti şi franceze. Amintim doar de celebra
Maria Tănase, despre care Brâncuşi spunea: "Mi-a uns gâtlejul, storcându-mi la
crimi cu cântecele noastre". Am amintit acestea, pentru a putea înţelege mai uşor
şi unele monumente brâncuşiene din Târgu-Jiu.
La început, contemporanii sculptorului nu şi-au dat seama ce a realizat el în
parcul oraşului de pe Jiu. A trecut timpul, specialişti străini avansaţi în înţelegerea
sculpturii l-au făcut cunoscut şi l-au interpretat diferit. Constantin Brâncuşi n-a lă
sat un document asupra semnificaţiei complexului. Târziu, după moartea sa, s-au
trezit "specialiştii" români să-i dea tot felul de semnificaţii care mai de care mai
străină de duhul şi viaţa artistului. Fiind operă alegorică, ideologii marxişti nu
numai că nu au luat în seamă complexul de la Târgu-Jiu, ci l-au lăsat în paragină,
piesele erau năpădite de boscheţi, spini şi pălămidă, care creşteau peste Masa
tăcerii (titulatura atee), peste scaune, pe lângă Poarta sărutului şi chiar până la
Coloana fară sfârşit. Este adevărat că nici oficialităţile române nu pricepeau mai
nimic, iar cele diplomatice, după război, numai de Brâncuşi nu se interesau. A
profitat în schimb Parisul, care a preluat patrimoniul, l-a conservat şi l-a valorifi
cat astăzi în cunoscutul Muzeu de Artă*Modernă "Pompidou". Unele sculpturi
(din piatră, bronz, lemn etc.) se află în afara Franţei, mai ales în SUA, unde Con
stantin Brâncuşi a avut expoziţii (Chicago, New York, Philadelphia etc.)18 şi
acolo unde a avut loc un proces cu Autorităţile americane.
Asupra semnificaţiei religioase a operei lui Brâncuşi abia acum se vorbeşte
deschis. Interpretările sunt necesare, dar nu semnificative. Ce s-ar putea spune mai
mult despre Coloana fară sfârşit, decât a spus făuritorul: "Am gândit-o pentru cin
stirea moşilor şi strămoşilor şi am ridicat-o în cinstea eroilor neamului, 1938". Se
ştie că până la al doilea război mondial, aici lângă câmpul Coloanei se făceau adu
nările, se sfinţeau şi se împărţeau ofrandele în cinstea celor trecuţi dincolo, întru
nădejdea învierii (moşii de vară, toamnă şi iarnă). Pe lângă simbolul Providenţei,
cele 33 de sfere geometrice semnifică venirea şi vieţuirea lui Hristos pe pământ,
33 de ani şi înălţarea Sa spre infinit, de unde de fapt a venit, spre mântuirea oame
nilor, aşteptându-ne acolo numai dacă urcăm pe treptele virtuţilor creştine...19.
~ *
18. Chiar în A m il D om n u lu i 2001 a fost omagiat Marele sculptor. Tot în acest an de graţie
s-a aniversat şi Centenarul naşterii Marelui patriarh Justinian. Acesta 1-a cunoscut pe C. Brâncuşi în
tinereţe şi a corespondat cu Patriarhul sculpturii modeme. Din nefericire n-ain găsit decât informaţia
că a răspuns întâistătătorul Bisericii străbune la felicitările lui Brâncuşi. Cenzura a avut grijă să taie
asemenea consemnare... Am fost prezent la spusa lui Henri Coandă către Justinian Patriarhul: "... să
ştiţi că v-a scris mereu Moş Costache...". Aşa îi spuneau românii sculptorului din Montparnasse
(Pe larg... O sută d e ani de la naşterea P atriarhului Justinian, 1901-2001, în rev. "Studii
Teologice", nr. 3-4/2001).
Tot în acest an 2001 (Aprilie-Mai), am efectuat o vizită în SUA şi am admirat câteva piese
brâncuşiene. Unele au fost redate şi în "Magazin" - albastru, pe anul 2001 şi în alte publicaţii.
19, în "BOR", nr. 11-12/1978 şi "VO", nr. 151/1996.
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In ceea ce priveşte ultima parte a vieţii, Constantin Brâncuşi a dorit să vină
în ţară, dar autorităţile bolşevice nu au fost de acord. Au profitat necreştinii şi ne
românii. El a scris, ca şi George Enescu, câtorva ierarhi din România, ca şi Patriar
hului Justinian, dar Securitatea masonic-atee a şters orice urmă.
Vrednicul de pomenire Patriarhul Justinian dorea să aibă legături strânse cu
Parisul, dar adepţii legionarilor au încurcat lucrurile. S-a menţionat, cu alt prilej,
că înainte de a trece la cele veşnice, Constantin Brâncuşi s-a spovedit nu la Pr.
Boldeanu, ci la arhiepiscopul Teofil Ionescu (f 1975)20 şi a trecut liniştit în lumea
drepţilor21. Ultima dovadă a dragostei pentru neam a lui Constantin Brâncuşi o
consemnează Cela Delavrancea, subliniind viaţa artistului de "sihastru al sculp
turii moderne...".
Dorinţa sfântă a Patriarhului Justinian, în legătură cu Nicolae Titulescu, ca să
i se respecte testamentul, s-a împlinit prin aducerea osemintelor marelui diplomat
şi înhumarea lor la Braşov22. Aşteptăm ca şi rămăşiţele pământeşti ale lui Con
stantin Brâncuşi din cimitirul Montparnasse, ca şi ale lui George Enescu din ci
mitirul Perre La Chaise să fie aduse, după cuvântul Scripturii, în pământul alor
săi. Şi acest fapt a fost luat în discuţie şi sperăm că într-un viitor apropiat să se în
făptuiască.
Marele artist al secolului al XX-lea, depunându-şi talentul şi în chipurile
copiilor (Cap de fetiţă. Cap de copil) spunea: să fim c u ra ţi ca ei, parafrazând
cuvintele Mântuitorului Hristos: "Dacă nu veţi fi curaţi ca pruncii, nu veţi vedea
împărăţia lui Dumnezeu" (Matei XIX, 4; Luca XVIII, 17).
*
Zilele de 20-21 Mai (ziua onomastică a marelui sculptor) au fost sărbătorite
în localitatea Hobiţa - Gorj, Mănăstirea Tismana şi în împrejurimi şi au continuat
tot anul.
Considerăm că a fost o aniversare naţională, o bucurie sfântă a fiilor Bisericii
strămoşeşti şi încă o revelaţie brâncuşiană pentru specialiştii străini veniţi la sim
pozion sau pentru toţi cei ce vizitează operele Marelui sculptor în România sau în
altă parte.
Diac. PETRE I. DAV1D

20. A se vedea "BOR", nr. 5-6/1975.
21. Idem, nr. 3-4/1976.
22. Idem, nr. 1-3/1992.

ARHID. PROF. UNIV. DR. SEBASTIAN BARBU-BUCUR
DOCTOR HONORIS CAUSA
AL UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA
Miercuri, 23 mai a.c., în "Sala Albastră" a Universităţii din Craiova a avut loc
ceremonia acordării titlului academic de Doctor Honoris Causa Prea Cuviosului
Părinte Arhid. Sebastian Barbu-Bucur, Prof. Dr. la Universitatea Naţională de
Muzică din Bucureşti.
Acest eveniment a fost precedat de un Simpozion Naţional de Muzică
Bizantină, având tema Muzica bisericească în spaţiile româneşti. Tradiţie şi
înnoire. Cercul de bizantinologie şi etnomuzicologie al Facultăţii de Teologie din
Craiova, condus de P.C. Prof. Dr. Alexie Buzera, a fost gazda şi organizatorul
acestei activităţi ştiinţifice care a avut loc marţi, 22 mai.
Ziua decernării celui mai înalt titlu academic Părintelui Arhid. Sebastian
Barbu-Bucur pentru meritele sale de excepţie în domeniul muzicii bizantine, a
debutat cu o expoziţie de carte, medalii, casete audio şi CD-uri aparţinând sărbă
toritului.
Şedinţa festivă a Senatului a fost deschisă de prof. univ. dr. Mircea Ivănescu,
rectorul Universităţii din Craiova, care, elogiind activitatea de excepţie a eruditu
lui profesor şi cercetător Sebastian Barbu-Bucur a spus: "...îmi face deosebită
plăcere să acord, azi, această supremă distincţie acestui om care şi-a pus viaţa în
slujba muzicii bisericeşti bizantine".
Tradiţionalul Laudatio a fost susţinut de. P.C. Conf. Dr. Ştefan Resceanu,
decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova. Reţinem din
acest cuvânt că Părintele Sebastian Barbu-Bucur (n. 6.II.1930, com. Talea, jud. Pra
hova) este cea mai mare personalitate în domeniul muzicii bizantine, cu o pregătire
completă şi complexă: absolvent al Şcolii de cântăreţi bisericeşti (Mănăstirea
Căldăruşani) şi al Seminarului Teologic (Mănăstirea Neamţ), al Institutului Teologic
şi af Conservatorului de Muzică "Ciprian Porumbescu" (Bucureşti), al Con
servatorului Macedonean de muzică din Tesalonic; obţine titlul de doctor în muzicologie-bizantinologie la Conservatorul de Muzică "Gheorghe Dima" din ClujNapoca, cu teza "Cultura muzicală de tradiţie bizantină pe teritoriul României în
secolul XVIII şi începutul secolului X IX şi aportul original al culturii autohtone”.
în fruntea numeroaselor lucrări de specialitate, a zecilor de studii şi comuni
cări ştiinţifice - susţinute în ţară şi peste hotare - , a compoziţiilor sale, se găseşte
opera lui Filothei sin Agăi Jipei, prima Psaltichie Rumănească (1713) descoperi
tă până acum, pe care muzicologul Sebastian Barbu-Bucur a cercetat-o, a tran
scris-o în notaţie liniară şi a publicat-o în patru volume (Catavasier, 1981; Anastasimatar, 1984; Stihirariul, 1986 şi Stihirar-Penticostar, 1992).
.Activitatea de cercetare şi creaţie a Prof. Univ. Dr. Sebastian Barbu-Bucur a
fost răsplătită în mai multe rânduri cu premii ale Uniunii Compozitorilor (institu
ţie din care face parte începând cu anul 1969) şi ale Academiei Române.
Recunoaşterea meritelor sale a venit şi din partea Conservatorului de Muzică
din Tesalonic, care îi acordă diploma specială Acra Evareskeia, un superb docu
ment unicat, redactat pe pergament.

VIAŢA BISERICEASCĂ

167

Părintele Prof. Sebastian Barbu-Bucur a pus bazele formaţiei corale "Psalmo
dia", care interpretează o muzică bizantină de cea mai înaltă clasă. Cu această for
maţie a realizat înregistrări de casete audio, discuri şi CD-uri şi a susţinut concerte
în ţară şi în străinătate.
Prin toate preocupările sale: profesor Universitar, conducător de doctorat,
compozitor, psalt, dirijor, muzicolog-bizantinolog, Părintele Bucur se înscrie "ca
un vrednic slujitor al Bisericii pe tărâmul culturii şi spiritualităţii muzicale bizan
tine", a conchis decanul Facultăţii de Teologie P.C. Pr. Conf. Dr. Ştefan Resceanu.
După ce i s-a conferit înaltul titlu de Doctor Honoris Cciusa, Părintele Arhid.
Prof. Univ. Dr. Sebastian Barbu-Bucur a mulţumit Senatului Universităţii din Cra
iova, spunând cu smerenia caracteristică marilor personalităţi: "... primesc acest
dar, nu ca pe ceva ce mi se cuvine, ci ca o cinstire care se aduce muzicii noastre
româneşti de tradiţie bizantină".
în continuare, Pr. Prof. Dr. Honoris Causa Sebastian Barbu-Bucur a susţinut
conferinţa cu tema "Muzica românească de tradiţie bizantină în Muntele Athos".
De obicei, în cadrul unei asemenea ceremonii totul se încheie aici. Faptul ine
dit este acela că au fost luări de cuvânt şi după conferinţa sărbătoritului.
Personalitatea cea mai înaltă a acestei eparhii, Î.P.S. Sa Dr. Teofan Savu, Mi
tropolitul Olteniei, a participat la întreaga ceremonie şi în acest moment s-a
adresat Părintelui Prof. Sebastian Barbu-Bucur şi tuturor celor prezenţi. Printre
alte referiri făcute în cuvinte alese, Î.P.S. Sa Teofan a felicitat Senatul Universităţii
din Craiova pentru că "a avut inspiraţia unei astfel de decizii, de a acorda această
înaltă distincţie iubitului Părinte Sebastian", apreciind la superlativ întreaga acti
vitate a Arhid. Prof Dr. Sebastian Barbu-Bucur, pusă în slujba Bisericii stră
moşeşti şi a culturii universale.
Părintele Prof. Dr. Constantin Drăguşin, dirijorul Coralei Patriarhiei şi
Redactor şef al Editurii Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române a avut o intervenţie de-a dreptul impresionantă prin evidenţierea - ca
nimeni altul - a ceea ce înseamnă cercetătorul muzicolog Sebastian Barbu-Bucur
la ceas de sărbătoare.
Fără a mai avea nevoie de o -prezentare, părintele Constantin Drăguşin măr
turiseşte că P C. Sa este "unul dintre aceia care au beneficiat de rodul strădaniilor
cărturăreşti muzicale ale Părintelui Bucur - ca de altfel toţi acei care se preocupă
de domeniul muzicii bisericeşti româneşti chiar dacă (aceia n.n.) nu recunosc că
au beneficiat de acest sprijin".
Referindu-se la contribuţia Arhid. Prof. Dr. Sebastian Barbu-Bucur în ceea ce
priveşte descoperirea şi punerea în valoare a tezaurului muzicii noastre psaltice,
Părintele Drăguşin spunea că "este atât de cunoscută, încât numele lui Sebastian
Barbu-Bucur a devenit sinonim cu psaltichia românească".
Genială contribuţie şi o constatare pe măsură!
Ultima intervenţie a aparţinut D-lui Conf. Dr. Constantin Catrina de la Facul
tatea de Muzică a Universităţii "Transilvania" din Braşov, care a apreciat în cu
vântul său că "omagiindu-1 pe Arhid. Prof. Dr. Sebastian Barbu-Bucur prin acor
darea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova, toţi cei de faţă
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şi alţii ştiu că însăşi opera muzicologului şi teologului român a creat la rându-i alte
sărbători ce ţin de calendarul muzicii bisericeşti contemporane".
Subliniem că cele trei luări de cuvânt s-au constituit în prelegeri având ca te
mă nedeclarată "Viaţa şi activitatea Arhid. Prof. Dr. Sebastian Barbu-Bucur".
Menţionăm că j a această emoţionantă sărbătoare a Părintelui Arhid. Dr. Se
bastian Barbu-Bucur au fost prezenţi clerici, profesori, muzicologi-bizantinologi
din toată ţara, precum şi un numeros public.
Atmosfera sărbătorească a fost susţinută de prestaţia Corului Facultăţii de
Teologie din Craiova, condus de P. C. Pr. Prof. Dr. Alexie Buzera. Ca o concluzie
constatăm o premieră pentru muzica bisericească din ţara noastră: este primul titlu
academic de Doctor Honoris Causa decernat unei personalităţi cu apartenenţă
dublă, Bisericii şi învăţământului Universitar laic.
Tocmai pentru aceasta împărtăşim părerea părintelui Prof. Dr. Constantin
Drăguşin că "omagiul acesta pe care Universitatea din Craiova îl aduce Părintelui
Sebastian Barbu-Bucur prin decernarea celui mai înalt titlu academic este semnul
preţuirii tuturor slujitorilor Bisericii noastre, al învăţământului teologic şi muzi
cal, al muzicologiei româneşti, semnul preţuirii tuturor slujitorilor artei sunetelor
din ţara noastră, al nostru al tuturor".
Vă mulţumim Prea Cuvioase Părinte Prof. Dr. Doctor Honoris Causa
Sebastian Barbu-Bucur pentru sărbătoarea pe care ne-aţi prilejuit-o şi vă dorim
mulţi şi fericiţi ani!
Pr. Prof. Drd. PETRU STANCIU
Cluj Napoca

r

♦ 5 \ NI v e R S f U l - C O f i U M O R h R I ♦

ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEOLOGIC ŞI RELIGIOS
DIN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
ÎN ANUL JUBILEULUI BIMILENIULUI CREŞTIN
Domeniul învăţământului, caracterizat în perioada actuală printr-o largă des
chidere spre modernizare şi înnoire, în spiritul unor comandamente sociale şi al
unor principii în pas cu dezvoltarea generală a societăţii constituie, prin transfor
marea sa din învăţământ de stat în învăţământ public şi antrenarea într-o măsură mai
mare a societăţii civile în această lucrare, o preocupare prioritară şi pentru Bise
rica Ortodoxă Română ca parte a societăţii civile.
Biserica Ortodoxă Română este interesată de un învăţământ de calitate pentru
toţi fiii ei, iar la nivel instituţional de un învăţământ de specialitate teologică de
înaltă ţinută. Bineînţeles că finalitatea urmărită este, pe lângă aspectul instructiv,
şi componenta educativă în dimensiunea sa religios morală şi civică pentru reali
zarea unei redresări morale a societăţii româneşti, pe baza valorilor creştine.
Anul jubiliar al bimileniului creştin, prin voia Domnului, a găsit Biserica Or
todoxă Română angajată în această lucrare nobilă şi sfântă.
Expresia implicării Bisericii Ortodoxe Române - şi, direct, la Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist - în acest proces este reprezentată de:.
- diversitatea activităţilor de învăţământ, de la învăţământul public la cel de
specialitate, respectiv învăţământul religios în şcolile de stat şi învăţământul teologic;
- folosirea unei infrastructuri bine definite în sensul integrării componentei
religios-teologice, în mod armonios şi organic în structurile prevăzute de regle
mentările în vigoare ale legislaţiei şcolare, fară a neglija însă, particularităţile
specifice şi scopurile urmărite;
- atenţia acordată reformei curriculare prin reformularea unor planuri de
învăţământ, programe şcolare şi elaborarea unor manuale;
- grija pentru componenta din reforma învăţământului, de formare a forma
torilor, în sensul pregătirii, recrutării şi selectării unui corp didactic care să cores
pundă cerinţelor, atât în plan profesional cât şi moral, de la cadre de îndrumare şi
control până la cel de predare;
- diversificarea activităţilor extracurriculare - prin varietatea acţiunilor
extraşcolare, reprezentate de integrarea tineretului şcolar în viaţa duhovnicească
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a Bisericii, manifestări cultural-religioase, serbări, excursii tematice, concursuri
şcolare etc.
Toate aceste aspecte menţionate şi-au găsit expresia în activitatea de zi cu zi
a celor ce îşi desfăşoară activitatea pe tărâmul învăţământului teologic şi religios,
pentru transpunerea în viaţă a hotărârilor Sfântului'Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, ale Ministerului Educaţiei Naţionale - de acum Ministerul Educaţiei şi
Cercetării - şi pentru a veni în întâmpinarea doleanţelor şi speranţelor celor cu
aplecare spre acest domeniu.
•
Complexitatea lucrării informative şi formative, instructive şi educative se
regăseşte în dările de seamă ale Centrelor Eparhiale - pe probleme de învăţământ
teologic şi religios şi este oglindită în prezenta Dare de seamă a Sectorului învă
ţământ al Patriarhiei Române.
Inserând în cele ce urmează diversitatea activităţilor din învăţământul teo
logic şi religios din Biserica Ortodoxă Română vom structura această lucrare, ca
şi până acum, pe următoarele 3 direcţii:
I în v ăţă m â n tu l religios în şcolile de stat;
II în v ăţăm ân tu l teologic ortodox;
III Schim burile de burse

I
■
|
i

l

I
în v ăţă m â n tu l religios în şcolile de stat - activitate a Bisericii Ortodoxe
Române de mare amploare şi însemnătate care cuprinde şi are în vedere următoa
rele activităţi specifice:
- extinderea predării la grădiniţe a unor elemente de educaţie religioasă la
preşcolari, în mod facultativ, acţiune începută în anul şcolar 1999-2000;
- predarea Religie în şcoli;
- perfecţionarea cadrelor didactice prin examene de titularizare, definitivat şi
grade didactice;
- îndrumarea şi controlul realizate şi eficientizate de activitatea inspectorilor
şcolari de specialitatea Religie la Inspectoratele Şcolare Judeţene (al Municipiului
Bucureşti), recrutaţi în majoritatea lor din rândul cadrelor didactice cu studii teologice şi cu precădere clerici, precum şi a inspectorilor de învăţământ de la Cen
trele Eparhiale aflaţi de acum, deja, în al doilea an de experienţă;
- elaborarea unei noi programe şcolare pentru clasele I-XII şi reeditarea, în
anul 2000, de către Editura Didactică şi Pedagogică a Manualelor de Religie pentm
. clasele I-V.
în anul şcolar 1999-2000 Religia*s-a predat în şcolile de stat potrivit prevede
rilor Legii învăţământului nr. 84/1995, modificată prin Legea nr. 151/1991 şi
republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 606/10 decembrie 1999.
Prevederile legale sunt de acum deja foarte bine cunoscute de toţi factorii de
decizie şi execuţie din domeniul învăţământului şi în principiu ele au fost elabo
rate în urma consultărilor şi colaborării dintre reprezentanţii autorităţilor de stat şi a
celor ecleziastice.
Acestea au în vedere predarea Religiei la toate nivelele învăţământului preuniversitar.

i'
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Elementele de educaţie religios-morală la preşcolari se predau, ca şi anul tre
cut, potrivit Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale, nr. 4446/1998, şi hotă
rârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, temei nr. 2328/1999, în anul
şcolar 1999-2000, acesta operând efectiv de la începutul anului şcolar.
Toate celelalte aspecte privind: desfăşurarea procesului de învăţământ, con
cursuri şcolare, olimpiade, activităţi extraşcolare, numirea, încadrarea, titu
larizarea, obţinerea, gradelor didactice, promovarea cadrelor didactice, s-au
încadrat în reglementările curente, fapt ce oglindeşte integrarea organică a disci
plinei Religie şi a orei de Religie în rândul disciplinelor şcolare şi a orarului şcolii,
iar activitatea profesorilor de Religie în rând cu a tuturor cadrelor didactice, atât
ca drepturi cât şi ca obligaţii.
Ierarhizând aceste activităţi şi inserând şi unele măsuri privind eficientizarea
sau finalitatea, vom menţiona pentru început rezultatul pozitiv al predării elemen
telor de educaţie religioasă la preşcolari, la numai un an de la introducerea lor în
mod facultativ.
•
Este ştiut că la vârsta preşcolarului deprinderile se formează repede şi ele sunt
trainice. în cadrul acestora sunt de evidenţiat deprinderile de a face semnul Sfintei
Cruci, de rugăciune la diferite momente ale zilei - seara, dimineaţa sau la masă,
învăţarea de rugăciuni, poezii religioase şi cântece religioase, în special colinde etc.
Pe lângă ceea ce s-a realizat bun se impune totuşi ca inspectorii de speciali
tate Religie de la Inspectoratele Şcolare Judeţene (sau al Municipiului Bucureşti),
precum şi cei eparhiali, şă colaboreze îndeaproape cu inspectorii ce coordonează
activităţile la nivel preşcolar pentru o lucrare susţinută şi eficientă la acest nivel.
în acest sens este de menţionat acţiunea I.S.M.B. de organizare a cursurilor
de iniţiere în jyedarea elementelor de educaţie religioasă la preşcolari în urma
cărora educatoarele participante, în urma colocviului şi a unor activităţi practice,
au obţinut o certificare pentru predarea elementelor de educaţie religioasă la
preşcolari conform Metodologiei de organizare a acestor cursuri propusă de Patri
arhia Română şi aprobată de Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 37075/1999.
Cursul, desfăşurat în perioada 14 noiembrie 2000 - 22 ianuarie 2001, a fost orga
nizat de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti în colaborare cu
Arhiepiscopia Bucureştilor prin Casa Corpului Didactic Bucureşti şi a reprezen
tat o noutate pentru educatoare, dat fiind faptul că la nivelul specialiştilor din în
văţământul preşcolar nu s-au mai organizat niciodată astfel de cursuri cu o aseme
nea tematică şi în acelaşi timp a răspuns dorinţei de perfecţionare a educatoarelor,
cât şi a noului Plan cadru pentru învăţământul preşcolar care cuprinde şi elemente
de Religie.
Cursul a avut durata de 40 de ore, iar oferta pentru curs a fost lansată uni
tăţilor preşcolare din Bucureşti. Interesul pentru acest curs a fost demonstrat de
faptul că la el s-au înscris şi au participat un număr de 69 educatoare (directoare,
responsabile cu activitatea metodică, inspectoare, educatoare).
Ca formă de structurare a problematicii, cursul a cuprins patru module din
care trei au avut caracter pur religios respectiv biblic, liturgic şi sistematic iar unul
a urmărit abordarea elementelor de educaţie religioasă la vârsta preşcolară, modul
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care a urmărit aspectele psiho-pedagogice ale activităţilor de educaţie religioasă
din grădiniţă.
S-au folosit toate elementele necesare unei activităţi de formare de calitate:
prelegeri şi dezbateri şi a fost finalizat printr-o evaluare-dezbatere cât şi prin rea
lizarea şi prezentarea unui proiect de activitate didactică.
în privinţa predării Religiei la clasele I-XII (XIII) trebuie menţionat că, po
trivit Legii învăţământului, Religia este disciplină şcolară inclusă în trunchiul
comun al planului de învăţământ, ceea ce înseamnă că ea trebuie să se regăsească
obligatoriu în orarul şcolii şi predarea să se facă potrivit programei şcolare. în
spiritul acestei prevederi predarea Religiei s-a extins sau mai bine zis s-a genera
lizat şi la liceu, unde se încerca, în anii trecuţi, omiterea sub pretextul supraîncăr
cării muncii elevilor.
Mai mult prin hotărârea Sfântului Sinod, temei 2924/2000, Centrele
Eparhiale au fost înştiinţate de Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale prin care
se menţiona posibilitatea creşterii numărului de ore la disciplina Religie în învă
ţământul liceal şi profesional la cfouă ore pe săptămână. Aplicarea acestei măsuri
reprezintă finalizarea eforturilor fiecărui Centru Eparhial şi a profesorilor de
Religie.
Ţinând seama de cadrul favorabil prevăzut de Legea învăţământului pentru
predarea Religiei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a acordat atenţie
deosebită îmbunătăţirii programelor şcolare, activităţii de îndrumare şi contiul şi
formării unor cadre bine pregătite.
în acest sens, în anul 2000, în cadrul unei consfătuiri ţinute la Iaşi în perioa
da 21-22 iulie, sub preşedinţia Î.P.S. Daniel Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
a fost revăzută programa şcolară pentru clasele I-XII aducându-se unele precizări
şi nuanţări astfel încât ea să constituie un document şcolar care săcuprindă întreg
tezaurul doctrinar ortodox şi toate domeniile de lucrare ale Bisericii în planul pastoral-misionar. în acelaşi timp s-a urmărit ca noua programă şcolară să constituie
baza de pornire la munca de elaborare a unor manuale şcolare de Religie pentru
toate clasele. Au fost desemnate, cu această ocazie, colective de cadre didactice
pentru întocmirea în regim de urgenţă a acestor manuale. Astfel, pentru manualele
de clasele I-VIII au fost desemnaţi profesori de Religie din Arhiepiscopia Iaşilor,
pentru clasele IX-X profesori de Religie din Arhiepiscopia Alba Iulia, iar pentru
clasele XI-XII profesori de "Religie din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi
Clujului.
Măsurile mai sus menţionate privind programele şcolare şi manualele de Re
ligie au fost aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin hotărâ
rea temei 4000/2000.
în acelaşi context se înscrie şi reeditarea manualelor de Religie pentru clasele
I-V de către Editura Didactică şi Pedagogică, distribuite elevilor în regim de gra
tuitate, măsură ce a asigurat manuale tuturor elevilor de la clasele I-V. Menţionăm că,
este pentru a treia oară când, aceste manuale de Religie sunt reeditate de către E.D.P.
Pentru eficientizarea muncii didactice, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Rojnâne, analizând manualul de Metodica Predării Religiei alcătuit de Prof. Dorin
şi Monica Opriş sub îndrumarea P.C. Prof. Dr. Sebastian Şebu şi avizat din punct
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de vedere teologic de P.S. Arhiereu Vicar Dr. Irineu Slătineanul, profesor de teolo
gie sistematică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, l-a aprobat ca
manual corespunzător de metodică, de referinţă pentru întocmirea subiectelor şi a
baremului de notare la examenele de titularizare, definitivat şi grade didactice.
Manualul a şi fost tipărit de Editura Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi el este un in
strument de lucru valoros pentru profesorii care predau Religia.
Tot pentru obţinerea unor rezultate mai bune în munca didactică s-a făcut
recomandarea elaborării unor materiale didactice intuitive şi audio-video care să
fie oficializate la nivel central având în prealabil binecuvântarea ierarhilor cărora
li se prezintă asemenea materiale (hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române nr. 432/2000). în consecinţă există în derulare un program în cadrul
Arhiepiscopiei Timişoara de către un grup de cadre didactice care urmează să-l
prezinte la Sectorul învăţământ.
S-a acordat atenţie deosebită încadrării la disciplina Religie a unor cadre
didactice cu pregătire teologică astfel încât numărul celor fară studii de speciali
tate a scăzut foarte mult, aceştia rămânând practic doar acolo unde orele de
Religie nu au fost solicitate sau pe un număr mic de ore, ce nu constituie o catedră.
La nivel de ţară, putem aprecia că numărul de cadre didactice de specialitatea
Religie s-a ameliorat sensibil în ceea ce priveşte cadrele calificate, astfel fiind po
sibil să se acopere nevoia reală de cadre în învăţământul religios de toate gradele,
crescând totodată şi nivelul calităţii demersului didactic şi educaţional, fapt re
flectat în creşterea interesului pentru disciplina Religie şi al absolvenţilor de
şcoală generală pentru admiterea în învăţământul .liceal teologic. în privinţa
cifrelor, lucrurile stau astfel: totalul profesorilor de Religie este de 10.840 din care
preoţi 4866, titulari: 1570, cu definitivatul: 1126, cu gradul didacticii: 122, iar cu
gradul I: 37.
Grija Sfântului Sinod pentru corpul didactic care predă Religia în şcolile de
stat şi discipline teologice în şcoli teologice s-a concretizat şi prin hotărârea temei
nr. 584/2000 prin care se aprobă echivalarea gradelor didactice din învăţământul
teologic şi religios (definitivare, gradul II, gradul I) cu cel de definitivare sau
promovare recunoscute de Biserică pentru clerici. Această măsură este o recu
noaştere a rolului profesorului de Religie care, la intrarea în cler, beneficiază de
gradaţiile menţionate.
Un aspect ce socotim că trebuie reliefat este faptul că Sfântul Sinod a hotărât
ca la încadrarea pe posturile de profesori de Religie să fie încadraţi cu prioritate
preoţi însă din dările de seamă rezultă că mulţi preoţi nu manifestă interes pentru
predarea Religiei în şcoală ori hotărârea Sfântului Sinod are în vedere tocmai
prezenţa preotului în şcoală. Se impune din acest punct de vedere ca preoţii să fie
îndrumaţi a se implica mult mai mult în lucrarea duhovnicească în rândul elevilor.
în aceeaşi notă de îmbunătăţire a muncii în domeniul învăţământului religios
se înscrie şi acţiunea de încadrare la Inspectoratele Şcolare a unor Inspectori de
specialitatea Religie recrutaţi din rândul licenţiaţilor în teologie, de regulă preoţi,
care au şi grade didactice. Având astfel de specialişti care să facă legătura între
cadrele didactice şi structurile ministeriale, ambele părţi au avut de câştigat: pe de
o parte, profesorii de Religie au putut beneficia de cele mai noi informaţii şi mate
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riale cu privire la mersul reformei în învăţământul românesc, putându-şi îm
bunătăţi propriile performanţe didactice iar pe de altă parte, statul, prin ministerul
de resort a putut înţelege mai bine aspectele specifice ale disciplinei Religie şi
particularităţile predării ei. Aceste realităţi se reflectă fidel în plarîurile manageri
ale trimise de inspectorii din teritoriu, planuri în care au surprins şi sugestiile ca
drelor didactice dar şi rezultatele aplicării reformelor din educaţie. în cifre, la
Inspectoratele Şcolare Judeţene (al Municipiului Bucureşti) situaţia este urmă
toarea: avem 39 de inspectori de Religie, din care 27 cu studii teologice şi 12 de
alte specializări. .Acolo unde nu s-au numit inspectori cu studii'teologice atri
buţiile revin unui inspector de ştiinţe umaniste, iar din Dările de seamă de la Cen
trele Eparhiale rezultă că în general există o bună colaborare cu aceştia. De ase
menea, menţionăm că activitatea de îndrumare şi control este asigurată şi de
inspectorii de învăţământ de la Centrele Eparhiale, care împreună cu consilierii
culturali coordonează activitatea de încadrare, selectare şi promovare a cadrelor
didactice care predau Religia în şcolile de stat, aceste cadre didactice obţinând
numirea numai în urma recomandării Centrelor Eparhiale.
Activitatea inspectorilor de Religie este concretizată în elaborarea unor planuri
manageriale care vizează obiectivele de bază ale predării Religiei în şcoală şi ale
realizării educaţiei moral-religioase, prin multiplele forme de activităţi extracurriculare şi prin munca de îndrumare şi control coordonată de I.S.J. şi de I.S.M.B.
Acest angrenaj de forţe umane a determinat obţinerea unor rezultate bune în
acest domeniu prin participarea majorităţii elevilor la ora de Religie, prin prezenţa
la orele de Religie ortodoxă chiar a unor elevi de alte confesiuni care neputând să-şi
organizeze grupa pe confesiunea respectivă, din cauza numărului mic de elevi
acceptă participarea la orele de Religie ortodoxă.
Este de remarcat şi formarea conştiinţei unei identităţi religioase bine contu
rate, atât în rândul elevilor cât şi al părinţilor acestora pe care ei îi catehizează pre
cum şi al cadrelor didactice de alte discipline, prin prezenţa în şcoli a profesorilor
de Religie şi prin predarea Religiei în şcoală.
Este lăudabilă în acest sens receptivitatea unor conduceri de şcoli care au
sprijinit organizarea în unităţile de învăţământ pe care le conduc a unor săli de cla
să speciale pentru predarea'Religiei, unele adevărate paraclise, cu pictură bise
ricească sau a unor cabinete cu material didactic adecvat, ori cu bibliotecă teolo
gică, fie distinctă, fie integrată în biblioteca şcolii.
Multe dintre şcolile din ţară şi-au fixat un hram, având la intrarea principală
icoana hramului iar în majoritatea şcolilor sunt prezente icoanele în sălile de clasă.
Pe lângă aceste activităţi şcolare, de ora de Religie şi de activitatea profe
sorului de Religie şi a şcolilor în general se leagă şi activităţile extraşcolare re
prezentate de: serbările şcolare în care poezia religioasă şi cântarea bisericească
fac parte deja din repertoriul curent; sărbătorirea Crăciunului în şcoli, într-o auten
tică atmosferă creştinească; excursii şcolare, toate vizând cercetarea mănăstirilor
din ţară, în această privinţă toate Centrele Eparhiale menţionând organizarea de
pelerinaje la mănăstirile din eparhie, cât şi în zone monastice renumite cum ar fi:
mănăstirile din Moldova, din Oltenia, la locurile istorico-religioase din Dobrogea
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şi din alte părţi ale Iţării, cu nimic mai puţin importante sau lipsite de pitoresc şi
lior sfânt.
In privinţa excursiilor putem menţiona pe cele organizate de Arhiepiscopia
bucureştilor care, prin profesorii de Religie, a reuşit să îmbogăţească sufletul şi
albumul de amintiri nu numai al elevilor din Bucureşti dar şi din mai multe co
mune şi sate din cuprinsul său, în ciuda dificultăţilor materiale, inerente în mediul
rural, cu care organizatorii: preoţii parohi de acolo, s-au confruntat Excursii
şi pelerinaje, mai aproape sau mai departe, la Bucureşti, la moaştele Sf. Dimitrie
Uasarabov, la mănăstirile din Moldova, Oltenia sau Ardeal, au organizat preoţii
profesori de Religie din com. Periş, Pantelimon, Chiajna, Proviţa de Jos, Ceraşu,
Starchiojd, Urlaţi, Potari, Cioranii de Sus şi din oraşul Mizil. De asemenea, şi pro
fesori de Religie din şcoli bucureştene cum ar fi Şc. nr. 56, 74, 98, 113, 133, 191,
194 sau liceg ca "Gh. Şincai" şi Liceul Economic Nr. 5, au organizat, cu la fel de
mult efort şi dragoste, asemenea excursii.
Amintim aici şi Episcopia Dunării de Jos care a organizat 144 de excursii la
mănăstiri, cu elevii şcolilor din judeţele Galaţi şi Brăila. Un fapt notabil este pre
zenţa într-un pelerinaj de proporţii, a 1000 de elevi liceeni, la hramul mănăstirii
Ikiciumeni. Arhiepiscopia Craiovei, binecuvântată fiind cu frumoasele mănăstiri
tlin Oltenia, a reuşit să organizeze 67 de excursii în care elevii din şcolile laice au
putut vedea, la faţa locului, un fragment din istoria vie a Bisericii. Bogată a fost
şi activitatea Arhiepiscopiei Iaşilor şi Sucevei care se bucură de existenţa în area
lul lor a binecunoscutului lanţ de mănăstiri moldovene.
Arhiepiscopia Tomisului a organizat 5 excursii cu şcoli din Babadag şi
Isaccea în timp ce Episcopia Oradei şi-a adus elevii la mănăstirile Bic, Nicula,
Rohia cât şi la mănăstirile din Moldova şi Oltenia. De altfel mai toate Centrele
Eparhiale menţionează aceste forme de activităţi extracurriculare, foarte mult în
drăgite de elevi şi cu bune rezultate, dacă sunt bine organizate.
O activitate extraşcolară de mare importanţă şi apreciată atât de elevi cât şi
de părinţii acestora şi toţi factorii responsabili din învăţământ, şi nu numai, o con
stituie organizarea cu sprijinul financiar al Centrelor Eparhiale, a unor tabere de
elevi în perioada vacanţelor. Elevii merituoşi sau proveniţi din familii cu posi
bilităţi materiale modeste au fost trimişi în tabere şcolare de către Centrele Epar
hiale fiind însoţiţi de profesorii de Religie, desfăşurând aici, pe lângă activităţi
recreative şi un program religios, cu rugăciune, dimineaţa, seara şi la mese sau cu
participarea la programul liturgic al bisericilor sau mănăstirilor din apropierea
taberelor. Asemenea acţiuni sunt menţionate de unele Centre Eparhiale.
Astfel Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, urmând tradiţia anilor trecuţi, a
organizat tabere de vară în jurul mai multor vetre de viaţă mănăstirească: la Voroncţ, Vatra Moldoviţei, Humor şi Râşca, copiii găzduiţi beneficiind aici nu numai
de decorul natural superb al plaiurilor bucovinene, ci şi de vecinătatea spirituală
binefăcătoare şi ziditoare de suflet a mănăstirilor.
Arhiepiscopia Bucureştilor, a reuşit, prin eforturi proprii, să organizeze două
labere pentru elevi: una în cadrul natural impunător oferit de Munţii Retezat, la
Sf. Maria-Orlea, pentru un număr de 20 de elevi, şi una la Moineşti, în judeţul
Bacău, pentru 15 elevi. Episcopia Huşilor a reuşit găzduirea pentru încă un sezon
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a Taberei Naţionale de Religie de la Poiana Căprioarei din judeţul Vaslui, tabără
la care au trimis participanţi mai multe episcopii din ţară printre care amintim Ro
manul, Oradea, Clujul şi Alba Iulia. Nu în ultimul rând vom menţiona tabăra orga
nizată de Arhiepiscopia Alba Iuliei la mănăstirea Oaşa şi tabăra de pictură cu tema
"Iconografia la români", care a devenit deja o tradiţie la Căciulata, sub oblăduirea
Episcopiei Râmnicului.
în acelaşi context unele Centre Eparhiale au organizat tabere şcolare în spaţii
proprii, aşa cum este cazul Arhiepiscopiei Alba Iuliei sau al Arhiepiscopiei Sucevei.
O acţiune, socotim deosebit de importantă, este iniţierea de către Sectorul
învăţământ al Patriarhiei Române, cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist şi în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a unui con
curs şcolar intitulat "Bun venit, mileniul III creştin!", care se adresează tuturor
elevilor din şcoli şi care are faze pe şcoală, comună, judeţ şi la nivel naţional, lu
crările apreciate urmând a fi premiate la nivel local prin grija Centrelor Eparhiale
iar la nivel naţional, în perioada Crăciunului, odată cu "Icoana din sufletul copilu
lui", de către Patriarhia Română şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Programul
acestui concurs a fost transmis Centrelor Eparhiale prin Sectorul învăţământ şi
Inspectoratelor Şcolare prin Ministerul Educaţiei Naţionale, respectiv inspectorul
de specialitatea Religie din acest minister. Semnalăm receptivitatea multor centre
eparhiale faţă de acest concurs căruia i s-a şi făcut publicitate în şcoli, după trans
miterea circularei către Centrele eparhiale, cum ar fi Arad, Tomis etc.
II
învăţăm ân tu l teologic ortodox - învăţământul tradiţional şi de valoare
recunoscută, de specialitate şi vocaţie, totodată şi de formare multilaterală se
prezintă sub următoarea alcătuire instituţională şi activităţi concrete.
1. învăţământ teologic preuniversitar, reprezentat de următoarele tipuri de şcoli:
a) Seminarii Teologice Ortodoxe Liceale, şcoli de cultură generală şi de pre
gătire teologică specială,
b) Şcoli de Cântăreţi Bisericeşti, care pregătesc atât cântăreţi bisericeşti cu
menirea de a conserva şi perpetua tezaurul cântării psaltice româneşti, cât şi buni
cunoscători ai problemelor de administraţie bisericească,
c) Şcoli Postliceale Teologico-Sanitare, cu orientare spre asistenţa medicală
şi socială prin implicarea atât profesională competentă, cât şi umanitar-caritativă.
• 2. învăţământ teologic universitar, reprezentat de:
- cursurile de licenţă pe diferite specializări,
- începând de anul acesta, şi Colegii Universitare - pedagogice şi medicale,
primele cu specializarea institutor-religie, până acum ortodoxă şi catolică.
- cursurile postuniversitare (studii aprofundate - maşter şi cursuri de doctorat).
Fiind vorba de un bilanţ, la moment jubiliar, despre învăţământul teologic
ortodox putem menţiona următoarele coordonate de ordin general:
- este organizat unitar la nivelul Bisericii Ortodoxe Române cu elementele de
modernitate, în spiritul reforrhei învăţământului, de autonomie universitară, ce
trebuie înţeleasă în latura sa administrativă sau de posibilităţi multiple m abordare
în cadrul învăţământului preuniversitar şi a unui curriculum la dispoziţia şcolii, pe
lângă Trunchiul Comun, în spiritul unor măsuri de aprofundare a unor discipline
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sau chiar de studiere - opţional, a unor discipline, în funcţie de obiective, finalităţi
sau chiar particularităţi şi tradiţii locale;
- şi-a regăsit şi reluat locul distinct în cadrul sistemului de învăţământ naţional;
- s-a conturat, poate, mai bine ca oricând, pentru a face faţă unei lucrări
diversificate de pregătire a unor specialişti în planul pastoral şi social-misionar;
- s-a afirmat ca un învăţământ de calitate, în contextul învăţământului de spe
cialitate, filieră vocaţională din ţară noastră, prin numărul mare de candidaţi, la
această formă de învăţământ, prin rezultatele de la examenele naţionale, bacalau
reat şi licenţă şi prin aprecierile din partea organelor de îndrumare şi control.
Analizând diversificat învăţământul teologic ortodox român, prezentăm în .
continuare structura acestuia:
Şcolile de cântăreţi bisericeşti
După multe formule folosite pentru a realiza, într-un sistem bine închegat,
pregătirea cântăreţilor de strană, de la examene de atestat susţinute la. centrele
eparhiale, Şcoli de cântăreţi cu un prim ciclu de doi ani al Seminariilor Teologice,
Şcolile de cântăreţi distincte cu doi ani de studii, Şcolile postliceale de cântăreţi
şi învăţători, s-a ajuns la actualele şcoli de cântăreţi bisericeşti, integrate în învă
ţământul de stat ca şcoli profesionale, cu perioade de şcolarizare de trei ani. Faptul
că aceste şcoli au această perioadă de studii, le permite să acorde elevilor o pre
gătire complexă, nu numai de specialitate, formându-i atât ca specialişti ai cântării
bisericeşti, cât şi pentm administraţia bisericească. Este de notorietate faptul că
reorganizarea acestor şcoli sub această formă a dus la revigorarea cântării bise
riceşti în bisericile noastre şi în ansamblul vieţii cultural-muzicale din ţară.
La cursurile acestor şcoli au fost înscrişi, în anul şcolar 2000/2001, 807 elevi,
iar în sesiunea iunie-iulie 2000, au obţinut diploma de cântăreţ bisericesc 270 de
absolvenţi, iar la examenul de admitere pentru anul şcolar 2000/2001, au fost înT
scrişi 272 de elevi.
în majoritatea lor, aceste şcoli funcţionează pe lângă Seminariile Teologice,
corpul didactic fiind comun cu al acestora, funcţionând'distinct doar pe lângă unele
şcoli de stat: cele din Tecuci, Târgu Jiu, Turnu Severin şi Călăraşi.
Prin acordarea unor posturi de cântăreţi parohiilor din ţară, absolvenţii aces
tor şcoli au asigurat plasamentul în această perioadă, fapt care, în urmă cu câţiva
ani, nu se întâmpla, astfel încât există perspectiva viabilităţii lor. La aceasta se
adaugă şi faptul că legislaţia în vigoare privind învăţământul le permite continu
area studiilor seminariale, fapt ce le oferă acces la completarea pregătirii teologi
ce şi de cultură generală şi la învăţământul universitar de diferite specializări.
Grija pentm aceste şcoli şi pentru un statut bine definit al absolvenţilor acestora
s-a manifestat şi prin hotărârea Sfântului Sinod, temei nr. 500/2000, care are în
vedere tocmai aspectele de finalitate ale Şcolilor de Cântăreţi bisericeşti şi posi
bilităţile de încadrare.
Se poate menţiona la acest capitol că unele Centre Eparhiale mai organizează
şi acum examene de atestare a cântăreţilor bisericeşti aşa cum se proceda în tre
cut, când nu existau şcoli speciale de cântăreţi, ci doar primii doi ani ai semina
rului erau socotiţi şcoală de cântăreţi, majoritatea elevilor continuând însă studiile
12- B. O. R. 1-6/2001
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mai departe. Menţinerea acestei practici defavorizează pe absolvenţii actualelor
şcoli de cântăreţi care după trei ani de studii se găsesc în faţa neputinţei ocupării
unui post, ocupat între timp de cântăreţii asimilaţi.
Seminariile Teologice
A doua structură a învăţământului teologic, în ordinea ierarhică imediat
următoare o reprezintă Seminariile Teologice. Acestea sunt şcoli încadrate de le
gislaţia şcolară actuală în rândul liceelor de specialitate ce fac parte din filiera vocaţională, profil teologic, şi se regăsesc în toate reglementările curente ale Minis
terului Educaţiei Naţionale.
în Dările de seamă din anii trecuţi am prezentat forma de pliere a lor la struc
tura învăţământului de stat la nivel liceal, potrivi protocolului cu Ministerul
învăţământului nr. 9484/1993 astfel încât s-a ajuns la numărul de 37 seminarii, din
care 7 monahale, 4 pe lângă mănăstiri de maici (Pasărea, Agapia, Prislop şi Răteşi),
şi 3 pe lângă mănăstiri de călugări (Cernica, Căldăruşani şi Ciolanu). Acestora li se
adaugă, în cadrul Şcolii normale din Deva, o clasă teologică, care are de acum o
tradiţie pe linia unei pregătiri teologice temeinice, absolvenţii acesteia având rezul
tate foarte bune în ceea ce priveşte accederea în învăţământul teologic superior.
în ceea ce priveşte situaţia numărului de cadre didactice care funcţionează în
învăţământul teologic liceal, aprecierile sunt pozitive. Seminariile Teologice au
cadre didactice calificate, cu o bună pregătire teologică astfel încât şi calitatea
actului didactic este pe măsură. Activitatea de predare în aceste şcoli este realizată
de un număr de 735 de profesori, din care 282 predau discipline teologice. Faţă de
anii trecuţi a sporit numărul profesorilor titulari la 274 iar pe linia perfecţionării
mulţi au obţinut grade didactice sau"doctoratul. în prezent 185 au definitivatele,
81 au gradul II şi 183, gradul I. Mulţi dintre directorii de seminar se afirmă ca
buni manageri, cooptaţi de către I.S.J. în această muncă sau ca metodişti, mulţi
profesori desfăşoară activitate de cercetare, publicând frecvent studii în revistele
de specialitate.
Creşterea calităţii actului educaţional în câmpul învăţământului teologic s-a
reflectat şi în numărul tot mai mare al candidaţilor la seminariile teologice liceale,
în anul şcolar 1999-2000 au urmat cursurile seminariilor teologice 5867 de elevi,
iar în sesiunea iunie-iulie 2000 au obţinut Diploma de Bacalaureat 1133 de absol
venţi, toţi aceştia obţinând şi diploma de Atestat Teologic.
De la an la an s-au adus îmbunătăţiri activităţilor şcolare şi extracurriculare
astfel încât, în momentul de faţă, putem vorbi de o sedimentare a relaţiilor interşcolare în sensul unei organice adaptări la exigenţele impuse de legislaţia şcolară
privitoare la şcolile de acelaşi rang dar în acelaşi timp conturându-şi şi o identi
tate specifică în nota filierei vocaţionale şi a profilului şi specializării teologice,
ca şcoli distincte ale Bisericii.
Datorită prestigiului de care se bucură pentru bunele rezultate, multe dintre
ele au obţinut calitatea de unităţi de învăţământ reprezentativ, după cum urmează:
- Seminarul Teologic Ortodox "Simion Ştefan", Alba Iulia,
- Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Gheorghe", Botoşani,
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- Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Iacob", Dorohoi,
- Seminarul Teologic Ortodox Buzău,
- Seminarul Teologic Ortodox "Ioan Popasu", Caransebeş
- Seminarul Teologic Ortodox din Cluj Napoca,
- Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Andrei", Galaţi,
- Seminarul Teologic Ortodox Slobozia,
- Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin Costache", Tg. Neamţ (M-rea.
Neamţ),
- Seminarul Teologic Ortodox Roman,
- Seminarul Teologic Ortodox "Mitropolitul Dosoftei", Suceava,
- Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Nicolae", Râmnicu Vâlcea,
- Seminaml Teologic Ortodox Bucureşti,
- Seminarul Teologic Ortodox "Cuvioasa Paraschiva", Tg. Neamţ (M-rea.
Agapia).
Problema calităţii de unitate de învăţământ reprezentativ a acestor şcoli a
constituit obiectul analizei şi hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, temei 2308/2000, prin care s-a recomandat Centrelor Eparhiale să creeze
condiţii ca şi Seminariile ce nu au această calitate să o obţină. Criteriul de bază în
obţinerea acestui statut îl constituie rezultatele bune în ceea ce priveşte promovabilitatea şi rezultatele de la examenul naţional de bacalaureat sau activitatea
ştiinţifico-metodică a cadrelor didactice.
în aceeaşi ţiotă de integrare a Seminariilor Teologice în demersul didactic de
actualitate şi în spiritul prevederilor legale în vigoare menţionăm şi posibilitatea
ca în cadrul lor să se poată organiza şi clase de alte profiluri şi specializări, pre
văzute în cadrul filierelor: vocaţională, teoretică şi tehnologică, încât, în funcţie
de trebuinţe, specific local şi opţiuni, prin aceste clase*să poată fi formaţi specia
lişti şi în alte domenii precum: agricol, economic, tehnic, variantă recomandată-de
Sfanţul Sinod - temei 435/2000.
în acelaşi context de adaptare, diversificare şi actualizare a învăţământului
teologic seminarial încadrăm şi demersul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei care
a propus un nou plan de învăţământ pentru clasa de Teologie Patrimoniu Cultural a
Seminarului Teologic de la Iaşi, proiect aprobai prin hotărârea Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, temei 2488/2000.
Rămânând în cadrul strict al activităţilor didactice, remarcăm mobilitatea
Seminariilor Teologice în receptarea noilor forme de desfăşurare a examenului de
admitere prin noua formă de susţinere a examenului, aprobată de Sfântul Sinod
prin hotărârea temei 4778/1999 şi care, preluând Metodologia elaborată de Minis
terul Educaţiei Naţionale au menţinut, pentru specificul vocaţional al şcolii şi pro
bele eliminatorii vizita medicală şi muzica - şi proba de aptitudini - Religia
(cunoştinţe religioase) ce reprezintă !4 din media de admitere rezultată din media
examenului de capacitate şi media generală a claselor V-VIII. Această formă con
stituie o modalitate mai puţin subiectivă în aprecierea candidatului, legitimat
acum de rezultatele obţinute de-a lungul a 4 ani de studii în gimnaziu şi la exame
nul naţional de capacitate. Evidenţierea unor obiecţii faţă de această formă după
numai un an de experimentare, când Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu a lu*tt
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încă nici o hotărâre de modificare a ei, socotim că sunt premature şi nu se impune
o revizuire imediată a acestei Metodologii,,ci doar în situaţia în care Ministerul
Educaţiei şi Cercetării ar elabora o altă formă de susţinere a examenului de admi
tere la care şi noi ar urma să facem propuneri în spiritul specificului şcolii vocaţionale de teologie.
în aceeaşi abordare de perspectivă a situaţiei învăţământului teologic liceal se
poate semnala şi faptul că Legea învăţământului prevede generalizarea învă
ţământului obligatoriu de 9 ani, măsură ce va opera din anul 2003, când învă
ţământul liceal va fi redus la 3 ani, respectiv clasele X, XI, XII* - iar pentru şcolile
vocaţionale la 4 ani.-Pentru o asemenea perspectivă se are în vedere şi elaborarea
unui plan de învăţământ pentru durata de 4 ani de studii la Seminariile Teologice.
Expresia integrării organice a Seminariilor Teologice în sistemul învăţămân
tului liceal românesc o constituie şi faptul că întreaga activitate şcolară, la care se
adaugă programul duhovnicesc specific, se desfăşoară în acelaşi cadru general al
învăţământului liceal. Structura anului şcolar, sistemul de predare şi evaluare,
olimpiadele şi concursurile şcolare, examenul naţional de bacalaureat, se desfă
şoară potrivit criteriilor şi normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Specificul teologic se remarcă totuşi, prin pregătirea teologică şi programul
duhovnicesc de-a lungul anilor de studii, iar la sfârşitul şcolii prin examenul
naţional de bacalaureat care cuprinde şi o probă scrisă, teologică, Dogmatică sau
I.B.R., la alegere şi prin Atestatul Teologic.
Trebuie să remarcăm faptul că la intervenţia Sectorului învăţământ al Pa
triarhiei Române, pentru ca vacanţa de Paşti să constituie o perioadă de practică
liturgică pentru elevii seminarişti în parohii şi un popas duhovnicesc pentru elevii
din sistemul învăţământului naţional, Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat ca
vacanţa de Paşti să fie în funcţie de sărbătoarea Paştelui ortodox.
•. S-ar putea aminti acum, ca aspect de neîmpliniţi şi unele constatări exprimate
cu privire la practica liturgică, tipic şi cântare bisericească la care unii candidaţi
dau dovadă de slabă pregătire sau stângăcie, constatare făcută cu prilejul hiroto
niei şi a practicii efectuate după hirotonie, atât de absolvenţii de seminar cât şi de
facultate.
Observaţia este corectă şi incriminează, într-adevăr, pe cei ce se ocupă nemij
locit de .această activitate >sau chiar pe cei în cauză prin lipsa de interes. O expli
caţie, dacă s-ar căuta, s-ar putea găsi în faptul că mulţi absolvenţi de facultate pro
vin dintre absolvenţii de licee laice, absolvenţii de seminar aflaţi în situaţia de a
fi hirotoniţi fiind tot mai puţini.
Tot în acest mic con de umbră am aminti şi unele disfuncţionalităţi de ordin
administrativ şi de management întâlnite sporadic la unele şcoli, atât în ceea ce
priveşte organizarea internă, cât şi relaţia cu Inspectoratele Şcolare. Nu aceasta
este însă nota dominantă ci, dimpotrivă, cea a unei activităţi meritorii şi lăudabile.
O.
activitate deosebită a Seminariilor Teologice o constituie activitatea
extracurriculară. La acest capitol Seminariile raportează, pe bună dreptate, rezul
tate notabile. Participarea la manifestările culturale locale, la diferite comemorări,
la serbările prilejuite de ziua naţională sau de alte momente deosebite, semnifica
tive, din viaţa naţională sau locală, a devenit deja o tradiţie pentru şcolile noastre.
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Aceste manifestări, cu participarea seminariştilor sau studenţilor teologi, pot fi
întâlnite frecvent la posturile de televiziune şi radio, aşa cum vedem, dacă ar fi să
luăm doar ca exemplu, concertele pe care Seminarul Teologic Ortodox Liceal din
Bucureşti, cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucureştilor, le-a susţinut la Sala Palatului
din Bucureşti cu prilejul Crăciunului, din concertele susţinute la Bălţi, în Repu
blica Moldova, de Seminarul Teologic Ortodox Liceal din Botoşani-sau din con
certul susţinut de corul Seminarului Teologic Căldăruşani la Viena, extraordinară
ocazie de afirmare a şcolii româneşti de teologie în această incontestabilă capitală a
culturii europene.
însă nu numai muzica a făcut cinste şcolilor noastre teologice. Imaginea de
focare de cultură adevărată a fost promovată şi de alte manifestări artistice la fel
de nobile cum ar fi expoziţia de icoane organizată sub patronajul Episcopiei Ora
diei la Jibou şi Zalău sau participarea notabilă a tinerilor teologi şi ne-teologi la
expoziţia "Icoana din sufletul copilului" organizată de Patriarhia Română în cola
borare cu Ministerul Educaţiei Naţionale.
De asemenea, subliniem activitatea publicistică a tinerilor teologi de la Semi
narul Teologic Ortodox Liceal din Botoşani care, cu multă dăruire şi competenţă
au reuşit publicarea unei reviste a şcolii: "HARIS", în care gândurile, reflecţiile şi
întrebările lor se întâlnesc cu răspunsurile părinţilor profesori. Pentru o mai bună
popularizare a tradiţiilor şi cântului liturgic ortodox, seminariştii botoşăneni au
editat şi o serie de casete audio şi C.D.-uri. Continuând în acelaşi ton publicistic,
amintim aici şi revista "Raze de lumină" editată sub patronajul. Arhiepiscopiei
Târgoviştei, revistă care dă tinerilor teologi din Târgovişte aceeaşi posibilitate de
exprimare şi creaţie în domeniul cuvântului.
Excursiile şcolare, mod deosebit de lărgire a orizontului de cunoaştere, de
receptare a frumuseţilor naturii şi a valorilor de patrimoniu religios şi culturalspiritual naţional constituie o activitate frecventă a tuturor seminariilor teologice.
Mai mult, această formă de activitate extracurriculară, pe care am întâlnit-o şi la
şcolile de stat, s-a extins şi în afara ţării, unele seminarii efectuând excursii în
străinătate unde au susţinut şi programe cultural-muzicale. Amintim aici câteva
deplasări: cea a Seminarului Teologic Ortodox Liceal din Bucureşti în S.U.A., cu
ocazia Crăciunului, cea a Seminarului Teologic Ortodox Liceal din Galaţi în
Grecia, ca invitaţi ai Mitropoliei din Veria, cea a Seminaftilui Teologic Ortodox
Liceal din Giurgiu în Polonia şi la Tâize, în Franţa sau cea a Seminarului Teologic
Ortodox Liceal din Botoşani în Republica Moldova, în cadrul unui program cultu
ral organizat de primăriile din oraşele Bălţi şi Botoşani. De asemenea, mulţi semi
narişti au avut ocazia să se împărtăşească din atm osfera plină de pace
duhovnicească a Grădinii Maicii Domnului care este Muntele Athos şi a marilor
lavre din Ucraina prin intermediul A.S.C.O.R. din Suceava.
Ca o acţiune de perspectivă privind reţeaua Seminariilor Teologice, avansăm
propunerea de a fi sprijinită acţiunea de organizare de Seminarii Teologice în toate
judeţele pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor candidaţilor ce doresc să urmeze
studii teologice de nivel liceal; atât pentru pregătirea teologică cât şi pentru edu
caţia pe care o caută în aceste şcoli. Această situaţie ar rezolva, în parte, problemele
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legate de relaţia curentă şi apropiată cu familia, implicată şi ea, în fenomenul edu
caţional şi de cele legate de internatele şcolare.
Amintim că, potrivit hotărârii Sfântului Sinod absolvenţii de Seminar pot să
se hirotonească. In realitate aceştia ştiu deja că în competiţia cu absolvenţii şi li
cenţiaţii facultăţilor de teologie nu mai au şansa încadrării la parohii drept pentru
care se îndreaptă către alte facultăţi. Este frecventă de acum opţiunea unor absol
venţi de seminar de a urma alte facultăţi, diploma de bacalaureat conferindu-le
această posibilitate, precum şi opţiunea unor licenţiaţi în teologie de a urma încă
o facultate. Este de altfel în spiritul tradiţiei Seminariilor Teologice ca mulţi absol
venţi să urmeze facultăţi de profil pedagogic, medicină, drept, muzică etc. Se ştie,
de asemenea, că toţi aceştia au păstrat o amintire frumoasă şcolii care i-a pregătit la
nivel liceal, încât şi absolvenţii de astăzi preiau această tradiţie.
Privită în ansamblu activitatea Seminariilor Teologice Ortodoxe poate fi
socotită lăudabilă nu la modul formal ci la acela al rezultatelor concretizate în
numărul mare de promovabilitate al elevilor şi procentul ridicat al celor ce obţin
bacalaureatul, mult peste cel mediu în ansamblul învăţământului liceal.
Şcolile Teologico-Sanitare
Tot sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe Române au fost organizate şi Şcolile
Teologico-Sanitare Postliceale menite să pregătească personal sanitar care, pe.lângă
pregătirea de specialitate să se implice în actul medical şi afectiv, caritabil, în spi
ritul pildei samariteanului milostiv.
Exemplificând amploarea acestei forme de învăţământmenţionăm căexistă 9
şcoli teologico-sanitare postliceale (2 şcoli la Constanţa,'Bucureşti, Iaşi, Piatra
Neamţ, Târgu Mureş, Brăila, Aiud, Arad) care în anul şcolar 1999-2000 au avut un
număr de 834 de elevi, iar în sesiunea 2000 au obţinut diploma 237 de absolvenţi.
Experienţa acestor şcoli a fost o reuşită, însă, în timp, la nivel organizatoric
au intervenit unele mutaţii. S-a preconizat şi s-a luat măsura, la un moment dat,
ca învăţământul postliceal să fie înlocuit cu învăţământul de scurtă durată, prin
Colegiile Universitare. în această situaţie se găseşte învăţământul pedagogic şi cel
sanitar. Aşa cum pentru învăţământul pedagogic s-a menţinut această formă doar
pentru unele specializări - bibliotecar, pedagog, secretar - şi pentru învăţământul
sanitar de acelaşi nivel s-au menţinut câteva specializări:
- asistent medical generalist 3 ani / zi, .
- asistent medical de balneofizioterapie 3 ani / zi,
- asistent medical de nutriţie şi dietetică 3 ani / zi,
- asistent medico-social 3 ani / zi,
- asistent medical de laborator 2 ani / zi,
- asistent de farmacie 2 ani / zi,
- asistent medical de radiologie 2 ani / zi,
- asistent medical de igienă şi sănătate publică 2 ani / zi,
- asistent medico-spirituaU
şi cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării se pot obţine şi altele. Proble
ma mai deosebită, începând de anul trecut, este susţinerea lor financiară care, po
trivit noilor reglementări, revine celor care organizează această formă de
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şcolarizare. în această situaţie unele şcoli nu au mai şcolarizat pentru anul I în
actualul an şcolar (Piatra Neamţ), iar o altă clasă ce urma să se înfiinţeze la
Braşov, potrivit hotărârii Sfântului Sinod, temei 149/2000, nu s-a finalizat din
lipsă de susţinere financiară şi din indisponibilitatea candidaţilor de a plăti
şcolarizarea la o asemenea formă de învăţământ, preferând să urmeze'Colegiul
Universitar Sanitar care le conferă şi dreptul de a urma studiile universitare de
lungă durată. Menţionăm că pentru Colegiile Universitare Sanitare, Sfântul Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea 5773/1998, ca şi pentru Colegiile
Universitare Pedagogice, a aprobat o programă analitică pentru disciplinele teo
logice care se predau în toţi cei trei ani de studii. Colegiile Universitare oferă ab
solvenţilor posibilitatea de a urma studiile universitare de lungă durată. în această
situaţie, este pus sub semnul incertitudinii viitorul şcolilor sanitare postliceale şi
ca atare şi al celor teologico-sanitare.
De remarcat faptul că, reprezentând o variantă de continuare a învăţământu
lui sanitar postliceal, multe asemenea şcoli sunt organizate şi susţinute de Asocia
ţia Creştină Cristiana, care, având şi unităţi spitaliceşti proprii, asigură şi plasa
mentul absolvenţilor. Prin şcolile acesteia s-au format şi multe surori de mănăstire
care activează cu bune rezultate în reţeaua Caritas, iar Arhiepiscopia Tomisului a
luat sub patrona jul ei şcoala postliceală teologico-sanitară din Constanţa, organi
zată de Asociaţia Cristiana.
în aceeaşi notă de restructurare a învăţământului postliceal sanitar se înscrie
şi specializarea de asistent medico-spiritual aprobată iniţial de Ministerul Educa
ţiei Naţionale, omisă, însă, ulterior din lista specializărilor.
Actul medical este însă unul de permanenţă şi ca atare, cu toate greutăţile de
moment, trebuie găsite modalităţi de susţinere în latura sa caritabil-creştină, ca
formă de implicare a Bisericii Ortodoxe Române în activitatea social-misionară.
De remarcat că, pe lângă această linie, unele Consilii Eparhiale au găsit posi
bilităţi de colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii de
a menţine aceste şcoli, încât se poate considera că există modalităţi de continuare
şi consolidare a învăţământului teologic sanitar-postliceal.
învăţământul teologic universitar
Integrat în învăţământul universitar de stat prin protocolul cu Ministerul
învăţământului şi Ştiinţei, nr. 9870/30.05.1991, şi - mai nou - funcţionând potrivit
prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, învăţământul teologic
universitar a împlinit în ultimul deceniu golurile produse în timp în activitatea
pastoral-spirituală şi social-misionară a Bisericii Ortodoxe Române care era limi
tată sau chiar exclusă.
Implicarea Bisericii Ortodoxe Române în tot mai multe domenii unde îi este
rostul, pastoraţie fară restricţie, învăţământ religios şi teologic, cultura teologică,
activităţi caritabile de întrajutorare, colaborarea pe plan extern, a implicat forma
rea, într-un scurt interval de timp, a unui număr mare de specialişti cu pregătire
teologică.
Trecând peste unele lipsuri, de la spaţii de şcolarizare la personal didactic cu
înaltă pregătire - învăţământul teologic universitar a reuşit să depăşească aceste
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greutăţi încât, în prezent, poate fi socotit în ceea ce priveşte infrastructura sa, bine
consolidat. Urmând criteriul de organizare din învăţământul universitar de stat,
învăţământul teologic de acest grad s-a structurat ca şi acesta, în formele specifice
cunoscute: cursuri de licenţă, studii aprofundate (maşter) şi doctorat.
în funcţie de trebuinţe şi specificul local, numărul facultăţilor-de teologie a
crescut an de an iar specializările s-au diversificat în funcţie de acelaşi criteriu.
Există, în prezent, 15 Facultăţi de Teologie cu un număr de până la 9 specia
lizări. Odată cu creşterea numărului facultăţilor a crescut şi numărul specia
lizărilor, după cum urmează: Teologie Pastorală, Teologie Litere, Teologie Limbi
Clasice, Teologie Asistenţă Socială, Teologie Patrimoniu Cultural Bisericesc,
Teologie Pictură Bisericească, Teologie Istorie, Teologie Filosofie, Teologie Co
municare prin limbaj mimico-gestual.
în aceste facultăţi funcţionează 406 cadre didactice dintre care 67 profesori,
53 conferenţiari, 165 lectori, iar restul, asistenţi şi preparatori. Ultimele două spe
cializări au apărut foarte recent în cadrul Facultăţii de Teologie de la Piteşti.
Rămânând pentm început la aspectele statistice, facem referire, în continuare,
la cifrele de şcolarizare, care sunt impresionante, dând măsura popularităţii şi
prestigiului acestui tip de învăţământ. în cele 15 Facultăţi de Teologie Ortodoxă
au fost înscrişi 9235 de studenţi, la toate specializările; Dintre aceştia, numai la
specializarea Pastorală au fost înscrişi 4382 de studenţi. în anul 2000, 1359 de stu
denţi au obţinut Diploma de Licenţă. Făcând o analiză şi mai amănunţită, în
funcţie de importanţa unor specializări, menţionăm numărul licenţiaţilor şi la
celelalte specializări:
-

Teologie Litere
Teologie Limbi Clasice
Teologie Asistenţă Socială
Teologie Patrimoniu Cultural Bisericesc *
Teologie Pictură Bisericească
Teologie Istorie .
Teologie Filosofie
Teologie Comunicare prin limbaj mimico-gestual

308
6
156
48
23

Există aşadar un mare număr de Facultăţi şi de specializări precum şi tendinţa
de sporire a numărului lor.
Este important să menţionăm că adesea iniţiativa înfiinţării unei facultăţi sau
a unei specializări s-a realizat la iniţiativa unor Universităţi sau cu sprijinul lor ne
mijlocit şi niciodată şi nicăieri nu au existat rezerve faţă de înfiinţarea unei facul
tăţi de teologie ortodoxă sau a unor specializări din cadml lor. Mai mult, există
Universităţi care doresc să aibă în cadrul lor şi Facultăţi de Teologie, de exemplu
Universitatea din Petroşani şi, de asemenea, centre eparhiale care. doresc să îşi
aibă facultăţi de teologie proprii (Râmnicu Vâlcea).
Referitor la dublele specializări din facultăţile de teologie facem menţiunea
că prin Notificarea Ministerului Educaţiei Naţionale, nr. 19733/2000, s-a comu
nicat Hotărârea Guvernului nr. 999/26 octombrie 2000 cu privire la restructurarea
dublelor specializări din cadrul Universităţilor, în nomenclatorul specializărilor
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Teologia apărând la capitolul VIII - Ştiinţe Umaniste, doar ca specializare
Teologie, lăsând să se înţeleagă că dispar dublele specializări. în urma hotărârii
Sfântului Sinod, temei 4730/2000, ce prevedea menţinerea dublelor specializări s-a
făcut intervenţie la Ministerul Educaţiei Naţionale, intervenţie la care M.E.N. a
răspuns cu adresa nr. 19733/13.12.2000 menţionând că problema în cauză se re
glementează potrivit Hotărârii de Guvern nr. 999/2000, art. 3, fiind vorba nu de o
desfiinţare, ci de o nouă formă de organizare. De ultim moment, însă, Hotărârea
de Guvern nr. 174/18 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial din 29 ianuarie
2001, abrogă Hotărârea de Guvern nr. 999/2000, încât actuala structură cu duble
specializări se menţine în continuare.
Numărul mare de Facultăţi şi, de acum al absolvenţilor de Teologie, suscită
unele discuţii referitoare la finalitatea acestora.
S-a considerat şi se consideră pe bună dreptate că numărul mare de facultăţi
şi în acelaşi timp lipsa unor cadre calificate, suplinită de navetism sau de activi
tatea unor profesori itineranţi este în detrimentul calităţii învăţământului teologic
superior. în parte această lacună a fost remediată prin specialiştii ce s-au format
în timp, mulţi obţinând în ultima vreme doctoratul, ceea ce le conferă autoritatea
. academică maximă.
în al doil.ea rând este exprimată şi părerea că numărul mare de absolvenţi nu
mai reprezintă un comandament al Bisericii şi nu mai răspunde unei trebuinţe
stringente încât s-ar impune reducerea cifrei de şcolarizare în limitele strictului
necesar spre a nu se crea o categorie de nemulţumiţi prin negăsirea de plasament.
Faţă de aceste aspecte se impune poate o mai mare rigoare la solicitarea şi
acordarea de locuri la Facultăţile de Teologie, la pregătirea pe care candidaţii o
primesc în aceste facultăţi şi la recrutarea lor în diferite activităţi ale Bisericii.
Trebuie avut în vedere, într-adevăr şi faptul că învăţământul este deschis şi
nu poate fi îngrădit şi limitat dreptul şi dorinţa cuiva de a urma o formă de învă
ţământ spre care este atras - în speţă a celor ce mai au deja o facultate. însă tre
buie păstrat raportul între calitate şi cantitate, între valoare şi nonvaloare şi între
ceea ce urmăresc absolvenţii acestor şcoli şi exigenţele şi trebuinţele Bisericii.
Atunci când este vorba de. vocaţie la candidaţi sau de dăruire la dascăli, acţiunea
este lăudabilă, când însă totul se face din dorinţa de a avea o diplomă şi din carie
rism situaţia se schimbă devenind de-a dreptul nocivă.
Din motivele mai sus arătate Sfântul Sinod în numeroase rânduri a luat în
discuţie situaţia învăţământului teologic universitar şi a hotărât ca acesta să se
desfăşoare în spiritul tradiţiei învăţământului teologic ortodox - ca un învăţământ de
vocaţie şi de calitate.
•
Măsurile privind admiterea în facultăţile de teologie ce nu limitează autono
mia universitară şi unele orientări date de Ministerul Educaţiei Naţibnale cu pri
vire la luarea în calcul şi a mediei de la Bacalaureat nu au fost ignorate de Sfântul
Sinod însă s-a cerut cu fermitate»menţinerea la acest examen şi a disciplinelor teo
logice de bază: Dogmatica şi Istoria Bisericii Ortodoxe Române la alegere cu
Limba Română. Chiar anul acesta Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a dispus
. transmiterea unei circulare la toate facultăţile de teologie pentru a se respecta ho
tărârile Sfântului Sinod privind modalitatea de admitere şi, de menţionat că, acest
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examen - din sesiunea august 2000, s-a desfăşurat la toate Facultăţile în spiritul
hotărârilor Sfântului Sinod, temei 3689/2000, spre deosebire de anii trecuţi când
s-a manifestat o mare libertate în abordarea acestui aspect.
Un aspect legat de aceeaşi poblemă a admiterii este cel legat de locurile cu
taxă la specializarea Teologie Pastorală şi la şcolarizarea prin I.D.D. Prin hotă
rârea Sfântului Sinod, temei 2333/1999, s-a interzis înscrierea candidaţilor la Teo
logie Pastorală pe locuri cu taxă însă măsura nu s-a respectat peste tot pe motiv
de hotărâre a Senatelor Universitare. De asemenea, Sfântul Sinod a aprobat prin
aceeaşi hotărâre, ca preoţii cu studii incomplete să se şcolarizeze la I.D.D. prin
sistemul de susţinere financiară de către Centrele Eparhiale, Protoierii sau Pa
rohii. Se pare că nici această hotărâre nu a fost receptată corect, multe facultăţi de
teologie acordând un foarte mare număr de locuri la această formă în detrimentul
calităţii, prin pregătirea unui aşa de mare număr de studenţi.
Aceeaşi este situaţia şi cu examenul de licenţă care se desfăşoară la toate fa
cultăţile potrivit reglementărilor Sfântului Sinod.
Sfântul Sinod şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, îndeosebi, a acordat
şi acordă încredere Facultăţilor de Teologie şi-cadrelor didactice. Expresia acestei
încrederi este tocmai acordul dat la înfiinţarea unor noi facultăţi şi a unor noi spe
cializări. Ultima facultate organizată, a 15-a, a fost cea din Episcopia Caran
sebeşului, cu specializarea Teologie Istorie în cadrul Universităţii din Reşiţa, iar
ultimele specializări au fost aprobate în anul universitar2000-2001, respectiv spe-*
cializarea Teologie Filosofie în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Sfânta
Muceniţă Filofteia" - Universitatea din Piteşti (temei 3103/2000) şi specializările
Teologie Asistenţă Socială, Teologie Istorie şi secţia Limba engleză în cadrul spe
cializării Teologie Litere, în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din
.cadrul Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi (temei 589/2000).
In aceeaşi notă -a acordării de credit activităţii universitare menţionăm şi
hotărârea Sfântului Sinod, temei 2301/2000, prin care Facultatea.de Teologie Orto
doxă a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia a obţinut dreptul de orga
nizare a activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice care predau Religia în învă
ţământul preuniversitar. In prezent au această calitate 10 Centre Universitare:
Bucureşti, Sibiu, Iaşi, Cluj, Craiova, Oradea, Arad, Piteşti şi Timişoara, Alba Iulia.
Ca aspecte de viaţă şi ordine interioară în cadrul Facultăţilor de Teologie
menţionăm preocuparea pentru organizarea practicii liturgice care se înţelege că
este destul de greu de urmărit când este vorba de sute de studenţi la o facultate,
număr ce depăşeşte capacitatea unui paraclis. Forma curentă de organizare a aces
tei practici este constituirea de grupe care fac cu rândul la paraclis şi care sunt
repartizate şi la unele biserici din oraşele în care funcţionează aceste facultăţi.
Părinţii parohi de la bisericile unde sunt repartizate aceste grupe de studenţi au
responsabilităţi în a urmări prezenţa şi integrarea studenţilor în viaţa liturgică a
Bisericii conlucrând cu îndrumătorii din cadrul facultăţilor.
Reamintim aici observaţiile făcute la capitolul Seminarii Teologice privitoare
la lipsurile constatate în formarea deprinderilor de activitate cultică şi practică li
turgică, cu aceleaşi consideraţii de a se acorda atenţie acestui aspect din partea
factorilor de răspundere.
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Aruncând o privire de ansamblu asupra activităţii care se desfăşoară în cadrul
cursurilor de licenţă la facultăţile de teologie ortodoxă, putem socoti că realizările
sunt notabile şi se concretizează în acoperirea necesarului de specialişti de care
Biserica are trebuinţă în actualitate.
învăţământul teologic postuniversitar
învăţământul teologic postuniversitar este reprezentat de cele două forme:
studii aprofundate (maşter) şi cursurile de doctorat.
Cursurile de studii aprofundate sunt organizate la facultăţile de teologie din
Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Cluj, Oradea, Craiova, Târgovişte, Piteşti şi Reşiţa.
Specializările la care se organizează aceste cursuri sunt în număr de 5, având
următoarele efective, după cum urmează:
- Exegeză şi Ermineutică
36 studenţi
- Istorie şi Tradiţie
44 studenţi
- Doctrină şi Cultură
'
61 studenţi %
- Pastorală şi Viaţă liturgică
34 studenţi
- Misiune socială
10 studenţi
Facultăţile din Arad, Argeş şi Târgovişte organizează alte 2 specializări: Pas
torală, cu un efectiv de 78 de studenţi şi Litere, cu un efectiv de-14 studenţi, ur
mărind linia specializărilor universitare.
în anul şcolar 1999-2000 au fost înscrişi la cursurile de masterat 258 de stu-'
denţi şi au obţinut diploma de maşter 179 absolvenţi.
Importanţa acestor cursuri cu o durată de 1 an sau 1 an şi jumătate constă în
posibilitatea licenţiaţilor în teologie de a se specializa într-un. anumit domeniu
spre care sunt atraşi şi a deprinde metode de cercetare ştiinţifică: Dizertaţia susţi
nută la sfârşitul acestor cursuri îi legitimează pe aceştia ca având preocupări pentru
o anumită specializare pe care să o poată continua la doctorat. Există, de altfel, şi
orientarea unor facultăţi de a primi la doctorat numai absolvenţi de studii apro
fundate pe considerentul că aceştia au probat o anumită capacitate de cercetare şi
activitate ştiinţifică. Menţionăm că Legea învăţământului şi Hotărârea de Guvern
privind organizarea doctoratului nu prevăd o asemenea restricţie.
Pregătirea obţinută în cadrul studiilor aprofundate reprezintă o treaptă superi
oară în formarea unor specialişti pe diferite domenii teologice, din rândul acestora
recrutându-se, cu prioritate, cei ce se dedică activităţilor didactice, administrative
sau de asistenţă spoială, ca unii ce probează anumite înclinaţii spre un domeniu
sau altul.
Doctoratul
Formă superioară de pregătire, doctoratul este organizat potrivit H.G. nr.
37/25 ianuarie 1999, hotărâre publicată în Monitorul Oficial, Anul XI, nr. 32/27
ianuarie 1999.
Facultăţile care organizează doctoratul sunt: Facultatea de Teologie Ortodoxă
din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Cluj şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea, denumite de
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H.G. menţionată sub numele de I.O.D. (Instituţii Organizatoare de Doctorat).
Doctoratul este forma cea mai înaltă de organizare a învăţământului superior, bazându-se pe cercetarea ştiinţifică şi pe creaţie de valoare.
Doctoratul se. organizează cu frecvenţă şi în această situaţie este de 4 ani şi la
fără frecvenţă cu o durată stabilită de către conducerea I.O.D., în principiu, 6 ani.
în Facultăţile de Teologie care sunt acreditate I.O.D. au fost înscrişi la doctorat în
anul şcolar 1999-2000, 35 candidaţi iar în 2000-2001; 28 de candidaţi.
La doctorat, cursurile de zi, sunt în evidenţă 13 doctoranzi, iar la fără
frecvenţă 229 doctoranzi.
în anul şcolar 1999-2000 au obţinut la Bucureşti titlul de doctor 27 candidaţi,
la Bucureşti 14, la Sibiu 8, la Oradea 2, la Cluj 3.

III. Schim bul de bursieri cu Bisericile şi organizaţiile creştine din
străinătate, lucrare concretizată prin primirea în şcolile teologice a unor candidaţi
străini, ca bursieri ai statului român, şi prin trimiterea în străinătate a unor candidaţi
români, ca bursieri ai unor instituţii, organizaţii şi Biserici din străinătate.
' Prin aceste schimburi se urmăreşte, pe de o parte; realizarea unei bune
pregătiri a teologilor români, prin parcurgerea unor stagii de specializare în di
ferite instituţii de învăţământ din străinătate, iar, pe de altă parte, primirea la studii
teologice în România a străinilor, recomandaţi de diferite Biserici creştine, pre
cum şi a etnicilor români din străinătate. Se pot desprinde astfel trei direcţii, care
fac obiectul Biroului de Burse al Sectorului învăţământ:
1. recrutarea, selectarea şi obţinerea burselor de studiu pentru românii din
afara graniţelor;
2. obţinerea burselor pentru cetăţenii străini care doresc să studieze în şcolile
teologice din România;
3. selecţionarea şi obţinerea burselor de studiu pentru românii care doresc să-şi
continue studiile în străinătate.
1.
între cele trei direcţii amintite, primirea la studii în România a etnicilor
români cu domiciliul în străinătate ocupă primul lor, datorită numeroaselor solici
tări c'are ajung la Sectorul învăţământ şi care se cer a fi rezolvate.
La fel ca în anii anteriori, şi pentru anul şcolar 1999/2000 majoritateacererilor de bursă au venit din partea românilor din Republica Moldova. în cea
mai mare parte aceştia sunt motivaţi de dorinţa de a se forma în şcolile teologice
din România, pentru a redescoperi şi întări unitatea de neam şi de credinţă, pentru
ca, odată reveniţi în Basarabia să se poată pune în slujba Bisericii de acolo. Pe
lângă cei doritori de studiu, există şi un mic număr de tineri care încearcă să ob
ţină burse în România nu pentru a da curs unei vocaţii, ci animaţi de diferite alte
interese.
Pentru anul 1999/2000 Ministerul Educaţiei Naţionale din România a acor
dat pentru românii din Republica Moldova un număr de 80 de burse (30 pentru
învăţământul preuniversitar şi 50 pentru învăţământul universitar). Ţinând cont de
remarca Ministerului Educaţiei Naţionale, aceea de a aloca un anumit număr de
burse şi etnicilor români aparţinând Mitropoliei Chişinăului, s-a convenit ca 8
burse la învăţământul preuniversitar şi 10 la învăţământul universitar să fie acor
date acestora, restul urmând a fi destinate fiilor duhovniceşti ai Mitropoliei
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Basarabiei. Pentru cursuri postuniversitare au primit bursă 5 tineri: 3 pentru maş
ter şi 2 pentru doctorat.
în anul 2000 au finalizat studiile un număr de 78 de tineri din Republica
Moldova: 19 absolvenţi de seminar, 54 de facultate şi 5 de maşter.
Pentru anul 2000/2001 numărul burselor acordate de Ministerul Educaţiei
Naţionale românilor din Basarabia a fost mai mic decât în anii trecuţi: 20 de locuri
pentru seminarii şi 25 de locuri pentru facultăţi. Dintre acestea, câte 5 locuri au
fost repartizate Mitropoliei Chişinăului, restul de 15, respectiv 20 revenind Mitro
poliei Basarabiei. Faţă de aceste burse, cu binecuvântarea Î.P.S. Petru, Mitropo
litul Basarabiei, s-au mai înscris la studii universitare, pe cont propriu nevalutar,
încă 5 tineri.
Pentru studii postuniversitare au fost acceptaţi ca bursieri ai statului român 8
tineri (2 pentru maşter şi 6 pentru doctorat).
în prezent situaţia şcolară a românilor din Basarabia este următoarea:
- total 318 tineri, din care:
- 115 elevi
- 152 studenţi
- 9 doctoranzi
Cu binecuvântarea Î.P.S. Petru, Mitrcjpolitul Basarabiei sunt înscrişi: 280 de
tineri (135 la seminar, 143 la facultate, 4 la studii postuniversitare) în timp ce cu
binecuvântarea Î.P.S. Vladimir, Mitropolitul Chişinăului sunt înscrişi: 36 de tineri
(20 la seminar, 14 la facultate şi 2 la studii postuniversitare).
Pentru românii din Bucovina de Nord s-au obţinut pentru anul şcolar
2000/2001 un număr de 6 burse (3 pentru seminar şi 3 pentru facultate). Obţinerea
acestor burse a necesitat intervenţii repetate din partea Sectorului învăţământ la
Ministerul Educaţiei Naţionale, datorită inexistenţei unui protocol semnat între
ministerul român şi cel ucrainean, ceea ce a întârziat înscrierea la şcoli a tinerilor
în cauză.
Pentru anul 2000/2001 situaţia şcolară a românilor din Bucovina de Nord se
prezintă astfel:
- total 48 de tineri, din care:
- 24 elevi
- 1 9 studenţi.
în privinţa românilor din alte ţări precum: Ungaria, Iugoslavia, Italia, Franţa,
SUA etc., situaţia şcolară pentru anul 2000/2001 este următoarea:
- Iugoslavia: 30 de bursieri (24 elevi şi 6 studenţi)
- Macedonia: 2 bursieri (doctorat)
-A lbania: 2 bursieri (studenţi)
- Ungaria: 1 bursier (student)
- Germania: 2 bursieri (studenţi)
- Italia: 1 bursier (student)
- Franţa: 1 bursier (student)
-C an ad a: 1 bursier (student)
- SUA: 5 bursieri (4 studenţi, 1 doctorand)
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Se poate observa că solicitările românilor care locuiesc. în ţări ,altele decât
Republica Moldova şi Ucraina,sunt relativ mici. Acest fenomen se datorează nu
mărului redus de etnici români care trăiesc în acele ţări dar şi lipsei unei campanii
susţinute de atragere a lor la studii în România.
2. Primirea la studii în Şcolile de teologie din România a cetăţenilor străini
reprezintă o latură importantă în menţinerea şi întărirea legăturilor Bisericii Orto
doxe Române cu celelalte Biserici creştine. Pentru acest motiv, solicitările venite
din partea acestora sunt analizate cu deosebit interes, urmărindu-se de fiecare dată
o rezolvare favorabilă. Bursele se obţin din partea Ministerului Afacerilor Externe
din România, în urma recomandărilor făcute de Patriarhia Română:
Pentru anul şcolar 2000/2001 au existat trei cereri pentru studii în România:
din Coreea (membru al Bisericii Anglicane), Germania (membru al Bisericii Pro
testante) şi Venezuela (membru al Bisericii Romano-Catolice). Două dintre aces
tea au primit aprobarea Ministerului Afacerilor Externe. Din păcate, cu toate că a
fost înştiinţat de primirea bursei, candidatul din Venezuela nu s-a prezentat pentru
înscriere.
Solicitarea din Germania, venită mai târziu, nu s-a putut înscrie în termenul
cerut de Ministerul Afacerilor Externe, un răspuns favorabil sperând că va fi primit
pentru anul 2001/2002.
In prezent situaţia străinilor care studiază la noi în ţară este următoarea:
-to ta l: 12 bursieri, din care:
’ - 1 elev
- 1 doctorand aflat la cursul de .
limbă română
- 6-studenţi
- 4 doctoranzi
Situaţia pe ţări se prezintă astfel:
- Bulgaria: 4 (licenţă)
- Polonia: 1 (doctorat)

-C e h ia : 1 (seminar)
- Georgia: 1 (licenţă)
- Grecia: 1 (licenţă)4 •
_ Italia: 1(doctorat)
_ Egipt: 1(doctorat)
_ Etiopia: 1 (doctorat)
_ Coreea: 1 (ân de limbă)

De remarcat că pe lângă cei proveniţi din ţări ortodoxe, sunt înscrişi la studii şi
teologi aparţinând altor Biserici creştine (din Bisericile ortodoxe necalcedoniene,
Biserica Romano-catolică şi Biserica Anglicană), aspect deosebit de important pen
tru relaţiile ecumenice în care este angajată Biserica Ortodoxă Română.
Pentru bursierii care provin din ţări mai îndepărtate şi care nu dispun de o
situaţie materială foarte bună, Sectorul învăţământ a obţinut pentru anul
2000/2001 scutirea de plata chiriei lunare la căminul facultăţii unde sunt cazaţi.
Menţionăm de asemenea pentru anul 2000 primirea de către Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a celor doi doctoranzi, membri ai Bisericilor necalcedoniene.
3. Un capitol important în cadrul schimbului de bursieri îl reprezintă trimiterea
la studii în străinătate a teologilor români în vederea specializării lor, astfel încât la
întoarcerea în ţară să poată activa cu mai multă eficienţă în viaţa Bisericii, fie în
învăţământul teologic fie în administraţiile eparhiale sau ca preoţi de parohie.
în prezent bursele de studiu la diverse instituţii din străinătate se obţin pe trei
căi: prin Biroul de Burse al Patriarhiei Române, prin centrele eparhiale şi pe cale
particulară.
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între Bisericile şi organizaţiile din străinătate care acordă burse pentru studiu
pentm teologii români, există un număr de 6 care solicită pentru fiecare candidat
recomandarea Patriarhiei Române. Acestea sunt: Biserica Ortodoxă a Greciei, Co
mitetul Catolic pentm Colaborare Culturală, Biserica Protestantă din Germania
(Diakonisches Werk der EKD), Biserica Protestantă din Elveţia - EPER, Consiliul
Mondial al Bisericilor şi Institutul Ecumenic de la Bossey. Pentm toate aceste insti
tuţii se impune ca solicitanţii de burse să aibă avizul Comisiei Sinodale de învă
ţământ.
Dat fiind numărul relativ mic de burse care se pot obţine din partea acestor
instituţii, s-a încercat o repartizare eficientă a lor, în sensul ca cei recomandaţi să
fie cadre didactice din învăţământul teologic sau persoane care sunt angajate efec
tiv în viaţa Bisericii.
Pentm anul 2000 s-au solicitat burse, după cum urmează:
- de la Consiliul Mondial al Bisericilor: 5 burse, pentm care s-a primit răspuns
pozitiv;
- de la EPER - Biserica Protestantă clin Elveţia: 3 burse, pentru care s-a pri
mit răspuns pozitiv;
- de la Institutul Ecumenic de la Bossey: 4 burse, pentm care s-a primit răspuns
pozitiv;
- de la Diakonisches Werk: 3 burse, pentm care s-a primit răspuns pozitiv
pentm doi condidaţi;
- de la Sfântul Sinod al Bisericii Greciei: 3 burse,.pentm care s-a primit răspuns
pozitiv;
- de la Comitetul Catolic pentru Colaborare Culturală: 5 burse, primindu-se
răspuns negativ, cu motivaţia acordării unor prelungiri pentm bursieri români din
anii anteriori ca şi pentru alţi candidaţi români care au solicitat bursă pe cale par
ticulară.
Dacă pentm anii anteriori recomandarea Patriarhiei Române era o condiţie *
sine qua non în obţinerea burselor din partea acestor instituţii, s-a constatat că în
anul 2000, două dintre ele nu au mai ţinut cont de aceasta, acordând burse şi altor
candidaţi decât cei propuşi de Biroul de Burse (cazul Comitetului Catolic pentm
Colaborare Culturală şi al Bisericii Protestante din Germania).
în afara solicitărilor către cele 6 instituţii menţionate, prin Biroul de Burse s-au
mai obţinut burse în aniil 2000, după cum urmează:
- de la Pro Oriente Viena: 1 bursă
- de la Arhiepiscopia de Padova:■1 bursă
- de la Guvernul Francez: 2 burse
- de la Institutul Ortodox Ecumenic din Chambesy: 1 bursă
- de la Kirche in Not - Germania (pentru Universitatea Santa Croce - Roma):
3 burse
în afara burselor obţinute la intervenţia Biroului de Burse al Patriarhiei Ro
mâne, un număr însemnat de candidaţi obţin burse prin relaţiile directe dintre cen
trele eparhiale, care îi recomandă şi instituţiile din străinătate sau pe cale particu
lară. Bursierii plecaţi pe cale particulară, uneori fară binecuvântarea episcopului
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locului, sunt greu de luat în evidenţă de către Biroul de Burse, astfel încât, în m o
mentul de faţă nu se cunoaşte numărul exact al celor care studiază peste hotare.
. In prezent se află la studii-în străinătate un număr de 146 de bursieri, din care
37 au obţinut burse prin Sectorul învăţământ al Patriarhiei Române şi 109 prin
centrele eparhiale sau pe cale particulară.
Analizând şi acest aspect se poate constata că schimbul de studenţi şi burse
oferite atât de instituţii universitare din străinătate pentru studenţii români, cât şi de
statul român pentru studenţi străini în facultăţile de teologie ortodoxă din România
a căpătat o deosebită amploare şi reprezintă o latură importantă a activităţii Bisericii
Ortodoxe Române şi o formă de colaborare interbisericească şi ecumenică.
Concluzii şi Deziderate:
Analizând toate aspectele enumerate în prezenta Dare de seamă putem des
prinde unele concluzii şi formula anumite deziderate:
Pentru învăţământul religios în şcolile de stat:
- se constată că predarea Religiei în şcoală se face în spiritul propunerilor Sfântu
lui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi al prevederilor Legii învăţământului,
- pe linia unei îmbunătăţiri a muncii didactice s-a elaborat şi îmbunătăţit pro
grama de Religie pentru clasele I-XII încât ea să corespundă diferitelor laturi şi
domenii de activitate ale Bisericii pe care să le cuprindă,
- s-a purces cu hotărâre la acţiunea de elaborare a manualelor de Religie în
spiritul programelor elaborate,
- s-a îmbunătăţit structura încadrării cu inspectori de specialitatea Religie la
Inspectoratele Şcolare Judeţene cu preoţi sau licenţiaţi în Teologie, toţi prezen
tând programele manageriale pe care sunt obligaţi să le întocmească la început de
an şcolar,
- a sporit numărul activităţilor şcolare care s-au diversificat,
- s-ar impune, totuşi, ca în activitatea de predarea disciplinei Religie să fie
antrenaţi, cu precădere, preoţii, pentru contribuţia lor la viaţa duhovnicească în
şcoală,
- să fie antrenaţi într-un număr tot mai mare elevii şcolilor la activităţile curriculare şi extracurriculare: organizarea de cabinete de Religie, expoziţii cu temati
că religioasă, serbări şcolare, excursii şi pelerinaje în centre de spiritualitate orto
doxă.
Pentru învăţământul teologic:
- s-a elaborat un plan de învăţământ în spiritul reformei curriculare şi se con
stată că el a fost bine primit de către şcolile noastre teologice,
- s-a aprobat diversificarea activităţilor* din seminariile teologice în sensul
organizării şi altor clase de alt profil şi specializare,
- s-au făcut demersurile pentru'ca învăţământul teologic de toate gradele să
se poată desfăşură în spiritul protocoalelor încheiate cu M.E.N. şi pentru ca învă
ţământul teologic să poată face faţă cerinţelor şi trebuinţelor actuale ale Bisericii,
- prin prisma finalităţilor se poate avansa ideea că învăţământul seminarial
integrat în cel de stat şi desfaşurându-şi activitatea după aceleaşi norme să se
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extindă ca şcoli de nivel liceal în care să se facă o educaţie religioasă deosebită,
ţinându-se seama de faptul că vocaţia preoţească se poate forma în aceste şcoli
prin orientarea unor candidaţi în învăţământul superior,
- în aceeaşi notă s-ar putea face şi observaţia, desprinsă de altfel din Darea
de seamă, că facultăţile de teologie şcolarizează prea mulţi studenţi, şi aceasta,
poate, în detrimentul calităţii. Un echilibru între număr şi calitate s-ar impune,
totuşi,
- nu trebuie neglijată observaţia ce s-a desprins din Darea de seamă privind
lacunele în pregătirea de practică liturgică ^absolvenţilor şcolilor teologice. Dacă
şcolilor de teologie le revine în această direcţie o mare responsabilitate ele trebuie
ajutate în acest demers şi de Centrele Eparhiale.
Pentru schimbul de burse:
- se constată o colaborare fructuoasă în acest plan cu instituţii universitare
din străinătate,
- considerăm această formă de conlucrare, prin reciprocitatea schimburilor
de bursieri, ca o modalitate de colaborare în plan uman şi bisericesc, colaborare
ce nu poate să fie decât binevenită,
- se poate aprecia, în special, generozitatea Bisericii Greciei care a oferit şi
oferă un mare număr de burse pentru studenţii din România,
- s-ar impune o relansare a relaţiilor în planul schimburilor culturale cu Bi
serica Rusiei, Biserica Ucrainei şi cu Bisericile Vechi Orientale,
- este necesară o mai strictă evidenţă a bursierilor plecaţi în străinătate şi a
activităţii acestora în instituţiile de învăţământ la care se specializează prin trans
miterea de către aceştia a unor referate pe marginea a ceea ce lucrează, eventual
şi cu o caracterizare din partea profesorului îndrumător,
- se impune, de asemenea, atragerea a tot mai mulţi candidaţi din rândul
românilor din afara graniţelor la studii teologice în România.
Toate cele mai sus prezentate constituie, după cum se poate vedea, o activi
tate diversificată şi susţinută în domeniul învăţământului religios şi teologic
românesc, ele arătând prin diversitatea lor atât unele realizări şi un anumit pro
gres, precum şi unele neîmpliniri, dar sperăm că din tot ceea ce s-a prezentat
rezultă, mai presus de toate, dorinţa ca în viitor această sfântă şi nobilă muncă şi
misiune de învăţământ şi educaţie să se desfăşoare în condiţii tot mai bune.
Prof. diac. NICU D. OCTAVIAN

1 3 - B. O. R. 1-6/2001.

EMIL PĂSCULESCU-ORLEA,
UN PORTRET DE ÎNALTĂ CONŞTIINŢĂ CETĂŢENEASCĂ
Ambianţa acestei reuniuni ştiinţifice evocatoare a unor oameni şi fapte din
trecutul poporului român îmi oferă generos posibilitatea de a aduce în faţa Dv.
portretul unei personalităţi din veacul al XX-lea care şi-a desfăşurat aproape trei
decenii activitatea în mediul a ceea ce a fost parohia bisericii Mihai Vodă, vatră
prin metamorfoza anilor ’80 a edificiului Palatului Parlamentului României,
gazda acestei manifestări. Mă refer l^preotul Emil Păsculescu-Orlea, capelan al
Ordinului Militar Mihai Viteazul, de la naşterea căruia la 9 iunie 2001 se vor îm 
plini o sută de ani. Prin faptele vieţii sale, pilduitoare pentru contemporani dar şi
pentru urmaşi, un asemenea moment este necesar să fie marcat cu cinstirea cuve
nită. Cunoaşterea celor ce i-au fost preocupările vieţii putând contribui acum la
acest centenar la reparaţia morală pe care suntem datori, cel puţin după trecerea a
bune decenii de la moartea sa să o întreprindem.
Am avut privilegiul ca să-l cunosc1 pe preotul Emil Păsculescu-Orlea la puţin
timp după începerea activităţii mele la Arhivele Statului, în primăvara anului
1964, preluând ca m uzeograf misiunea de a asigura activitatea în cadrul
Expoziţiei Arhivistice găzduită în două săli ale fostului Muzeu al Arhivelor
Statului, pe care, de la bun început, mi-am propus să-l readuc în atenţia publică,
inclusiv prin ''recuperarea" spaţiilor special construite în acest scop şi chiar extin
derea în alte spaţii ce puteau deveni disponibile în fostul Ansamblu istoric Mihai
Vodă, realizat prin reamenajări şi noi construcţii la începutul secolului al XX-lea
pe vatra fostei mănăstiri Sf. Nicolae, ctitoria domnului unificator de ţară Mihai
Viteazul, pentru a găzdui tezaurul Arhivelor Statului. Eram în etapa de docu
mentare când căutam să aflu cât mai multe despre trecutul acestei vetre în care
continuitatea evenimentelor ultimelor milenii se regăseau tezaurizate în mod
fericit. Informaţiile scrise erau totuşi puţine şi mai ales mai puţin lăceau referinţă
la evenimentele petrecute în anii veacului al XX-lea. Ca atare, de la cei mai vârst
nici am căutat să aflu cât mai multe, să le confrunt şi să le sistematizez într-o
firească cronologie. Aşa am primit recomandarea de a încerca să-l abordez pe
preotul Emil Păsculescu-Orlea, fiind avizat că regimul la care a fost supus în
ultimii ani îl determinaseră să fie mai puţin comunicativ. Trecuse ceva timp de
când relaţiile se limitau la salutul căruia îmi răspundea fără alte cuvinte, lipsind
chiar şi acele formulări de complezenţă ale vecinilor. Citind sumarele rapoarte2
referitoare la cele întreprinse de Comisiunea Monumentelor Istorice ca perioadă
premergătoare de cercetare şi apoi de desfăşurare a lucrărilor de restaurare i-am
întâlnit în mai multe rânduri numele ca direct implicat în declanşarea demer
1. Virgiliu Z. Teodorescu, Biserica S f N icolae (Mihai Vodă), în: Colecţia "Pro Patria", nr. 15,
febmarie 1998. Bucureşti, p. 30-31; Ibidem, Biserica şi sim bolurile cinstirii Eroilor, în: Valorile
m orale în procesul educaţional specific M inisterului de Interne, Bucureşti, 28 martie 1997, p. 103-114.
2. Em. Costescu, R estaurarea bisericii Mihai Vodă din Bucureşti, în: Buletinul Com isiunii
M onum entelor Istorice, anul XXXVI, lase. 115-118, Bucureşti, 1943, p. 49-78.
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surilor care au condus la opera de salvare a valoroasei ctitorii a finalului de veac
XVI. Acesta a fost subiectul cu care l-am abordat şi cât de treptat ne-a apropiat.
De la bun început mi-am dat seama că era profund marcat de anii de detenţie.
De la timidele mele întrebări la răspunsurile concise pe care le primeam s-a ajuns,
după un timp, la o prezentare însufleţită, relevându-mi că din momentul preluării
misioneratului la această Sf. Biserică care, după primul război mondial, pe lângă
funcţia de lăcaş al enoriaşilor3 parohiei limitrofe, devenise, prin voinţa regelui
Ferdinand I, şi capela care să-i reunească pe cavalerii purtători ai Ordinului4
Militar Mihai Viteazul. Impunător prin statură, demnitatea pe care o d e g a ja ^ m il
Păsculescu-Orlea avea o privire pătrunzătoare facându-ţi impresia că eşti supus
unei radiografii, el având capacitatea de a citi în tine cele gândite şi neexprimate.
După perioada de tatonare şi examinare atentă şi meticuloasă a intenţiilor tână
rului muzeograf, a devenit mai comunicativ, ca după un timp, să-mi spună că de
la bun început lusese intrigat de intenţiile mele în raport cu faptul că revendicasem
şi obţinusem, de la preotul paroh care îl suplinise, cheia bisericii având astfel
acces la orice oră pentru a putea prezenta celor interesaţi valoroasa ctitorie evoca
toare a faptelor bravului voievod dar şi a urmaşilor ce i-au continuat opera care a
condus la Marea Unire a românilor, inclusiv de prezentare a mesajului picturii
realizată de Costin Petrescu5 în deceniul al IV-lea al secolului al XX-lea pentru a
releva şi pe această cale noua funcţionalitate a acestui Sf. Lăcaş, de capelă mili
tară menită a reuni pe purtătorii Ordinului Militar Mihai Viteazul. Emil Păsculescu-Orlea a avut prilejul în mai multe rânduri să-mi audă expunerile atât în preaj
ma cât şi în interiorul S f Biserici. Impresiile personale, coroborate cu cele aflate de
la terţe persoane l-au determinat să depăşească prudenţa iniţială, barieră firească a
neîncrederii unuia care avusese de suferit de la regimul torţionar al anilor de
3. în anii 1934-1935 parohia includea 200 de familii cu 1100 de suflete de ordocoşi, aceleaşi
cifre sunt reluate şi în anii următori, vezi: Calendarul A rhiepiscopiei Bucureştilor, cu date statistice,
anul 1934. p. 80, anul 1935 p. 87; anul 1939. p. 111.
4. Virgiliu Z. Teodorescu, Ordinul M ilitar Mihai Viteazul, în: Pentru Patrie, Bucureşti, nr. 8
(592), august 1997, p. 17; nr. 9 (593), septembrie 1997, p. 31; nr. 10 (594), octombrie 1997, p 32.
5. Costin Petrescu (10 mai 1871/1873?/, Piteşti - 1954, Bucureşti). Studii de artă plastică şi
arhitectură, specializat în pictura monumentală în frescă, profesor universitar, publicist. Date
biografice în 100 de ani de la înfiinţarea Institutului de arte p la stic e N icolae G rigorescu din
Bucureşti, Editura Meridiane, Bucureşti, 1964. p. 57-58; A.N.-D.A.I.C., fond D.A., inv. 819, dosar
100/1940, f. 17, 18, 22, 29-30; autor al frescelor din biserica încoronării din Alba Iulia (1922), de
la Ateneul Român (septembrie 1933 - aprilie 1937). de la Universitatea din Cluj (Istoria culturală a
Transilvaniei), de la biserica Mihai Vodă din Bucureşti (deceniul patru al secolului XX), de la
biserica Roznov. jucl. Neamţ, de la biserica Sf. Nicolae din Scheii Braşovului, şi de la bisericile
Silvestru şi Sf. Dumitru - Colentina din Bucureşti precum şi al proiectului pentru decorarea aulei
Facultăţii de Drept din Bucureşti, "Ţesătorii lio n ezi" la Lyon - Franţa şi a sălii de conferinţe din
palatul ziarului Universul, Bucureşti, vezi: Calendarul Universul 1939, Bucureşti, p. 80, 133-138;
Al. Busuioceanu, Scrieri despre artă. Bucureşti, 1980, p. 228, nota 187; Adriana Topârceană,
"Costin Petrescu - trei panouri d e frescă la C lu j-N apoca”, în "Acta Musei Napocensis", anii XXIIXXIII, 1985-1986, p. 707; "Universul", anul 50, 19 iunie 1933, Bucureşti; Idem, anul 55, nr. 326,
29 noiembrie 1938, p. 10; realizatorul programelor pentru festivităţile din anii 1904, 1906, 1922
(desenele pentru costumele participanţilor la cortegiile alegorice); Lucian Predescu,' Enciclopedia
Cugetarea, - m aterial rom ânesc - oam eni şi înfăptuiri, Editura Cugetarea - George Delafras,
Bucureşti, 1940, p. 652.
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detenţie. Dialogurile la orele după amiezii, după încetarea programului celor din
celelalte compartimente ale Arhivelor Statului, constituiau prilej de plimbări pre
lungite în jurul bisericii de aflare a valoroase informaţii. Astfel am avut prilejul să
cunosc multe din cele cu care s-a confruntat tânărul preot la preluarea misiunii
pastorale, demersurile întreprinse, cu obsedantă repetare la toţi care puteau ajuta
la depăşirea stadiului de "motivată" amânare prin invocarea unor stringente prio
rităţi. Insistenţele sale s-au soldat cu integrarea prealabilă în programul de cerce
tări necesare care au condus la includerea în planul de lucrări de restaurare a Comisiunii Monumentelor Istorice a ctitoriei lui Mihai Viteazul.
Persoană autoritară, consecventă, chiar incomodă pentru cei tentaţi a face
rabat calităţii sau respectării termenelor de execuţie, Emil Păsculescu-Orlea era
conştient de misiunea ce şi-a asumat-o la această biserică hărăzită de regele Ferdinand I a fi capela cavalerilor Ordinului Militar Mihai Viteazul şi care, în anii
posteriori primului război mondial, îndeplinise rolul de gazdă a ceremoniilor
solemne prin care au fost date cuvenitele onoruri6 generalului Eremia Grigorescu7,
condus în anul 1919 pe ultimul drum pentru a găsi loc de odihnă în ambianţa cim i
tirului şi apoi a mausoleului de la Mărăşeşti, acolo unde cei care i-au fost subordo
naţi au ştiut, ca prin sacrificiul personal, să stăvilească penetrarea inamicului, răs
punzând astfel reformulării cuvintelor ce le-au fost crez: "Pe aici nu se trece!".
După fulgerătorul deces a fost depus temporar în incinta acestui Sf. Lăcaş, locui
torii Capitalei trecând pe lângă catafalcul din centrul bisericii pentru a-1 omagia pe
purtătorul Ordinului Militar Mihai Viteazul. La fel s-au desfăşurat solemnităţile pe
timpul temporarei staţionări în Capitala României a osemintelor Eroului Necunoscut8
6. Un erou al neamului - Generalul Eremia Grigorescu - Viaţa şi opera sa - Omul - M ilitarul
- Eroul - 'Funeraliile naţionale - Volum Comemorativ, 1919, Tip. Curţii Regale, F. Gobl, Fii,
Bucureşti, 64 p. (text şi fotografii).7. Eremia Teofil Grigorescu (28 noiembrie 1863, Târgu Bujor, jud. Galaţi - 20 iulie 1919,
Bucureşti). Studii la Galaţi. Iaşi, Bucureşti, Paris, carieră militară, autor de lucrări de specialitate,
conducător al unor unităţi productive ale armatei, coordonator al învăţământului militar. în campa
nia anilor 1916-1917 a lansat mobilizatoarea chemare "Pe aici nu se trece!" conducându-şi subor
donaţii astfel încât să fie un_zid de apărare a gliei strămoşeşti. Reţinem următoarea apreciere pe care
a lacut-o în anul 1918: '«Străjerii de la porţile Moldovei, care au pus stavilă puhoiului vrăjmaş
tăcând stâncă în prejurul meu au scris cu sânge pe crestele de la Slănic, Oituz şi Caşin "Pe aici nu
se trece!". La Mărăşeşti i s-a răspuns lui Mackensen "Nici pe aici nu se trece!"». Circulara
Comandamentului Pieţei Bucureşti din 19 iulie 1919. elaborată conform ordinului Ministerului de
Război, stabilea modul de desfăşurare a funeraliilor generalului de Corp de Armată Grigorescu
Eremia în ziua de 20 iulie 1919. Vezi A.N.-D.A.I.C., fond Casa Regală, dosar 71/1919: funeraliile
naţionale s-au destaşurat la Bucureşti cu depunerea corpului neînsufleţit la biserica Mihai Vodă de
unde cortegiul s-a îndreptat spre Gara de Nord şi pe tot traseul, până la Mărăşeşti unde a fost depus
în cimitirul localităţii: "Glasul Bucovinei", anul II, nr. 198, Cernăuţi, 23 iulie 1919, p. 1 N ecrolog
formulat de către D. Marmeliuc; C. Căzănişteanu, V. Zadian, A. Pandea, Com andanţi m ilitari Dicţionar, Bucureşti. 1983. p. 183 menţionează ca zi a decesului data de 21 iulie 1919!
8. Virgiliu Z. Teodorescu, M ormântul Eroului Necunoscut revine în vatra Capitalei, interviu con
semnat de Gina Brujan, în: A devărul Literar şi Artistic, Bucureşti, anul II, Nr. 90, 27 octombrie 1991.
p. 5: Ibidem, Incursiuni în trecut; M ormântul Eroului Necunoscut, în: Evenimentul, Bucureşti, anul II,
nr. 73, noiembrie 1991, p. 6; Pentru slava Eroilor Neamului, în C olecţia Pro Patria, Bucureşti, nr. 12.
februarie 1997, p. 22-23; Petre David, Eroul necunoscut - sumă a valorilor morale, în Valorile m orale
în procesul educaţional specific Ministerului d e Interne, Bucureşti 28 martie 1997, p. 30-44.
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şi cele ale eroinei Ecaterina Teodoroiu9 de unde, primele au fost purtate şi depuse
în Parcul Carol I, pe terasa din laţa Palatului Artelor, devenit în perioada interbe
lică gazdă a Muzeului Militar Naţional, iar celelalte au fost conduse la Târgu Jiii
unde, ulterior, a fost confecţionat de sculptoriţa Miliţa Petraşcu10 sarcofagul am
plasat în Piaţa din faţa Palatului Prefecturii Gorj.
Acestor solemnităţi li s-au alăturat ulterior alte şi alte ceremoniale, inclusiv
cele care, la zile festive, reuneau pe cei care constituiau elita Armatei Române,
prin înalta recunoaştere a faptelor de pilduitoare bărbăţie în confruntarea cu ina
micul. Zile ca cea a Sfântului Patron al ctitorului Mihai Viteazul sau cea a hramu
lui Sf. Nicolae erau catalizatoare, reunind sub bolţile bisericii militari şi civili.
Starea fizică era în totală discrepanţă cu aceste misiuni, edificiul11 fiind marcat de
trecerea timpului, calamităţile ce i-au afectat chiar rezistenţa, neglijarea ostenta
tivă a celor care, interpretând interesaţi "drepturile'' dobândite de la ctitor şi alte
persoane de bine ştiau numai să dirijeze veniturile bogatei mănăstiri spre locul de
închinare uitând că aveau obligaţia elementară de a fi şi gospodarii acestui aşeză
mânt. Acestea erau motivele pentru care tânărul preot Emil Păsculescu-Orlea a
înţeles că aceasta îi era principala Misiune pastorală şi ca atare a trecut cu tenaci
tate să facă demersurile care au condus la declanşarea lucrărilor de restaurare a Sf.
Biserici Mihai Vodă. Comisiunea Monumentelor Istorice a încredinţat misiunea
de cercetare a obiectivului şi de elaborare a planurilor, devizului de restaurare
arhitectului Emanoil Costescu12, preotului paroh Emil Păsculescu-Orlea revenindu-i misiunea de a fi un real antreprenor permanent preocupat ca lucrările să fie
9. Ecaterina Teodoroiu (1894. Vlădeni, azi cartier în oraşul Târgu Jiu - august 1917, Muncelu,
jud. Vrancea). Cele dobândite în şcoală i-au fost o bună călăuză în'momentele cruciale pentru soar
ta ţării. La apropierea inamicului a contribuit împreună cu alţi civili la apărarea oraşului Târgu Jiu
întârziindu-i înaintarea, permiţând astfel trupelor române să se replieze în zona de operaţiuni. Fiind
remarcată pentru curajul cu care a acţionat tânăra cercetaşe a fost primită ca voluntară în rândurile
armatei române, faptele ulterioare reconfirmând calităţile sale. Rănită în luptă a avut voinţa de a
reveni alături de combatanţi pentru a apăra glia strămoşească. în vara anului 1917 în calitate de
comandant de pluton a acţionat în zona de operaţiuni de la Muncelu. Glonţul a răpus-o fiind .înhu
mată acolo, pentru ca după război să-i fie luate osemintele pentru a fi readuse pe plaiurile gorjene.
Vezi: Virgiliu Z. Teodorescu, Sim boluri ale cinstirii Ecaterinei Teodoroiu, comunicare prezentată la
sesiunea Muzeului Naţional de Istorie a României - Bucureşti.
10. Miliţa Petraşcu / a semnat în perioada interbelică şi Pătraşcu / (31 decembrie 1892,
Chişinău, azi în Republica Moldova - 1-2 februarie 1976, Bucureşti, cimitirul Sf. Vineri), studii:
litere şi filosofie la Petersburg, sculptura la Moscova, Miinchen şi Paris în atelierele lui Matisse,
Bourdelle şi Brâncuşi. Venită în România, a participat la expoziţii în ţară şi străinătate. Autoare de
valoroase portrete, de compoziţii, are lucrări de for public în Bucureşti, Târgu Jiu, Iaşi, Măgurele,
Ciucea. Vezi O. Barbosa, D icţion arele a rtiştilor rom âni contem porani, Editura Meridiane,
Bucureşti. 1976, p. 386-387; Simona Nistor, M iliţa Petraşcu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1973;
Victor Crăciun. M iliţa P etraşcu - Statuia nefjăcută, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988.
11. Florentina Dumitrescu, Biserica Mihai-Vodă, Editura Meridiane, Buoureşti, 1969, 32 p +
39 pl.; Consantin Simionescu, Bucureşti - Biserici, M ănăstiri, L ăcaşuri Sfinte, Editura şi tipografia
Intact. Bucureşti. 1995, p. 15; Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, Dan D. Ionescu, Petre Iliescu,
Cecilia Luminea, Minerva Georgescu, A tlas - G hid Istoria şi arhitectura lăcaşurilor de cult din
Bucureşti, volumul II. Editura Ergorom ’79, Bucureşti 2000, p. 287-293.
12. Emanoil T. Costescu (lipsesc datele biografice). Studii de arhitectură la Bucureşti, promoţia
1923. Vezi: Tabloul a rh ite cţilo r diplom aţi, Tip. M. M. Antonescu, Bucureşti, 1937, p. 5. Pentru
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prompt executate conform devizului. Cele constatate cu prilejul atentei cercetări a
relicvelor moştenite l-au ajutat pe arhitect să depisteze ce era originar, aparţinând
construcţiei secolului al XVI-lea, cele întreprinse în timpul intervenţiilor ulte
rioare, multe ca urmare a vicisitudinilor trecerii timpului, calamităţilor şi mai ales
numeroaselor momente de neglijare a unei constante preocupări de acordare a în
grijirii curente acestui Sf. Lăcaş. Cercetarea a condus la identificarea unor com 
ponente, necesar a fi îndepărtate cu ocazia restaurării, dar demne a fi păstrate într-un
loc aparte, fapt ce l-a determinat să preconizeze reunirea lor într-un viitor muzeu
amenajat în spaţiile din clopotniţa bisericii, soluţie preluată şi acceptată de preşe
dintele comisiunii, profesorul Nicolae Iorga13.
Lucrările s-au desfăşurat pe parcursul unui deceniu, impunând soluţii care să
confere bisericii, pe cât posibil, caracteristicile construcţiei iniţiale. Ne referim
predilect la tratarea faţadelor, soluţia înlăturării pridvodului-marchiză şi realizarea
astfel a unui spaţiu deschis tranzitoriu pentru cel venit pentru a pătrunde în Sf. Lă
caş, realizarea turlelor mari ca şi a celor mici de pe proscomidie şi diaconicon. O
atenţie deosebită a fost acordată şi problemei picturii interioare. Cea iniţială a fost
afectată de suprapunerile ulterioare, ale veacurilor XVII1-XIX, care calitativ şi
stare de conservare se afla în avansată degradare. Situaţia a impus recuperarea
unor eşantioane care urmau să fie expuse în preconizatul muzeu din clopotniţă, iar
în incinta bisericii s-a realizat o nouă pictură, în frescă, lucrarea fiind încredinţată
pictorului Costin Petrescu14. Acesta, pe lângă repertoriul erminiilor a integrat şi
elemente relevante pentru noua funcţionalitate a Sf. Lăcaş menite a aminti con
temporanilor şi urmaşilor de primul război mondial, sugerând contribuţia tuturor
românilor, tineri şi vârstnici, femei şi bărbaţi, care, alături de oştenii ţării, au
acţionat pentru înfăptuirea idealului naţional: Unirea cea Mare.
Toate aceste etape necesare restaurării bisericii s-au desfăşurat sub atenta par
ticipare a preotului Emil Păsculescu-Orlea care, meticulos, a coordonat şi recep
ţionat cele întreprinse, revendicând de fiecare dată ca cele mai bune soluţii şi m a
restaurarea bisericii Mihai Vodă a procedat la o atentă analiză a tuturor componentelor pentru a putea
stabili care au fost intervenţiile ulterioare care au modificat construcţia iniţială. Cele constatate le-a
supus unei dezbateri colegiale. Printre cei care l-au susţinut s-a aflat şi arhitectul Horia Teodoru.
13. Nicolae Iorga (5/17 iunie 1871, Botoşani - 27 noiembrie 1940, Strejnicu, jud. Prahova,
cimitirul Bellu), studii la Botoşani, Iaşi, licenţă în litere, specializare la Paris, Leipzig - doctoratul
în filosofie, carieră didactică universitară, cercetător al relicvelor trecuUilui, iniţiator, organizator şi
conducător al unor instituţii menite a acorda cuvenita atenţie patrimoniului naţional, a fost cooptat
şi chiar a condus, printre altele, ani de zile Comisiimea Monumentelor Istorice, poliglot,.autor de
studii istorice, cu referire la români şi vecinii lor, la istoria universală, publicist, membru corespon
dent 9/21 aprilie 1897, titular 26 mai / 8 iunie 1910 al Academiei Române şi al altor prestigioase
foruri de cercetare ştiinţifică din străinătate. Vezi Lucian Predescu, E nciclopedia Cugetarea - m a te
ria l rom ânesc - oam eni şi înfăptuiri, EdiUira Cugetarea - Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940, p.
436-441: Barbu Theodorescu, N icolae Iorga - C artea cu vieţi ilustre, Editura Vremea, Bucureşti,
1943, 63 p.; G. G. Mironescu, Am intiri despre N icolae Iorga, comunicare făcută în şedinţa intimă a
Academiei Române din 28 martie 1941, extras din Analele Academiei Române, tomul LXI, 19401941, EdiUira "Bucovina", I. E. Torouţiu, Bucureşti, 18 p.
14. La acordarea lucrării lui Costin Petrescu s-a avut în vedere experienţa şi rezultatele deja
dobândite în anii anteriori prin evocările de factură istorică, atenţiei acordată epocilor Mihai
Viteazul şi Ferdinand I.
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teriale să fie puse în operă, intervenind cu promptitudine pentru rezolvarea pro
blemelor care apăreau fiind neprevăzute în proiectul şi devizul iniţial. A fost un
partener incomod prin modul de revendicare ca lucrările să fie de bună calitate.
Atunci când sc putea afirma că lucrările de faţadă, interioare, inclusiv reamenajarea curţii s-au încheiat, a intervenit distrugătorul cutremur de la 10 noiembrie
1940 care, în cazul acestei biserici, mişcarea telurică a afectat turlele, având încă
incomplet consolidat materialul pus în operă, fapt care a impus refacerea lor. Ca
atare, în anii 1941-1942, preocuparea i-a fost capacitată spre refacerea lor, precum
şi de construcţia de către Ministerul Apărării Naţionale a casei parohiale, ampla
sată pe latura de răsărit, adosată de clopotniţă.
Suntem datori să amintim că pentru preotul Emil Păsculescu-Orlea, ziua de 1
aprilie 1940 a însemnat momentul când a fost primit în rândurile cadrelor active
ale Armatei Române15 cu gradul de căpitan, reconfirmat prin Decretul Lege nr.
132 bis din 20 ianuarie 1941.
Terminate lucrările la biserica Mihai Vodă a considerat de datoria sa ca să fiev
alături de cei care, în calitate de combatanţi, acţionau în războiul dus împotriva
bolşevismului cotropitor, realizator al tuturor actelor agresive din deceniile trei şi
patru care au culminat cu raptul anului 1940 prin care au fost răpite din trupul ţării
Basarabia, Bucovina şi ţinutul Herţei. Ca atare s-a aflat16 în perioada 12 iulie
1943-18 ianuarie 1944 în calitate de preot17 cu gradul de căpitan activ alături de
ostaşii Regimentului 95 Infanterie. A fost prilejul de a cunoaşte locuri şi oameni,
de a afla vicisitudini de natură materială dar şi morală la care au fost supuşi, în
anii forţa tei bolşevizări, locuitorii U.R.S.S.-ului, dar mai ales cei de alt neam
decât ruşii. Prezenţa sa a fost de natură misionară încercând, ca în limitele posi
bilităţilor, să asigure alinarea suferinţelor celor mulţi. Participarea pe frontul de
răsărit l-a purtat până în zona Cubanului şi a Caucazului.
Atent la trecutul poporului român a căutat ca prin cercetări personale să vină
cu noi contribuţii la cunoaşterea faptelor înaintaşilor. în acest caz ne limităm
numai la un singur exemplu. Personalitatea revoluţionarului paşoptist Popa Radu
Şapcă i-a fost în atenţie şi ca atare a elaborat18 prin atenta cercetare a izvoarelor
istorice studiul Expulzarea lui Popa Şapcă şi anii exilului său 1849-1856.
Sensibilitatea preotului Emil Păsculescu-Orlea, om de cultură cu preocupări
din tinereţe pentru literatură19, manifestate în perioada interbelică prin realizarea
15. Arhiva Ministerului Apărării Naţionale - Depozitul Piteşti.
16. Ibidem.
17. Pană la precipitata evacuare din primele zile ale lui ianuarie 1985 în camera din clopotniţă
s-a aliat geamantanul special confecţionat pentru transportarea obiectelor de cult pe care l-a folosit
Emil Păsculescu-Orlea pe drumurile răsăritului.
18. Publicat în G lasul B isericii nr. 3-4, m artie 1945, Vezi: A.N .-D .A.I.C., fond Dudu Velicu,
inv. 1617, d osar 332, f. 110-114.

19. Activitatea literară a cunoscut în mare măsură în deceniile trei-cinci lumina tiparului.
Volume de versuri, de povestiri moralizatoare, publicate în unele cazuri folosind pseudonime
ca: Andrei Balteş, Emil Bălteanu, Grigore Dascălu-Orlea, Ilie Purcaru. A fost şi un consecvent
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şi publicarea de versuri, eseuri, traduceri ca şi prin editarea20 unei valoroase re
viste adresate copiilor numită "Lumina copiilor", l-au determinat ca în puţinele
clipe de răgaz între bătălii să încredinţeze foilor din porthartul său versificaţii în
care nostalgia pentru plaiurile României se împletea cu profundele impresii pro
vocate de cele cunoscute în timpul campaniei din răsărit. Aceste versuri au fost
elaborate pe fronturile din Cuban şi Crimeea între 12 iulie - 19 octombrie 1943
fiind dedicate "Camarazilor mei din Regimentul 95 Infanterie - Eroii din Cuban şi
Caucaz le închin, cu toată dragostea frăţească, aceste stihuri, scrise sub bubuitul
tunului inamic". Operativ a încredinţat aceste versuri tiparului sub sugestivul titlu
"Cuban" volumul fiind tipărit21 la 1 decembrie 1943. Facem menţiunea că atunci
când cei împuterniciţi să treacă la aplicarea prevederilor textului Tratatului de Ar
mistiţiu impus la Moscova la 12 septembrie 1944, printre măsurile luate a fost şi
alcătuirea unui impunător volum al "Publicaţiilor interzise"22 în care au fost in
cluse toate genurile de scrieri de la literatură beletristică la cea ştiinţifică caracte
rizate, fără discernământ, ca lezând raporturile viitoare cu "eliberatorii - ocupanţi de
la răsărit". între miile de poziţii a fost inclusă23 şi creaţia lui Emil PăsculescuOrlea, Cuban este, de fapt, volumul prin care autorul, fară a fi propovăduitorul
zăngănirii armelor, descrie durerea, pierderile umane, suferinţele camarazilor dar şi
colaborator la presa timpului, coloanele periodicelor preluându-i materialele elaborate. Amintim în
acest sens: B iserica O rtodoxa Română; Cultura poporului; Curentul; Cuvântul; D im ineaţa c o p ii
lor; Drum drept; G lasul B isericii; Izvoraşul; Ramuri; Universul; Universul copiilor; Universul lite 
rar ş.a. Vezi: Miliail Straje, D icţionar de pseudonim e. Editura Minerva, Bucureşti, 1979, p. 530.
Amintim câteva din titlurile publicate: Din taian lui Tărăbuţa ( povestiri); Gânduri creştineşti;
Explicarea evangheliilor dum inicale; P e drum ul crucii - son ete - cu o prefaţă de Gala G alaction;
P oveşti închinate M. S. Regelui M ihai I; Din cuvintele înţelepte ale m arelui rege Ferdinand I
(culegere în colaborare cu 1. Şurculescu - C-ernăţeanu) cu o prefaţă de B. C ercopide: Poveşti, voi.
I, II; C lar de lună (versuri) cu o prefaţă d e Radu D. R osetti; Lacrim a cerului (legende cu Iisus);
Cuban - poem e de război; Cântarea cântărilor (tălm ăcire în versuri); P oveşti pentru copii; Veniţi
să prim iţi lumină (m editaţii evanghelice). Acestora urma a se alătura lucrarea Teatru şcolar, prelua

tă de editura "Bucur Ciobanul" care se aflau sub tipar şi alte lucrări aflate în manuscris sau în curs
de apariţie la alte edituri. Amintim titlurile: în ţara urşilor, roman de aventuri în ţinuturile polare,
prelucrare; Poveşti, voi. III; Circum ciziune şi botez, studiu teologic; M aria M agdalena teatru: tra
ducere în colaborare după M. Maeterlinck; O staşii Domnului, teatru, traducere în colaborare după
E. Lawery; Colierul, teatru, traducere în colaborare după L. Hatvany; P ăcală şi Tândală, întâmplări
cu har, în versuri: Versuri pentru copii; Vorbe şi fapte cu tâlc şi duh; Lanţul. 20. Revista, publi
caţie săptămânală pentru copii şi tineret, tipărită în condiţii grafice deosebite la Marvan, prin textele
şi numeroasele desene color a fost, începând diii anul 1935, o atracţie pentru noua generaţie, reali
zatorul bucurându-se şi de prestigioase colaborări din rândurile scriitorilor şi artiştilor plastici.
21. Pe ultima pagină, 64, fiind înscrise într-o casetă următoare: "Prima ediţie a acestei lucrări
s-a tipărit în Institutul de arte grafice "Marvan", prin bunăvoinţa d-lor Eduar şi Theo Marvan şi cu
concursul d-lui C. Petreanu, 1 decembrie 1943". Facem menţiunea că această prestigioasă între
prindere tipografică îşi avea sediul la numai câţiva zeci de metri de Ansamblul istoric Mihai Vodă,
pe bulevardul Principele Mircea (ulterior strada Uranus) nr. 10.
22. Publicaţiile interzise până la 1 m ai 1948, Bucureşti, 1948, ulterior fiind publicat şi un
supliment la acest volum, pentru ca în anii care au urmat alte C ataloage alfabetice să com pleteze
această "operă".
23. Ibidem, la p. 322, poziţia 105 de la litera P epura cartea Cuban.
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aic localnicilor provocate de acest flagel. Considerăm necesar să cităm câteva din
sugestivele versuri ale poeziilor acestui volum:
A patra strofa din poezia-introductivă '‘Rugăciune"24 revendica astfel protecţia
.divină:
"Fecioară Curată, Fecioară Mărie, / Nădejdea în Tine liman să ne fîe! / Ne
apără legea, pământul şi ţara, / Mormintele sfinte şi holdele, vara. / Şi celor ce lup
tă, la fel cu haiducii, / Le dame spada şi pavăza crucii. / Rugămu-Te iară, / Deapururi Fecioară!"
Tensiunea luptelor, sacrificiile le relevă în "Atac în noapte"25. Recurgem la
citarea a două strofe edificatoare pentru dramatismul momentului:
"Un glas de tun s-aude-n depărtare / Şi altele-i răspund înverşunate: / începe
hora morţii-n larg de zare, / Când sună-n ornic noaptea jumătate..." /
"Şrapnele, bombe, schije şi grenade / Lovesc în stânci, în trupuri şi tranşee, /
Şi foc de iad alunecă-n cascade / Pe munţi, pe văi, pe dealuri şi-n bordee".
Gândul la cei dragi de acasă îi readuce consecvent în memorie figura protec
toare a celei care i-a dat viaţă. în poezia "Mama"26 el menţionează:
"Şi te simt aproape, scut în bătălie, / Cum mi-erai, pe vremuri, în copilărie..."
Dezaprobând acest carnagiu provocat de noul război mondiaj el exprimă
cuvenita cinstire la adresa celor care s-au sacrificat pentru Patrie. Recurgem în
acest caz la două din strofele poeziei "Troiţe"27:
"Când neamurile toate-n luptă se-ncleştară / Şi din păcat făcând stăpânul
peste veac, / S-aude ruga Lui, ca şi odinioară: / - O, Doamne, iartă-le, că nu mai
ştiu ce fac!...".
"Troiţe sfinte-n drumuri aspre risipite, / V-au înălţat pioasa noastră închinare,
/ în plânsul şi durerea zilelor cernite / Voi sunteţi temelia noilor altare".
Conştient de nobila misiune la ceas de cumpănă el enunţă în poezia
"Poetul"28 crezul mobilizator:
"Şi dragostea de lege şi moşie,’7 -Ce ne-a fost scut şi stea îndrumătoare / Când
ne-a cuprins a vrcmilor vâltoare, / S-o dăltueşti în ritm de poezie..."
"Iar din văpaia razelor de soare, / Când chiotul izbândei prinde să răsune, /
Aprinde iarăşi torţele străbune / Să lumineze-n veacuri viitoare".
Atent observator a ceea ce era viaţa localnicilor peste care năpasta războiului
aducea o nouă povară, el are speranţa ca ziua de mâine să fie izbăvitoare şi pentru
noile generaţii. în poezia "Copiii din Cuban"29 finalul exprimă această speranţă:
"Nevinovaţi copii, îmi dau prea bine seama / Că aţi intrat neştiutori pe-a vieţii
poartă... / Cu sufletul cuprins de-adâncă-ndurerare / Nu vă doresc, ca florile, s-aveţi
aceiaşi soartă."
* 24.
25.
26.
27.
28.
29.

Em. Păsculescu-Orlea, Cuban - poem e de război , Tip. Marvan, Bucureşti, 1943, p. 10.
p. 22-23.
p. 27.
p. 34.
p. 39.
p. 44.

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem ,
Ibidem ,
Ibidem .
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Puţinele clipe de aparentă linişte erau prilej de nostalgie, frânte brutal de .reluarea
luptelor. în poezia "O noapte în Cuban"30 finalul este marcat de această nostalgie:
"Un glonţ răzleţ de puşcă / A risipit misterul, / Lumini de reflectoare / Acum
brăzdează cerul".
"Te prinde-nfiorarea / Şi cazi pe gânduri iară, / Iar dorurile-n stoluri / Pornesc
la drum, spre ţară".
Metamorfoza comportamentală a combatantului este sugestiv redată în
poezia "Cazematele"31. O redăm integral, fiecare vers şi strofă fiind o treaptă a
pătimirilor:
"Pc văi, pe dealuri, risipite, / Săpate-n stâncă sau pământ, / De-asupra lor,
înşelătoare, / Se leagăn-florile în vânt".
"Din fiecare stă la pândă, / Cu ochiul ei viclean şi treaz, / O moarte crudă,
fără milă, / Prin văile din Caucaz".
"Şi-ntr-o amarnică-ncleştare, / Din zori de zi şi până-n zori, / N-ai timp să
simţi fiorii morţii / Prin câmpu-nveşmântat cu flori".
"E-atâta de-nşelătoare viaţa / Trăită printre cazemate. / Ţi-a adormit, demult,
în suflet, / Fiorul sfanţ de libertate..."
"Pândeşti mereu cu arma-n mână, / Şi-n faţă altul te pândeşte. / Această
veşnică pândire / Iţi prinde gândul ca-ntr-un cleşte".
"Şi simţi atunci cum moare-n tine / Acel ce-ai fost odinioară, / Şi mor şi
dorurile toate / Şi nu mai eşti decât o fiară".
Pentru modul de trăire şi susţinere morală a celor în subordine, faptele sale i-au
fost răsplătite prin acordarea32 prin Ordinul de zi nr. 239 din 21 decembrie 1943
înalta distincţie Ordinul Coroana României cu spade, clasa V-a în gradul de
Cavaler.
La puţin timp după încetarea ostilităţilor pe teritoriul Europei, la 16 iunie
1945, Emil Păsculescu-Orlea a fost înaintat33 în gradul de preot de Corp de
Armată, asimilat gradului de locotenent colonel, conform Decretului nr. 197 din
23 iunie 1946. Nu deţinem informaţii referitoare la-trecerea sa în rezervă. Fiind
integrat în tot ce a însemnat apărarea destinelor României, persoană incoruptibilă,
-a fost de lapt înlăturat la declanşarea procesului de stalinizare a armatei române.
Resortul spiritual nu mai era "compatibil" cu noua orientare. Locul acestor preoţi
a fost preluat de către locţiitorii politici. Cu totul şi cu totul altul fiindu-le menirea
politrucilor, copii* fidele ale celor din Armata Roşie. Astfel Emil Păsculescu-Orlea
considerat a fi incompatibil pentru noua soartă impusă ţării trebuia să fie înlăturat.
Deşi pentru fapte de bravură o serie de ofiţeri din Armata Română au fost
răsplătiţi în campania din Vest cu Ordinul Militar Mihai Viteazul, după 1948 s-a
trecut la instituirea unor noi distincţii de recompensare, cele anterioare căzând în
desuetudine, cei ce le deţineau şi eventual încercau să le etaleze fiind supuşi unor
30. Ibidem , p. 48.
31. Ibidem, p. 49-50.
32. Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, Depozitul Piteşti.
33. Ibidem, în prezentarea consemnată în dicţionarul personalităţilor realizat de Dumitru Botar
şi intitulat sugestiv şi revendicativ Fiii Romana fiu/ui, publicat de Editura Lotus Go, Craiova 1996
la p. 212-213 este eronat menţionat cu gradul de general.
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persecuţii, atât ei cât şi membrii familiei, etichetaţi ca duşmani ai poporului, ca
reprezentanţi ai regimului burghezo moşieresc. Prezenţa la biserica Mihai Vodă a
lui Emil Păsculescu-Orlea devenea incomodă pentru noul regim politic şi ca atare
îndepărtarea parohului şi capelanului devenise o necesitate pentru a* înlătura
funcţionalitatea instituită prin voinţa regelui Ferdinand I.
Metamorfoza impusă de Meliberatorii-ocupanţiMpentru crearea unei armate
menită a fi docilul instrument al subordonării totale a României U.R.S.S.-ului a
impus ca o primă măsură înlăturarea, lichidarea celor care avuseseră un anumit rol
în campania din răsărit. Acum, după anul 1948, preotul Emil Păsculescu-Orlea care
se făcuse remarcat prin faptele sale din timpul capaniei din răsărit, inclusiv prin
acţiunea de botezare a localnicilor care, sub regimul sovietic, nu mai beneficiaseră
dc serviciile unui preot, a devenit ţinta spre care s-a îndreptat actul reprimării
ameninţător şi distructiv moral şi fizic. Numeroase au fost actele de umilinţă la
care a fost supus Emil Păsculescu-Orlea de către aceia care, cu dispreţ, încălcau
cele mai elementare precepte ale umanismului. La faptele sale de bine se răspun
dea acum cu duritatea celor care conjunctural îşi asigurau viitorul prin etalarea
oprobiului faţă de alţii. Demnitatea, tenacitatea care l-au caracterizat chiar şi în cele
mai cumplite clipe ale detenţiei l-au determinat să acorde celor în suferinţă alinarea
şi îmbărbătarea cuvenită pentru a depăşi calvarul impus de torţionarii noului regim.
Benefică pentru cei maltrataţi, fapta sa era aspru sancţionată de către cei care
doreau căderea morală a celor închişi, mijloc sigur de înlăturare morală şi chiar
fizică a celor declaraţi ca indivizi incomozi pentru preconizatul "om nou".
Din păcate informaţiile sunt lacunare, vădit incomplete şi în unele cazuri
chiar derutante. La solicitările urmaşilor, formulate după anul 1990 s-au obţinut de
la Ministerul Justiţiei - Direcţia Instanţelor Militare notificări34 din care reiese că'
numitul Emil Păsculescu-Orlea, pentru activitatea politică liberală - Brătianu prin
dispoziţia Ministerului de Interne nr. 120 din anul 1952, aJfost trimis într-o
colonie de muncă pentru 24 de luni. Precizăm că măsura nu ercnîrmarea unei con
damnări juridice. Mai mult, la 27 decembrie 1953, prin Decizia Ministerului dc
Interne nr. 684 din anul 1953 a primit ca pedeapsă, fară a se menţiona ce fapte
agravante înfaptuise, prelungirea detenţiei cu 12 luni. A'fost pus în libertate la 20
iulie 1955 în baza ordinului Ministerului de Interne nr. 528/1955. Acest act îl con
siderăm însă a fi incomplet, anii de detenţie pentru Emil Păsculescu-Orlea au fost
mai numeroşi. Reamintim că în anul 1964 când l-am cunoscut, era un proaspăt
eliberat din detenţie, "beneficiind", din păcate, pentru puţin timp de viaţa de om
liber, decesul intervenind la 20 septembrie 1967. Ca reparaţie morală la timpul
respectiv a fost înmormântat în curtea bisericii, lângă zidul sudic al pronaosului,
în următorii ani cei care frecventau Sf. Biserică veneau la piatra de mormânt
aprinzând o lumânare sau depunând o floare. Impresionante erau momentele când
ultimii bravi purtători ai ordinului Mihai Viteazul, după cotitura produsă de eveni
mentele din 1964 şi 1968 se bucurau de recunoaşterea privilegiului de a beneficia
nestingheriţi, de a participa în ţinută solemnă la slujbele de pomenire, culminând
cu cele ale patronului şi hramul bisericii. Devenise moment distinct ca la ieşirea
de la Sf. Slujbă să se reunească în preajma mormântului fostului preot capelan.
34. Ministerul Justiţiei, Direcţia Instanţelor Militare, 28 martie 1996; 14 mai 1997.
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Cu ocazia unei vizite la Muzeul Arhivelor în deceniul al optulea al secolului
al XX-lea a lui Ştefan Voitec35, pe atunci preşedinte al Marii Adunări Naţionale,
la plecare, în curte, m-a întrebat de. consăteanul lui. După o scurtă relatare l-am
condus la mormântul lui Emil Păsculescu-Orlea. S-a apropiat cu pietate, a citit
textul dăltuit pe piatra de mormânt şi după câteva clipe de tăcere a formulat cu o
pauză aprecierea: "A fost un OM... dar încăpăţânat".
în anul 1985 la momentul distrugerii ansamblului istoric Mihai Vodă, cei care
au lucrat la mutarea bisericii şi clopotniţei au procedat la deshumarea osemintelor,
ulterior procedându-se la reînhumarea lor într-un cimitir36 din judeţul Hunedoara.
Revenind la menţionatele notificări ale Ministerului Justiţiei le considerăm ca
răspunsuri formale, incomplet formulate după o sumară cercetare a arhivelor.
Familia37 deţine, printre alte mărturii, şi declaraţia obţinută de la fostul arhiepiscop
Ioan Ploscariu38, unul din supravieţuitorii de la locul de detenţie al "politicilor”
din Penitenciarul Gherla care, la 15 iunie 1996, facea menţiunea că la Gherla a
avut prilejul să-l întâlnească pe preotul ortodox Emil Păsculescu-Orlea39.
35. Ştefan Voitec (1904, Corabia - 1984, Bucureşti). Membru al Partidului Socialist din
România, din anul 1918, secretar între anii 1939-1944 şi secretar general între anii 1944-1948 al
Partidului Social Democrat a militat pentru unirea P.S.D. cu P.C.R. care a condus în anul 1948 la
constituirea Partidului Muncitoresc Român. Pe linie de partid şi de stat a îndeplinit diverse funcţii.
Vizita la Muzeul Arhivelor a condus la o amplă cercetare ulterioară menită a fi adoptate măsurile
cuvenite pentru elaborarea şi folosirea hârtiei şi cernelurilor de calitate care să asigure pentru docu
mentele solemne o dăinuire în timp.
36. Osemintele au fost preluate de soţia celui decedat şi duse în localitatea ei natală. în memo
ria familiei prenumele acesteia s-a pierdut rămânând numai formula de alintare: "Tutulica". Avem
speranţa ca demersurile tăcute la Evidenţa Populaţiei să ne ofere posibilitatea de a afla numele
localităţii unde a fost reînhumat Emil Păsculescu-Orlea. în anul 1985.
37. Ne referiiitfjfc nepoata de frate a lui Emil Păsculescu-Orlea, d-na Carmen PăsculescuFlorian şi mai ales la fiul acesteia, Claudiu Mihai Florian, care au un adevărat cult pentru înaintaşi,
manifestând o preocupare constantă pentru depistarea mărturiilor relevante ale vieţii şi activităţii
acestora. Suntem datori ca şi pe această cale să le adresăm mulţumirile cuvenite pentm înţelegerea
acordată pentru studierea acestor izvoare.
38. Ion Ploscariu (19 noiembrie 1911, Frata, jud. Cluj - ? ). Studii teologice la Blaj, hiro
tonisit preot greco-catolic 17 septembrie, 1933, carieră didactică la Braşov, specializarea la
Strassbourg (1936-1939), apoi la Institutul catolic din Paris unde a luat doctoratul în teologie, epis
cop greco-catolic s-a opus acţiunii din anul 1948 menită a readuce la ortodoxism pe români. Pentru
poziţia intransigentă a fost judecat, condamnat şi închis în cele mai aspre penitenciare a fost eliberat
la 4 august 1964 din închisoarea Gherla. Vezi: Institutul Naţional pentm studierea totalitarismului,
Colecţia "Dicţionar", B iserica întemniţata, Rom ânia 1944-1989, Bucureşti, 1998.
39. în ultimii ani au fost publicate o serie de lucrări în care sunt menţionaţi cei care au suferit
anii grei de detenţie 111 închisorile regimului "comunist". Menţionăm câteva asemenea titluri:
Cicerone Ioaniţoiu, P ersecuţia bisericii din România sub dictatura comunistă, Editura Coresi,
Freiburg - Germania, p. 137; P oeţi după gratii, voi. IV, Editura Ramida, Bucureşti, 1997, lucrare
apărută sub egida Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din România, p. 255-256; Biblioteca Sighet 9
- M em oria închisorii Sighet, lucrare editată de Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1999, p. 209,
214; B iserica întem niţată..., p. 328 menţionează că a fost arestat la 31 aprilie 1952 cu mandatul
Procuraturii Generale nr. 28 c/l 954, "pentm activitate intensă împotriva clasei muncitoare "fiind
deţinut tară judecată şi condamnare până la 20 iulie 1955 când a fost eliberat conform ordinului
M.A.I. nr. 395/1955.
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Trecerea anilor duce la estomparea amintirilor, la distrugerea voită, întâmplă
toare sau conştientă a mărturiilor şi ca atare evocarea trecutului devine mai dificil
de a fi întreprinsă. Cât de greu este să întocmeşti o lucrare de sinteză de genul unui
dicţionar al personalităţilor o demonstrează, printre altele, faptul că Dicţionarul
teologilor români, elaborat de prof. univ. dr. Mircea Păcurariu nu a putut să-l men
ţioneze, autorului lipsindu-i o asemenea fişă relativă la Emil Păsculescu-Orlea. Ca
atare considerăm că evidenţierea de oameni şi fapte se înscrie în actuala etapă ca
o stringentă necesitate. Acum în anul 2001, anul centenarului naşterii acestei per
sonalităţi care se conjugă şi cu împlinirea a 400 de ani de la asasinarea lui Mihai
Viteazul, ctitorul aşezământului a cărui biserică i-a fost lui Emil Păsculescu-Orlea
preocuparea în anii secolului al XX-lea să o transmită generaţiilor viitoare, cel
mai frumos act de cinstire ar trebui să fie luarea măsurilor ca vatra fostului ansam
blu istoric Mihai Vodă să fie prezervată pentru ca la ziua 'dezmeticirii neamului
românesc să poată fi readus la locul cuvenit, atât edificiul bisericii cât şi clopot
niţa, translate, aşezate şi înălţate cuviincios pe locul de unde samavolnic au fost
îndepărtate şi dosite între blocuri ca ceva de care trebuie să ne ruşinăm. Ele vor fi
un mobilizator embrion al viitorului ansamblu care le va încadra, devenind reali
tate cele ce le-am stipulat40 în deceniile premergătoare anului nefast 1985. Pe
această cale prin refacerea fostului ansamblu istoric va putea să devină realitate
funcţională Centrul Naţional Mîhai Viteazul, locul unde să fie reunite toate ge
nurile de izvoare evocatoare ale bravului Erou al neamului românesc. In contex
tul evocării evoluţiei acestui ansamblu un loc binemeritat îl va avea şi prezentarea
faptelor fostului preot capelan Emil Păsculescu-Orlea, inclusiv ca restaurator, dar
şi de păstor al enoriaşilor parohiei şi al cavalerilor Ordinului M ilitar Mihai
Viteazul. Avem convingerea că în anul 2018, anul centenarului Marii Uniri, va
găsi Capitala României având la loc de cinste tezaurizate în acest Centru Naţional
Mihai Viteazul toate relicvele care să-l cinstească pe unificatorul şi deschizătorul
de drum, spre Marea Unire.
VIRGILIU Z. TEODORESCU

40.
A se vedea la Arhivele Naţionale, Arhiva D.G.A.S., Serviciul Valorificare, rapoartele
întocmite în perioada premergătoare sărbătoririi în anul 1976 a semicentenarului Muzeului Arhive
lor; Virgiliu Z. Teodorescu, A nsam blul m onumental istoric şi de arhitectură Mihai Vodă, în R evista
Arhivelor, Bucureşti, anul XVII, voi. LII. nr. 1/1990, p. 3-13; Ibidem, Arhitectura - Ansăm blul
M ihai Vodă, în: D em ocraţia, Bucureşti, anul I, nr. 26, 16 iulie 1990, p. 4; Ibidem, Apel! Domnului
Emil Constantinescu, preşedintele României, Doamnelor şi Domnilor senatori şi deputaţi din Parla
mentul României, în: Republica, Bucureşti, anul II, nr. 150, 19 martie 1998, p. 7; Ibidem, P opina
de la M ihai Vodă, vatră de istorie m ilenară, în Bucureşti - M ateriale d e istorie şi m uzeografie, 13,
Bucureşti, 1999, p. 245-260.

REPERE IMPORTANTE ALE PREDICII
•ÎN BISERICA NOASTRĂ, DE LA ÎNCEPUT
PÂNĂ ÎN SECOLUL AL XX-LEA.
Studiu cu exemplificări
Pentru o propovăduirc eficientă, corespunzătoare cu realităţile şi implicaţiile
misionare actuale din tara noastră, socotim imperios necesar pentru predicatorii
de azi ca, o dată cu observarea realităţilor cotidiene şi informarea bibliografică la zi,
să cunoască şi eforturile omiletice depuse de bărbaţii reprezentativi ai Bisericii
noastre din trecut, de-a lungul veacurilor. Evident, spaţiul relativ restrâns pe care
şi-l propune studiul de faţă obligă la o retrospectivă limitată. Fie şi aşa, credem,
însă, că analiza va fi utilă pentru observarea, măcar în linii mari, a preocupărilor
misionar-predicatoriale, odată cu urmărirea câtorva teme abordate, a tehnicii de
amvon, a evoluţiei limbajului omiletic etc.
Purcezând, astfel, la acest important demers, pomenim mai întâi că Istoria Bi
sericii Române ne încredinţează că teritoriul ţării a fost străbătut dintru început de
paşii diferiţilor misionari creştini, între care se numără şi Sf. Apostol Andrei, iar
după unele cercetări mai noi şi Sf. Ap. Filip. Mai târziu, prin secolul al IV-lea, a
predicat în ţinuturile strămoşilor noştri şi episcopul daco-roman Niceta de Remesiana ( t după 414)1. In secolele următoare mărturiile sunt puţine, iar predici păs
trate efectiv nu avem până în secolul al XVI-lea. Sunt amintiţi, însă, alţi misionaripredicatori, precum călugării dominicani, care pe la 1230 propovăduiau prjn ţi
nuturile oltene din zona Severinului şi Grigore Ţamblac (sec. al XV-lea), preot al
Patriarhiei din Constantinopol, care, trimis de această patriarhie în Moldova şi
primit cu toate onorurile de Alexandru cel Bun la Suceava, va ţine mai multe pre
dici, dintre care unele chiar în limba română2. Din păcate nici una nu ni s-a
păstrat. Episcopul Melchisedec Ştelănescu, în Viaţa şi scrierile lui Grigore
Ţamblac, citită la şedinţele Academiei Române, din 27 ianuarie - 3, 10 şi 17 fe
bruarie 1883, face la un moment dat această afirmaţie: MDe la Grigore Ţamblacu
au ramasu posterităţii mai multe predice şi panegirice, unor persoane iubite şi sti
mate de dânsulu... Toate în limba sârbească"3.
Nu este exclus, însă, ca Grigore Ţamblac să fi rostit unele predici în limba ro
mână. Episcopul Melchisedec Ştefănescu vorbeşte, în acelaşi dopument, despre
1. Vezi Pr. prof' dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor Români, Bucureşti, 1996, p. 307; de
asemenea, Pr. prof. dr. Ştefan Alexe, Sfântul Niceta de Remesiana şi ecumenicitatea patristică din seco
lele JV-K Teză de doctorat, în S.T. XXI, 1969, nr. 7-8, p. 453-587 (şi extras, Bucureşti, 1969, 141 p.).
2. Diac. dr. Gh. Comşa, Istoria predicii la rom âni, Bucureşti, 1921, p. 8-9.
3. Melchisedec Ştelănescu, Viaţa şi scrierile lui G rigorie Ţamblac, Bucureşti, 1883, p. 79.
Părintele prof M. Păcurariu, lace această menţiune: "Grigore Ţamblac a scris şi a rostit la Suceava
- în limba slavă - un număr însemnat de predici (după unii 23, după alţii numai 5)", Istoria Bisericii
O rtodoxe Rom âne , Bucureşti, 1980, voi. I, p. 401. Diac. dr. Gh. Comşa, în Istoria predicii la
rom âni..., notează că de la Grigore Ţamblac rămân 8 predici. N. Cartojan zice că 17; vezi Istoria li
teraturii rom âne vechi, Bucureşti, 1980. p. 47: despre Sf. Taine; despre ră p o sa ţi; viaţa m onahală;
despre lăsatul sec. de brânză; Naşterea Sf. Ioan B otezătorul; Sf. Ap. Petru şi Pavel; P reacinstirea
M aicii Domnului; laudă celor trei tineri şi proorocului D a vid, p. 9.
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"familia românească şi locul naşterii lui Ţamblac"4. între predicile rostite unele se
înscriu în genul parenetic, ca de exemplu "Cuvântulu lui Ţamblacu ţinuţii la Mos
cova la mormântulu unchiului său Kiprian"5, aşadar un necrolog.
S-ar mai putea vorbi de unele ■mărturii ale predicii, dar socotim nepotrivit să
continuăm, atâta vreme cât sunt doar menţionate în documente auxiliare dar nu s-au
păstrat efectiv. De aceea recurgem la o metodă practică: ne vom opri la câteva dintre
cele mai reprezentative repere ale predicii româneşti, propriu-zis la cele care s-au
păstrat, plecând de la cele mai vechi şi ajungând cât mai aproape de zilele noas
tre, pomenind nume şi cuvântări, însoţite de mici comentarii. Vom avea, în acest
mod, o mică imagine cronologică a evoluţiei predicii la români, atât sub aspectul
conţinutului, cât şi al formei. Vom observa, totodată, evoluţia limbajului omiletic,
care - în pofida modernizării fireşti - nu va pierde dulceaţa limbii "vechilor ca
zanii", vorba poetului-preot Al. Mateevici6. Deschizând cu emoţie paginile aces
tor cărţi vechi, încărcate de sfinţenia şi râvna bărbaţilor aleşi care le-au scris, simţi
nevoia să rosteşti o dată cu Eminescu, poetul nostru cel de toate zilele: "Când
privesc zilele de aur a scripturilor române / Mă cufund ca într’o mare de visări
dulci şi senine / Şi în jur parcă-mi colindă dulci şi mândre primăveri, / Sau văd
nopţi ce’ntind deasupră-mi oceanele de stele, / Zile cu trei sori în frunte, verzi
dumbrăvi cu filomele, / Cu izvoare-ale gândirii şi cu râuri de cântări..."7.

1. Prima predică păstrată în literatura noastră omiletică,
• este Cuvântarea lui Neagoe Basarab
la a doua îngropare a osemintelor mamei sale Neaga şi a copiilor săi:
Petru, Ioan şi Angelina, la mănăstirea Argeş8.
Pentru importanţa ei deosebită prezentăm textul integral:
Prea Iubite Vlădică Macarie, cela ce eşti cu mila şi cu darul lui Dumnezeu
ales şi pus înaintea noastră, de ne luminezi şi ne străluceşti ca razele soarelui, ca
să ne arăţi şi să ne înveţi calea lui Dumnezeu şi nouă. Aşijderea şi voi, părinţi,
care sunteţi cu aceeaşi milă ai aceluiaşi Dumnezeu aleşi, şi egumeni din sfintele
mănăstiri şi lavre, şi pentru dragostea lui Hristos aţi lăsat hrana veacului aces
tuia şi aţi poftit să dobândiţi faţa lui Dumnezeu cea bună, şi să ajungeţi viaţa cea
de veci. Dumnezeu, care este mult milostiv şi bun, să vă dea după mila Lui, să nu
4. Viaţa şi scrierile..., p. 2; însuşi numele Ţamblac, derivă - după afirmaţiile episcopului aca
demician - din Ţimb/acu = Sem i-vlachu; "aşa îl numesc scriitorii ruşi, "Ţimblacliu”, ibidem.
Melchisedec Ştelanescu admite şi posibilitatea ca Gr. Ţamblac să fie înmormântat ia mănăstirea
Neamţu, după voinţa sa, ceea ce ar întări ipoteza originii sale româneşti: "Tradiţia păstrată la
Mănăstirea Neamţu despre moartea lui Ţamblacu în acea mănăstire şi înmormântarea lui acolo, are
toată probabilitatea de adevăr istoric", Ibidem , p. 107. N. Cartojan, este însă de altă părere: "era bul
gar", op. cit., p. 47, considerând, totodată, că "studiul lui Melchisedec este depăşit...", ibidem , p. 48.
5. Ibidem, p. 80.
6. Mărturisită în cunoscuta poezie "Limba noastră.
7. Epigonii, strofa I; vezi Ediţia critică semnată de Perpesicius, Editura Vestala, Bucureşti,
1994, p. 31.
8. Publicată de Nicolae Iorga în Cuvântări de înm orm ântare şi de pom enire, Vălenii de Munte,
1909, 138 p.
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se lipsească pofta voastră de cererea Lui. Şi voi, preoţilor şi slujitorii Bisericii,
care slujiţi sfintelor mănăstiri, să primească Dumnezeu pofta şi ostenelele voastre
şi să înfloriţi în cer în veci ca crinul Asemenea şi vouă, boieri, mireni, bogaţi şi
săraci, bărbaţi şi femei, câţi doriţi să dobândiţi milă de la Dumnezeu. O, bunul
meu părinte, vlădică Macarie, şi voi, iubitori de Hristos, cinstiţi egumeni, şi voi,
fraţilor preoţi şi posluşnici, care totdeauna lăudaţi pe Dumnezeu, aşijderea şi voi
toţi câţi sunteţi buni slăvitori creştini şi vă chemaţi mireni şi aduceţi laudă lui
Dumnezeu în toată vremea, să dea Dumnezeu să nu se despartă slava Lui de la
voi. Ascultaţi-mă şi pe mine, ticălosul, cu uşurare şi cuvintele mele le auziţi şi le
primiţi fară dosădire, că am să vă spun un dor al inimii mele foarte amar şi cu
foc şi să mă iertaţi într-acest ceas zicând puţine cuvinte către oasele maicii mele,
că, fară de iertăciunea voastră, nu voi putea grăi.
O, maica mea şi născătoarea mea, ia şi tu iertăciune de la părinţi şi de la
fraţi, că voi să încep a grăi către tine, cu multe lacrimi şi cu grele şi nenumărate
suspine, ci te rog să mă asculţi cu dragoste, că voi să îndrăznesc să fac: oraţie
către oasele tale cele ostenitoare!
O, maica mea şi dulceaţa inimii mele şi roaba Dumnezeului meu, câtă dosadăi ai avut pentru mine, fiind multă vreme însărcinată cu mine, ziua şi noaptea,
şi încă nu numai ziua şi noaptea, ci în toată vremea şi în tot ceasul ai fost însărci
nată şi împovărată cu trupul meu până la vremea ce-ţi veni porunca lui Dum
nezeu să mă naşti. Atunci, o, maica mea, atâtea griji şi scârbe ai avut, câte ai avut
şi la moarte! Deci, cu porunca lui Dumnezeu, adaose Sfinţia Sa ţie viaţă şi mie
naştere. Şi după aceea, încă mai multe ostenele şi scârbe ai petrecut pentru mine,
cât stau şi eu de mă măr de mulţimea lor şi nu pot să socotesc şi să număr
ostenelele tale cât le-ai ostenit pentru mine! Ştiu pe albină că se osteneşte şi ea
mult., şi niciodată, de dulceaţa florilor, nu se poate sătura de osteneală, încât, mi
se pare că ea este mai ostenitoare decât alte zburătoare. Insă am socotit şi am
chibzuit, că aceea numai ziua se osteneşte, iar noaptea ea se odihneşte. Dar pe
tine, o, draga mea maică, eu te-am găsit mai ostenitoare decât ea, - pentru ce?
Pentru că albina noaptea se odihneşte. Asemenea şi alte păsări ale cerului, toate,
şi peştii din fundul mării, toţi atunci se odihnesc; iar tu, maica mea, niciodată n-ai
avut odihnă, nici ziua, nici noaptea, nici măcar un ceas, nici te-ai săturat vreodată
de osteneală. Pentru aceea, iubita mea maică, te numesc pe tine că ai fost mai
ostenitoare decât albina şi decât păsările cerului şi decât peştii mării.
O, maica mea, iar când ai vrut să te odihneşti de ostenelile tale, mare dor şi
dragoste ai avut în inima ta pentru mine. Atunci ai luat alte osteneli, mai mari şi
mai multe. Eu eram înaintea ochilor tăi mai luminat decât razele soarelui şi nicio
dată n-ai avut. înaintea ochilor tăi altă lumină mai luminoasă decât pe mine, nici
inima ta n-a avut. altă avuţie mai dragă decât pe mine. Drept aceea, o, maica mea,
ştiu că inima şi ochii tăi până la moartea ta nu s-au putut sătura de mine şi de
vederea mea. Şi atunci nu mi se întâmplă să fiu cu tine, ca să se sature ochii tăi
de mine şi eu, fiul tău, să iau iertare şi blagoslovenie de la tine. Şi poate pentru
că n-am avut eu dragoste din toată inima către tine, n-am ajuns să fiu la moartea
ta, ca să se îndulcească inima ta de mine, dacă în vremea vieţii tale nu te-ai să
turat de dragostea mea, ci încă şi la moartea ta ţi-a rămas inima aprinsă de dorul
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şi de mila mea şi ochii tăi nu s-au săturat de vederea mea. De aceea, mi se umple
sufletul de întristare, căci am rămas lipsit de tine, şi apoi am căzut în mirare mare
şi nepricepere şi nu ştiu în ce chip voi putea face odihnă sufletului meu, pentru că
nu am fost la moartea ta.
Deci, unii mi-au spus că te-au întrebat: ce vom face pentru sufletul tău, după
moartea ta? Iar tu ai zis: Fiindcă inima mea niciodată nu s-a putut sătura de dra
gostea iubitului meu fiu, a lui Neagoe, de aceea şi eu acum îmi pun toată nă- .
dejdea sufletului meu şi zic: cum m-am nevoit şi m-am ostenit eu pentru dânsul,
aşa doar se va osteni şi el pentru sufetul meu.
De aceea, eu, maica mea, dacă am auzit porunca şi învăţătura ta pe care le-ai
lăsat, pentru mine, pentru ostenelile tale cu care te-ai ostenit pentru mine, şi eu
încă mă voi osteni pentru tine şi pentru dragostea cu care m-ai iubit. Şi eu încă
voi iubi sufletul tău şi-mi voi aduce aminte de păcatele mele.
Deci, maica mea, eu, cu firea mea, nu aflu alt ajutor mai îmbunătăţit şi mai
milostiv decât pe Maria Preacurata Fecioară şi maica lui Iisus Hristos Dumne
zeul nostru cel viu, pentru că de la dânsa au fost toate milele şi bunătăţile şi către
dânsa am strigat, şi am zis: O, Preacurată stăpână, maica lui Dumnezeu şi preabună ajutătoare, care eşti aleasă din toate neamurile, că numai pentru tine îşi în
toarce Dumnezeu faţa Sa întru bunătate către noi, robii Săi. Pentru tine ni s-a
deschis împărăţia Cerului, pentru tine ni s-a dăruit hrana raiului; pentru tine,
iadul a fost robit şi satana ruşinat; pentru tine am fost. izbăviţi din legături şi din
putrejune şi din temniţele iadului. Tu eşti calea vieţii şi pentru calea ta au câştigat
toţi drepţii împărăţia cerului. Tu eşti viţa cea adevărată, care ai făcut nouă stru
gurele cel copt, din care ne-a curs băutura mântuirii, care este mai dulce decât
mierea şi decât fagurele. Pentru tine au fost duşi drepţii întru împărăţia Cerului.
Tu eşti masa cea dreaptă şi curată care ne-a adus pâinea cea cerească, din care
au mâncat drepţii şi au luat bucuria cea nespusă şi negrăită, şi pentru tine toţi
s-au bucurat..
Pentru aceea, şi eu, maica mea, am cugetatj:ă doar am dobândi ceva bucurie
de la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi ajutătoarea cea bună, că noi toţi din
păcate suntem născuţi şi iarăşi păcatului lucrăm, iar pentru mila lui Dumnezeu
şi a Preacuratei Lui Maici doar nu te va lăsa să fii osebită de la faţa Lui cea bună.
Că pe mine aşa m-a dus firea şi cugetul, că Maica Domnului nostru Iisus Hristos
este milostivă către toţi creştinii care o iubesc.
Drept aceea şi eu m-am nevoit şi am început a zidi Sfinţiei Sale casă din
temelie şi nu nădăjduiam ca să o isprăvesc şi să o văd sfârşită. Iar Preacurata
Fecioară şi nevinovata Maică a marelui împărat ceresc, ea n-a băgat în seamă
păcatele mele, ci a săturat ochii mei de dorul ce doream şi am văzut casa Ei gata
şi sfârşită. Şi dacă am văzut aşa, m-am umplut de bucurie şi săltându-mi inima
de veselie, am zis în lauda ei: O, Preacurată Fecioară, Scaunul şi lăcaşul Cu
vântului lui Dumnezeu, fie numele tău lăudat de acum până în veci, că eu, robul
tău, nu am nădăjduit să văd pofta inimii mele deplin, nici'casa ta sfârşită. Iar
după acea bucurie cu care m-am bucurat văzând casa ei sfârşită, eu mi-am adus
aminte de cuvintele tale, pe care le-ai poruncit la moartea ta, zicând ce-ţi frebuie
după moarte să fac eu sufletului tău. Dar eu n-am ştiut, ce lucru ar putea fi mai
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mare şi mai bun. Aşadar, am adus oasele tale ca să se îngroape în sfânta casă a
celei ce a născut pe Dumnezeu. Iar la aducerea oaselor tale, eu, pentru păcatele
mele, iar nu am putut veni ca să mă satur de dorul tău, ci am trimis în locul meu pe
iubiţii mei fii Teodosie, Petru şi Ioan şi pe dragele mele fiice Stana, Luxandra şi
Anghelina, ca măcar ei să se sature de dorul oaselor tale, pentru că ei îţi sunt fii şi
ţie, după cum îmi sunt mie, şi pe care Dumnezeu i-a luat în cămara Sa cea cerească.
O, fiul meu, Petre, iată că-ţi trimit coroana şi diademele, pentru că tu-mi erai
stâlparea mea cea înflorită, de care pururea se umbreau şi se răcoreau ochii mei.
Iar acum stâlparea mea s-a uscat şi florile ei s-au veştejit şi s-au scuturat şi ochii
mei au rămas arşi şi pârliţi de jalea înfloririi tale. O, iubitul meu Petre! Eu gân
deam şi cugetam să fii Domn şi să veseleşti bătrâneţile mele oarecând cu tine
relele tale şi să fii biruitor pământului. Iar acum, fiul meu, te văd zăcând sub pă
mânt, ca trupul oricărui sărac. Intr-o vreme îmi erai drag, iar acum te-am urât;
într-o vreme îmi era milă de tine, iar acum nu-mi este milă; într-o vreme erai bo
gat, iar acum eşti sărac; într-o vreme, fiul meu, te vedeam pe pământ, iar acum
te văd sub pământ. Puţină vreme te-ai arătat ca o floare frumoasă înaintea ochi
lor mei şi numaidecât te-ai dus sub pământ. Eu credeam să mă vezi tu pe mine
sub pământ, dar te-am văzut eu pe tine îngropat.
O, fcitul meu, căci nu mă acoperi mai bine pământul pe mine decât pe tine şi
mă lăsaşi la bătrâneţele mele, când era vremea să se odihnească de către tine. Tu,
atunci, n-ai nici o grijă de mine, ci m-ai lăsat să fie totdeauna inima mea arsă şi
aprinsă de jalea ta şi ochii mei să fie la bătrâneţele mele tot lini de lacrimi, ziua
şi noaptea. O, fiul meu, mai bucuros aş fi dat traiul şi zilele mele, ca să fii tu viu.
Eu îţi gătisem haine domeneşti, ca să te îmbraci cu ele şi să ie împodobeşti, ca să
veseleşti inima mea şi să usuci aceste lacrimi din ochii mei; iar acum trupul tău se
dezbracă de hainele pe care i le-am gătit şi se îmbracă în pământ, dintru care a
fost luat, după cum zice Dumnezeu: "Din pământ eşti, şi iar în pământ te vei
întoarce”. Iar sufletul tău vede alte vederi şi nu ştiu dintr-acele vederi ce va fi
văzând sufletul tău; milostivi-se-vci Dumnezeu să-ţi îmbrace sufletul tău cu mila
Sa. Ci mă tem ca să nu fie sufletul tău rămas cumva nesătul de faţa Iui Dumnezeu
pentru păcatele mele.
Insă, după acestea toate, iată că-ţi zic: Socalăi, fătul meu, scoală, că au venit
şi oasele moaşei tale (bunicii) la tine, ca să se odihnească şi ele lângă tine, pentru
că şi ţie îţi este mumă ca şi mie. Şi, împreună cu ele, am trimis şi podoabele tale:
coroana şi surguciul tău şi diademele. Să se puie cununa şi surguciul tău Ia Pan
tocrator (m-rea din Muntele Athos), ca să se împodobească cu ele, ca doar s-o
milostivi Domnul Dumnezeu spre voi şi v-cir dărui cununile cele ce nu vor trece
niciodată. Ictr■diademele să se puie la veşmântul Precistei, ca să se milostivească
spre voi şi să vă acopere sub veşmântul ei la înfricoşata judecată şi să vă deci viaţa
cea de veci, care nu va trece niciodată.
O, iubiţii mei fii şi avuţia inimii mele cea scumpă şi lumina ochilor mei cea
strălucitoare, tu, fătul meu Teodosie şi voi, dragele mele cocoane, Stano şi
Luxandro, acum muma mea şi moaşa voastră se îngroapă sub pământ, după po
runca lui Dumnezeu. Sculaţi-vă voi şi alergaţi către îndurătorul şi stăpânul nostim
Iisus Hristos şi către Preacurata a lui Maică şi, cu multă frică şi umilinţă,
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cuprindeţi în braţe cinstitele lor icoane, pentru mumâ-mea şi moaşa voastră şi
pentru feciorii mei şi fraţii voştri şi ziceţi aşa: O, Stăpâne Hristoase, împărate
atotţiitorule, bunule şi iubitorule de oameni, Doamne şi Dumnezeul cel nemincinos, care ai zis că: "Pe cel ce va veni către Mine, nu-l voi goni afară”, drept aceea
şi noi, robii Tăi, nu aflăm decât pe Tine. Pentru aceea alergăm către Tine, ca să
ne miluieşti, însă nu după păcatele noastre, ci după mila Ta cea multă, care nu o
ştie nimeni de unde vine, nici o poate socoti. Că noi, Doamne, suntem zidirea Ta,
ci nu lăsa, Doamne, pe strămoaşa nostră şi pe fraţii noştri, făptura mâinilor Tale,
să fie batjocoriţi de Satana, ci-i primeşte în cămara Ta cea bună, - nu doar ca pe
nişte drepţi, ci ca pe nişte argaţi de cei mai proşti.
Părintele meu, chir Macarie, şi voi, egumeni şi preoţi, şi alţi fraţi câţi vă
aflaţi întru Hristos, toţi pe care v-am rugat şi mai înainte să am iertare şi blagoslovenie de la voi, ca să fac puţină rugă către oasele maicii mele. Pentru aceea,
cât am putut pricepe dintr-o parte oarecare, eu am zis şi m-am rugat, dar să vă
fie fară supărare ca să mă rog către Domnul nostru Iisus Hristos pentru sufletul
maicii mele. Că de aş fi vrut să mă rog mai înainte, eu n-am îndrăznit a grăi cu
vânt către Dumnezeul meu, că sunt îngreunat şi însărcinat de păcate; iar, cu aju
torul şi cu blagoslovenia voastră, acum eu voi îndrăzni a grăi şi a mă ruga lui
Dumnezeu, împreună cu voi, cu toţi.
O, împărate atotţiitorule, Dumnezeul cel milostiv şi iubitor de oam enicătre
Tine cad, Domnul meu, şi Te rog pentru mieluşeaua Ta şi muma mea; pentru mila
Ta cea mare, să nu fie despărţită de turma Ta, în prăpăstiile cele adânci, nici să
fie biruită de fiarele cele cumplite şi nemilostive. Ci Tu, Păstorul cel bun, o în
toarce în staulul Tău şi o scoate din adâncul prăpăstiilor, şi o izbăveşte de fiarele
cele cumplite şi nemilostive, şi o primeşte în turma Ta. Că numai spre mila Ta ne
nădăjduim, Doamne Dumnezeul meu. Că mila Ta n-are început, nici sfârşit. Şi
pentru dragostea noastră Tu ai făcut cerul şi încă Te-ai făcut şi fecior lui Adam,
şi pentru dragostea noastră faţa obrazului Tău cel dulce şi luminată o ai dat spre
lovire de palme şi spre scuipare şi ocară neamului jidovesc, celui nemulţumitor
Pentru noi ai stătut la judecată înaintea Caiafei. O, frică şi minune, cum robul
şedea, iar împăratul sta în picioare! Cum Ana îl batjocorea, iar împăratul ceru
rilor se smerea! Pentru dragostea noastră, împărate Hristoase, ai lăsat cetatea
cea cerească şi Te-ai pogorât de ţi-ai răstignit trupul pe Cruce în cetatea ovre
iască şi Te-au adăpat cu oţet şi cu fiere. Pentru noi ai luat palme peste obraz şi
pătrundere de piroane. Şi când Te-au împuns cu suliţa în coastă, fară de milă,
atunci soarele s-a ascuns, luna nu şi-a mai dat lumina ei, stelele cerului s-au în
tunecat, cerurile s-au înfricoşat, pământul din temelie s-a cutremurat, întuneric a
fost peste toată lumea,, catapeteasma templului s-a spart şi pietrele s-au sfărâmat.
Iar când te-a văzut, spânzurând pe Cruce, cine ar putea spune lacrimile cu
ratei Fecioare şi ale iubitului Tău ucenic! Atunci s-a pogorât. Arhanghelul Mihai
şi cu Gavriil, cu Heruvimii cei cu ochi mulţi şi cu Serafimii cei cu câte şase aripi
şi neputând să caute spre mulţimea răbdării şi smereniei Tale, şi-au acoperit fe
ţele cu aripile lor şi se mirau şi ei de atâta răbdare şi smerenie ce ai arătat pentru
noi! Iar, pe urmă, câţi Te-au iubit şi s-au închinat sfintelor Tale patimi şi răstig
nirii Tale, au zugrăvit icoane, cinstitul şi prea luminatu-ţi chip, iar câţi au fost
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necredincioşi şi n-au crezut în Tine, au venit către icoana chipului Tău şi
împărătesculjjau trup l-au împuns cu suliţa şi, - o, minune! - a curs sânge, ca şi
mai înainte.
O, Doamne, împăratul meu, atâta dragoste şi patimi ai pus pentru noi, cât
nimeni nu poate socoti nici număra milele Tale câte sunt, nici de când s-au în
ceput, nici când se vor sfârşi.
Drept aceea, şi eu, nevrednicul robul Tău, care sunt mai păcătos decât toţi
oamenii, dimpreună cu roaba Ta şi muma mea Neaga, şi cu zidirea Ta şi feciorii
mei, ne închinăm răstignirii Tale şi ranelor împărăţiei Tale, pe care le-ai răbdat
pe Cruce pentru noi, oamenii, şi slăvim învierea Ta, Dumnezeul nostru, pentru că
printr-însa a fost iadul robit şi spart,- şi faţa Satanei, cea scâirnavă şi spurcată, a
fost. ruşinată, iar drepţii au luat viaţa de veci.
Vezi, fătul meu, Teodosie, cât este de bun Dumnezeu! Pentru aceea, cu nevoinţă şi cu umilinţă, te scoală şi te închină lui Iisus Hristos, că nu se cade să stea
împărăteştile şi nevinovatele rane necercetate de noi; ci ia surguciul robului lui
Dumnezeu, fiului meu şi al fratelui său, al lui Petru, şi acopere cu el cinstitele
rane ale Domnului nostru Iisus ITristos şi să mi te închini, fătul meu, şi să săruţi
rana cea cinstită a Domnului Hristos, pentru muma mea şi moaşa ta, Neaga, încă
şi pentru mine şi pentru frăţiorii tăi, pentru Petru, şi Stana şi Anghelina, deci şi
pentru mine, fătul meu. Şi te roagă lui Dumnezeu să te miluiască şi să-i fie milă
de tine şi în acest veac, şi în cel ce va să fie. Că Dumnezeu este mult milostiv şi
El însuşi zice: "Oricine va veni la Mine, nu-l voi scoate afară”. Pentru aceea şi
noi, către nimeni altul nu ne întoarcem feţele, ci numai către îndurările şi milele
lui Hristos, ca doar s-o milostivi spre noi şi ne va da traiul şi viaţa Sa, care nu va
trece niciodată, ci va trăi în ani netrecuţi şi nesfârşiţi. Amin9.
Scurtă analiză. Acest necrolog, cu pronunţat caracter panegiric, rostit aprox. în
anul 1519, fiind cea mai veche predică în limba română cunoscută până în prezent,
impresionează atât prin conţinut cât şi prin delicateţea exprimării. De la un cap la
altul se evidenţiază o adâncă recunoştinţă a fiului faţă de mama sa, rostită într-o
smerenie totală: "O, maica mea şi dulceaţa inimii mele şi roaba Dumnezeului meu,
câtă dosadă ai avut pentru mine, fiind multă vreme însărcinată cu mine, ziua şi
noaptea, şi încă nu numai ziua şi noaptea, ci în toată vremea şi în tot ceasul ai fost
însărcinată şi împovărată cu trupul meu până la vremea pe-ţi veni porunca lui
Dumnezeu să mă naşti. Atunci, o, maica mea atâtea griji şi scârbe ai avut, câte ai avut
şi la moarte. Deci,.cu porunca lui Dumnezeu, adaose Sfinţia Sa ţie viaţă şi mie
naştere. Şi după aceea, încă multe ostenele şi scârbe ai petrecut pentru mine, cât stau
şi eu de mă mir de mulţimea lor şi nut pot să socotesc şi să număr ostenelele tale cât
te-ai ostenit pentru mine...". Atitudinea smerită a vorbitorului reiese chiar şi din acest
pasaj. Dar şi mai elocvent din următorul: "Părintele meu, chir Macarie, şi voi, egu
meni şi preoţi, şi alţi fraţi câţi vă aflaţi întru Hristos, toţi pe care v-am rugat şi mai
înainte să am iertare şi blagoslovenie de la voi, ca sa fac puţină rugă către oasele
maicii mele. Pentru aceea, cât am putut pricepe dintr-o parte oarecare, eu am zis şi
m-am ru g a t, dar să vă fie fară supărare ca să mă rog către Domnul nostru Iisus
9. Op. cit., p. 7-17.
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Hristos pentru sufletul maicii mele. Că de aş fi vrut să mă rog mai înainte, eu n-am
îndrăznit a grăi cuvânt către Dumnezeul meu, că sunt îngreunat şi însărcinat de
păcate, iar cu ajutorul şi blagoslovenia voastră, acum eu voi îndrăzni a grăi şi a mă
mga lui Dumnezeu, împreună cu voi, cu toţi...". Gândurile de recunoştinţă exprimate
atât de smerit, sunt pilduitoare pentru toţi slujitorii cuvântului. Ele conţin implicit, la
tot pasul, îndemnuri morale specifice acestui gen de pareneză. Domnul creştin nu
uită să citeze şi Sfânta Scriptură în sprijinul argumentăm celor rostite, alegând ver
sete potrivite scopului propus, ca: "Din pământ eşti şi în pământ te vei întoarce"
(Facere 3, 19), "Pe cel ce vine la Mine nu-1 voi scoate afară" (Ioan 6, 37) ş.a.
2. în ordine cronologică, cel mai important reper omiletic din a doua
jumătate a secolului al XVI-lea, îl constituie Carteu de învăţătură a
Diaconului George Coresi, tipărită în Şcheii Braşovului la 158110.
Părintele prof. acad. Mircea Păcurariu o consideră "cea mai importantă din
tre tipăriturile sale rom âneşti"11. Pentru studiul de faţă am beneficiat de ediţia cri
tică semnată de filologii Sextil Puşcariu şi Alexie Procopovici, publicată în Bucu
reşti în anul 1914. Cazania conţine 65 de predici, la duminici, praznice împărăteşti
şi sărbători ale sfinţilor12. Este deosebit de importantă (şi impresionantă, totodată)
"Preadislovia" acestei cărţi, în care Jupanul Hârjilu Lucaci, judele Braşovului,
"sponsorul" lucrării, face la un moment dat următoarea mărturisire: "Eu, jupânul
Hârjilu Lucaci, judeţulu Braşovului şi a totu ţinutulu Bârsei, foarte 'cu inimă
fierbinte şi cu jale aprinsă, de multu jeluiia la această luminată carte. Dereptu
aceia în multe părţi amu întrebatu ş'amu căutatu până o amu aflatu în Ţara-rumânească, la arhimitropolitulu Serafimii, în cetate în Târgovişte. Iară după ce o amu
oblicitu, iara eu foarte m ’amu bucuratu. Şi cu multă rugăciune cerşutu-amu de la
Sfinţia lui, şi mi-o trem isu..."13. în scopul încunoştinţării celor interesaţi, în anexa
finală includem şi enunţurile celor 65 de cuvântări, gândindu-ne la faptul că ele
pot fi socotitc încă preţioase izvoare atât pentru documentarea bibliografică în ve
derea lucrărilor de seminar, al licenţelor etc., cât şi pentru alcătuirea propriu-zisă
a predicilor, bineînţeles cu adaptările actuale de rigoare.
Pentru exemplificare am ales prima predică din volum, la duminica vame
şului şi a fariseului, din care prezentăm câteva fragm ente14:
Ce e de mitari şi de fariseiu pilda şi lucridu, ca o învăţătură şi nevoinţă fu
tocmită de sfinţii oteţi, şi făcută să se cânte şi să se cetească întru această Duminecă,
ca să ne dereptămu şi să ne găitimu spre sufleteasca nevoinţă a postului. Dereptu
aceaia această Duminecă, ea se şi cheamă npreaglăsitoaren pre limba grecească.
Să se spue şi să se propoveduiască ce e după aceasta neşchită pocaanie ce
vine în vremea de postu, ca că d ’amu avea vreo bete)ala întru sufletele noastre,
10. Prima Cazanie tipărită de Coresi şi echipa sa, în 1564, din nefericire nu s-a păstrat.
11. Istoria B isericii Române, Manual pentm Seminariile teologice liceale, Ediţia a IV-la,
Editura Episcopiei Dunării de jos, Galaţi. 1996, p. 152. După aprecierea părintelui projesor M.
Păcurariu cartea este pur ortodoxă, fiind o traducere de pe un text slavon a omiliilor greceşti scrise
de patriarhul ecumenic Ioan Calecas (1334-1347), Ibidem.
12. A se vedea cuprinsul ediţiei după care lucrăm, p. 551-561.
13. Ibidem , p. 5.
14. Respectăm lexicul ediţiei din 1914, p. 12-20.
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întâi să curăţimu aceaia, şi aşa gata să fimu, cătră mântuitoarea nevoinţa a pos
tului şi a (ineriei să meargemu. Că calea spăseniei întâi iaste căire şi întoarcere
şi pacea, iară cătră lucrurile cealea bunele, mare vătămătură fi-va triifa şi măria
şi preaînălţarea. Dereptu aceaia şi Domnului nostru Isusu Hristosu, mândria hi
Dumnezeu şi tăriia, cela ce inimile tuturoru ispiteaşte şi socoteaşte şi cu folosu
mântuire tocmeaşte siifleteloru noastre, că această pildă ce e de fariseiu şi de mitariu înainte ne-o pune noao cu mândrie şi cu folosu, şi obliceaşte carii nădăjduescu spre sine că sântu derepţi şi ocărăscu pre ceia ce greşescu.
Că opreaşte amu cu această pildă înălţarea celoru ce se ţinu cu mintea cu
susu, şi învaţă în ce chipii se cade a face cătră Dumnezeu rugă şi rugăciuni, să nu
cumva cu de ce ne se pare noao folosu a avea, cu aceastea să întărâtămu noi Dum
nezeu spre noi şi să mâniemu nezlobivului şi în-lungii-răbdătoriului Domnnlu,
dătătoriulu de toate bunătăţile. Că dentr’acestu lucru bunătatea rugăciunii şi
lucru lu cela lăudatulu şi spăsitoriulu, fără de folosu şi fară de plată, află-se noao.
Că mai mare vătămătură decâtu trufa şi mări ia nu iaste, nice mai iute decâtu
măiriia şi trufa. Că adecă şi dentru îngeri, carele era mai mare, trufa-lu lepădă
den ceriu, şi în locu de luceafăru luminaţii, diavolul fcicu-lu de-lu cheamă. Şi stră
moşului nostru Adamu, trufa şi iubirea de dulceaţă den rai şi den cinstea ceaia
dentâl surpă-lu. Că trufa iaste începutulu tuturoru realeloru şi a toată ajutăriei
sufletească tăi are fi-i-va. Că pretutindinea, cela ce i se pare ceva a fi, vătămă-se;
şi prea lesne pre elu şi se înşală şi cela ce nemică nu iase şi i se pare că iaste
oarece. Dereptu aceaia şi mulţi oameni pierdu-ipărearea. şi amu aceştii neputinţe
oamenii ce voru boli, lăsaţi de Dumnezeu fi-voru, şi de ajutoriulu lui lipsescu-se
şi întru chinulu cela fară de cinste cadu. şi a toată bunătatea şi bogăţiia bunătăţiloru şi lucrurile cealea bune trufa le răsipeaşte şi le strică şi le piiarde. şi nu
numai pre reale surpă-lu, cea însă şi aceloru bunătăţi se luptă şi multă vătă
mătură adauge noao, şi oamenii nevoiaşte pururea şi trufa să rabde, şi nici o pla
tă face-isă aibă facându aceastea...
Că-şu arată fariseiulu chipuhi său stându şi preaînălţarea a luişu şi trufa ce
avea. Şi cuvintele lui den începutu avea chipu de omn bunii şi înţelepţii, că grăiia.
amu: "Doamne, mulţemescu-ţi!”. Iară după aceastea câte zicea, toate prea cu
înălţare şi cu trufa împlute era. Nu zicea amu că "tu m 'ai făcutu, Doamne, şi cu
ajutoriulu tău slobozescu-mă de toată nedereptatea şi de răpire şi de alalte
reale", ce toate ispravele părea-I-se că cu puterea luişu că le-au isprăviţii...
Iară mitariulu sta departe, nu vrea nici ochii săi să-şu rădice la ceriu, ce uci
dea pieptulu lui, grăiia: "Doamne, milistivu fii mie, păcătosului". Adevăru grăescu
voao, că deştine acesta dereptatu în casa lui, decâtu cesta alaltu. Derep *ce că "totii
carele-şu înalţă sine, pleacă-se, iară carele se pleacă, înalţă-se"...
Să ne smerimu amu şi noi, numai pre noişu să osăndimu şi pre noişu să ne
ruşinămu, ca neosândiţi să ne aflămu în zioa ele judecata ceia nejaţarnica. şi
săiiibimu amu şi smereniia cu mândrie, că de aceasta se dereptă mitariului şitarului păcateloru scutură, şi săurimu preînălţarea, derep’ce că fariseiulu de aceasta
j'u surpam şi lucrurile cealea bunele, ce avea, pierdu. Fariseiulu amu, ca un nebu
nii, lucru bunii lucrase; elu se osândi; iară mitariulu, ca un biinu, lucru bunii nu
arată, şi se dereptă. Că căută Dom nulii spre suspinarea militariului şi spre frăn-
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gerea inimei lui şi uciderea pieptului, şi priimi cu dulce rugăciunea lui, cu Avelu
depreună dereptă elu. Iară jărtvele şi bunătăţile şiisprăvirea farisei ului, ca unui
mare lăudărosu şi trufaşii, lepădă-le şi le urî, ca şi celu de frate ucigătoriu Cai nu
osândi-Iu...
Să arătăm u păcatele noastre neîmputătoriului şi nemâniosului despuitoriului
nostru, cela ce mai vârtoşii iaste miluitoriii şi vindecătoriu; că amu noi să vămii
şi tăcea, elu ştie toată taina inimiei. Ce să arătămu noi toate păcatele noastre,
fraţi lor u, şi să ne ispovedimu pururea înaintea Domnului, ca să dobâindimu dela
elu milă. Să lepădămu acicea păcatele noastre, ca să fimu curaţi şi gătiţi, ca
cându vomu mearge acolo, priimiţi fi-vămii de judeţul u dereptu întru împărăţiia
lui ceai a nesfârşită şi fericită. Şi să moştenim u acea dulceaţă ce va să fie şi neputredulu răpausu, şi nescăzuta pişte şi îndulcire să o dobâindimu toţi împreună în
Hrisţosu Isusu, Domnului nostru; că a lui e slava şi ţinearea întru veacii de veacu,
aminul
Scurtă analiză. Cuvântarea face, aşadar, o descriere şi combatere a mândriei,
opunându-i virtutea smereniei, arătând că pe "câtu iaste de rea măriia şi preaînălţarea, atâta e de bună şi căirea şi smerenia. Că ce răsipeaşte trufa şi preaînălţarea, iară acelea pre iuşoru le adună smereniia. Că trufa amu întru propaste
bagă omulu, iara smerenia den cădeare scoate pre elu..."15. Scopul pericopei
evanghelice este văzut astfel de autorul Cazaniei: "Că opreşte amu cu această pil
dă înălţarea celoru ce ţinu cu mintea prea susu, şi învaţă în ce chipu se cade a face ^
cătră Dumnezeu rugă şi rugăciuni, să nu cumva cu de ce ne se pare noao folosu a
avea, cu aceastea să nu cumva să întărâtămu noi Dumnezeu spre noi şi sa mâniemu nezlobivulu şi în-lungu-răbdătoriulu Domnulu, dătătoriulu de toate bună
tăţile..."16. Se observă utilizarea preponderentă a Scripturii, cu citate din alte lo
curi decât cele din pericopa propriu-zisă, pentru argumentarea unor afirmaţii,
totodată formularea inspirată a unor cugetări de genul: "Că mai bine iaste să gre
şeşti, să te întorci şi să te smereşti, decâtu sa faci bunătăţi şi să te preaînalţi"17. în
tâlnim destul de des expresii de o frumuseţe literară deosebită, care exprimă plas
tic stările sufleteşti ale persoanelor implicate în relatarea evanghelică. Bunăoară,
despre vameş: "Rugându-se mitariulu, şi lucrure, căce nu avea bune, nu le putea
nice socoti, ca fariseiulu, ce se ucidea în pieptu şi inema-şu răniia. Şi cu multă
înfrângere şi cu milă grăiia..."1*. Spre finalul cuvântării, autorul îndeamnă stă
ruitor la pocăinţă, act în simfonie, de altfel, cu mesajul evanghelic principal:
"Dereptu aceaia, rogu-mă voao fraţiloru, ispovediţi-vă lu Dumnezeu pururea şi
păcatele voastre descoperiţi-le lui"19. Textul este inteligibil în cea mai mare mă
sură, chiar dacă pe alocuri este presărat cu slavonisme, ca de exemplu: pocanie,
nezlobivulu, pişte etc., al căror înţeles se desprinde prin absorbţie, din context
(pocăinţă, nerăutate, pace...).
15.
16.
17.
18.
19.

Op. cil., p. 14.
Ibidem , p. 12.
Ibidem , p. 17.
Ibidem (subl. n.).
Ibidem, p, 19.
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3. Al treilea popas omiletic îl facem către jumătatea secolului al XVII-lea,
zăbovind asupra unui monument unic al literaturii noastre,
care aparţine, deopotrivă,
spiritualităţii ortodoxe bisericeşti şi patrimoniului literar laic:
Cazania Mitropolitului Varlaam, din anul 1643.
Pentru studiul nostru utilizăm ediţia din anul 1943, datorată Fundaţiei regale
pentru literatură şi artă, Bucureşti. Cartea are două părţi: partea întâi cuprinde 54
de cazanii la duminici din toate cele trei perioade liturgice, Triod, Penticostal' şi
Octoih, iar partea doua 22 de cazanii la diferite sărbători. Sursa prioritară a Caza
niei o constituie cartea de predici a mitropolitului grec Damaschin Studitul (sec.
al XVI-lea), intitulată "Comoara", din care a tradus vreo 20 de predici. Altele au
fost transcrise după manuscrise româneşti care circulau în vremea aceea în toate
provinciile româneşti20. La fel ca în cazul Cărţii de învăţătură a lui Coresi, şi pentru
Cazania de faţă anexăm în final cuprinsul cărţii, cu nominalizarea individuală a
fiecărei cuvântări. Importanţa Cazaniei, pe toate planurile culturii naţionale, este
inestimabilă. Conştiinţa unităţii de neam a tuturor românilor este exprimată nu
numai prin utilizarea de manuscrise de pe întreg teritoriul românesc, ci şi prin pre
faţa alcătuită de domnitorul Vasile Lupu, intitulată sugestiv "Cuvântu împreună
cătră toată seminţia românescă", în finalul căreia adresează un impresionant în
demn: "...iară voi să o primiţi nu ca un lucru pemntesc’ ce ca un odor ceresc, şi
â prinsă cetind pre noi pomeniţi şi întru ruga voastră pre noi nu uitareţi şi hiţi sănă
toşi"21. Iar mitropolitul Varlaam arată în prefaţa scrisă de el trebuinţa unei astfel
de cărţi în limba poporului, mărturisind, totodată, că-şi face, astfel, simpla dato
rie în faţa lui Dumnezeu: "...pentru ca să înţeleagă hiecine să să înveaţe şi-să m ăr
turisească minunate lucrurile lui dmdzău (Dumnezeu, n.n.) cu multu mai vrătos
limba noastră românească ce n-are carte pre limba sa. cu nevoe iaste a înţeleage
cartea alţii limbi... pentru aceea de nevoie mi-au fost ca un datornic ce sînt lui
dmdzău cu talantulu ce mi-au dat să-mi poci plăti datoria macaru de căt’ pănă nu
mâ duc’ în casa cea de lut a moşilor miei, adunat-am diîntăi tălcovnicii sventei
Evglii dăscălii besearicii noastre şi deac-am scris..."22. "De mare jeale, şi de mare
lucru iaste, o iubite cetitoriu, căn *du toate faptele ceriului şia pământului, înblă
şimărgu toate careaş* la sorocul* şila marginîa sa la carea înţelepciunea cia
yeacinică le-au făcut, ’şinice puţin Knu smentescu nice greşescu sâmnul său, numai
sănguru amărătulu omu ce-ifăcut* pre obrazul1şipre chipul* tvoreţului său, cu
mente şi cu graiu dela dansul*cinstit domn*şibiruitoriu pământului şimărei, pa
serilor şidobitoaceloru, peştiloru şituturoru fieriloru cumu grăiaşte şiprorculu că
cu puţinelu îlu micşură pri însu mai mică decăt îngerii adecă pre omu, numai că
ci-icu trup* iară cu sufletul* iaste fără de moarte ca şiîngerii la care margine şi la
care sorocu iaste făcut* de dmdzău să morgă în locu ce are hi să grijascăşisă
nevoiască nici leac*să nu smentească nice să să scape de acela sămnu, iară elu
20. Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 170.
21. Din ediţia cit., p. 40.
22. Ibidem, p. 42. Importanţa acestei prefeţe impune reproducerea ei integrală: «Smeritulu
Arhiep(s)cp' Varloa(m) şi M itropolitul de Ţara M oldovei, Cuvântu câtră cetitoriu.
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departe rămă(I)ne, siticăiţeaşte să scapă că şidiîn fire de va socoti omida, şidiîn
scriptură nu va afla altu săvârşit ’chemărei sale sau altă margine, fară numai viiaţa
aceea vetitâ şi cu nărocu şiblagoslovitâ caria, săvai că o şidorescu şio pohtescu toţi
oamenii iară în care lucru stâşi săţine aceaia viiaţâ. uniii cu totulu n u ş’ştiu nice
voru să ştie. al '(ii are putia să nu ştie iară ei de bună voia loru, căotăn 'du nu văd'
şiaudzind’nu înţeleg ' ai trei(I) săvai că şişitiu şivâdu, şi cu dragu o poli 'teascu, iară
lucrurile ceale de treabă ce ducu la ceaia viiaţâ nu voru să le facă, pentru'aceea
diîntru întăiu, ce-au fost'bărbaţi purtători de dhlu svăntu. unii după alţii şipănă
acmu toţi au usteniV scriindu şitălcuind’ sven’tele scripturi de-au învăţat, ş-au
arătat* omului în toate chipurile, calia care duce acolo, cu m ’ ca să nu greşască
hieş'tecine m a rfginea şisăvrăşitulu acela spre carele-ifăcut*. că tr’aceea ş'altă
usteniînţă s ’au adaos aceloru bărbaţi purtători de dhulii svănt'căci că mărgăndu
de susuîn gios, şiîn puţinăîndu-se diîn oameni înţelesul’sventeloru scripturi, le-au
căotat' a pogoră şisvănta scriptură tot.’ mai pre înţelesulu oameniloru păin’au
început' a scoate aşeaş’ cineş’pre limba sa pen 'tru ca să înţeleagă hiecine să sa
înveaţe. şi sămărturisească minunate lucrurile lui dmdzău cu multu mai vrătos
limba noastră romănească ce n 'are carte pre lini 'ba sa. cu nevoe iaste a înţeleage
cartea alţii lim'bi. şipentru lip'sa dascalilor ş'a învăţăturei, cat.' au fo st’învăţăndu
mai multă vreame, acmu nice atăt nime nu învaţă, p en tr’aceea de nevoe mi-au fost
ca u n 'datornic ’ce sint'lui dmdzău ca talan tu lu ce mi-au dat 'să-mi poci ’plăti dato
ria macaru de căt'pănă nu mă duc'în casa cea de lu t'a moşiloru mei, adunat-anu
diîntoţi tălcovnicii sventei Evglii dăscălii, besearicii noastreşi deac'-am ' scris,
arăta t-am' măriei sale pravoslavnicului domnu Io Vasilie VovoduV cu mila lui
dmdzău Domnului ţărăi moldovei, măriia sa ca unu domnu creştin'şiblgocestivu
şiiubitoriu de besearecă girjindu ca un' stăpăn' bunu de folosul' oiloru lui hs nu
numai pentru ceale trupeşti, ce şipen 'tru ceale sufleteşti de unde săn gurii dmdzău.
cu măina sa cea putearnică au arătat'măriei sale spre aceasta lucru îndereptâtoriu.
prea osvenţitulă'părinte Petru moghila feciorii de domnu de moldova. Arhiepscpu
şimitropolitu chievului Haliciului şia toată rossia, carele pre pofta măriei sale, au
trimisu tipariulu cu toate meşterşugurile căite trebuescu, spre care lucru măriia sa
domnulu ce. scrie mai susu Io Vasilie Voevodul cu dariilu lui dumdzău domn ulu ţărăi
moldovei, cheltuială nesocotită spre tot'lucrul tipăriei au dat', şiaşea cu darul lui
dmdzău după început'amu vădzut'şisvrăşitulu”, op. cit, p. 41-42.
Pentm exemplificare am ales tot duminica vameşului şi a fariseului, spre a putea
face comparaţie cu predica precedentă, la aceeaşi duminică, din Cartea de învăţătură a
lui Coresi23. Selectăm, astfel, câteva fragmente: 'Învăţătură pen'tru fariseu şi pen'tru
vamăş. Tocmală au împăraţii, căn 'd vor 'să-ş 'tremiţe vonicii la războia, mainte le dau
veste să-ş'gătească armeleşi să le ascu(a, şi să să înveţe a să deprinde în lucruri de
războiu. şi căndu-itremit, stau de-i învaţă, şi-i îndeamnă cu cuvăntul să nu bage în
samă nice frica, nice moartea. în mijlocul acestora tuturor, le giuriiesc daruri şi boerii.
Aşea într'acela chipfşi părinţii dăscălii beserecei noastre au făcut, căci că vom să n e '
ducem cu războiu asupra diavolului, ucigătoriului celui de suflete, să-l luptâmu şi săl 'batem cu postul şi cu ruga, şi să-l omorăm cu smerenia. Pentr'acea cu trei sâptămăni
încă main 'te decea, adecă main 'te de începerea postului, ne dau ştire sven 'ţii oteţi să
23. Extrasă din Ediţia Bucureşti, 1943, p. 7-11. Transcrierea respectă lexicul acestei ediţii.
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ne gâtâm caftea nevoin ’ţa cea sufletească, şi cu cicvân ’tul ne îndeamnă şi ne învaţă să
nu grijim nice de trupul nostru, ca de un lucru putred şi trecătoriu. Pentru care lucru
ne giuruesc din svănta scriptură daruri şi plată mare...
Aceşti doi intrară să să roage lui Dumnedzău pentru păcatele sale. Deci
ascultaţi şi ruga lor în ce chip fu. Fariseul’stat uşi sărugă du m ă n ’drie, de dzise
aşea: "Mulţămăscu’ţie, Doamne, Dumnedzăul mieu, că nu sămt ca alţi oameni".
Decăt toţi oamenii să făcu pre sine mai bun, şi decăt toată lumea să giudecă pre
sine mai svânt. Şi încai nu dzise că "nu sămt ca uni oameni", ce dzise că nu iaste
ca toţi oamenii: apucători, nedirepţi, curvari. Pre toţi făcu nedirepţi, numai pre
sine se află dirept; pre toţi-igăsi curvai, numai pre sine curat şi fără de păcate, şi
nu-isosi numai atăta, încă o sin ’di şi pre vamăş, că-l vădzu rugăn ’du-se şi el lui
Dumnedzău şi dzise: "Nu sămt nice ca cest vamuş păcătos". Nu să rugă pentru
sine întăiu, d u p ’acea să să roage şipen ’tru ceVpăcătos, ce numai căt intră în besercă osindi şi pre vamăş, şi' pre alţi oameni pre toţi, numai pre sine să lăudăşi
săavu bun înain’tea lui Dumnedzău. şi începu a -ş ’număra lucrurile, cele bune şi
a dzice: "Postescn-mă de doaă ori într ’o sâptâmănă şi dau a dzecea din toate căt
agonisesc." în tr ’acea vreme avea obicnă Jidovii de postiea doaă dzile într-o
săptâmănă şi da beserecei a dzecea diîn to t’căt ’avea P en ’t r ’ace şi fariseul acela
să lauda că posteşte şi dă a dzecea lui Dumnedzău diîn tot diîn c ă t’are...
. . O, mare răutate, iaste, iubiţii miei creştini, neputin ’ţa măn ’driei! Fariseul
mearse în beserecâ înfrăm ’şaV şi încununat cu bunătăţi, ca cu neşte flori fru
moase, iară vamăşul gol de toate bunătăţile, şi fariseul pentru ce să făli cădzu
diîn toată cinstea, iară vamăşul pen ’tru ce să smeri dobân’di de ce se rugă şi pla
tă p e n ’tru ruga lui dobândi. P en ’t r ’aceea, iubiţii miei fraţi, nevoiţi-vâ cine după
căt poate, ca să dobăn ’diţi şi împărăţia ceriului, întru carea pre noi pre toţi să ne
priimască milostivul şi induratul Dumnedzău, căritea iaste slava şi măriea ne
schimbată şi nepuţinată, întru veci netrecuţi şi nesvărşiţi ai. A m in."
Scurtă analiză. Tema predicii este aceeaşi ca la cazania precedentă, combate
rea mândriei şi elogierea smereniei: "Că cum iaste smerenia întăiu stepenă cătră
Dumnedzău, aşa şi mândria iaste întăiu cădere omului. Că şi diavolul dintâiu pentru
mândrie cădzu şi în înger luminat se lăcu drac întunecat..."24. "Io Vasilie Voevod.
Cu darul’ lui dmdzău ţiitoriu, şibiruitoriu, şidomnu atoată ţara moldovei d a r ’
şimilă, şipace şispăsenie a toată seminţia romănească pretutindenea ce să află
pravoslavnici în tr ’aceasta liîtnbă. cu toată inima cearem ’dela domnul dmdzău şi
izbăvitoriul nostru Is Hs.
Diîntrucăt s ’au înduraVdmdzău diîntru mila sa de ne-au dăruit}dăruim ’şi
noi acest ’ daru limbii romăneşti, carte pre limba romănească întăiu de laudă lui
dmdzău, după aceea de învăţăturăşi de fo lo s’sufleteloru pravoslavnici, să iasteşi
de p u ţin ’ p reţ’ iară voi să o priimiţi nu ca un lucru pem ntesc’ ce ca un odor
ceresc’, şiprînsă cetind’pre noi pomeniţi şiînţru ruga voastră pre noi nu uitareţi
24.
Cazania Iui Varlaam, p. 8. Redăm textul integral: «Cuvântu înpreună cătră toată sem enţiia
rom enească: Prea luminat intru pravoslavie, şicredinciosu întru părin iele nenăscut, şiîn tru jiiu l dela
părin iele născut înainte d e toţi veacii. şiîntru dhulsvănt ’dela părintele purcedzătoriu, şipre fiiul odih
nitorii /. svănta troiţă unul' adevărat' dm dzău ziditoriu şi făcător iu tuturor vădzutelor şinevădzutel or
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să hiţi sănătoşi. Ed. Cit. p. 40. Predica este destul de scurtă, încadrându-se în
genul omiliei, iar desfăşurarea ideilor parcurge cronologic versetele evangheliei.
Spre final, după exprimarea concluziei, care se desprinde firesc din cele grăite an
terior, autorul face o mică aplicare: "Pentru aceia, iubiţii m£.i fraţi, nevoiţi-vă cine
după cât poate, ca să dobândiţi împărăţia ceruiului, întru carea pre noi pre toţi să
ne primească milostivul şi înduratul Dumnezeu, căruia iaste slava şi' măria ne
schimbată şi neâmpuţinată, întni veci netrecuţi şi nesvărşiţi ai. Amin"25.
4. Sf. Mc. Antim Ivireanul (1650-1716)
Este cel mai mare predicator de la sfârşitul sec. al XVII-lea şi începutul celui
de-al XVIII-lea. Didahiile sale sunt piese reprezentative atât pentru slujirea
omiletică, cât şi pentru literatura română în general. Propriu-zis ne-au rămas de la
el 28 de predici la diferite duminici şi sărbători şi 7 cuvântări ocazionale (pareneze), în manuscris, tipărite întâia oară abia în 1886 de către Ion Bianu şi Con
stantin Erbiceanu. Pentru .viaţa şi opera distinsului mitropolit, literatura omiletică
românească beneficiază şi de o teză de doctorat, elaborată de preotul Gabriel Po
pescu26. Didahiile au fost retipărite în mai multe ediţii, între care semnalăm pe
cele semnate de Gabriel Ştrempel, dintre care una va fi utilizată de noi pentru su
marul predicilor şi exemplificare27. O interesantă caracterizare a mitropolitului,
sub aspect omiletic, ne-a lăsat Nicolae Iorga în a sa Istorie a Bisericii Româneşti,
redând şi câteva fragmente din Didahii: "Aceste cuvântări (didahiile, n.n.) de
mustrare şi de sfătuire sunt pline de o elocvenţă energică şi sigură. Dar mai ales
- şi aceasta interesează din punctul nostru de vedere - ele arată hotărârea mitropo
litului de a curăţi o Biserică decăzută ca moravuri. Pornind de la încredinţarea lui
că "are treaba cu toţi oamenii câţi sunt în Ţara Românească, de la mic până la
mare, şi până la un copil de ţâţă, afară de păgâni şi care nu sânt de o leage cu noi",
că "de gâtul, său spânzură sufletele credincioşilor", cl ţine de rău ,pe boierii de
prinşi a batjocori felurile pe care sânt siliţi a le mânca în posturi, "verzele, legumile", care nu sufăr apă, ci se mângâie de înfrânarea de la frupt prin "braga, beare,
şerbet, mied"; pe femeile cu "fleacuri drăceşti" pe o b r a z c u inele grămadă pe
degetele care nu mai ştiu munci, pe creştinii care suduie, râzând ca de o vitejie,
"de leage, de cruce, de cuminecătură, de morţi, de comândare, de lumânare, de su
flet, de mormânt, de colivă, de prescuri, de ispovidanie, de botez, de cununie şi de
toate Tainele Sfintei Biserici", pe credincioşii cari intră prin biserici, "de-şi face
cu ochiul unul altuia mai rău ca la cârciume", pe toţi cei care nu închid prăvăliile
şi nu se opresc a cumpăra, fie de la negustorii turci, în zilele de prăznuire şi în
Dumineci..."28.
25. Ibidem, p. 11.
26. M itropolitul Ungrovlahiei Antim Ivireanul, cărm uitor b isericesc şi propovăduitor al
E vangheliei, în S.T. an. XX, 1969, nr. 1-2, p. 5-97 (şi extras). Pentru completarea informaţiilor bio
bibliografice în legătură cu marele ierarh recomandăm încă două lucrări, relativ recente: prof. Eugen
Negriei, Antim Ivireanul. L ogos şi personalitate, Edit. "Du Style", Bucureşti, 1997 şi prof Mihai
Rădulescu, Antim Ivireanul. învăţător, scriitor, personaj, Edit. Ramida, Bucureşti, 1997.
27. Predici, ediţie critică, studiu introductiv şi glosar, Bucureşti, 1962, 322 p.
28. N. Iorga, Istoria B isericii Rom âneşti , Bucureşti, 1930, ediţia Il-a, voi. II, p. 57.
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Pentru exemplificare am ales predica rostită la instalarea ca mitropolit (în
fapt o parenezâ, adică o cuvântare ocazională), pentru că, prin conţinutul şi forma
ei, are un pronunţat caracter programativ. Ea a fost rostită de în ziua de 22 febr.
1708, în catedrala mitropolitană din Bucureşti, în prezenţa domnitorului Constan
tin Brâncoveanu, de care şi pomeneşte smerit spre finalul cuvântării: "Iar Dumne
zeul cel mare şi înalt... să trimiţă darul Duhului Sfânt pre cinstit şi de Dumnezeu
încununat cap al prea luminatului domnului şi al nostru de obşte binefăcător, Io
Constandin Basarab Voevod şi să-l blagoslovească dintru înălţimea lăcaşului său,
ca pe Avraam, înmulţindu-iseminţiia din neam în neam şi să-l pazească cu întreaga
sănătate şi cu lină pace, până la adânci bătrâneţe la preaînălţat scaunul mării sale..."29.
Pentru extraordinara ei frumuseţe omiletică, sub toate aspectele (conţinut,
limbaj, stil etc.), prezentăm textul ei integral:
"Aceasta o am zis când m-am făcut mitropolit: "Veniţi după mine şi voiu face
pre voi păscari30 de oameni". Doftorii cei desăvârşiţi şi înţelepţi atunci mai mult
măresc lauda meşteşugului lor, nu când cu hier şi cu foc luptă patima să o supue,
după cum iaste liagia războiului, ce numai când aceia ce pătimeşte cu apipăeri
mângăioase şi cu doftorii dulci vor afla leacul bolnavului şi cele înfricoşate po
runci ale meşteşugului doftoresc să le oprească şi oarecare zile cu mâncări doftoreşti şi hrănitoare potolind durerile, să arate pre acela ce pătimeşte mântuit de boală.
Aşa şi preaînţeleptul doftor al sufletelor şi trupurilor noastre, împăratul îm
păraţilor Hristos, Dumnezeul nostru, văzând lumea că bolnăvim cu patimile ne
credinţa şi să umfla ca o rană cu înşălăciunile cele lumeşti spre închinăciunea
idolilor, au socotit cu multe feliuri de mijloace şi au purtat de grijă pentru mân
tuirea oamenilor şi a neamului omenesc, de vreme ce acesta iaste lucrul cel dintâi
al bunătăţii lui, a mântui pre omul din mîinile vrăjmaşului şi a-l aduce la frumuseţia cea dintîi şi la vredniciia de la care au căzut pentru păcatul neascultării al
strămoşului Adam şi nu trimite ploae de foc spre îngrozirea Fumii, nici porneşte
marea ca o oaste împotriva pământului, nici înarmează puterile stihiilor împotri
va necredinţii, ci numai o supune cu blândeşte şi cu minuni şi 6 trage spre dînsul
cu faceri de bine şi cu9cuvinte cereşti o preface să se mute de pre dînsa patimile
cele sufleteşti, ce să umfla ca o rană otrăvită.
Şi vrînd Dumnezeu cuvîntul ca să se arate în lume mai nainte, pînă a nu să
întrupa şi a să face om, au trimis în lume proroci să propoveduiască la oameni
venirea lui cea înfaţăşată. Şi pentru aceasta n-au ales împăraţii şi crai, să facă
proroci; n-au luat. filosofi şi ritori, să trimită propoveduitorii venirii lui; n-au po
gorât din ceriu întunerece şi mulţime de îngeri, ce are pe lingă dînsul, mii de mii
nesocotiţi şi nenumăraţ, ci au trimis oameni proşti şi mai vîrtos păstori de oi, ca
pre Moisi, ca pre David, ca pre Samuil şi toată mulţimea proorocilor, prin mijlo
cul a cărora au sămînat buna-credinţă, nu în toată lumea, ci numai la un neam,
la jidovi, carii lăcuia într-o parte a pământului în Iudeia.
Dară de vreme ce Dumnezeu va pre toţi oamenii să-imîntuiască şi la cunoş
tinţa adevărului să vie, căci aceasta iaste mare sete la Dumnezeu a pofti şi a iubi
29. Predici..., p. 76.
30. în ed. Erbiceanu, ca şi în ediţiile Iorga şi P. V. Haneş: vânători. Citatul, luat din Evanghelia
de la Matei, IV, 19. este: "Veniţi după mine şi vă voiu face pe voi pescari de oameni. Biblia, ed. 1936.
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să se mântuiască oamenii, pentru aceasta nu să odihniia Dumnezeu să fie numai
la jidovi buna-credinţă şi celelalte limbi fie lipsite de darul lui. Pentru aceasta au
vrut să răsară lumina dumnezeirii lui în toată lumea: şi viind împlinirea vremii,
după cum zice fericitul.Pavel, vrut-au Dumnezeu să vie Fiiul lui, să se nască din
muiare, să se facă supt. lege, ca pre cei de supt lege să-irăscumpere; s-au făcut om
din Născătoarea de Dumnezeu şi pururea fecioară Maria, au petrecut în lume îm
preună cu oamenii şi vrînd să tragă limbile la cunoştinţa dumnezeirii lui şi să-iînveţe
lucruri preaslăvite şi poruncă noao şi vii aţă cerească, cerca să afle slugi acestor
porunci; şi n-au căutat cetă(, nu s-au uitat la mulţime de oameni, nu s-au socotit
slujba împăraţilor, s-au scârbit de puteria avuţiei, au urât biruinţa ritorilor, nu i-au
trebuit limbile filosofilor, nu s-au slujit cu arme, după cum e obiceiul ostaşilor,
nici cu alte meşterşuguri asemenea acestora, pentru ca să nu aibă putere nime
nea dintre cei necredincioşi să zică că au tras la sine Hristos mulţimea cu unele
ca acestea, ci numai s-au slujit iară cu mijlocul cu carele au ales pre prooroci. Şi
ce face? Au luat iară propoveduitori Evangheliei nu păstori, capre proroci, ci pă
scari, şi vînători de peşte şi i-au trimis să propoveduiască lumii bunavestire şi le
încredinţează în mîinile lor şi în limbile doftori ia lumii, zicîndu-le: "Veniţi după
mine şi voiu face pre voi păscari de oameni. încetaţi de a vă trudi deasupra mării
cei neînsufleţite. Mutaţi pentru dragostea mea meşterşugul cel păscăresc pre pă
mânt. Acolea pre dânsul frimiteţ şi vă întindeţ mrejile. Vînaţ pentru mine vînatul
credinţii. Veniţ după mine. Urmaţi-mi mie, ucinicii miei şi învăţătorii lumii. Lu
craţi pentru dragostea mea meşterşugul vostru, pentru ceriuri.
Vărsată iaste ca apa mării pre pămînt închinăciunea idolească. Zidirea iaste
acoperită cu norul a mulţi dumnezei. Adîncul necredinţii îneacă toată lumea; oa
menii să cufundă de valurile drăceşti. Lumea pute de împuţiciunea sîngiurilor şi
să strică cu jirt.fele celor stricăcioase. Voiu pune asupra lor ispravnici şi doftori,
pre voi, pre păscari. Patima aceasta chiiamă meşterşugul vostru. Să slujim cu iarImmîntuitoare zidirea ce iaste în nevoi; veniţi după mine".
Iară ei; lăsînd mrejile, merseră după dînsul Intr-un gând era ceata ncinicilor
cu pohta stăpînului; şi ca nişte oameni drepţi şi proşti de răotate n-au viclenit în
mintea lor, nici ş-au prepus în inima lor de acea chiemare; ci ca nişte oameni
blînzi şi far ’de răutate au mers după dînsul, ca hierul după piatra magnitului şi
ca părul după chihribariul cel curat. Şi cu puteria mîntuitoriului Hristos au ru
şinat pre cei ce i-au văzut şi ca pe nişte peşti, cu mreaja bogosloviei au prins mul
ţimea şi cu vînat auzurile noroadelor şi au înduplecat inimile tiranilor şi sufletele
împăraţilor le-au supus; şi au făcut o izbîndă şi o biruinţă atît de frumoasă, cît
n-au putut-o face toate împărăţiile lumii. Oameni far ’de arme şi nedechisiţ de ale
oştirii, săraci de avuţie, proşti de învăţătură, slabi de post, blînzi oentru nerăutate
au înălţat nu steaguri de oaste, ci numai crucea, semnul păcii, propoveduind, nu
cu sunet de tobe şi de surle, ci numai cu neputincioasă limbă şi neînvăţată, pe
Hristos şi credinţa şi fulgerund, nu zic, cu fulgerile săbiilor, celor ascuţite, ci numai
cu strălucirile unei vieţi bune, neumplînd pământul de oşti, nici să acopere marea
de corăbii cu vetrile, ci numai far de rane, f a r ’de sînge, far 'de vătămare, calcă
şi spune toată păgînătatea, biruiesc iadul, sting înşălăciunea, izgonesc minciuna,
întind numele lui Hristos şi credinţa, cît iaste întins pămîntul şi lumea.
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Pentru aceia dară nu iaste minune, iubiţii mei ascultători şi cinstiţ şi de bun
neam boiari, de m-au rînduit şi pre mine Dumnezeu şi m-au pus, om mic fiind şi
smerit, păstor mic, la mică turmă, la dumneavoastră, pre carii eu nu vă am, nici
vă ţiu turmă mică, ci mare şi înaltă; mare pentru buna închinăciune şi dreapta
credinţă, care o păziţ curată şi nespurcată, fiind încungiuraţi şi îngrădiţi între
hotarăle celor striini de fel şi împresuraţi de atîta nevoi şce vinţ şi scîrbe ce vin
totdeauna, neîncetat, de la cei ce stăpînesc pămîntul acesta, înaltă pentru buna
ascultare şi supunerea care arătaţi de-a pururea cătră biserică şi cătră arhiereu.
De vreme ce aceste doao întemeiază şi întăresc biserica, credinţa la Dum
nezeu şi buna ascultare Ia biserică şi măcar că eu am fost mai mic şi mai netreb
nic decât toţi, precum au fost şi David mai mic între fraţi în casa tătîne-său, dară
Dumnezeu n-au căutat la micşorarea şi netrebniciia mea, nu s-au uitat la sărăciia
mea şi strei nătatea mea, n-au socotit prostii a şi neştiinţa mea, ci au căutat la bogăiţiia şi noianul bunătăţii sale şi au acoperit de cătră oameni toate spurcăciunile
şi fardelegile mele, carele sunt mai multe decât perii capului mieii şi decît năsipul
mării şi m-au înălţat, nevrednic fiind, la această stepenă şi mare vrednicie a
arhieriei. Şi m-au trimis, la dumneavoastră să vă piu păstor, părinte sufletesc, ru
gător cătră Dumnezeu pentru buna sănătatea şi spăseniia dumneavoastră şi a
cinstitelor dumneavoastră case purtători de grijă la cele ce ar fi spre folosul
mîntninţii şi să vă fiiu mîngîiare la scîrbele robiei cei vaviloneşti a lumii aceştiia,
ca Ieremiia norodului lui Dumnezeu şi ca lo sif al unsprăzecilea fecior al patriar
hului Iacov egiptenilor; şi dimpreună cu dumneavoastră să pătimesc la toate cîte
va aduce ceasul şi vrem ia, pentru care lucru am datorie să priveghiez cu osîrdie
şi far ’de lene, zioa şi noaptea şi în tot ceasul, pentru folosul şi spăseniia tuturor
de obşte, învăţîndu-vă cu frica lui Dumnezeu, pre calea cea dreaptă.
Şi dumneavoastră încă aveţi datorie, cele ce veţ cunoaşte că vă învăţ, far ’de
faţărie, şi far 'de vicleşug, vă îndemn să le priimiţ şi să le faceţ, pentru folosul cel
sufletesc al dumneavoastră şi să vă supuneţi ascultării; că acea ascultare ce o"fa
ceţi mie, o faceţ lui Hristos. Că zice la 10 capete ale L u că i:”Cel ce ascultă pre voi,
pre mine ascultă şi cel ce să leapădă de voi se leapădă de mine şi cel ce să leapădă
de mine, să leapădă de cel şcelţ ce m-au trimis pre mine”. Aşijderea zice şi fericitul
Pavel, la 14 capete cătră ovrei: "Fraţilor, plecaţi-vă povăţuitorilor voştri şi vă
cuceriţi lor, că ei priveghiiază pentru sufletele voasfre cum ar,fi să dea cuvînt ca cu
bucurie aceasta să facă, iar nu suspinînd, că nu iaste de folos voao aceastan.
Şi mă rog bunătăţii lui şi iubirii sale de oameni să-mi lumineze mintea ca să
poci propovedui cuvîntul adevărului şi să-mi întărească inima întru frica lui, ca
să poci păstori cuvîntătoarea turma lui cea aleasă, care o au răscumpărat, cu
preascump sîngele său, din mîna vrăjmaşului, după cum adeverează Petru apos
tolul zicînd: ”...Ştiind că nu cu «lucruri» putrede, cu argin sau cu aur v-aţi răs
cumpărat din cea deşartă viiaţă a voastră, ce era dată de la părinţi, ci cu cinstit
sînge ca a unui miel far ’de prihană şi nespurcat Iiristos”.
Iar Dumnezeu cel mare şi înalt., carele iaste închinat de toate făpturile, izvo
rul preaînţelepciunii adîncul cel neurmat al bunătăţii întru adevărat, şi adîncimea
cea nehotărîtă a bunii îndurări, însuşi ca un stăpîn şi iiibitoriu de oameni, să tri
mită darul Duhului Sfînt pre cinstit şi cel de Dumnezeu încununat cap al prealu-
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minatului domnului şi al nostru de obşte de mult bine făcător, Io Costandin Ba
sarab voevod să-l blagoslovească dintru înălţimea lăcaşului său, ca pe Avraam,
înmulţindu-iseminţiia din neam în, neam şi să-l păzească cu întreagă sănătate şi
cu lină pace, pîn la adînci bătrînţele la preaînălţat scaunul mării-sale, dimpreună
cu toată luminată casa măriei-sale. Mîna cea tare şi puternică şi braţul cel înalt
al preaînălţatului Dumnezeu să supue pre toţi vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţ podnojie picioarilor mării-sale; şi să vă întărească şi pe dumneavoastră, de la mic
pînă la mare, îpipreună cu toţi ai dumneavoastră, întru credinţa cea bună şi
dreaptă, întru cunoştinţa adevărului şi întru nădejdea vieţii cei de veci, care iaste
făgăduită de nemincinosul Dumnezeu mai nainte de vremile vecilor, aleşilor lui şi
să vă povăţuiască la tot lucrul cel bun şi de folos, spre plăcerea lui, ferindu-vă în
toată vrem ia şi în tot ceasul şi în tot locul, de vicleşugurile diiavolului să vă în
grădească cu sfinţii îngerii săi şi să vă înarmeze cu arma dreptăţii şi să vă dăru
iască pacea lui cea ce covîrşaşte toată mintea, ca.să petreceţ vii aţă cinstit şi
curată, cu pace şi cu sănătate; să păzească inimile voastre şi gîndurile voastre în
Ilristos Iisus, după cum zice Pavel, ca să faceţ cîte sunt adevărate, cîte sunt cin
stite, cîe sunt drepte, cîte sunt curate, cîte sînt iubite, cîte sînt cu nume şi lăudate,
cu rugăciunile şi cu blagosloveniia preasfinţiţilor arhierei şi întru HrJstos iubiţ
fraţ şi de-a tocma slujitori. Şi dhpă petrecaniia vieţii aceştiia să ne învrednicească
pre noi şpre noiţ pre toţ Dumnezeul cel milostiv la împărăţiia ceriului, ca să au
zim fieştecarele din noi glasul acela: "Slugă bună şi credincioasă, preste puţin ai
fost credincios pre mai multe te.voiu pune. Intră întru bucuriia Domnului" (Matei
XXV, 23)".
Scurtă analiză. Cunoscutul specialist în istoria literaturii române vechi, Nicolae
Cartojan, consideră această cuvântare "un model de umilinţă creştinească"31, iar pen
tru a-1 caracteriza pe mitropolit acelaşi cercetător reproduce mărturia unui discipol al
lui Antim în ale tiparniţei, Mihail Ştefanovici, care spune despre el că este "... un
mărgăritar scump, legatu cu aur întru vindere, oarecând fiind preţuit, şi din ţara ta scos,
şi în partea locurilor noastre adus şi nemerit, strălucit-ai ca o raza luminoasă..."32.
Tehnica utilizată de proaspătul mitropolit este oarecum clasică, atât sub
.raportul conţinutului, cât şi al mijloacelor stilistice. Conţinutul este structurat astfel;
pleacă de la un text biblic (Matei 4, 19), face o scurtă retrospectivă a propovăduirii mergând pe firul revelaţiei biblice, actualizează cu referiri la evenimen
tul în sine, al instalării, mulţumind lui Dumnezeu şi celor de faţă, iar în final cere
smerit ascultare de la toţi fiii duhovniceşti, căci numai astfel îşi va putea împlini mi
siunea sprijinindu-se pe textele scripturistice de la Luca 10, 1633 şi Evrei 13, 1734.*
Dintre mijloacele stilistice remarcăm utilizarea cu preponderenţă a comparaţiei,
31. Vezi Istoria literaturii rom âne vechi, Bucureşti, 1980, p. 401.
32. Ibidem , p. 414; Dar, din punct de vedere omiletic, alături de ceea ce am reprodus mai sus din
scrisul savantului Nicolae Iorga, socotim că una din cele mai frumoase şi obiective caracterizări omiletice o face Nicolae Cartojan însuşi: "Nu se mulţumea numai să răscolească sufletele prin'cuvinte bine
gândite şi mişcător spuse, ci grăia cu acea râvnă pe care o găsim numai la acei ce trăiesc adânc în sufle
tul lor credinţa pe care o propovăduiesc, cu acea deplină consecvenţă între vorbă şi faptă", Ibidem, p. 403.
33. "Cel ce vă ascultă pe voi. pe Mine Mă ascultă...".
34. "Fraţilor supuneţi-vă mai-marilor voştri...".
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remarcabilă chiar de la începutul cuvântării: "Doftorii cei desăvârşiţi şi înţelepţi
atunci mai mult măresc lauda meşteşugului lor, nu când cu hier şi cu foc luptă pa
tima să o supue... ci cu doftorii dulci... (şi cu) oarecare zile cu mâncări doftoriceşti
şi hrănitoare potolind durerile... Aşa şi preaînţeleptul doftor al sufletelor şi al tru
purilor, împăratul împăraţilor Hristos, Dumnezeul nostru, văzând lumea că bolnăvia cu patimile necredinţei... au purtat de grijă pentru mântuirea oamenilor..."35.
Sau, alt exemplu: "Vărsată este ca apa mării pre pământ închinăciunea idolească..."36. Dintre calităţile stilului gramatical, se observă îndeosebi naturaleţea
şi demnitatea, însuşiri care ţin de notele personalităţii sfântului ierarh-cărturar.
5. Petru Maior (1756-1821)
Cunoscut corifeu al "Şcolii Ardelene", istoric, filolog, preot unit al
Reghinului-sat, protopop al Gurghiului, militant pentru drepturile românilor din
Transilvania, a lăsat posterităţii nu numai lucrări istorico-filologice deosebit de
importante pentru cultura românească37, ci şi opere teologice remarcabile, între
care se înscriu şi câteva cărţi de predici: Propovădanii la îngropăciunea oamenilor
morţi38, Didahii, adecă învăţături pentru creşterea fiilor, la îngropăciunea prun
cilor morţi39 şi Prediche sau învăţături la toate duminicile şi sărbătorile a n u lu i.
Confruntată cu zelul predicatorial protestant şi neo-protestant, predica orto
doxă şi unită din Ardeal a canalizat preocupările propovăduitorilor într-o măsură
mai accentuată decât în celelalte provincii româneşti. Cu deosebire, predicile de
înmormântare (necrologurile) sunt, cel puţin cantitativ vorbind, în topul acestor
preocupări, pentru faptul că la astfel de ceremonii participă şi membrii altor con
fesiuni, fie în calitate de vecini, prieteni sau chiar rude prin căsătoriile mixte,
aspect valabil până în ziua de astăzi. Slujitorii au fost şi sunt nevoiţi să-şi
pregătească în mod foarte conştiincios aceste predici, pe care de fiecare dată tre
buie să le îmbrace în haină misionară. De fapt, cărţile de predici la înmormântări
se întâlnesc cu deosebire în Ardeal, iar preocupările lui Petru Maior pe tărâm omiletic confirmă acest lucru. De aceea, socotim potrivit să reproducem o pareneză la
înmormântare, pe care să o supunem analizei,.Ea se intitulează Propovedanie la
îngropăciunea unui creştin şi este, credem, reprezentativă pentru stilul autorului
de care ne ocupăm. întrucât textul acestei predici este destul de întins, vom
prezenta doar câteva fragmente: "Iată scotea pe un mort, fiul unul născut al maicii
lui" (Luca 7, 12).
Singură legea cea creştinească a fost aceea care i-a învăţat pe oameni taina
cea mare de a se folosi, precum se cuvine, de moarte. înţelepţii cei de demult se
deosebeau foarte mult. între ei în ceea ce priveşte problema morţii, de vreme ce
unii nu se gândeau deloc la moarte, alţii se gândeau la ea în m od greşit. Unii îşi
35. Predici..., ediţia cit., p. 71.
36. Ibidem, p. 73.
37. între care se remarcă Istoria pentru începutul rom ânilor în D achia, Buda, 1812 şi D ise r
taţie pentru începutul lim bei rom eâneşti..., Buda, 1834.
38. Buda. 1809, 304 p.
39. Buda, 1809, 139 p.
40. Trei volume, Buda 1810-1811, 237+296+92 p.
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închipuiau că moartea este un lucru nevrednic de duhul omului, socotind-o a fi
una din grelele silnicii ale firii, la care nu merită să gândeşti, ba încă a cărei po
menire este întristătoare foarte, şi de aceea o izgoneau cu totul din mintea şi din
gândul lor; alţii credeau că nici un alt gând nu este mai vrednic de un filosof ca
gândul la moarte, de aceea singură moartea pururea şi în toată vremea era ţinta
şi scopul cugetelor şi privirilor lor. Iar toate sfaturife lor filosofice într-un sfârşit,
făcea ca, răpiţi de slavă deşartă şi îngâmfaţi, să nu considere în nici un fel moar
tea şi era chiar meritoriu ca mai înainte de vreme să-şi scurteze viaţa, fie cu otra
vă, fie cu sabia sau în alt chip. Deci, unii nu se gândeau deloc la moarte, alţii nu
se temeau deloc de moarte, şi unii şi alţii fiind, însă, cu atât mai nebuni cu cât.
mai înţelepţi se socoteau a fi. Dar legea creştinească, care este adevărata filosofie, ne învaţă că înţelepciunea cea adevărată este să şi gândim la moarte şi să
şi ne temem de ea. Este dar o lipsă şi în a te gândi la moarte şi în a te teme de
moarte. A gândi la moarte, fără a te teme de ea, este lucru păgân; a te teme de
moarte, fară a te gândi la ea, este lucru dobitocesc; iar a şi gândi la moarte şi a
şi te teme de ea, este lucru creştinesc. Luaţi aminte!...
Intre celelalte prea multe rătăciri care s-a obişnuit vrăjmaşul mântuirii noastre
-să le semene întru inimile creştinilor, una Din cele mai mari şi mai vătămătoare
este aceea că ne făgăduieşte viaţă lungă. Pentru ca să ne trezim din această vi
cleană şi înşelătoare nădejde, este destul să ne întoarcem ochii către acest tânăr
pe care în cea mai verde şi mai mândră floare a tinereţelor îl vedem stins înain
tea noastră; vedem faţa lui cea frumoasă veştejită, ochii lui cei veseli întunecaţi
şi lipsiţi de vedere, tot trupul fară simţire. Adevărat, fraţilor, rău se înşeală cel
care gândeşte că moartea ţine vreo socoteală, că adică întâi se ia viaţa celor bă
trâni şi apoi a celor tineri...
Dar ce caut eu pilde vechi şi îndepărtate, ca să vă adeveresc înşelăciunea
morţii? Trista şi jalnica pildă este de faţă. Cine ar fi zis că pe acest, tânăr, la
această vârstă, îl vom vedea despărţit de viaţa aceasta? Ai fi crezut tu, obidită şi
jalnică maică, că atunci când va împlini fiul tău această puţină măsură a vieţii
sale îl vei jeli? Crezut-aţi voi, toate rudele, prietenii, cunoscuţii lui, crezut-aţi voi
că astăzi pe acest tânăr îl veţi petrece la groapă? Nimeni cu adevărat nu ar fi cre
zut aceasta, şi totuşi vădit este că de jalnica lui maică, în cea mai frumoasă şi mai
veselă vârstă cu veşnică despărţire se desparte şi singur dorul lui în casa maicii
sale rămâne.
Nu mă face să tremur de frică că voi pierde averea şi bunătăţile acestei lumi.
Nu-mi slăbeşte inima dacă socotesc că trupul acesta va fi mâncare viermilor; nu
îmi aduce supărare şi durere că mă voi despărţi de prieteni. De aş avea a mă
teme numai de acestea la moartea mea, m-aş alina întru duhul meu şi m-aş mân
gâia. Dar când privesc la judecata cea înfricoşată, la care voi da seama cu ama
nunt.nl de fărădelegile mele, care vor sta toate de faţă, ca să-mi muncească min
tea; când mă gândesc că nici o faptă, chiar cea mai mică, nu va scăpa să nu fie
pusă în cumpăna dreptului şi neplecatului Judecător, când îmi umblă prin minte
veşnicul foc nestins întru care, aflându-mă moartea întru păcat, voi fi dat; atunci
cu adevărat mă simt pătruns de frică şi de groază; şi gt'oaza mi s-ar schimba în
15- B. O. R. 1-6/2001
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deznădejde, dacă sângele lui Iisus Hristos, vărsat pentru mine, nu mi-ar da
ajutor şi vârtute întru inima mea deznădăjduită. •
7//, Doamne, după dreptate ai hotărât ca moartea să fie pedeapsa păcatului
nostru, nici de această prea dreaptă judecată nu ne putem tângui noi, păcătoşii.
Ci varsă frica acestei drepte pedepse întru inimile noastre. Ferice de noi de se va
împreuna cu frica aceasa şi dragostea, care cu nedezlegată şi veşnică împreunare
să ne împreune cu Tine. A m i n . .
S curtă analiză. Tema centrală a cuvântării este dreapta cugetare asupra
morţii. Observăm, aşadar, cum chiar în prima parte a cuvântării autorul face câ
teva precizări cu privire la atitudinea corectă ce se cuvine vizavi de moarte, făcându-se, totodată, chemarea pentru trezvie şi dreaptă socotinţă: "Ci deşteptaţi-vă,
creştinilor, deşteptaţi-vă! Că tinerii trebuie să se gândească la moarte, pentru ca să
nu fie fără de veâte loviţi de eaş, trebuie să se gândească şi bătrânii, pentru ca să
o aştepte pregătiţi şi drepţii, pentru ca să se ţină în darul lui Dumnezeu şi păcă
toşii, pentru ca să se grăbească a se pocăi şi astfel vedem că nu este nimeni pen
tru care moartea să nu fie un necurmat îndemn şi prea puternic bold spre lucrarea
faptelor bune şi vrednice de mântuire...". Imprevizibilitatea morţii este înfăţişată
erotematic, folosi-nd exemple biblice concrete, într-o succesiune retorică
admirabilă: "Cine ar fi zis sodomenilor şi gomorenilor că va ploua foc din cer şi-i
va face cenuşă?... Cine ar fi zis lui Aman că va sfârşi zilele în furci?... Cine i-ar fi
zis lui Faraon că, cu toată oastea lui, va rămâne înecat în Marea Roşie?..." etc.
Petru Maior dovedeşte un acut spirit pedagogic, mai ales atunci când anunţă şi ex
plică unele din pericolele pierderii harului dumnezeiesc: "...Trei lucruri sunt cele
care ne pot face să pierdem nevinovăţia şi darul cel dumnezeiesc: întâi, pofta
ochilor. A doua, pofta trupului. A treia, mândria vieţii!". Trebuie să remarcăm,
însă, că finalul cuvântării este gândit mai mult spre înfricoşarea ascultătorilor,
decât spre alimentarea nădejdii, aşa cum credem că ar fi fost mai potrivit. Atenţia
este dirijată, poate involuntar, mai mult spre cruce decât spre înviere'. Este aici o
reflectare a doctrinei catolice, înclinată mai mult spre observarea suferinţei, a pe
depselor, decât spre optimizarea nădejdii, cum se străduieşte ortodoxia. Se ştie, de
altfel, că autorul a aparţinut confesiunii greco-catolice, cu o doctrină mult influen
ţată de Roma. Oricum, aceste accente finale puse de el pentru trezirea temerii în
faţa morţii şi a judecăţii, nu scad valoarea generală a parenezei, care, în ansam
blu, este o mostră de erudiţie teologică. Nu lipsesc nici ilustrările, atât de bine
venite în orice gen de’cuvântare (ca de exemplu referirea la căutătorii de aur din
Indii şi evocările unor personaje biblice: Izabela, Abesalom, Baltazar, Olofern
etc.). Partea ultimă este parenetic-morală, cu referire directă la-trei dintre păcatele
care-i întunecă omului dreapta socotinţă, pentru o creştinească vieţuire pe pământ,
totodată pentru o judecată limpede cu privire la sfârşitul vieţii: pofta ochilor, pofta
trupului şi mândria vieţii. Deşi nu face propriu-zis apel la textul din Sirah VII, 38,
autorul, prin întreaga-i pledoarie pare a voi să concluzioneze: "în tot ce faci adu-ţi
aminte de moarte şi nu vei păcătui niciodată".
41.
Din voi. Propovedanii Ia îngropăciunea oam enilor m orţi..., după ediţia din Buda-de la
1908, p. 16-24.
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6. Vasile M itrofanovici (1831-1888)
Este profesorul de Teologic Practică de la Cernăuţi, căruia îi datorăm primul
şi cel mai însemnat Tratat de Omiletică din literatura noastră42, din păcate şi ulti
mul manual de nivel universitar tipărit la noi...
în acest tratat sunt cuprinse şi câteva predici, ca exemplificări43, din care vom
reda mai jos o pareneză pentru Botezul Domnului, intitulată Pareneză ţinută după
sfinţirea apei Ia Arătarea Domnului. Prezentăm mai întâi textul: Iubiţilor creştini,
Sfinţirea sărbătorească a apei la sărbătoarea arătării Domnului,"care sărbă
toare o petrecem astăzi, este aducerea-aminte de o faptă prea minunată a lui Iisus
Hristos, umblând aici pe pământ şi lucrând mântuirea oamenilor Domnului ceru
lui şi al pământului, Care se îmbracă cu lumina ca şi cu o haină, care întinde ce
rul ca un cort, care umblă pe aripile vânturilor, care face pe îngerii Săi duhuri şi
pe.robii Săi pară de foc, Acela, despre care cântă Sfânta Biserică: Unul Sfânt,
unul Domn Iisus Hristos, însuşi vine Ia Iordan şi cere de la Ioan botezul. Iată
Ioan, uimindu-se, zice: Mie mi se cade să mă botez de Ia Tine, ş i j u vii la mine?
Cum ai venit la robul Tău, cela ce n-ai spurcăciune, Doamne? Intr-al cui nume
Te voi boteza? în numele Tatălui? Dar pe Acela-Lporţi întru Tine! în numele Fiu
lui? Acela Tu însuţi eşti, cela ce Te-ai întrupat! în numele Duhului Sfânt? Şi pe
Acesta-L ştii da celor credincioşi! Cum va pune mâna robul pe Domnul său?
Adevărate cuvinte, cu care se dezvinovăţeşte Ioan, dar la cfcestea aşa-i răs
punde Mântuitorul: Lasă acuma, că aşa se cade nouă să plinim toată dreptatea.
Goneşte frica, şi te supune Mie. Atunci cu frică ridică Botezătorul mâna şi împli\ neşte porunca Domnului său, zicând cu inimă umilită: Tu mă sfinţeşte pe mine,
căci eşti'Domnul meu! Cel preasfânt se botează, pământul se bucură, firea apei
se sfinţeşte, cerul se deschide, Duhul Sfânt se pogoară ca un porumbel, şi vine
peste El, iar Tatăl îşi înalţă glasul zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru
care am binevoit.
Să dăm, creştinilor, închinăciune şi mulţumită Treimii celei prea sfinte, de o
fiinţă şi nedespărţite, care s-a arătat la Iordan; să mulţumim Tatălui, care ne-a
făcut şi ne ţine pe toţi, Fiului, care ne-a răscumpărat cu sângele Său cel prea scump,
şi Sfântului Duh, care ne sfinţeşte cu darurile Sale. Să ne aducem aminte cu bună
nădejde de faptele cele minunate ale lui Dumnezeu; să nu uităm, cum că Acela
care a dus pe Israiliteni prin mare ca pe uscat, care le-a dat în pustie apă din pia
tră şi de noi nu va uita niciodată, precum însuşi ne mângâie zicând: Au, doară va
uita femeia de pruncul său, sau nu se va îndura de fiii pântecelui său, şi dacă va
şi uita femeia de aceştia, dar Eu nu voi uita de tine. Să ne aducem aminte în ziua
aceasta şi de acea întâmplare minunată care ne duce la Dumnezeu şi care este
cheia la împărăţia cerească, adică de botezul nostru, prin care ne-am născut din
nou la viaţa veşnică, prin care ne-am făcut fii ai lui Dumnezeu, părtaşi de împă
răţia cerească şi mădulare ale Bisericii celei sfinte. La sfântul botez s-a îmbrăcat
sufletul nostru cu veşmântul luminii. O, de-am înfrumuseţa veşmântul acesta tot
deauna cu fapte bune, de am urma totdeauna Mântuitorului, neuitând cuvintele:
42. O m iletică Bisericii dreptcredincioase răsăritene. Cernăuţi, 1875, XIII + 771 p.
43. între p. 678-712.
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Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat! în această dulce nădejde
îmi îndrept cuvântul către toţi fiii mei duhovniceşti: Scoateţi agheasma cu veselie,
fraţilor! Căci tuturor celor care cu credinţă o vor scoate şi vor gusta dintr-însa, se
va da darul Duhului Sfânt de la Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru. Am in”44.
Pareneza de faţă reprezintă un exemplu al unui demers realist, de care orice
preot se cuvine să ţină cont la acest praznic împărătesc: se ştie că programul liturgic
al acestei zile este foarte încărcat, Sfintei Liturghii adăugându-i-se slujba de sfin
ţire a apei celei mari, după care creştinii trebuie să mai aştepte câteva minute bune
până li se distribuie apa sfinţită spre a o lua acasă. în aceste condiţii, un cuvânt
scurt, limitat la strictul necesar este binevenit. Este ceea ce ne demonstrează pă
rintele Mitrofanovici. Cu toată scurtimea, autorul atinge, totuşi, câteva elemente
care merită a fi reţinute: prezintă succint tabloul evenimentului sfânt de la Iordan;
aminteşte că Botezul Domnului readuce în memoria tuturor creştinilor propriul
botez; face, în sfârşit, o aplicaţie potrivită: "O de am înfrumuseţa veşmântul acesta
totdeauna cu fapte bune, de am urma totdeauna Mântuitorului, neuitând'cuvintele:
Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat!".
7. Zaharia Boiu (1834-1903)
Poate li socotit Iară dubii drept cel mai mare predicator al sfârşitului de secol
XIX, cel puţin pentru Transilvania, provincie m care a propovăduit cu dăruire
exemplară cuvântul Domnului45. Alături de abecedare, catehisme, cărţi de poezii
etc., prin care s-a remarcat ca un veritabil pedagog al vremii, părintele cărturar
Zaharia Boiu a lăsat literaturii omiletice româneşti câteva volume de predici:
Cuvântări funebrale şi memoriale. Cu un adaos de texturi biblice pentru cu
vântările funebrale46; Seminţe în xigrul (=ogorul, n.n.) lui Hristos: Tom I. Cu
vântări la duminicile de preste an47; Tom II. Cuvântări la prasnicele şi săr
bătorile de preste an, precum şi la casuale bisericeşti48; Tom III. Cuvântări bise7
riceşti la înmormântări, parastase şi alte festivităţi funebrale. Adaos de texturi
biblice pentru cuvântările funebrale49. Menţionăm că aceasta din urmă a fost pre
miată de Academia Română50.
După cum se observă, un spaţiu însemnat al preocupărilor omiletice este
acordat necrologurilor,/la fel ca în cazul altor predicatori ardeleni. Din acest m o
tiv, reproducem textul unui necrolog, intitulat: La înmormântarea bătrânei preotese văduve Ioana Arsenie din Gurariu51.
.44. Ibidem, p. 678-680.
45.
Vezi în acest.sens următoarele studii: Pr. drd. Nicolae Dură, P reotul profesor Z aharia Boiu,
propovădu itor al cuvântului lui Dumnezeu, în MA, an. XXIX, 1984, nr. 102, p. 19-33; Arhim.
Veniamin Micle, P reotul Zaharia Boiu, reprezentant strălu cii al Amvonului, în voi. Trepte spre
Amvon, Rm. Vâleii. 1993. p. 181-187.
• 46. Sibiu, 1889, 240 p.
47. Sibiu, 1898, X+327 p.
48. Sibiu. 1898, VI+220 p.
49. Sibiu, 1899,4+354 p.
50. Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, D icţionarul teologilor rom âni...,^. 55.
51. învoi. Cuvântări funebrale şi m em oriale, Sibiu, 1889, p. 125-135.
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Prezentăm selectiv câteva fragmente: "Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne,
după cuvântul Tău, cu pace; că văzură ochii mei mântuirea Ta...M(Luca 2, 29). Pe
vremea naşterii lui Hristos, ne spune Sfântul evanghelist Luca în evanghelia sa, trăia
în Ierusalim o femeie bătrâna evlavioasă, Ana proorociră, fiica lui Fanuil, din
neamul lui Assir. Aceasta, zice evanghelistul, îmbătrânise în zile multe; ea locuise
cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria ei şi a fost apoi văduvă optzeci şi patru de
ani; ea nu se depărta de biserică, ţinând posturile şi rugându-se, slujind ziua şi
noaptea. Şi când au adus pe Iisus pruncul, ca să-l pună înaintea lui Dumnezeu,
după legea lui Moise, atunci bătrâna cea sfântă, a fost dusă de Duhul lui Dum
nezeu întru acel ceas în biserică şi a văzut pe pruncul cel dumnezeiesc şi l-a cu
noscut şi s-a mărturisit Domnului şi a vestit tuturor celor din Ierusalim de prun
cul acesta...
Cine dintre noi, onoraţi întristaţi ascultători, citind sau auzind acestea
despre Ana proorociţa nu va cugeta îndată şi la adormita întru fericire soră - sau
mai bine voi zice maică a noastră, Ioana, pe care o petrecem astăzi la veşnica
1odihnă! Căci şi dânsa, ca Ana proorociţa, îmbătrânise în zile multe. Şi dânsa, ca
aceea, trăise cu soţul ei, neuitatul paroh al acestei onorabile comune, Ioan Arsenie, patruzeci şi opt de ani de la fecioria sa. Şi dânsa, ca şi acea, petrecuse în
văduvia ei şase ani. Şi dânsa, ca şi aceea, nu se depărta de biserică^ cu posturi şi
rugăciuni, slujind Domnului ziua şi noaptea. Şi precum fericita Ana proorociţa
pentru viaţa ei cea sfântă şi plăcută lui Dumnezeu s-a învrednicit a-L vedea pe
Hristos, unsul lui Dumnezeu, adus ca prunc de patruzeci'de zile la biserică, astfel
şi tu, fericita noastră maică preoteasă Ioană, ai avut parte în viaţa ta de tot ce
Dumnezeu a binevoit a dărui omului pe pământ. Şi aşa ajungând la vârsta cea
frumoasă de şaptezeci de ani, la care puţini muritori ajung şi care nu e departe
de timpul când, după cuvântul Psalmistului, încep zilele ostenelilor şi durerilor...
Născută în anul 1815, din stimabilii părinţi Ioan şi Lucia Pezzamx^sca,
oameni de frunte din acest ţinut, adormita,"după o creştere bine îngrijită, al cărei
fundament a fost frica de Dumnezeu, ajungând la vârsta cuvenită s-a căsătorit cu
tânărul Ioan Arsenie de aici, de asemenea dintr-o odraslă de frunte a acestei co
mune, pe atunci învăţător, mai târziu notar comunal şi pe urmă preot şi paroh a i
acestei comune bisericeşti şi, în cele din urmă, distins de fericitul Arhiepiscop şi
Mitropolit Andrei cu brâu roşu "şi numit, asesor consistorial onora. Căsătoria
aceasta a fost una din cele mai fericite. Căci fiind soţi potriviţi, domnind între ei
buna înţelegere şi armonia şi fiind ambii oameni muncitori şi chivernisitori,
Dumnezeu a binecuvântat lucrurile mâinilor lor atât. încât şi astăzi atâtea fru
moase realizări, atâtea însemnate zidiri din acearstă comună poartă stimatele lor
nume. Iar ca o cunună a tuturor acestor fructe ale ostenelilor lor, se înalţă aceste
case ca o mică cetate drăgălaşă, vestind trecătorilor de hărnicia şi vrednicia zidi
torilor lor. De asemenea, Dumnezeu a binecuvântat căsătoria lor şi cu prunci
buni, dintre care mai mulţi au trecut din viaţiî încă din pruncia lor, iar doi fii iu
biţi, Ioan şi Iacob, după numele tatălui şi al moşului, au ajuns în etate, au crescut
ca doi pomi altoiţi, prin şcoli mai înalte, şi au devenit bucuria, onoarea şi nădej
dea bătrâneţelor părinţilor lor. Ba, Dumnezeu i-a învrednicit, după cuvântul Scrip
turii, a vedea, ca nişte tinere odrasle de măslin, şi pe fiii fiilor- lor. Astfel, ador
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mita noastră maica devenise, după cuvântul înţeleptului Solomon, cununa pe
capul bărbatului ei şi se adeverise şi întru dânsa lauda cea nepieritoare cu care
acel înţelept împărat măreşte pe femeia cea temătoare de Dumnezeu, bărbată şi
vrednică. Căci "femeie harnică - zice el - cine va afla, mai scumpă este una ca
aceasta decât pietrele cele de mult preţ". Da, bărbăţia, chiverniseala cea bună,
blândeţea şi bunătatea inimii tale, îndurarea ta spre săraci, care te 'plâng astăzi
ca pe mama şi mângâietoarea lor, credinţa ta cea vie şi evlavia ta cea din inimă
vor păstra întru veşnică pomenire memoria ta. Bărbată ca Marta, credincioasă
ca Maria, aşa ai fost tu în viaţa ta! Fie ca Domnul să te învrednicească de ambele
laude ale acelora!
De aceea, iubitul unicul fiu în viaţă al răposatei, Iacobe, cu soţia ta, Maria,
şi cu întreaga voastră familie, voi, care pierdeţi astăzi pe iubitoarea voastră
maică, comoara cea scumpă, pe care mai târziu numai veţi fi în stare a o preţui
după adevărata ei valoare, veniţi încă o dată a da maicii voastre sărutare - săru
tarea din urmă, a despărţirii de pe pământ! Veniţi a săruta buzele cele reci şi
veştejite ale mamei voastre, al cărei glas de învăţătură şi mângâiere de azi înainte'
nu-l veţi mai auzi. Veniţi a săruta ochii ei cei închişi spre somnul morţii, a căror
lină lucire spre voi nu o veţi mai vedea, nu o veţi mai simţi. Veniţi a săruta mâinile
ei cele îngheţate de suflarea morţii, care de nenumărate ori s-au înălţat spre cer
şi o jumătate de veac au lucrat, au muncit şi s-au obosit pentru binele vostru...
Fiţi blânzi, iubiţii mei fii, fiţi înţelepţi, fiţi modeşti, muncitori şi chivernisitori,
fiţi drepţi şi sinceri întru toate ale voastre, ca şi când Dumnezeu ar fi de faţă lân
gă voi, precum cu adevărat şi este. Fiţi îndurători spre cei săraci şi necăjiţi, fiţi
mângâietori şi ajutători celor întristaţi, fiţi iubitori spre toţi; căci iubirea aproa
pelui este însăşi dovada iubirii lui Dumnezeu; "ceea ce aţi făcut unuia dintre
aceşti fraţi ai mei prea mici, mie mi-aţi făcut!” (Matei 25, 40), zice Hristos. Bine
cuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi, iubiţii mei, şi cu casa voastră!
Rămas bun şi vouă, drăgălaşe odrasle ale casei voastre, iubiţi nepoţei şi ne
poţele; acuma buna voastră se duce de la voi, căci ea şi-a terminat viaţa sa, pe
când voi acum vi-o începeţi. Dumnezeu să fie cu voi, iubiţii mei, să vă ţină pe voi
părinţilor voştri şi pe părinţii voştri vouă, ca să vă puteţi bucura unii de alţii: căci
aceasta este cea mai curată bucurie de pe pământ. Fiţi cinstitori de Dumnezeu şi
ascultători de părinţi şi de învăţătorii şi mai-marii voştri, şi darul lui Dumnezeu
va-fi cu voi!...
Şi aşa, Domnul cerului şi al pământului, făcătorul meu şi Dumnezeul meu,
slobozeşte-mă în pace, pe mine, roaba Ta, căci în viaţa mea de şaptezeci de ani
văzură ochii mei mântuirea Tarauzit-am tainele rânduielii Tale, cunoscut-am lu
crurile Tale, preamărit-am dumnezeirea Ta şi am urmat, ca o• femeie neputin
cioasă, voile Tale, fiindu-mi legea Ta mai scumpă decât aurul şi topazul, şi cuvin
tele Tale mai dulci gurii mele decât mierea şi fagurul. îţi mulţumesc, Dumnezeul
meu, pentru viaţa cea multă şi frumoasă pe care mi-ai dăruit-o şi pentru toate
bunătăţile, sufleteşti şi trupeşti, pe care acu mână părintească le-ai revărsat
asupra mea. Şi Te rog, cu umilinţă, Făcătorul meu şi Dumnezeul meu, ca iertând cu
îndurarea Ta cea negrăită toate păcatele şi greşelile mele, să primeşti duhul meu
în mâinile Tale şi să-i faci parte între cei drepţi, care ţi-au plăcut ţie din veac. Aşa,
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Doamne Dumnezeul meu, care ne-ai îhvăţat prin unul-născut Fiul Tău, Domnul
nostru Iisus Ilristos, că vi a (a adevărată este a Te cunoaşte pe Tine, unul adevărat
Dumnezeu şi pe Cel pe care Tu l-ai trimis, pe Iisus Hristos, fa-mă şi pe mine,
nevrednica roaba Ta, neputincioasa Ta ucenică, fiică şi moşteană a împărăţiei
Tale. Amin.
Scurtă analiză. Cuvântarea, deşi lungă şi imposibil de reprodus pentru vre
murile noastre, este remarcabilă din câteva puncte de vedere: face o admirabilă
comparaţie între răposata preoteasă, la vârsta de 80 de ani, şi Ana prooroeiţa, de
care vorbeşte Sf. evanghelist Luca (cap. II); partea parenetică este susţinută de un
număr impresionant de versete biblice, potrivit selectate; împleteşte în chip exem
plar viaţa răposatei cu învăţături moral-creştineşti, ca pildă de urmat pentru ascul-_
tători. Partea finală este tributară obiceiului destul de răspândit în Ardeal de a se
face iertăciuni faţă de-cei rămaşi, dar autorul procedează cu tact şi măsură, încât
ascultându-le nu se produce acea stânjeneală pe care, atunci când vorbitorul exa
gerează, o încearcă cei prezenţi52. Practic, cuvintele de rămas bun se preschimbă
discret în bune-slătuiri care pot fi primite fară nici un efort de voinţă de către
ascultători.
-k

Chiar dacă nu mai facem în continuare exemplificări efective de predici, suntem
datori măcar să menţionăm şi alte nume de predicatori importanţi care au lăsat
cuvântări scrise (ordinea este cronologică): Preotul Ioan Zoba din Vinţ (f d. 1689)53;
SamuiI Micit (1745-1806)54; Mitropolitul Veniamin Costadii (1768-1 846)55; Arhim.
Eufrosin Poteca (1788-1858)56; Arhiereul Neofit Scriban (1808-1884)57;
Mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873)58; Mitropolitul Silvestru NorariuAndrievici (1818-1895)59; Episcopul Melchisedec Ştefaneşcu (1823-1892)60.
52. în privinţa iertăciunilor, practică întâlnită. încă în prezent în Ardeal, vezi cap. "Problema
iertăciunilor", din teza'noastră de doctorat. Pareneza în slujirea pastoral-m ision ară a Bisericii, ms.
computerizat; la Biblioteca Facultăţii de Teologie din Bucureşti, cota 25/S2 23174. p. 132-137.
53. SicriuJ de Aur. C arte de propovedanie Ia m orţi, Sebeş, 1683 (conţine 15 predici funebre);
retip. de A. Goţia. Bucureşti. 1984. LXI+305 p.
54. Propovedanie sau învăţături Ia îngropăciunea oam enilor morţi, Blaj, 1784, 140 p. (ed. a Il-a,
Sibiu, 1842, 220 p.; reed. de I. Nicorescu, Arad, 1907; are, de asemenea, câteva traduceri omiletice din
Sfinţii Părinţi; C uvinte către norod zise (ale Sf. Vasile cel Mare), în 1805; O m ilii sau Cuvinte în
Evanghelia Sf. Ioan, ale Sf. Ioan Gură de Aur, 2 voi. (1787 şi 1791) etc.
55. Tipăreşte Chiriacodrom ionul lui Nichifor Theotoche, Neamţ, 1811; în manuscris: O m iliile
S f Ioan Gură d e Aur la Faptele Sfinţilor A postoli şi E pistolele pauline (7 voi.!).
56. Cuvinte panigh irice şi m ora/nice, Bucureşti, 1826. 367 p.: P redici şi cuvântări, edit. de
arhim. Veniamin Micle. Edit. Mt. Bistriţa, 1993, 128 p.
57. Cuvinte bisericeşti la diferite ocazii, Bucureşti. 1868. 362 p. (format mic).
58. Tipăreşte C hiriacodrom ionul lui Nichifor Theotoche, cu un adaos d e cuvântări pentru
sărbătorile dom neşti, Sibiu, 1855, 473 p.: de asemenea, Tălcuirea Evangheliilor în Dum inecile
învierii şi ale sărbătorilor, Sibiu, 1857. 206 p. (ed. Il-a. 1860).
59. Cuvântări bisericeşti p e toate druminicile şi sărbătorile de pe ste an, Cernăuţi. 1860, 329 p.
60. A tradus din 1. germană Şasezeci şi patru d e cuvinte sau predice ale S f Ioan H risostom ,
Bucureşti, 1883 (după K. J. Hefele).

MANUSCRISELE CU PREDICI
DE LA BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
Studiul de faţă n-ar fi.complet dacă nu am vorbi, fie şi pe scurt, despre nume
roasele manuscrise cu predici păstrate în diferite locuri, dintre care cele mai multe
la Biblioteca Academiei Române. Trebuie să remarcăm, însă, că până la această
dată literatura omiletică românească nu dispune de un studiu special consacrat ana
lizării manuscriselor cu predici de la această bibliotecă, care, şi din punctul de
vedere al manuscriselor este cea mai importantă din ţara noastră. Istoria predicii la
români, editată de diac. Gh. Comşa în anul 1921, este singura carte din mediul
ecleziastic care le oferă cu generozitate spaţiu, o dată cu o seamă de aprecieri şi co-mentarii6!. Istoriografia literară laică pomeneşte doar tangenţial despre existenţa
lor, ocupându-se mai mult de cărţile religioase publicate. Chiar şi tangenţial, însă,
ne bucură semnalarea lor, mai ales că s-a făcut în perioada comunistă, când re
feririle la importanţa operelor religioase într-o caile laică trebuie considerate un
eveniment, căci astfel de opere, se ştie, erau "filtrate" cu mult zel de cenzura acerbă
a slujbaşilor regimului dictatorial. Ca să exemplificăm, deschidem pentru început
volumul 1 din Istoria literaturii române, tipărită de Editura Academiei62, în care,
la capitolul "Literatura religioasă" din cadrul paragrafului "Literatura română în
limba slavonă", se vorbeşte cu destule detalii despre manuscrisele cu predici ale lui
Grigorie Ţamblac, rostite (sau numai scrise, se precizează în volumul din care
cităm) în Moldova în anii 1401-140463. Un al doilea reper bibliografic important,
pe care-1 evocăm în acest context, îl constituie Istoria literaturii române vechi, edi
tată sub îngri jirea cercetătorului Nicolae Cartojan64, care consacră o mare parte din
paginile ei literaturii religioase. Cu privire la menţionarea de manuscrise cu predici,
reţinem, bunăoară, comentariile făcute asupra unei cuvântări scrise de un diac
(dascăl) ardelean, originar din Feldru pe Someş, Bistriţa-Năsăud, cu numele
Toader. Este vorba de un "frumos cuvânt de înmormântare", rostit la prohodul
Jupânesei Ciogolea, în Calafendeşti - Moldova, în anul 163 965. Aprecierile lui N.
Cartojan asupra autorului acestui manuscris sunt foarte elogioase, considerându-1
"dascăl iscusit", calitate care explică, de altfel, de ce Toader Diacul a fost angajat
de către boierul moldovean Pătraşcu'Ciogolea "profesor pentru copiii săi"66.
61. Dăm câteva exemple: Manuscrisul preotului Grigore din Mâhaciu (localitate din valea Arieşului
- Apuseni); cuprinde o predică despre judecata din urmă, datând din anul 1583 (Gh. Comşa, op. cit., p.
21-22); Manuscrisul nr. 601, care cuprinde 31 de predici, datate în secolul al XEX-lea. provenind de la
Mănăstirea Dragomima - Suceava (Ibidem, p. 137); Manuscrisele călugărului Meletie din ţinutul
Făgăraşului, cu aprox. 30 de predici, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Ibidem, p. 151).
62. Bucureşti, 1970, sub redacţia acad. Al. Rosetti & colectiv.
63. Ibidem, p. 255.
,
.
.
64. Nicolae Cartojan, Istoria literaturii rom âne vechi, Editura "Minerva", Bucureşti, 1980.
65. Ibidem, p. 190-191. Acestui manuscris inedit, părintele profesor Al. Stan îi face un interesant
studiu (vezi supra, nota 9), considerându-1 "drept un document cert privind preocupările cărturarilor
noştri din secolul al XVII-lea de a alcătui o cuvântare bisericească de doliu, alegând cuvintele şi expre
siile cele mai potrivite şi care, circulând, împodobeau limba..."; Op. cit., p. 51-52. Manuscrisul este
semnalat de G. Ştrempel în Catalogul m anuscriselor româneşti, voi. I, Bucureşti, 1978, la nr. 167.
66. N. Cartojan, Op. cit., p. 190.
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. Pentm toate lucrările care includ manuscrise cu predici, autorii celor câtorva
repere bibliografice pomenite până acum, s-au documentat direct la Biblioteca
Academiei Române, fondul "Manuscrise", cercetarea lor fiind facilitată în primul
rând de cataloagele întocmite în acest scop, dintre care se remarcă îndeosebi cele
editate de I. Bianu67 şi G. Ştrempel, acesta din urmă fiind, de fapt, cel mai-recent
şi cel mai complet68. întrucât catalogul editat prin grija d-lui Ştrempel este, la ora
actuală, cel mai bun ghid la fondul cu manuscrise al bibliotecii, îl recomandăm tu
turor celor care intenţionează să facă muncă de cercetare în acest sector. Din pro
priile noastre analize, am constatat că cel puţin 75% dintre manuscrisele catalo
gate de G. Ştrempel au conţinut religios, dintre care aprox. 40% sunt omilii şi pre
dici, iar cele mai frecvente, aprox. 25%, sunt necrologurile, provenind îndeosebi
din Ardeal. Cele datate până în secolul al XlX-lea, inclusiv, sunt scrise cu carac
tere chirilice, dar nu foarte greu de citit. Textele cel mai greu descifrabile sunt cele
scrise în alfabetul de tranziţie de la chirilice la caracterele latine, datate aproxi
mativ la jumătatea secolului al XlX-lea. în sprijinul celor mai puţin iniţiaţi vin,
însă, specialiştii de la sala manuscriselor, specializaţi în literatură slavonă şi
română veche, care, cu multă pricepere şi generozitate, rezolvă eventualele po
ticniri ale începătorilor. Trebuie să mai facem precizarea că cele mai multe dintre
manuscrisele cu predici nu sunt de sine stătătoare, ci repartizate în dosare cu alte
scrieri, de aceea notarea foilor este obligatorie pentru identificare corectă. Aşeza
rea la un loc a manuscriselor diferite se numeşte "m iscelaneu", termen conven
ţional foarte des întrebuinţat în limbajul acestui compartiment al bibliotecii69.
Se pare că majoritatea predicilor din manuscrise sunt traduceri din limbile
slavonă şi greacă. Acest fapt nu trebuie să ne mire, pentm că, după opinia cerce
tătorului D. Russo, cele mai vechi monumente literare în limba română sunt tra
duceri din limba slavonă, care, la rândul lor, sunt traduse din limba greacă70.
Munca de cercetare asupra manuscriselor, în general, va trebui să includă, astfel,
şi preocuparea pentm a departaja traducerile de predicile originale.
A utorii m anuscriselor. Deşi pentru o mare parte a predicilor autorii sunt ne
cunoscuţi, avem totuşi indicii, unele directe altele indirecte, de la un număr apre
ciabil de manuscrise despre autori cunoscuţi cu numele. Trebuie să menţionăm,
însă, că termenul de "autor" nu presupune întotdeauna şi "paternitatea", întrucât
textele multor manuscrise aparţin unor autori nemenţionaţi, fie un Sfânt Părinte,
fie scriitorul unei cazanii, cărţi de predici etc. Astfel, cei care semnează unele ma
nuscrise sunt simpli copişti, alţii traducători, alţii cel mult co-autori, în sensul că
67. I. Bianu. C atalogu l m anuscriptelor rom âneşti, Bucureşti, 1907.
68. Gabriel Ştrempel. C atalogul m anuscriselor româneşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
voi. I-IV, Bucureşti. 1978. 1983, 1987. 1993. Menţionăm faptul că actualmente d-1. G. Ştrempel de
ţine funcţia de director al Bibliotecii Academiei Române.
’
69. Iată cum este încadrat, bunăoară, un panegiric, într-un astfel de "miscelaneu", în ins. cu nr.
2522: 1. Rînduiala hirotoniei episcopului; 2. Diferite rugăciuni; 3. Viaţa Sfântului Grigore
Decapolis; 4. Predici ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Clement episcopul şi n ecu n oscu te (subl. n.).
La punctul 4, rubrica "necunoscute" foile 173-185v, figurează, aşadar, un panegiric în cinstea Sfân
tului Nicolae... Vezi G. Ştrempel, Catalogul... v ol. II, ms. 2522.
70. D. Russo, E lenism ul în România, Bucureşti, 1921. p. 30-31; apud diac. Gh. Comşa, Op.
cit., p. 27.
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o dată cu traducerea sau transcrierea respectivă ei'au prelucrat textele, ori le-au
completat cu învăţături personale. De aceea, vorbind despre autori, trebuie să
acceptăm un sens mai larg al termenului, prin care înţelegem atât contribuţiile ori
ginale, cât şi osteneala traducerii, copierii etc. Cum era de aşteptat, în rândurile
lor întâlnim mulţi preoţi şi călugări. Spre exemplu, manuscrisul cu nr. 3181 (cu o
predică morală în versuri, datat 1802), la foaia nr. 38, poartă menţiunea "Acesta
au fost popa Gliganur din Reneta-Pogonici <Suceava>, lângă satul Fâlig. Acela e
manuscrisul lui de când au fost paroh în Buşag <Maramureş> ". "Popa...", aşadar
"preotul". Iar nume de călugări, inclusiv menţionarea treptei (ierodiacon, ieromo
nah, egumen etc.), întâlnim foarte des. Astfel, diac. Gh. Comşa analizează, bu
năoară, manuscrisul egumenului Ştefan de la Bistriţcj,:71, iar manuscrisul nr. 2318
din Catalogul lui G. Ştrempel72, la cazania pentru înălţarea Domnului, are urmă
toarea însemnare, pe fiecareTilă de la f. 52-59: "Scrisu-s-au întru această carte nu
mele robului lui Dumnezeu, Ştefan arhidiaconul Sfintei şi dumnezeeşti Mitropoliei
Bucureştilor, ca cine va citi să ştie că este a sfinţiei sale, ierodiaconul".
Foarte însemnată este, însă, contribuţia cântăreţilor, care semnează un mare
număr de manuscrise, cu apelativele "dascăl" şi "diac". Se ştie că până la înfiin
ţarea şcolilor teologice, seminarii şi facultăţi (secolul al XlX-lea) în multe paro
hii cântăreţii ştiau tot atâta caile cât şi preoţii, întrucât erau şi "dascăli" (adică în
văţători) în acele comunităţi, fiind absolvenţii ai aceloraşi şcoli, în general. Nu
este exclus, însă, ca pe alocuri dascălii să fi avut chiar mai multă carte decât preo
ţii. Aşa se explică faptul că în timp ce preoţii se ocupau cu precădere de săvârşirea
sfintelor slujbe, dascălii citeau la strană din Cazanie, din Vieţile Sfinţilor, sau din
alte surse pe care le aveau la îndemână. Cum cărţile tipărite erau destul de rare,
aceiaşi dascăli erau nevoiţi, alături de preoţi desigur, să copieze predici din cărţi
împrumutate* sau să le alcătuiască singuri. Aşa se face că un număr apreciabil dc
manuscrise poartă semnăturile dascălilor (diecilor, cum le zice în Ardeal). Ca să
ilustrăm cele afirmate, ne amintim mai întâi că am vorbit mai sus de necrologul
scris, de Toader Dascălul, cu prilejul morţii jupânesei Sofronia Ciogolea. Iată şi
alte exemple73: manuscrisul nr. 3509, care conţine cazanii şi omilii scrise în seco
lul al XVII-lea, la foaia 11J are următoarea însemnare: "Am scris eu multpăcătosul Ilie dascăl Aron Popovici această carte > din Ţâre Moldovei din Iaşi
vă leat Rojdestvo ITristovo 1697”; manuscrisul nr. 1365, care conţine o omilie te
matică, are la sfârşit, scrise pe verticală într-un spaţiu gol, următoarele cuvinte:
"Scris-am eu diac Munte meseaţă (luna n.n.) iulie în două dni (zile) v leat 1785".
Alteori, dascălii sunt intermediarii circulaţiei de manuscrise, cum este cazul ms.
nr. 1282, un miscelaneu religios, care cuprinde scrieri din anii 1801-1822. La foa
ia. 177, citim însemnarea: "Mulţămescmaiastre Miha, că ai dat această carte învă
ţătorul nostru Constantin Şerban şi de la el luat-o şi am prescris-o această istorie...".
Iată, aşadar, contribuţia atât de preţioasă pe tărâm omiletic românesc a
dascălilor (diecilor), ei fiind, de fapt, vrednicii urmaşi ai "didascalilor" din
71. Diac. Gh. Comşa, Op. cit., p. 83-84.
72. Voi. II, p. 243.
73. Numerele manuscriselor sunt preluate din Catalogul întocmit de G. Ştrempel. Sublinierile
ne aparţin.
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Biserica primară. Căci didascalii au fost slujitori harismatici ai cuvântului, despre
care pomeneşte Sfântul Apostol Pavel în prima epistolă către corinteni (XII, 28):
"Şi pe unii i-a pus Dumnezeu in Biserică: întâi apostoli, al doilea profeţi, al trei
lea învăţători {SiSăcncaĂoi subl. n.)", având misiunea de a catehiza pe candidaţii
la Botez, iar după aceea de a le explica învăţăturile creştine, de a-i întări în cre
dinţă, a-i pregăti în credinţă, a-i pregăti să se ferească de erezii etc., unii dintre ei
îndeplinind şi funcţia de cântăreţi bisericeşti. Despre rolul acestor didascali, stră
moşi nu doar pentru cântăreţii şi învăţătorii de mai târziu, ci şi pentru dăscălii de
teologie, regretatul profesor Teodor M. Popescu a scris un excepţional studiu, cel
mai important,'credem noi, în acest subiect: Primii didascali creştini74..
Exem plificare. M anuscrisul nr. 5408 (f. 45-46)75: Cuvânt pentru miloste
nie, Pentru Sozomen M ilostivul” (ilustrare pentru o predică tematică morală) sec. al XVIII-lea. Autor: Nicolae Olah, dascăl al Cerghidului Mare (pe Târnave):
Era oarecare om în Ierusalim, anume Sozomon, care mergea în mijlocul ce
tăţii; şi au întîmpinat pre uh sărac necăjit. Şi dezbrăcând de pre dînsul haina lui,
au dă aşa lui şi au mers în calea sa. Şi era într-o zi de secere, şi plecîndu-se ziua
spre seară şi dormind puţintel s-au aflat în oarecare casă minunată, întru care era
0 lumină mare şi de tot felini de pomi avînd poame cu bun miros şi lisă pleca ra
murile pînă Ia pămînt: şi păsări în multe chipuri cînta în vîrful acelora pre fr u 
moase cîntări cît se auziea glasul lor de pre pămînt pînă la ceriu şi pom ii se clătiea în slavă mare. Şi .aceasta văzhul el: au venit la dînsul un fam en oare carele,
şi au grăit lui, vino în urma mea, şi au venit Ia un turn cu aur acoperit. Şi pe fe
reastră au văzul alte uşi şi poliţi1(\foarte prea slăvite, şi înpodobite cu mărgă
ritare de mult preţ şi uitînduse Sozomon acolo, iată că au ieşit oameni cu aripi
din palatele acelea luminînd ca Soarele, aducînd-patru lăzi. Iară cînd au trecut
printre cele uşi minunate îngerii, au cunoscut Sozomon, că veniea către Dînsul:
şi au pus înaintea lui acele lăzi şi un puternic oare care îl aştepta să vie la Dînsul;
şi au văzut Sozomon, şi iată un bărbat frum os au ieşit dintre cele palate, şi au
venit către îngerii care ţinea acele lăzi, şi au zis lor, arătaţi acestui om ce lumină
1 se păzeşte lui, pentru că au miluit pe săracul, şi au deschie una din lăzile celei
din aur, şi au nînceput ai scoate’cămăşi şi dieadime împărăteşti şi le tindea grăind
Doamne Sozoamone plăcuţi acestea înaintea ochilor tăi; iară el au zis: Nu sînl
vrednic nici p e culme să le văz: Şi iau arătat lui pislriţă11 şi aurite, şi altele de
mult preţ, cu multe feliuri de podoabe, şi era numărul lor ca la o mie: Şi au grăit
74. Publicat în "Studii Teologice", nr. 2/1932, p.. 140-211; republicat de Editura Institutului
Biblic şi de Misiune a BOR în voi. Biserica şi cultura, Bucureşti, 1996, p. 214-233.
75. G. Ştrempel, C ataloagele m anuscriselor româneşti, Bucureşti, 1992, voi. IV, p. 292.
Transcrisă de Nicolae Ceruţa, M anuscrise de la Biblioteca A cadem iei Române, sec. XVII-XIX., Teză
de licenţă, alcătuită sub îndrumarea pr.lect. dr. Vasile Gordon, Bucureşti, 199.9, p. 63-67.
76. Rafturi, piese de mobilier.
77. P estriţe . adică "cu multe culori".
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lui: cela ce clă săracului însuşi va lua şi viaţa de veci va moşteni. Grăituieau lui
îngem l cela ce poruncea: ţie zic Sozomoane, iată cîte bunătăţi {am gătit pentru o
haină cu care Mai îmbrăcat, văzîndumă că sînt gol. Mergi dară şi fa aşişdereaş şi
ţie se va plăti însutit. Şi au răspuns Sozomon fiin d cuprins de fric ă şi de bucurie,
Domnul Mieu; dară aşa iaste celor ce fa c milostenie săracilor, şi au zis: aşa iaste:
că tot cela ce fa ce milostenie, însutit ea, şi viaţa de veci moşteneşte. Şi aceastaş
zic: să nu te căeşti pentru milostenie, nici să înfruntezi săracul cînd îi dai ceva,
ca nu în loc de plată să iai îndoită lipsă. Şi acestea auzind Sozomon deşteptîndusă din somn, să mira întru sine de înfricoşata vedenie ce se facusă. Şi sculîndusă din pat au zis: De miau grăit aşa Domnul Meu, şi altă haină voi da săracu
lui. Şi în cealaltă noapte aceeaş vedenie au văzut şi adoua zi sculîndusă au îm
părţit.toată avuţia sa săracilor, şi s-au lepădat de lume, şi s-au fă cu t călugăr mi
nunat, în slava Dumnezeului nostru. Amin.
Scurtă analiză. Fragmentul acestui manuscris nu este o cuvântare propriuzisă, ci un material ilustrativ pentru o predică tematică morală despre virtutea mi
losteniei, sugerându-ni-se în partea finală că poate fi rostită mai ales în mediul
monahal. Pe lângă istorioara în sine, autorul notează totuşi câteva sfaturi morale,
ca de exemplu "să nu te căeşti pentru milostenie, nici să înfruntezi săracul cînd îi dai
ceva, ca nu în loc de plată să iai îndoită lipsă", sau "tot cela ce face milostenie,
însutit ea, şi viaţa de veci moşteneşte...".
Aspectul cel mai remarcabil în legătură cu acest manuscris şi care ne-a deter
minat să-l includem în studiul de faţă, este apartenenţa unui autor din rândurile
cântăreţilor bisericeşti, anume lui "Nicolae Olah, dascăl al Cerghidului Mare",
fapt care demonstrează rolul didactic al acestei trepte"slujitoare avut odinioară în
bisericile noastre, într-o vreme în care cântăreţii erau şi învăţători ai satelor.
*
Importanţa deosebită a manuscriselor reclamă, aşadar, o transcriere şi tipărire
a lor, dacă nu în totalitate, măcar selectivă. însă, până la împlinirea acestui de
ziderat, care să permită apoi o evaluare obiectivă, sugerăm continuarea cerce
tărilor parţiale, care se pot materializa în alcătuirea mai multor teze de licenţă, aşa
cum au procedat deja câţiva dintre absolvenţii noştri78 şi chiar a unei teze de doc
torat, după cum întâlnim exemple din spaţiul altor domenii79.
78. Este vorba de trei absolvenţi ai promoţiei 1999: Marcel Dodul, Nicolae Ceruţa şi Augustin
Păunoiu. Tezele poartă acelaşi titlu (M anuscrise de la Biblioteca A cadem iei Române, sec. XVIIXIX), dar conţin predici diferite. Fiecare dintre autori au inclus în teză câte 10 predici transliterate, o
dată cu reproducerea xeroxată a foilor originale.
79. A se vedea, bunăoară, Diac. asist. Nicu Moldoveanu, Izvoare ale cântării p sa ltic e în
B iserica O rtodoxă Română - M anuscrise m uzicale vechi bizantine din Rom ânia, greceşti, rom â
neşti ş i rom âno-greceşti până la începuturile secolului al XlX -lea, Teză de doctorat, în BOR, an
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CONCLUZII
Chiar dacă studiul omiletic de faţă nu a inclus prea multe repere, sperăm că
cele prezentate au fost suficiente pentru a ne convinge de râvna şi hărnicia înainta
şilor noştri predicatori. Este adevărat că multe dintre predicile tipărite reprezintă
traduceri ale unor predicatori străini (la fel este cazul cu majoritatea manuscriselor
de la Biblioteca Academiei Române), dar suntem convinşi că rostirea lor s-a adap
tat permanent la înţelegerea şi nevoile ascultătorilor autohtoni. Socotim, de aceea,
\c ă orice predicator român conştiincios trebuie să cunoască şi să valorifice, fie şi
parţial, aceste osteneli omiletice, care pot fi deosebit de utile pentru slujirea Am
vonului, sub raportul conţinutului, al tematicii, al strategiei redactării, al stilului şi,
pe alocuri, chiar al limbajului. Studierea cărţilor şi manuscriselor cu predici
reprezintă, în plus, un îndemn pentru noi, cei de azi, de a scrie şi a publica măcar
câte o predică pentru fiecare duminică şi sărbătoare, la care să adăugăm, desigur,
pareneze pentru slujbele ocazionale. Dacă ei au scris şi tipărit în condiţii foarte
grele, cu, mijloace adesea rudimentare, noi cu atât mai mult, ţinând seama că
- beneficiem acum de condiţii moderne, care nu solicită alt efort decât cel al
bunăvoinţei.
Preot lect. dr. VASILE GORDON
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C R O N I C Ă
‘ • AGENDA DE LUCRU
A PREA FERICITULUI PĂRINTE TEOCTIST,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE,
PE PERIOADA 1 IANUARIE - 30 IUNIE 2001
Luni, 1 ianuarie: A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală şi a rostit'
cuvânt de învăţătură la prăznuirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare; A parti
cipa*! la Concertul de colinde şi cântări praznicale susţinut de Corala Sfântu
lui Andrei a preoţilor din Capitală, desfăşurat în Aula Palatului Patriarhiei
Române şi a primit urările preoţimii din Capitală, cu ocazia Anului Nou
2001, adresând cuvânt de binecuvântare;
Joi, 4 ianuarie: A primit felicitările preoţimii Capitalei, ale părinţilor consilieri
de la Administraţia Patriarhală şi Arhiepiscopia Bucureştilor, ale unor per
sonalităţi ale vieţii publice din ţara noastră, la prăznuirea Sfântului Cuvios
Părinte Teoctist; A primit pe dl. Răzvan Teodorescu, Ministrul Culturii şi
Cultelor şi dl. Laurenţiu Tăiiase, Secretar de Stat la Secretariatul de Stat
pentru Culte;
Sâmbătă, 6 ianuarie: A săvârşit Slujba de sfinţire a Apei la Catedrala Patriarhală
şi a rostit cuvânt de învăţătură;
Luni, 8 ianuarie: A primit pe dl. Mihail Moroşanu, pictor bisericesc;
Miercuri, 10 ianuarie: A primit pe I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei înaintea
plecării la Istanbul, Turcia, în vederea instalării P.C. Pr. Silviu State ca preot
al parohiei ortodoxe române din acest oraş; De asemenea a mai primit pe
I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, şi pe P.S. Episcop Galaction al Alex
andriei şi Teleormanului, precum şi pe P.C. Pr. Costică Popa de la Parohia
ortodoxă română din Caracas, Venezuela. în aceeaşi zi, P. I7, Sa a mai primit
pe dl. AU Bilginoglu, Inspector general al organizaţiei "Lumina - Instituţii de
învăţământ", dl. Fatih Goktas, Directorul Liceului Internaţional de Informa
tică Bucureşti, dl. Metin Centiner, Directorul Şcolii Generale Internaţionale
din Bucureşti, d-na Veronica Jianu, Director adjunct*al Liceului Interna
ţional de Informatică din Bucureşti şi dl. prof Bila! Kaya, însoţiţi de un grup
de elevi ai liceului, premianţi ai Olimpiadelor internaţionale; A prezidat şe
dinţa de luciu a Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc;
Joi, 11 ianuarie: A primit pe d-na Ana Maria Şireteanu, Director al Canalului
Radio România Cultural al Societăţii Române de Radiodifuziune. în aceeaşi
zi a primit pe P. Cuv. Arhim. Filaret, Stareţul Mănăstirii Sfântul Atanasie din
Peloponez, Grecia, căruia i-a acordat "Crucea Patriarhală";
Vineri, 12 ianuarie: A primit pe dl. Adrian Baicu, teolog, SUA; pe P.C. Pr. Mircea
. Corpodean de la Parohia ortodoxă română din Johannesburg, Africa de Sud;
pe P.C. Pr. Marius Pop de la.Parohia ortodoxă română din Lisabona, Por-
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lugalia. In aceeaşi zi a primit pe dl. Prof. univ. dr. Victor Crăciun, Preşe
dintele Ligii Culturale pentru unitatea românilor ele pretutindeni, cu invita
ţia de a participa la manifestările prilejuite de aniversarea naşterii poetului
Mihai Eminescu; A participat la acţiunea socială organizată de Sectorul de
caritate al Patriarhiei Române Diaconia - în colaborare cu postul de televi
ziune Antena 1, la Palatul Patriarhiei, oferind daruri copiilor şi adresându-le
cuvânt de binecuvântare;
Dum inică, 14 ianuarie: A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală şi a
hirotonit preot pe P.C. Diac. lect. univ. Liviu Stoina, pe seama parohiei
Sfântul Vasile - Polona, Protoieria II Capitală;
Luni, 15 ianuarie: A primit pe I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei; A participat în
Aula Academiei Române la Sesiunea omagială consacrată încheierii Anului
Eminescu şi a împlinirii a 151 de ani de la naşterea poetului.
M arţi, 16 ianuarie: A primit pe P.S. Episcop Casian al Dunării de Jos, întors de
la Parlamentul Europei de la Strasbourg, unde a participat la Reuniunea pre
gătitoare a celei de-a V-a întruniri de dialog dintre Bisericile Ortodoxe şi
Partidul Popular European din Parlamentul Europei;
M iercuri, 17 ianuarie: A primit pe E. S. Mons. Vincenzo Paglia, Episcop romanocatolic de Terni, Narni şi Amelia, Asistent pe probleme religioase al
Comunităţii San Egidio şi Preşedintele întrunirilor Internaţionale Oameni şi
Religii, şi pe dl. dr. Alherto Quattrucci, Secretar general al Comunităţii San
Egidio, în legătură cu unele aspecte noi ale dialogului dintre Ortodoxie şi
Catolicism ;J
Joi, 18 ianuarie: A primit pe dl. conf. univ. dr. Gheorghe Anghelescu de la Facul• ta.tea.de Teologie a Universităţii din Craiova;
Vineri, 19 ianuarie: A primit pe P. Cuv. Monahie Mina Badila, Stareţa Mănăstirii
Sfânta Cruce din Oradea, cu invitaţia de a participa la târnosirea noii biserici
a mănăstirii;
Sâm bătă, 21 ianuarie: A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală, a ros
tit cuvânt de învăţătură la Duminica a XXXII-a după Rusalii, a lui Zaheu,
amintind de victimele urii de rasă din 1941;
Luni, 22 ianuarie: A primit pe P,S. Episcop Casian al Dunării de Jos, în legătură
cu volumul şi albumul jubiliar dedicat celor 2000 de ani de creştinism în ţara
noastră. în aceeaşi zi a primit pe P. Cuv. Arhim. Mihail Vizvinis, de la Parohia
ortodoxă greacă de la Pretoria, Alrica de Sud, şi pe dl. prof. univ. dr.
Gheorgheos Paisaros de la Facultatea de Teologie a Universităţii din Atena,
cărora Prea Fericirea Sa le-a acordat distincţia "Crucea p a t r i a r h a l ă De
asemenea P.F. Sa a mai primit un grup de credincioşi din parohia Bichigiu,
judeţul Bistriţa-Năsăud, cu invitaţia de a participa la târnosirea noii biserici
parohiale;
M arţi, 23 ianuarie: A prezidat şedinţa de lucru a Adunării eparhiale a'Arhiepis
copiei Bucureştilor;
M iercuri, 24 ianuarie: A primit pe rând pe I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei; pe I.P.S. Mitropolit Petru al Basarabiei; pe I.P.S. Arhiepiscop
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Nifon al Târgoviştei; pe dl. AurelSavin, în legătură cu organizarea pomenirii
Prof. univ. dr. Ioan Sayin, cu sprijinul Facultăţii de Teologie din Bucureşti,
unde a fost profesor; In aceeaşi zi a mai primit pe dl. prof. Ion Călinescu,
Preşedintele Organizaţiei Naţionale Cercetaţii României şi pe dl. prof.
Marcian Bleahii, Preşedinte de onoare, în legătură cu întrunirea Comitetului
mondial DESMOS (Organizaţia Mondială a Cercetaţilor Ortodocşi);
Joi, 25 ianuarie: A primit pe dl. pastor prof. univ. dr. Zoltan Albu, Parohul Bi
sericii Reformate din Bucureşti, precum şi pe dl. Laurenţiu Tăinase, Secretar
de Stat la Secretariatul de Stat pentru Culte; în aceeaşi zi a primit pe P.C. Pr.
Stanei Hogea, Vicar administrativ al Arhiepiscopiei Tomisului, cu lucrările
curente ale eparhiei; A asistat la rugăciunea comună săvârşită în Catedrala
patriarhala, cu ocazia Săptămânii de rugăciune pentru unitate creştină şi a
adresat cuvânt frăţesc reprezentanţilor Bisericilor creştine prezenţi. S-a în
treţinut cu aceştia, cu membri ai Corpului diplomatic acreditat la Bucureşti*
cu personalităţi din ţară, în cadrul unei recepţii care a avut loc la Palatul Pa
triarhiei Române;
Vineri, 26 ianuarie: A primit pe dl. 'George Apostolou, doctor în Teologie al Fa
cultăţii de Teologie a Universităţii din Bucureşti; în aceeaşi zi a primit pe dl.
dr. - Şerb an Mihăileanu, membru al Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române pentm Europa Occidentală şi Meridională;
Luni, 29 ianuarie: A primit pe d-na Minodora Luca, Primarul comunei Băişoara,
judeţul Cluj, cu invitaţia de a participa la târnosirea noii biserici din această
^
localitate; De asemenea a mai primit pe P. Cuv. Arhim. Melchisedec Velnic,
Stareţul Mănăstirii Putna, în legătură cu pictarea bisericii;#
M arţi, 30 ianuarie: A participat în Aula Palatului Patriarhiei Române la progra
mul festiv organizat de Facultatea de Teologie a Universităţii din Bucureşti,
cu prilejul prăznuirii ocrotitorilor duhovniceşti ai învăţământului teologic,
Sfinţii Trei Ierarhi. După prelegerea festivă "Patriarhul Justinian şi învăţă
mântul teologic", susţinută de P.C. Diac. prof. univ. dr. Petre David şi con
certul prezentat de corul facultăţii, a adresat cuvânt de preţuire şi binecuvân. tare cadrelor didactice şi studenţilor;
în prezenţa a numeroşi credincioşi şi personalităţi ale vieţii publice, a pus
piatra de temelie a Aşezământului social de pe lângă Parohia Sfântul Ilie Rahova. A adresat cuvânt de binecuvântare tuturor celor prezenţi. în aceeaşi
zi a prezidat festivitatea de la Palatul Patriarhiei Române prilejuită de lan
sarea site-ului Arhiepiscopiei Bucureştilor, apreciind, în alocuţiunea rostită
cu acest prilej, strădaniile tuturor colaboratorilor;
M iercuri, 31 ianuarie: A primit pe dl. Guy Tozzoli, Preşedintele World Trade
Center Association şi dl; Bryan Montgomery Chairman-u\ Asociaţiei, înso
ţiţi de dl. dr. Napoleon Pop, Directorul general al WTC Bucureşti, în legătură
cu organizarea la Bucureşti a întâlnirii Regionale Europene -2001 a WTCs din
Europa de Sud-Est şi de Vest; în aceeaşi zi a primit pe P.C. pr. prof Grigore
Diaconu, Directorul Seminarului teologic din Botoşani;
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A plecat spre Constanţa în vederea prezidării şedinţei de lucru a Adunării
eparhiale a Arhiepiscopiei Tomisului. A vizitat Schitul Sfânta Maria Techirghiol şi a prezidat, în cancelaria eparhială, şedinţa de lucru a Consiliului epar
hial;
Joi, 1 februarie: A prezidat şedinţa de lucru a Adunării eparhiale a Arhiepis
copiei Tomisului; A primit pe dl. Petre Chirobocea, Prefectul judeţului Con
stanţa şi pe dl. Stelian Duţu, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa,
în cursul după-amiezii a revenit în Capitală.
Sâm bătă, 3 februarie: A deschis şi prezidat Seminarul "Violenţa familială.
Cauze. Consecinţe. Remedii", desfăşurat la Palatul Patriarhiei Române şi
organizat de Patriarhia Română, Preşedinţia României şi Prima Tv. A acordat
cu acest prilej interviuri posturilor de radio şi televiziune prezente;
Dum inică, 4 februarie: A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală şi a
rostit cuvânt de învăţătură la Duminica vameşului şi fariseului;
Luni, 5 februarie: A primit pe I.P.S. loan Robu, Arhiepiscop romano-catolic de
Bucureşti şi pe dl. General de divizie dr. ing. Ion Sima, Secretar de stat, Di
rectorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, venit împreună cu dl. Ge
neral de brigadă Ion Mavrodin, Subsecretar de stat, Prim adjunct al Directo
rului;
M arţi, 6 februarie: A acordat un interviu Agenţiei de presă Rompres în legătură
cu aniversarea a 86 de ani de viaţă. A primit pe I.P.S. Mitropolit Teofan al Ol
teniei, pe I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi Clujului,
pe P.S. Galaction al Alexandriei şi Teleormanului. în aceeaşi zi a primit pe dl.
Adrian Năstase, Prim-Ministru al Guvernului României;
M iercuri, 7 februarie: A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală. Din
soborul arhieresc au făcut parte: I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bu
covinei, I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei, P.S. Episcop Gherasim al Râm
nicului, P.S. Episcop Epifanie al Buzăului, P.S. Episcop Casian al Dunării de
Jos, P.S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor, P.S. Episcop\Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria şi P.S. Teodosie Snagoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. A mulţumit felicitărilor
adresate, în numele membrilor Sfântului Sinod, preoţilor şi credincioşilor
din ţară, de către I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinci, cu oca
zia aniversării a 86 de ani de viaţă. La Reşedinţa Patriarhală a primit felici
tările adresate cu acest prilej de către numeroase personalităţi ale vieţii pu
blice, ierarhi, preoţi şi credincioşi. în cursul după-amiezii a fost prezent în
mijlocul bătrânilor de la Căminul-spital Radu Vodă, eu care a luat cina,
având discuţii cu aceştia şi adresându-le cuvânt de binecuvântare; .
Joi, 8 feb ru arie: A primit pe I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Ţârgoviştei; pe P.S.
Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor; în aceeaşi zi a primit pe d-na
Ana Maria Şireteanu, Director al canalului Radio România M uzicaT a
Societăţii Române de Radiodifuziune şi pe dl. Prof. univ. dr. Victor Crăciun,
Preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni şi pe
16- B. O. R. 1-6/2001
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dl. ing. D om Vecerdia, în legătură cu festivităţile de omagiere a poetului na
ţional Mihail Eminescu, organizate de ligă;
Vineri, 9 februarie: A primit pe E.S. d-na D om Grosomanidou, Ambasadorul
Republicii Elene în România, în vizita de prezentare lâ începutul misiunii di
plomatice în ţara noastră; pe dl. Vaier Dorneanu, Preşedintele Camerei depu
taţilor; pe P.S. Episcop Ca linie al Argeşului şi Muscelului; pe dl. Nicholas
Chakos, Directorul pentru România al Organizaţiei internaţionale pentru
caritate creştină ortodoxă cu invitaţia ca Prea Fericitul Părinte Patriarh să
participe la inaugurarea Centrului social pentru tineret din Municipiul
Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud;
Sâmbătă, 10 februarie: A primit pe dl. Ion Munteanu, Director al Direcţiei pentru
protocol a Camerei deputaţilor; A asistat la Mănăstirea Cernica la Sfânta Li
turghie şi la'Slujba de pomenire a arhiereului Roman lalomiţeanul, fost Epis
cop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la 7 ani de la trecerea la cele veşnice;
Duminică, 11 februarie: A'săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală şi a
rostit cuvânt de învăţătură la Duminica Fiului risipitor;
Luni, 12 februarie: A primit pe P. Cuv. Monahie lerusalima Ghibu, Stareţa
Mănăstirii Rămeţ, jud. Alba; A prezidat şedinţa de lucru a Consiliului Na
ţional Bisericesc care a analizat activitatea Sectoarelor Administraţiei Pa
triarhale în cursul anului 2000;
Marţi, 13 februarie: A prezidat şedinţa de lucru a Consiliului Naţional Bisericesc;
Miercuri, 14 februarie: A primit pe I.P.S. Leo, Mitropolit de Helsinki (Biserica
Finlandei); în aceeaşi zi a primit pe P. Cuv. Arhim. Dr. Zareh Baronian, Vicarul Eparhiei armene din România; pe dl. Dan Niculescu, Preşedintele Fun
daţiei culturale "Identitatea românească" şi dl. Sorin Luţescu; pe dl. col.
.Constantin Condrea, Locţiitorul Comandantului Şcolii Naţionale de Poliţie
”Vasile Lascăr” din Câmpina şi pe P. C. Pr. Co'stică Dumitru, Protoiereu de
Câmpina, în legătură cu sfinţirea capelei înălţate în incinta şcolii; A acordat
un interviu pentru emisiunea "Cuvânt şi suflet" a Canalului Radio România
Actualităfi, pe.ntru Canalul Radio România Internaţional şi pentru
"Fonoteca de aur", în legătură cu aniversarea a 100 de ani de la naşterea Pa
triarhului Justinian Marina;
Joi, 15 februarie: A prezidat şedinţa de lucru a Consiliului eparhial al Arhiepis
copiei Bucureştilor; A primit pe E. S. Mons. Jean-Claude Perisset, Nunţiu
apostolic în România; De asemenea a primit pe dl. Mircea Cosma, Preşedin
tele Consiliului Judeţean Prahova şi Preşedinte al Fundaţiei Mihai Viteazul,
dl. Dumitru Tapordea, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi
Prea Cucernicii Părinţi Protoierei din judeţul Prahova, cu propunerea canonizării
Voievodului Mihai Viteazul; şi pe dl. prof. univ. dr. Radu Florescu şi pe dl.
Sebastian Duicu.
Vineri, 16 februarie: A primit pe P. C. Pr. Georgios Apostolikidis, Capelanul
Statului Major al Forţelor Terestre din Republica Elenă, căruia i-a acordat
distincţia "Crucea Patriarhală"; De asemenea, în aceeaşi zi a mai primit pe
Rev. Stephen Hugh, Capelanul Bisericii Anglicane din Bucureşti, precum şi
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pe Membrii Comitetului Mondial al DESMOS şi conducerea Organizaţiei
naţionale "Cercetaşii României", formată din dl. prof. Ion Călinescu, Pre
şedinte, şi dl. Senator Marcian Bleahii, Preşedinte de onoare, în legătură cu
activitatea "Organizaţiei Mondiale a Mişcării SCOUT" şi cu organizarea în
România a întâlnirii Comitetului mondial;
Sâm bătă, 17 febru arie: A primit pe I.P.S. Arhiepiscop Victorin al Arhiepiscopiei*
Ortodoxe Române din America şi Canada - însoţit de P. Cuv. Arhim. mitrofor
Vasile Vasilachi, Vicarul eparhiei - venit să participe la şedinţa Sfântului
Sinod;
Dum inică, 18 februarie: A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală
împreună cu l.P.S. Mitropolit Leo de Helsinki (Biserica Filandei). După
cuvântul de învăţătură la Duminica înfricoşatei Judecăţi a prezentat credin
cioşilor pe înalt Prea Sfinţia Sa şi i-a dăruit un engolpion. A dăruit, de aseme
nea, însoţitorului înalt Prea Sfinţiei Sale, P. C. Pr. Ioan Durac, distincţia
"Crucea Patriarhală"; în aceeaşi zi a primit pe I.P.S. Mitropolit Serafim al
Germaniei, I.P.S. Arhiepiscop Victorin al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române
din America şi Canada, pe alţi ierarhi veniţi pentru şedinţa de lucru a Sfântu
lui Sinod;
Luni, 19 februarie: A prezidat şedinţele de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române şi Sinodului Permanent; A asitat la Slujba de pomenire a
sculptorului Constantin Brâncuşi, săvârşită în Catedrala Patriarhală de P. S.
Episcop Vicar Teodosie Snagoveanul, cu ocazia aniversării a 125 de ani de
la naştere;
M arţi, 20 feb ru arie: A prezidat şedinţele de lucru ale Sinodului Permanent;
M iercuri, 21 fe b ru a rie A prezidat şedinţele de lucru ale Adunării Naţionale B i 
sericeşti şi Colegiului Electoral Bisericesc care a ales pe noul Arhiepiscop al
Tomisului în persoana P.S. Episcop Vicar Teodosie Snagoveanul; A participat
în Aula Patriarhiei Române, în prezenţa a numeroase personalităţi ale vieţii
publice, ierarhi, preoţi şi credincioşi, la Sesiunea solemnă prilejuită de
aniversarea a 100 de ani de la naşterea Patriarhului Justinian Marina, în care
a fost audiată Conferinţa susţinută de I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al
Clujului şi a fost prezentat un film documentar înfăţişând aspecte din activi
tatea bisericească din vremea celui de-al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române;
Joi, 22 februarie: A binecuvântat agapa de pomenire a Patriarhului Justinian la
care au participat ierarhi, colaboratori de la Administraţia Patriarhală şi
'Arhiepiscopia Bucureştilor, rude ale celui pomenit; A prezidat şi închis şe
dinţa de lucru a Sfântului Sinod;
Vineri, 23 februarie: A primit pe P. C. Arhid. Prof. univ. dr. Constantin Voicu,
Decanul Facultăţii de Teologie a Universăţii din Oradea; în aceeaşi zi a
primit pe dl. Adrian Nastase, Prim Ministru al Guvernului României. La dis
cuţii au participat: I.P.S: Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, I.P.S.
Mitropolit Teofan al Olteniei, I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, P.S.
Episcop Gherasim al Râmnicului, P.S. Episcop Teodosie, Arhiepiscop ales al
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Tomisului şi PS. Episcop Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul; De aseme
nea, a primit pe Excelenţa Sa, dl. James Rosapepe, Ambasadorul S.U.A. la
Bucureşti, la încheierea misiunii diplomatice în ţara noastră;
Sâmbătă, 24 februarie: A participat, însoţit de PS. Episcop Calinic al Argeşului
şi Muscelului şi de PS. Episcop Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, la
vernisajul expoziţiei "Artă sacră. Restaurare şi creaţie", desfăşurat la Galeria
"Apolo" a Teatrului Naţional Bucureşti şi a adresat participanţilor cuvânt
ocazional în legătură cu teologia icoanei, cu necesitatea păstrării stilului şi
misiunea atât de importantă a restaurărilor; A acordat un interviu d-lni
Jiirgen Herikel de la Uniunea Ziariştilor din Germania;
Duminică, 25 februarie: A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală şi a
rostit cuvânt de învăţătură la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai;
Luni, 26 februarie: A primit pe dl. Sebastian Duicu, Cercetător ştiinţific la M u
zeul Naţional Cotroceni, pe dl. col. Ion Tătaru, din partea Comandamentului
Protecţiei Civile cu invitaţia de a participa la Simpozionul dedicat "Zilei Pro
tecţiei Civile"; în aceeaşi zi a primit pe l.P.S. Arhiepiscop în retragere Victorin
şi P. Cuv. Arhim. mitrofor Vasile Vasilachi, înaintea plecării în Statele Unite,
în legătură cu aplicarea hotărârilor Sfântului Sinod;
Marţi, 27 februarie: A primit pe l.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei;
Miercuri, 28 februarie: A primit pe dl. Egor Stroev, Preşedintele Consiliului
Adunării Federale a Federaţiei Ruse, însoţit de dl. Nidolae Văcăroiu, Preşe
dintele Senatului României; în aceeaşi zi a mai primit pe dl. Vasile Deac, Pri
mam 1 comunei Bogdana, Judeţul Maramureş, şi pe P. C. Pr. Dr.' Gheorghe
Petraru de Ia Iaşi.
Joi, 1 martie: A primit pe E.S. dl. Jeronimo Moscardo, Ambasadorul Republicii
Federative a Braziliei, cu invitaţia participării la Seminarul internaţional
"America latină şi România la început de mileniu - Rolul diplomaţiei cultu
rale"; pe d-na Teodora Păunescu Tuca, artist liric, cu invitaţia de a participa
la lansarea CD-ului "Veniţi creştini la rugăciune"; în aceeaşi zi a primit pe
dl. Nicholas Chakos, Directorul pentru România al Organizaţiei interna
ţionale pentru caritate creştină ortodoxă, împreună cu părinţii*, cetăţeni ame
ricani de origine greacă, aflaţi în vizită în ţara noastră; De asemenea a mai
primit pe dl. Vasile Molan, Secretar de Stat la Ministerul Educaţiei
Naţionale, d-na Olimpia Mateescu, Inspector Şcolar general, d-na Arhit. Ada
Gheorghievici, Şef de proiect şi PC. Diac. prof. Aurel Mihai, Directorul
• Seminarului teologic liceal din Bucureşti, în legătură cu construirea noii
clădiri a seminalului;
Vineri, 2 martie: A primit pe l.P.S. Arhiepiscop Io sif Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române pentru Europa Occidentală;
•
Duminică, 4 martie - Dum inica Ortodoxiei: A săvârşit Sfânta Liturghie în
Catedrala Patriarhală, rostind cuvânt de învăţătură şi îndemnând la con
tribuţia materială a fiecărui credincios pentru sprijinirea Fondului Central
Misionar al Bisericii;
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Luni, 5 m artie: A primit pe dl. Radu Ciuceanu, Preşedintele Institutului Român
pentru Studiul Totalitarismului, şi'p e P. Cuv. Arhim. Melchisedec Velnic,
Stareţul Mănăstirii Putna, în legătură eu pictarea bisericii mănăstirii;
M arţi, 5 niartie: A primit pe I.PS. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei,
înaintea plecării la Geneva, Elveţia, pentru a participa la lucrările Prezidiului
Conferinţei Bisericilor Europene; în cursul după-amiezii a primit pe dl.
Iidzvan Teodorescu, Ministrul Culturii şi Cultelor, în legătură cu proiectele
de perspectivă ale Bisericii Ortodoxe Române;
M iercuri, 7 m artie: A primit pe I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, înaintea
plecării la Geneva pentru a participa la lucrările Comitetului restrâns al
Comisiei speciale privind participarea ortodocşilor la Mişcarea ecumenică;
în aceeaşi zi a primit pe dl. Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale
a României, şi pe dl. Gabriel Micii, fostul Ambasador al României în Cipru;
Joi, 8'm artie: A primit pe dl. Dumitru D. Ifrim, scriitor, şi pe dl. Viorel Badea şi
dl. Iurie Roşea, membru al Parlamentului de la Chişinău; A binecuvântat pe
angajatele Administraţiei Patriarhale şi Arhiepiscopiei Bucureştilor, adresându-le cuvânt de învăţătură; A prezidat, la Reşedinţa Patriarhală, şedinţa
de lucru a Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului,
privind lucrările administrative curente;
Vineri, 9 m artie: A primit pe dl. loannis Raptakis, Consulul general al Republicii
Elene în România, împreună cu soţia, în vizita de prezentare la începutul mi
siunii diplomatice în ţara noastră;
Sâm bătă, 10 m artie: A primit delegaţia conducerii Serviciului de Telecomu
nicaţii Speciale condusă de dl. Ion Sima, Secretar de Stat, Directorul acestui
Serviciu; în aceeaşi zi a primit pe P. C. Pr. Prof. dr. John Breck;
Dum inică, 11 m artie: A săvârşit Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Elefterie din
Bucureşti şi a rostit cuvânt de învăţătură la Duminica a Il-a a Postului Mare;
Luni, 12 m artie: A primit pe dl. prof. univ. dr. Victor Crăciun, Preşedintele Ligii
culturale pentru unitatea românilor de pretutindeni;
M arţi, 13 m artie: A primit pe E. S. dl. Jean-Claude Joseph, Ambasadorul
Elveţiei la Bucureşti, în vizită de rămas bun la încheierea misiunii în ţara
noastră, şi pe E. S. Ioan Robu, Arhiepiscop romano-eatolic de Bucureşti în
legătură cu organizarea în luna mai la Bucureşti a Congresului cu tema
"Familia şi viaţa"; în aceeaşi zi a mai primit pe I.P.S. Arhiepiscop Nifon al
Târgoviştei şi pe dl. drd. Radu Preda; în cursul după-amiezii: delegaţia Mi
nisterului de externe al Republicii Elene,' condusă de d-na Elisavet Papazoi,
Ministru supleant;
M iercuri, 14 m artie: A primit pe E.S. d-na Irinyi Comaroschy, Ambasadorul
României la Varşovia; De asemenea a mai primit pe d-na Prof. Maria
Pătraşcu-Brâncuşi, nepoata sculptorului Constantin Brâncuşi, în legătură cu
pomenirea prilejuită de aniversarea a 125 de ani de la naştere, şi pe P. Cuv.
Protos Juvenalie Ionaşcu de la Parohia ortodoxă română din Roma, Italia;
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Joi, 15 m artie: A primit pe d-na Prof. univ. dr. Viorica Moisiuc şi dl. Prof. univ.
dr. Gelku Maksutovici, în legătură cu organizarea unui simpozion dedicat
personalităţii voievodului Mihai Viteazul;
Vineri, 16 m artie: A primit pe PC. Pr. State Silviu de la Parohia ortodoxă română
din Istanbul, Turcia, în legătură cu problemele administrative ale acestei pa
rohii nou înfiinţate;
S âm bătă, 17 - dum inică, 18 m artie: însoţit de PS. Episcop Vicar Patriarhal
Vincenţiu Ploieşteanul, a participat la festivităţile prilejuite de aniversarea a
80 de ani de viaţă a I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului. întâmpinat la
Aeroportul din Cluj-Napoca de către înalt Prea Sfinţia Sa şi după un popas
la Reşedinţa arhiepiscopală, Prea Fericitul Părinte Patriarh a fost^nvitat să
participe, împreună cu ierarhii prezenţi, la Spectacolul aniversar intitulat
"Arhiepiscopul" de la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca şi la lansarea volu
mului aniversar "Logos" şi a CD-ului "Arhiepiscopul". Duminică, în Cate
drala arhiepiscopală s-a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească. Alături de Prea
Fericirea Sa s-au aliat: I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, I.P.S.
Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei, P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului,
P.S. Episcop loan al Oradiei, P.S. Episcop Justinian al Maramureşului şi
Şătmarului şi Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari Vincenţiu Ploieşteanul, Irineu
Bistriţeanul, Vasile Someşanul şi Iustin Sigheteanul. A rostit cuvânt de învă
ţătură şi <\ adresat, în numele ierarhilor Sfântului Sinod, a preoţilor şi credin
cioşilor, cuvânt de felicitare I.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu. După recepţia
oferită de Arhiepiscopia Clujului, în cursul după-amiezii, s-a întors pe calea
aerului în Capitală;
Luni, 19 m artie: A primit delegaţia Comitetului director al Asociaţiei Europene
a Antreprizelor de Restaurare a Patrimoniului Arhitectural condusă de dl.
Jean-Marc: Lantry, Preşedintele Asociaţiei şi prezentată de dl. ing. Mircea
Mugescu, Preşedintele S.C. Y & M;
M arţi, 20 m artie: A primit pe P. Cuv. Arhim. Ciprian Zaharia, Stareţul M ănăs
tirii Bistriţa, jud. Neamţ;
M iercuri, 21 m artie: A prezidat şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului epar
hial al Arhiepiscopiei Bucureştilor; A primit pe dl. Octav Cosmăncă, Mi
nistrul administraţiei publice;
Joi, 22 m artie: A binecuvântat plecarea primelor ajutoare colectate de Patriarhia
Română prin Sectorul de asistenţă socială Diaconia, destinate sinistraţilor
din judeţele Bistriţa-Năsăud şi Maramureş; A primit pe d-na Irina Arahagiu,
Director general al Direcţiei Muzee din cadrul M inisterului Culturii şi Cul
telor, în legătură cu aplicarea prevederilor Legii Patrimoniului cultural
naţional mobil şi modul în care Patriarhia Română poate să beneficieze de
prevederile acestei legi;
Vineri, 23 m artie: A participat, însoţit de P,S. Episcop Vicar Patriarhal Ambrozie
Sinaitul, la recepţia prilejuită de aniversarea Zilei naţionale a Republicii Elene;
Sâm bătă, 24 m artie: A participat la festivitatea redeschiderii Galeriei de Artă
Românească Modernă a Muzeului Naţional de Artă al României;
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Dum inică, 25 m artie: A săvârşit Sfânta Liturghie în Paraclisul patriarhal Sfântul
Spiridon Nou din Capitală, fiimHnconjurat dc I.P.S. Mitropolit Teofan al Ol
teniei, I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, Prea Sfinţiţii Episcopi Epifanie al Buzăului, Galaction al Alexandriei şi Teleormanului, Teodosie Sna
goveanul, Vincenţiu Ploieşteanul, Ambrozie Sinaitul şi Corneliu Bârladeanul
A hirotonit arhiereu pe P. Cuv. Arhim. Dr. Sebastian Paşcanu, numit Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor cu titlul de "Ilfoveanul”. A rostit cuvânt
de binecuvântare şi a felicitat pe noul arhiereu. A binecuvântat agapa desfă
şurată cu acest prilej la Reşedinţa patriarhală;
Luni, 26 m artie: A primit pe I.P.S. Ambrozios, Mitropolit de Kalavrita şi
Aighialia (Biserica Greciei), prezent în ţara noastră cu ocazia festivităţilor
prilejuite de aniversarea a 180 de ani de la începutul la Iaşi a Revoluţiei de
eliberare a Greciei, însoţit'dc P.S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi Că
lăraşilor;
M arţi, 27 m artie: A primit pe E. S. dl. Zozimo Justo da Silva, Ambasadorul Por
tugaliei la Bucureşti, în vizită de prezentare; în aceeaşi zi a mai primit pe dl.
Dorin Andronache, Primarul comunei Stăuceni şi pe dl. Ioan Aflăcăilor,
Primarul comunei Tuşeşti, jud. Botoşani, în legătură cu problemele sociale
ale locuitorilor acestor localităţi; A participat ca invitat de onoare la emisiu
nea "Pentru dumneavoastră, doamnă" ce va fi difuzată de postul naţional de
televiziune în perioada Sfintelor Paşti;
M iercuri, 28 m artie: A primit pe d-ra Lei ia Munteanu, redactor şef adjunct la co
tidianul "Adevărul”, pe dl. Emanuel Corneliu Dobronauteanu, Director ge
neral al S.C. Vie-Vin Murflatar; De asemenea a mai*primit pe P.S. Episcop
Gherasim al Râmnicului şi pe P.S. Episcop Calihic al Argeşului şi Mus
celului;
Joi, 29 m artie: A primit pe I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei, Arhiepiscop
Locţiitor al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, înain
tea plecării în Statele Unite ale Americii, pentru rezolvarea problemelor ad
ministrative curente ale eparhiei; pe P.S. Episcop Gherasim al Râmnicului;
în aceeaşi zi a mai primit pe dl. Comandor Ion Ionescu, Directorul Muzeului
Marinei Române din Constanţa şi D-na Elena Ilie, Şef secţie - Memoriale la
Muzeul Brăilei, care au prezentat Prea Fericirii Sale ultimele lucrări şi
dorinţa membrilcTr redacţiei ca Prea Fericirea Sa să facă parte din Colegiul
de onoare al Revistei Muzeului Marinei Române;
Vineri, 30 m artie: A primit pe I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, pe dl.
Victor Opaschi, Consilier prezidenţial şi pe dl. Laurenţiu Tănase, Secretar
de Stat la Secretariatul de vStat pentru Culte, la încheierea şedinţei de lucru a
instituţiilor implicate în organizarea în România a Congresului internaţional
dedicat familiei şi vieţii; De asemenea a primit pe d-na Liliana Petruş, redactor
la cotidianul "Ora" şi pe dl. Valentin Racoviţă de la Biroul de pelerinaje al
Patriarhiei Române, în legătură cu pelerinajele credincioşilor ortodocşi ro
mâni la Locurile Sfinte;
Sâm bătă, 31 m artie: A primit pe Părintele Marie-Dominique Philippe, fondato
rul Congregaţiei Sfântului Ioan (romano-catolică), însoţit.şi prezentat de P.
i
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Cuv. Prolos. Justin Marchiş; însoţit de P.S. Episcop Vicar Patriarhal
Vincenţiu Ploieşteanul, în aceeaşi zi a reprezentat Biserica Ortodoxă Ro
mână la Reuniunea de la Snagov - Forumul NATO 2002 - , consacrată sus
ţinerii integrării României în NATO, şi a intervenit în cadrul discuţiilor pre
zentând punctul de vedere al Patriarhiei Române;
Duminică, 1 aprilie: A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală împreună
cu P.S. Teodosie Snagoveanul, Arhiepiscop ales al Tomisului, şi cu PS.
Sebasţian Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. A hiro
tonit preot pe P.C. Diac. EduardIoan Rădună, pe seama parohiei Chiţorani,
Protoieria Urlaţi, jud. Prahova şi diacon pe licenţiatul în teologie Octavian
Dobrica pe seama Spitalului CFR Ploieşti şi a adresat cuvânt de învăţătură.
A mulţumit P. S. Teodosie Snagoveanul pentru strădaniile în slujirea ca
Episcop Vicar şi a prezentat.pe noul-Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucu
reştilor;
Luni, 2 aprilie: A primit pe dl. Col. (R) John Haubb din S.U.A. împreună cu
soţia; A participat - însoţit de Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari Patriarhali
Vincenţiu Ploieşteanul şi Ambrozie Sinaitul - la vernisajul expoziţiei de
icoane "Cele noua cete îngereşti”, desfaşurat la Galeria Artelor a Cercului
Militar National în organizarea Catedrei de Patrimoniu cultural şr Pictură
bisericească a Facultăţii de Teologie a Universităţii din Bucureşti şi a’adrcsat
cuvânt de binecuvântare;
Marţi, 3 aprilie: A primit pe dl.’ prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, Vicepreşedinte
al Senatului României şi dl. prof. univ. dr. Ion Patroiu, Decanul Facultăţii de
istorie a Universităţii din Craiova, în legătură cu propunerea canonizării
voievodului Mihai Viteazul; A participat la festivităţile prilejuite de aniver
sarea a 151 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române şi a adresat cuvânt
de binecuvântare;
Miercuri, 4 aprilie: A primit la Palatul Patriarhiei Române pe cursanţii seriei a
X-a de pregătire a Colegiului Naţional de Apărare pe care i-a binecuvântat;
A participat la Sesiunea solemnă prilejuită de împlinirea a 135 de ani de la
înfiinţarea Academiei Române. I-a fost înmânată cu această ocazie medalia
jubiliară, "în semn de preţuire pentru activitatea în .beneficiul comunităţii
academice româneşti”;
Joi, 5 aprilie: A primit pe dl. Şerban Anghelescu, Preşedintele Asociaţiei
Artiştilor Plastici din România, cu invitaţia de a participa la vernisajul ex
poziţiei de icoane "Ruga lemnului tăiat”, şi pe dl. Dan Niculescu, Preşedin. tele Fundaţiei "Identitatea românească”; în aceeaşi zi a mai primit pe dl.
* prof. univ. dr. Theodor Purcărea, Consilier de concurenţă, Subsecretar de
stati a Consiliul Concurenţei, şi pe P.C. Pr. Ioan Purcărea; A vizitat împre
ună cu PS. Episcopi Teodosie Snagoveanul şi Sebasţian Ilfoveanul biserica
Eroilor Revoluţiei înteresându-se de stadiul lucrărilor de pictură;
Vineri, 6 aprilie: A acordat un interviu, pentru Antena Bucureştilor şi Antena saJelor, în legătură cu semnificaţia Săptămânii Sfintelor Patimi;
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Sâm bătă, 7 aprilie: însoţit de I.P.S. Mitropolit Neofit Av Ruse (Patriarhia
Bulgară), de I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, P.S. Episcop Epifanie al
Buzăului, P.S. Calinic al Argeşului şi Muscelului, P.S. Episcop Vicar
Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, a plecat la Constanţa în vederea instalării
Arhiepiscopului ales al Tomisului, P.S. Teodosie. întâmpinat la Feteşti şi
Medgidia de numeroşi preoţi şi credincioşi, Prea Fericitul Părinte Patriarh a
fost primit în Catedrala arhiepiscopala din Constanţa de I.P.S. Mitropolit
Teofan al Olteniei, I.P.S. Arhiepiscop Lucian, P.S. Episcopi Casian al Dună
rii de Jos, Gherasim al Râmnicului, Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor,
Ioan al Harghitei şi Covasnei, P.S. Arhierei Vicari Ioachim Băcâoanul şi
Cornelia Bârladeanul. Prea Fericirea Sa a răspuns cuvântului de bun venit,
rostit în numele celor prezenţi de P.C. Pr. Stanei Ilogea, Vicar administrativ
al Arhiepiscopiei Tomisului. Au fost vizitate Centrul Eparhial şi Reşedinţa
Arhiepiscopiei Tomisului. A acordat un interviu'pentru Televiziunea Ro
mână în legătură cu instalarea noului Arhiepiscop al Tomisului;
Dum inică, 8 aprilie: în fruntea soborului arhiereilor prezenţi a săvârşit Sfânta
Liturghie în spaţiul amenajat lângă Catedrala arhiepiscopală din Constanţa şi
a instalat ca Arhiepiscop al Tomisului pe I.P.S. Dr. Teodosie Petrescu. A
adresat cuvânt ocazional;
*
M arţi, 10 aprilie: A adresai mesaj pascal românilor din ţară şi din străinătate prin
intermediul Societăţii Române de Radiodifuziune;
M iercuri, 11 aprilie: A adresat mesaj pascal prin intermediul emisiunii lele Ma
tinal a Televiziunii Române;
Joi, 12-aprilie - Joia M are: A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală;
A săvârşit, în Catedrala patriarhală, Denia celor 12 Evanghelii şi a adresat
cuvânt de învăţătură;
Vineri, 13 aprilie: A adresat mesaj pastoral la învierea Domnului prin inter
mediul TVR, Antena 1, Pro Tv, Prima Tv, Soti Neptun şi Radio Vest Timi
şoara; A săvârşit, în Catedrala Patriarhală, Denia Prohodului şi a adresat
cuvânt de învăţătură;
Dum inică, 15 aprilie: A săvârşit Slujba învierii şi Sfânta Liturghie în Catedrala
patriarhală, adresând credincioşilor prezenţi şi tuturor rornânilor mesajul
pastoral de Sfintele Paşti; A săvârşit în Catedrala patriarhală Slujba Vecerniei
- a doua înviere - şi a adresat cuvânt de învăţătură; A participat la concertul
Coralei preoţilor Sfântul Apostol Andrei, desfăşurat la Palatul Patriarhiei
Române, primind felicitările preoţilor şi credincioşilor din Capitală. A adre
sat cuvânt de binecuvântare;
x*
.
Luni, 16 aprilie: A participat la concertul pascal "Ziua învierii” desfăşurat la Ate
neul Român;
M iercuri, 18 aprilie: A primit pe Excelenţa Sa dl. Blagoj Zasov, Ambasadorul
Republicii Macedonia la Bucureşti; De asemenea, în aceeaşi zi a mai primit
pe dl. Ion. Lăcustă, redactor la revista "Magazin istoric”, şi pe P.C. Pr.
* Nedelea Cârămizaru, Directorul Seminarului teologic liceal din Giurgiu;
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Joi, 19 aprilie: A primit pe Eminenţa Sa R. Vobbe, Şeful Bisericii Vechi catolice
din Germania;
Marţi, 24 aprilie: A primit delegaţia braziliană condusă de dl. Ministru Curios
Mario Velloso, Preşedintele Tribunalului Federal Suprem al Braziliei, şi în
soţită de E.S. dl. Jeronimo Moscardo, Ambasadorul Braziliei la Bucureşti; în
aceeaşi zi a primit pe I.P.S. Mitropolit Petru al Basarabiei;
Miercuri, 25 aprilie: A primit pe I.P.S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului şi pe
I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei;
Vineri, 27 aprilie: A primit pe I.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei, Locţiitor de
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, la
întoarcerea din S.U.A.; în aceeaşi zi a mai primit pe dl. Philip Shields
(Australia), precum şi conducerea Asociaţiei internaţionale de servicii de
, paza şi securitate (IBSSA), formată din dl. George Popper, Preşedinte exe
cutiv, dl. Giacomo Spartaco Bertoletti, Vicepreşedinte şi dl. dr. Rony Kluger,
Secretar general;
Luni, 30 aprilie: A primit pe dl. Patrick Byrne, Preşedintele Federaţiei
Internaţionale de acţiune a creştinilor pentru abolirea torturii;
Marţi, 1 mai: A primit pe dl. Mihai Constantinescu, Consilier prezidenţial, pe
P.C. Pr. prof. Grigore Diaconii, Directorul Seminarului teologic liceal din
Botoşani; De asemenea," a mai primit pe dl. Silviu Cobeanu, Director în
cadrul Fox Press Net şi dl. Radu Constantinescu, designer, şi pe P. Cuv.
Arhim. Melchisedec Velnic, Stareţul Mănăstirii Putna, în legătură cu pictura
bisericii;
Miercuri, 2 mai: Dl. Ing. Nicolae Noica
Vineri, 4 mai: A primit o delegaţie oficială din Liban, condusă de d-na Farez
Hala; •
Lîini, 7 mai: A primit pe P.C. Preotul romano-catolic Daniel Ange şi pe I.P.S.
Mitropolit Teofan al Olteniei la întoarcerea din S.U.A., unde a participat la
întrunirea Conferinţei episcopilor ortodocşi canonici din America; A partici
pat la recepţia oferită de Ambasada Republicii Polone la Bucureşti cu ocazia
Zilei naţionale a Poloniei;
Marţi, 8 mai: A primit pe dl. Eugen Finantu, însărcinat cu afaceri a.i. al Româ
niei în Kenia;
Miercuri, 9 mai: A primit-pe I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei şi pe dl. prof. *
univ. dr. ing. Mihai Voiculescu, Consilier general municipal; în aceeaşi zi a
mai primit o delegaţie de români din Voivodina, condusă de publicistul şi
cercetătorul Costa Roşu şi pe d-ra prof. univ. dr. Zamfira Mihai!;
Joi, 10 mar. A binecuvântat deschiderea întâlnirii reprezentanţilor respon
sabililor ecumenici din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor desfăşurată
la Palatul Patriarhiei Române; A săvârşit Slujba de înmormântare a genera
lului Nicolae Stoicheci, Comandantul Trupelor de Pompieri; A vizitat Mă
năstirea Cernica cu ocazia finalizării lucrărilor de racordare la gaze a mă
năstirii; A primit, în aceeaşi zi, pe dl. Elephterios loannou, Preşedinte C.A.
Alpha Banc România S. A.;
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Vineri, 11 m ai: A'primit pe P.S. Vasile, Episcop-Vicar în cadrul Arhiepiscopiei
Ciprului şi pe dl. dr. Jean Ţăranii din Montreal, Canada; A prezidat şedinţa
de lucru a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor;
Dum inică, 13 mai: A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală în prezenţa
participanţilor la întâlnirea reprezentanţilor reponsabililor ecumenici din
cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor. A hirotonit diacon pe licenţiatul în
Teologie Nicuşor Beldiman pentru parohia Bolintin Vale, Protoieria Giurgiu
Nord, şi preot pe PC. Diac. Florin-Cătălin Mosgoreanu pentru parohia
Poiana-Comarnic, Protoieria Câmpina, şi a adresat cuvânt de învăţătură;
'M arţi, 15 mai: A participat la Academia Română la Sesiunea solemnă organizată
cu ocazia Zilei Internaţionale a Latinităţii A participat la Casa Corpului Di
plomatic la o întâlnire cu sprijinitorii programelor de asistenţă religioasă ale
Sectorului pentru opera.de Caritate şi Asociaţiei Diaconia ale Patriarhiei Ro
mâne, şi a adresat cuvânt de binecuvântare;
M iercuri, 16 mai: A primit pe E.S. Cardinalul Paul Paupard, Preşedintele
Consiliului Pontifical pentru Cultură, însoţit de E.S. Mons. Jean-Claude
Perisset, Nunţiul apostolic în România; în aceeaşi zi a primit pe l.P.S. Mor
Meletius Yuhanon Murimakil, Biserica Ortodoxă Iacobită Malankara, India,
PC. Pr. dr. Mikhail Gundiaev\ reprezentantul Patriarhiei Moscovei la Con
siliul Mondial al Bisericilor, PC. Pr. dr. LeonidKishkovsky, responsabil pentru
relaţiile ecumenice în cadrul Bisericii Ortodoxe din America şi dl. Iiubert
Van Bekk, Secretar executiv în cadrul Consiliul Mondial al Bisericilor, pre
zenţi în ţara noastră cu prilejul întâlnirii reprezentanţilor responsabililor „
ecumenici din cadrul Consiliul Mondial al Bisericilor, cărora le-a acordat
distincţia Crucea patriarhală;
Vineri, 17 m ai: A primit pe l.P.S. Mitropolit Teofan al Olteniei şi pe dl. prof. univ.
dr. Dan Buciu, Rectorul Conservatorului de Muzică din Bucureşti, însoţit dc P.
Cuv. Arhid. prof. univ. dr. Sebastian Barba Bucur; De asemenea, a mai primit
pe P C. Pr. Costică Popa de la Parohia ortodoxă română din Caracas, Venezuela;
Luni, 21 mai Sfinţii îm păraţi Constantin .si Elena: A săvârşit Sfânta Liturghie
în Catedrala Patriarhală, înconjurat de Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari Vincenţiu
Ploieşteanul şi Sebastian Ilfoveanul şi a adresat cuvânt de învăţătură şi
binecuvântare la prăznuirea hramului catedralei. A hirotesit protosinghel pe
P. Cuv. Ierom. Arsenie Muscalii, Marc eclesiarh;
M arţi, 22 mai: A primit pe Rev. Thorben Clemmensen din partea Bisericii Lute
rane din Suedia; în aceeaşi zi a mai primit pe dl. drd. Radu Preda şi pe dl.
Aristide-Buhoiu;
M iercuri, 23 mai: A primit pe dl..prof. dr. Io sif Constantin Drăgan împreună cu
soţia, d-na Veronica Guşă de Drăgan; pe d-na Ana Balsami, Director general
al S.C. Arpo SA Curtea de Argeş; pe l.P.S. Arhiepiscop Teodosie al Tomi
sului; pe dl. dr. Teodor Baconski şi pe dl. prof. dr. Gelku Maksutovici;
Joi, 24 m ai - în ă lţa re a Dom nului - Z iua Eroilor: A săvârşit Sfânta Liturghie
în Catedrala patriarhală şi Slujba de pomenire a eroilor Neamului, adresând
cuvânt de cinstire a jertfelor lor;
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D um inică, 27 mai: A primit pe Majestatea Sa Mihai de România, împreună cu .
suita regală;
.
■
M arţi, 29 mai: A prezidat Şedinţa extraordinară a Comisiei de Pictură bise
ricească a Patriarhiei Române în legătură cu pictarea bisericii Mănăstirii
Putna. La şedinţă au participat dl. Acad. Răzvan Teodorescu, Ministrul
Culturii şi Cultelor, dl. arhit. dr. Cristian Moisescu, Director în cadrul Secre
tariatului de Stat pentru Culte, I.P.S. Arhiepiscop Pimen al Sucevei,şi
Rădăuţilor şi P. Cuv. Arhim. Melchisedec Velnic, Stareţul Mănăstirii Putna;
A primit pe dl. Dan Niculescu, Preşedintele Fundaţiei "Identitatea româ
nească” şi pe dl. Traian Stănescu, actor, cu invitaţia de a participa la festivi
tatea prilejuita de aniversarea a 40 de ani de la absolvire-a de către promoţia
1961 a Institutului de teatru şi film;
M iercuri, 30 m ai: A primit pe P. Cuv. I'erom. Dimitrie Ieremia, doctorand al
Institutului Saint Serge din Paris;
Joi, 31 mai: A primit pe PS. Daniil Partoşanul, Episcop Vicar şi Administrator
al Episcopiei ortodoxe române din Iugoslavia, E.S. dl. Ştefan Glavan, Am- •
basadorul României la Belgrad, dl. Romeo Săndulescu, Directorul Direcţiei
Românii din vecinătatea ţării \n legătură cu problemele Episcopiei Ortodoxe
Române din Iugoslavia;
Vineri, 1 iunie: A.primit pe dl. acad. Mihai Cimpoi, Preşedintele Uniunii Scriito
rilor din Republica Moldova, însoţit de dl. prof. univ. dr. Victor Crăciun; A
participai la Palatul Parlamentului la decernarea premiilor acordate cu prile
jul celei de-a IX-a ediţii a "Icoana din sufletul copilului" şi a rostit un cuvânt
de binecuvântare; A participat la Hotelul Marriott la Dejunul oficial oferit de
Preşedinţia României în onoarea d-lui Jbjislav Kostunica, Preşedintele Re
publicii Federale Iugosfavia, fiind însoţit de PS. Episcop Daniil Partoşanul;
Sâm bătă, 2 iunie: A primit pe dl. George Copos, Preşedintele Ana Group, împreună
cu soţia, căruia i-a acordat distincţia "Crucea Patriarhală" pentru mireni;
D um inică, 3 iunie: A săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba Vecerniei în Catedrala Pa
triarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură la Duminica Pogorârii Sfântului Duh;
Luni, 4 iunie: A asistat la Sfânta Liturghie săvârşită în biserica Mănăstirii Radu
Vodă cu ocazia prăznuirii hramului - Sfânta Treime - şi a adresat elevilor şi
cadrelor didactice cuvânt de învăţătură şi binecuvântare;
M arţi, 5 iunie: A prezidat şedinţa de> lucru a Consiliului Naţional Bisericescv^A
primit pe dl. Konstantinos Skandalidis, Vice prim-ministru al Republicii Ele
ne şi Secretar general al Comitetului Central al PASOK;
M iercuri, 6 iunie: A prezidat şedinţa de lucru a Sinodului mitropolitan al M itro
poliei Munteniei şi Dobrogei; A participat la lucrările Adunării Generale a
Academiei Române şi a luat cuvântul;
Joi, 7 iunie: A primit pe dl. acad. Djurica Krstic, Consilier ştiinţific al Academiei
de ştiinţe şi arte a Serbiei, membru al Biroului pentru istoria dreptului sârb;
De asemenea a primit o delegaţie de oameni de cultură din Arabia Saudită,
condusă de dl. Saleh A. Al. Zuneir, Preşedintele Bibliotecii Naţionale Regale
"Regele Fahad", şi însoţită de dl. Florin Rotam, Secretar de Stat la Ministerul
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Culturii şi Cultelor. Au fost prezenţi Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari Vincenţiu
Ploieşteanul şi Ambrozie Sinaitul; în aceeaşi zi a mai primit pe dl. prof. Vasile
Molan, Secretar de Stat la Ministerul Educaţiei Naţionale; pe P.S. Justin
Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmanilui;
Vineri, 8 iunie: A primit pe Ex.S. dl. John Lepi Lanyasunya, Ambasadorul
Kenyei la Bucureşti; şi de asemenea, pe Ex.S. dl. Acad. Tuclorel Postolâche,
Ambasadorul României la Luxembourg; în aceeaşi zi a mai primit pe dl.
Spiridon Stiropoulos, Preşedintele Cosmorom;
Luni, 11 iunie: A primit pe dl. Costică Canacheu, Preşedintele Asociaţiei
"Societatea culturală aromână", şi pe dl. prof. univ. dr. Vasile Barba, profe
sor la Universitatea din Freibourg, Germania, Directorul Centrului european
pentru studiul aromân, în legătură cu problemele culturale şi spirituale ale
aromânilor; în aceeaşi zi a mai primit pe P.S. Episcop Casian al Dunării de
Jos, şi pe dl. prof. univ. dr. George Muntean în legătură cu comemorarea a
112 ani de la trecerea la cele veşnice a poetului Mihai Eminescu;
Marţi, 12 iunie: A primit pe d-na prof. univ. dr. Adina Berciu de la Universitatea
din Bucureşti, şi pe dl. avocat Victor Anagnoste în legătură cu câştigarea pro
cesului pentru terenurile Mănăstirii Cheia, jud. Prahova;
Miercuri, 13 iunie: A primit pe Ex.S. dl. Richard /ta//;/?, ^Ambasadorul Regatului'
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti; In aceeaşi zi a mai primit
pe P.S. Episcop Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, pe dl. arhit. Cristian
Moisescu, Director în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, pe dl. prof.
univ. dr. ing. Mihai Voiculescu, Consilier general municipal la Consiliul
General al Municipiului Bucureşti şi pe dl. arhit.. Crişan Popescu, în legătură
cu demararea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului;
Joi, 14 iunie: A primit pe Eminenţa Sa Rabin Arthur Schneier, Preşedintele Fundaţiei
Apelul la conştiinţă şi pe Pastor dr. Fred Anderson, epitropul fundaţiei. Prea
Fericirea Sa a semnat "Apelul pentru stoparea distrugerii monumentelor reli
gioase”; De asemenea, a-mai primit pe dl. Nicolae Petrescu, Directorul Muzeului
National de Istorie; A participat la Muzeul Ţăranului Român la lansarea albumu
lui "România - Schituri, mănăstiri, biserici”şi a adresat cuvânt de binecuvântare;
Vineri, 15 iunie: A primit pe dl. prof'. Nicolae lonescu-Nicoară; pe P S. Episcop
Pafnotios de Samalut şi Toha el Aameda (Biserica Ortodoxă Coptă din Egipt) şi
d-na Georgeta Iuga, Preşedinta Fundaţiei social-culturale pentru democraţie,
identitate, unitate, generozitate şi acţiune; în aceeaşi zi a mai primit pe dl. prof'.
univ. dr. Mugur Roz de la Facultatea de Teologie a Universităţii din Arad;
Luni, 18 iunie: A primit pe P. Cuv. Ierom. Christopher Grecii de la Parohia orto
doxă româna din Philadelphia, SUA;
Miercuri, 20 iunie: A primit pe dl. Petre Baron şi d-na Georgeta Mărculescu de .
la Editura Royal Company, însoţiţi de P. Cuv. Arhim. Clement Popescu, Sta■reţul Mănăstirii Cernica; în aceeaşi zi a primit pe dl. prof. dr. Valeriu Ioan
Franc, Director general adjunct la Academia Română;
Joi, 21 iunie: A prezidat o întâlnire de luciu cu d-na Ecaterina Andronescu,
Ministrul Educaţiei Naţionale, şi a semnat Acordul pentru construirea unei noi
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clădiri a Seminalului teologic liceal din Bucureşti. Au participat, din partea
Ministerului Educaţiei Naţionale: dl. Ion Postăvarii, Directorul Direcţiei de
reabilitare a instituţiilor din cadrul M.E.N. şi d-na Daniela Nedelcu, Inspector
general al Capitalei, şi din partea A r h ie p is c o p ie i Bucureştilor: P.S. Episcop
Vicar Sebasţian Ilfoveanul, P.C. Pr. Mihai Hau, Consilier cultural, P.C. Pr.
prof. Aurel Mihai, Directorul Seminarului teologic Bucureşti; A primit pe P.S.
Episcop Doriinedont de Edinet şi Briceni, şi pe d-na dr. Ennina-Rikaru Tabata
Stergiopouloş din Japonia; Dl. arhit. Crişan Popescu; în aceeaşi zi a mai primit
pe dl. Vasile Rus din Chicago, SUA, în legătură cu iniţiativa credincioşilor
ortodocşi români din acest oraş de a construi o biserică;
x
V ineri, 22 iunie: A primit pe dl. Petre Pepelea, Ambasadorul României în Ve
nezuela, şi pe dl. Laurenţiu Tănase, Secretar de Stat la Secretariatul de Stat
pentm Culte; De asemenea, a mai primit pe d-na preoteasă Elena Speranţă
din Noua Zeelandă;
Dum inică, 24 iunie: A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală şi a ros
tit cuvânt de învăţătură la praznicul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul; A
primit pe acad. dl. Eugen Simion, Preşedintele Academiei Române şi pe dl.
acad. Virgil Cândea, Vicepreşedinte al Academiei Române;
Luni, 25 iunie: A primit pe dl. Cristian Tabără, realizator la Pro Tv;
M arţi, 26 iunie: A prezidat şedinţa de lucru a Consiliului eparhial al Arhiepisco
piei Bucureştilor;
M iercuri, 27 iunie: A asistat la Sfânta Liturghie săvârşită în paraclisul Sfânta
Ecaterina al Facultăţii de Teologie a Universităţii din Bucureşti de către P.S.
Episcop Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul şi la depunerea jurământului
de către absolvenţii promoţiei 2001, adresându-le cuvânt de binecuvântare;
A primit pe I.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei;
Joi, 28 iunie: A primit pe dl. Vasile Dicu, Ministrul Informaţiilor Publice; De
asemenea, a primit pe dl. Mihai Dobre, însărcinatul cu afaceri a.i. al României
la Vatican; în aceeaşi zi a mai primit pe dl. regizor Vasile Bălan din Chişinău.
PR. NICOLAE VLADU
CONSILIER PATRIARHAL

• DO C V W e N T ? \ R e *

l

PRAVILA CEA MARE - ÎNDREPTAREA LEGII
1652
Studiu istorico-canonic
Teză de doctorat
PR. CONSTANTIN DRĂGUŞIN
Referent principal:
Arhid. prof. (Ir. IOAN N. FLOCA
- BUCUREŞTI, 2002 PREFAŢA

Lucrarea intitulată: "Pravila cea Mare - îndreptarea Legii, studiu istoricocanonic", elaborată şi prezentată de către P.C. Preot prof. Constantin Drăguşin, ca
proiect pentru susţinerea titlului de doctorat în Teologie, la specialitatea "Drept
canonic", se prezintă în următoarea structură:
Un capitol introductiv "Consideraţii preliminare" în care dezbate teme ca:
situaţia economică, socială şi religioasă a Ţării Româneşti în secolul al XVII-lea,
apariţia şi aplicarea Pravilelor româneşti, cultura românească, opiniile cercetăto
rilor privind formarea legiuirilor româneşti şi influenţa legiuirilor bizantine asupra
celor româneşti.
Cuprinsul lucrării cuprinde trei părţi, şi anume:
în capitolul intitulat Istoric tratează despre locul, data, descrierea cărţii, iz
voarele textului, prezentarea "predosloviei" şi analiza conţinutului ei, temeiuri, ar
gumente şi opinii privitoare la izvoarele Pravilei celei Mari, autorii, alcătuitorii şi
traducătorii Pravilei şi ediţiile acestei pravile.
în partea a doua a cuprinsului lucrării dezbate pe larg problemele legate de
cuprinsul Pravilei şi anume: titlul şi înfăţişarea grafică, cuprinsul - în general şi
în special. în continuare prezintă, cu precizările ce se impun, elementele de drept
secular sau laic şi elementele de drept bisericesc sau canonic. în acest capitol pre
zintă problemele ridicate de Pravilă, pe chestiuni şi anume: elemente cu conţinut
dogmatic: despre Biserică, ierarhie, lucrarea Bisericii şi despre eretici; între ele
mentele liturgice tratează despre Sfânta Liturghie, Sfintele Taine şi Ierurgii, despre
locaşul de cult, veştminte şi obiecte de cult; între elementele specifice de-drept ca
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nonic prezintă preocupările autorilor Pravilei despre drept, dreptate şi lege, despre
obiceiul de drept, colecţiile de canoane şi nomocanoane, organizarea Bisericii şi
membrii ei, disciplina bisericească, drepturile şi îndatoririle membrilor Bisericii
şi raporturile dintre ei.
Partea a treia a cuprinsului este intitulată: "Importanţa Pravilei celei Mari
pentru Biserica şi Ţara Românească", dezbătând tema importanţei canonice şi ju
ridice a Pravilei pentru viaţa bisericească din Provinciile româneşti, aplicarea PravileLîn Ţările româneşti şi influenţa acesteia asupra legiuirilor laice şi bisericeşti
ulterioare.
■
.
Lucrarea se încheie cu un mănunchi de concluzii, structurate pe cele trei părţi
ale conţinutului şi anume: istoricul, autorii şi ediţiile Pravilei; conţinutul Pravilei
şi aplicarea şi importanţa ei.
Analizând conţinutul lucrării remarcăm următoarele:
I
In Capitolul "Consideraţii preliminare" autorul face un istoric documentat al
situaţiei economice şi culturale din Principatele Române până la apariţia pravi
lelor în secolul al XVII-lea, pe care le încadrează pe drept cuvânt în
cultura poporului român.
Cele trei Pravile apărute într-un scurt interval de 12 ani demonstrează necesi
tatea lor atât pentru viaţa social-politică, dar mai ales pentru viaţa bisericească, fapt
dovedit prin conţinutul de drept civil şi penal, coroborat cu canoanele Bisericii.
Pravila are două părţi distincte: partea întâi, cu titlul "îndreptarea legii cu
Dumnezeu", iar partea a doua cu titlul "Nomocanonul cu Dumnezeu", luciu evi
denţiat şi în "Scara cărţii". Aceasta apare ca o încoronare a operei juridice din
Principate, după ce înainte a apărut Pravila Mică de la Govora, 1640-41- şi Cartea
românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti, la laşi, 1646.
în capitolul Istoric autorul, după ce determină locul, data şi descrierea cărţii,
supune unei ample şi documentate analize, Predoslovia mitropolitului Ştefan, din
care determină valoarea conţinutului Pravilei, originea ei, izvoarele şi legătura
dintre canoane şi legile împăraţilor. Arată scopul întocmirii Pravilei şi modul cum
au luat ele fiinţă ca hotărâri ale Sinoadelor ecumenice şi elaborări ale împăraţilor.
Arată că s-a folosit la alcătuirea Pravilei de un manuscris primit de la Gheorghe
Caridi şi că a întrupat în întregime Pravila de la Iaşi, din 1646. încheie acest capi
tol calificând Pravila drept "pedagog'" pentru călăuzirea şi îndreptarea oamenilor.
Analiza iăcută de autor elucidează multe probleme puse de Pravilă.
în acelaşi capitol supune unei analize şi temeiurile şi argumentele privind
izvoarele Pravilei, directe şi indirecte şi diferitele opinii privitoare la aceste iz
voare, problemă mult dezbătută în literatura noastră juridică. Autorul aduce aici
unele precizări şi clarificări, care constituie im merit deosebit. Capitolul de analiză
a conţinutului se încheie cu o prezentare ştiinţifică a ediţiilor Pravilei.
în capitolul II, dedicat analizei conţinutului Pravilei, autorul analizează - pe
larg - titlul Pravilei şi arată înfăţişarea ei grafică. Prezintă în întregime sumarul
glavelor părţii întâi, reproduce rugăciunea de încheiere a părţii întâi şi continuă cu
sumarul părţii a doua a Pravilei, care se sfârşeşte cu un epilog.
După prezentarea generală a cuprinsului, în subcapitolul 2, supune unei anali
ze speciale cuprinsul Pravilei pe-teme de drept secular şi drept bisericesc, unde
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face distincţia după specificul ternei: dogmatic, liturgic şi canonic propriu-zis.
Analiza de natura aceasta a determinat pe autor la o atentă observare a textului,
ţinând seama şi de opiniile altor specialişti. Analiza de această natură este un elab
orat original şi prezintă o deosebită valoare mai ales că mereu recurge la text, ceea
ce-1 face să nu se depărteze de textul legii şi să rămână mereu în acest spirit.
în capitolul destinat conţinutului dogmatic, se evidenţiază felul în care autorii
Pravilei înţeleg să atenţioneze pe judecătorii care trebuie să împartă dreptatea, lăcându-i răspunzători înaintea lui Dumnezeu.
Elementul laic abundă în textul legiuirii, iar autorul pune în lumină această
prezentare. Autorul surprinde spiritul Pravilei care obligă pe judecător să judece
după legea scrisă, iar în lipsa acesteia după obicei şi în final după chibzuinţă pro
prie sau sfatul bătrânilor, care constituie ultima instanţă. Face mereu comparaţia
dintre judecător şi vraci în vindecarea bolilor, socotind şi infracţiunea o boală şi în
final, un păcat.
O dezbatere deosebită acordă autorul analizei textului de drept canonic,
tratând despre instituţiile specifice din domeniul dogmaticii: despre Biserică, ie
rarhie, lucrarea Bisericii, taine şi ierurgii, despre post, eretici, unde demonstrează
că autorii Pravilei cunoşteau acest domeniu şi i-au acordat un spaţiu impresionant.
Aceeaşi atenţie acordă autorul şi elementelor de natură liturgică unde indică
îndemnurile Pravilei cu privire la respectarea rânduielilor privind săvârşirea tai
nelor, analiză ce are caracterul unui manual de tipic, prezentând pe rând tainele şi
ierurgiile. Partea aceasta se prezintă şi ca un îndrumar canonic cu privire la
căsătorie şi mai ales la spovedanie, care are caracterul unei instanţe de judecată. Şi
aici autorul proiectului face apel mereu la text, ceea ce constituie un merit deose
bit cu valoare ştiinţifică.
f
Atenţie deosebită acordă autorul proiectului elementelor de natură canonică
propriu-zise în care prezintă concepţia autorilor Pravilei despre drept, dreptate şi
lege, insistând pe bază de text asupra necesităţii îndreptării. Legea scrisă şi cea
nescrisă, obiceiul este un mijloc de îndreptare sau "meşteşug" lucrului celui bun.
Aici autorul proiectului remarcă faptul dependenţei dezideratelor Pravilei de
dreptul scris roman, care se surprinde în tot cuprinsul Pravilei. Autorul prezintă şi
izvoarele directe ale Pravilei, colecţiile de canoane şi nomocanoane.
Autorul acordă un spaţiu larg problemei membrilor Bisericii şi a raporturilor
dintre aceştia, demonstrând preocuparea autorilor Pravilei în această materie. Me-ritorie este şi prezentarea problemelor de disciplină bisericească.
în finalul acestui capitol autorul trage concluzia şi atrage atenţia că ele
mentele de drept canonic nu pot fi desprinse de cele de natură liturgică şi dog
matică cu care formează un tot. Acestea sunt în strânsă legătură pentru ca, preci
zează autorul: "în Biserica noastră ortodoxă chestiunile de drept canonic se des.prind din învăţătura de credinţă cea adevărată dată nouă de Mântuitorul nostru
Iisus Hristos şi exprimată în această formă de Părinţii Bisericii una şi nedespărţită a
primelor opt veacuri creştine" (p. 164).
în partea a IlI-a a cuprinsului, autorul face o analiză a importanţei Pravilei în
viaţa Bisericii şi în viaţa Statului feudal. Importanţa o deduce din întrebuinţarea
Pravilei în judecata bisericească şi cea mirenească atestată de documentele
17- B. O. R. 1-6/2001
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vremii, din necesitatea copierii textului Pravilei pe seama diferitelor scaune de ju 
decată şi din faptul că ea se aplica deopotrivă în toate provinciile româneşti, atât
la ortodocşi, cât şi la greco-catolicii din Ardeal. Un merit deosebit au indicarea ca
zurilor în care s-a aplicat Pravila, atât cea bisericească, cât şi cea mirenească.
Cărţile de împărţeală sunt o mărturie în acest sens.
O ilustrare a modului în care se aplica Pravila, autorul o face prin analiza unei
"anaforale" domneşti în care se arată felul cum trebuie, de către cine şi când să se
judece clericii, ceea ce nu este altceva decât o reînnoire a spiritului Pravilei şi a
respectării ei. Aici se vorbeşte despre "giudeţul mirenesc" şi "giudeţul sufletesc".
Clericii trebuiau judecaţi numai de episcop, cel care* are dreptul de a certa "cineşi după deala sa" - de pe raza episcopiei lui.
Atât episcopii cât şi domnitorii "temeluiau" toate acţiunile lor pe textele Pra
vilei. Unii domnitori solicitau chiar şi aprobarea unor patriarhi, aflaţi ocazional în
Ţările Româneşti, cum este cazul domnului Moldovei Nicolae Alexandru la 1715.
Unele sentinţe citau chiar mai multe Pravile.
Din constatările făcute autorul trage concluzia că îndreptarea legii s-a aplicat
mai mult de 200 de ani şi ea n-a fost abrogată, aşa încât - în conţinutul ei canonic
- se aplică şi azi.
Pravila, considerată "carte de învăţătură", este până azi un îndreptar care cere
judecătorului aplicarea dreptăţii cu milostivire, spre îndreptare şi nu spre osândă.
în concluzie la acest capitol, autorul subliniază faptul că Pravila aceasta, care
s-a aplicat în toate provinciile româneşti, a contribuit la formarea unitară a
poporului român şi la conştiinţa de sine a acestuia.
în ultima parte a acestui capitol, autorul prezintă felul în care Pravila a influ
enţat legiuirile ulterioare la români, ajungând la concluzia că Pravila a avut o pu
ternică influenţă asupra practicii judiciare şi a influenţat structural conţinutul tu
turor legilor civile şi penale până în epoca modernă. Ea a reglementat şi relaţiile
dintre Stat şi Biserică, ţinând seama şi de obiceiul locului, care de multe ori
prevalează* faţă de legea, scrisă, aşa cum se arată în glavele 361 şi 371.
în concluzie autorul subliniază constatarea că toate legiuirile ulterioare poartă
pecetea acesteia şi că ea constituie un monument juridic de mare preţ, cu un sub
strat creştin care s-a bucurat de mare cinstire până azi.
Autorul îşi încheie lucrarea cu mărturisirea şi regretul că n-a cuprins decât o
parte din vastul material al Pravilei care conţine un bogat material documentar.
Capitolul intitulat "concluzii" îl dedică autorul unui rezumat al concluziilor
pe capitole, care caută să închege într-un mănunchi unitar constatările sale. Mai
întâi supune unei analize situaţiile ce preced apariţia Pravilei şi arată condiţiile în
care s-a editat această Pravilă şl importanţa culturală a acesteia în mediul de cultu
ră greco-slav şi român al veacului al XVII-lea.
Punând în lumină conţinutul "Predosloviei" mitropolitului Ştefan, autorul se
arată entuziasmat, alături de marii noştri cărturari, de realizarea veacului al XVII-lea
care întrece în valoare opere de natură juridică ale altor neamuri. Pravila rămâne
un îndreptar legislativ laic şi bisericesc care cuprinde în el toată învăţătura Bi
sericii şi a înţelepţilor împăraţi şi filosofi.
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însuşindu-şi unele concluzii ale specialiştilor vechiului nostru drept, autorul
consideră că secolul al XVII-lea poate fi numit secolul tipăriturilor juridice, dar şi
al afirmării limbii române şi al renaşterii naţionale. Ediţiile Pravilei peste veacuri
constituie, dovada cea mai elocventă în această privinţă.
în concluzie la capitolul de analiză a conţinutului, autorul subliniază impor
tanţa unităţii dintre conţinutul dogmatic, liturgic şi canonic şi problemele rezolva
te practic de Pravilă. Legătura strânsă şi firească între aceste elemente este speci
fică ortodoxiei.
în final subliniază modul de aplicare al Pravilei, spaţiul geografic de aplicare
şi cazurile rezolvate care fac din Pravilă un monument juridic românesc ce rezultă
din cazurile în care s-a aplicat. în felul acesta Pravila a constituit efectiv la păs
trarea şi consolidarea unităţii neamului şi realizarea unirii tuturor românilor.
Analizând textul lucrării de doctorat, prezentat de părintele Constantin
6răguşin, apreciem că acesta a reuşit să umple un gol de mult aşteptat, prin care
a pus în lumină valoarea monumentului juridic al neamului nostru. Ca formă şi
fond lucrarea corespunde exigenţelor ştiinţifice şi consider că poate fi prezentată
ca teză de doctorat.
Preşedintele comisiei instituite pentru susţinerea lucrării de, doctorat în
Teologie, P.C. Preot prof. dr. Mircea Păcurariu, de la Facultatea de Teologie din
Sibiu, precum şi coreferenţii care au studiat proiectul lucrării, şi anume: P.C. Preot
prof dr. Nicolae Necula de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, P.C. Arhid.
,prof. dr. Constantin Voicu, de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia şi P.C. Preot
prof dr. Dumitru Găină de la Facultatea de Teologie din Craiova, apreciind că
proiectul lucrării întruneşte - cu prisosinţă - condiţiile de fond şi de formă, ca ela
borare ştiinţifică, au avizat favorabil susţinerea şi publicarea lucrării de doctorat
a candidatului Preot prof. Constantin Drăguşin.
1

.

îndnimător proiect,
Arhid. prof. univ. dr IOAN N. FLOCA
Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii
"Lucian Blaga" - Sibiu
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Biserica creştină, întemeiată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru m ân
tuirea oamenilor, această instituţie divino-umană care a parcurs aproape două
milenii de existenţă, a primit - pe calea Revelaţiei divine, adică prin Sfânta Scrip
tură şi Sfânta Tradiţie - toate temeiurile de credinţă şi de morală, pe baza cărora
ea s-a putut organiza, desfăşurându-şi - necontenit - lucrarea sa mântuitoare.
Pe lângă normele religioase şi morale pe care le-a primit pe calea Revelaţiei
divine, Biserica a folosit, în organizarea şi conducerea sa, ca instituţie, şi o sumă
de norme, de rânduieli şi de legi cu caracter juridic, pe care nu le cuprinde Reve
laţia. Pe acestea, Biserica le-a luat din mediul social-politic în care şi-a desfăşurat
misiunea, adaptându-le structurii ei religioase şi nevoilor sale specifice.
La început în primele veacuri creştine Biserica şi-a desfăşurat lucrarea ei în
mijlocul lumii păgâne, în care Imperiul Roman cunoştea cea mai minuţioasă orga
nizare juridică a vremii. Este ştiut că Imperiul roman era organizat pe bază de
norme juridice bine precizate, fixate în scris şi codificate, înfăţişându-se ca model
desă-vârşit de organizare statală pentru secolele primului mileniu şi jumătate. în'
procesul său de închegare şi dezvoltare ca societate religioasă, Biserica creştină
nu putea ignora acest cadru social-politic concret, cu atât mai mult cu cât însuşi
întemeietorul ei, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, îi recomandase să recunoască
dreptul cuvenit societăţii omeneşti de a stabili şi păstra ceea ce este specific orga
nizării lumeşti, prin cuvintele: "Daţi Cezarului ceea ce este al Cezarului".
Printre mijloacele pe care ea trebuia să le recunoască şi să le împrumute de
la societatea lumească pentru a le folosi ca instituţie divino-umană, au fost şi acele
mijloace oferite de Dreptul secular care avea menirea de a completa cu norme
juridice, normele sale religioase şi morale. Astfel, normele juridice, împrumutate
de Biserică din codul de legi al lumii politice, au fost adaptate de către Biserică, în
spiritul său specific şi integrate în însăşi viaţa sa socială. .
în ceea ce priveşte reglementarea anumitor forme de viaţă socială specific
creştină, Biserica şi-a creat ea însăşi, după modelul (forma) societăţii laice a vre
mii, propriile norme juridice care au primit numirea de canoane, de ja cuvântul gre
cesc kocvcdv care însemnează normă, regulă, directivă de urm ărit1. în toate locurile
unde au luat fiinţă şi s-au organizat astfel de comunităţi creştine se poaîe observa
această rânduială care se păstrează, de fapt, până astăzi.
Aria geografică cunoscută încă din perioada apostolică (neotestamentară) cu
prinde şi zona balcanică şi teritoriile Ţărilor Româneşti de mai târziu.
"Potrivit mărturiilor istorice, între care şi o relatare a lui Eusebiu de Cezareea
Palestinei ( ţ 340), primul istoric bisericesc - ca şi după Tradiţia locală - , pe teri1.
Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, D rept canonic ortodox, legislaţie şi adm inistraţie b ise ri
cească, v o i 1, Editura I.B.M. al B.O.R., bucureşti, 1.990, p. 61.
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toriul Dobrogei noastre de azi, care pe atunci aparţinea .de provincia romană
Moesia, a predicat unul din Apostolii Domnului, şi anume Sfântul Andrei. Unele
creaţii folclorice locale ca şi unele toponimice din Dobrogea şi din stânga
Prutului, atestă, de asemenea, prezenţa şi propovăduirea Sfanţului Andrei în aceste
locuri"2.
în urma cuceririi Daciei de către oştile romane conduse de împăratul Traian
(anul 106), cea mai mare parte a fostului stat dac a fost transformată în provincie
romană. Atunci au fost aduse numeroase trupe (o zecime din totalul trupelor ro
mane cca. 30.000 - 40.000 de oameni), precum şi un număr însemnat de colonişti
("mulţimi nesfârşite de oameni", după cuvântul istoricului Eutropius), din toate
părţile Imperiului ("ex toto orbe romano", după expresia aceluiaşi istoric Eutropius), mai ales din teritoriile romanizate şi creştinate mai de mult (provincii
le romane sud-dunărene învecinate şi cele din Orientul Apropiat). Majoritatea
acestor colonişti erau creştini, care au contribuit la statornicirea creştinismului în
părţile noastre încă de la începutul secolului al II-lea. Prin intermediul acestor co
lonişti care vorbeau o limbă latină "populară", s-a răspândit învăţătura creştină şi
aici la noi.
După retragerea administraţiei şi a legiunilor romane din Dacia (271-275) s-au
creat premise şi mai favorabile pentru răspândirea creştinismului în spaţiul carpato-dunărean. La aceasta a contribuit şi faptul că, partea de sud a României de azi
a reintrat în stăpânirea Imperiului roman. Astfel se poate spune că "legăturile per
manente ale locuitorilor de aceeaşi limbă, de pe ambele maluri ale Dunării, au
contribuit la răspândirea masivă a învăţăturii creştine". Un argument puternic pentru
vechimea creştinismului la români îl constituie numeroasele cuvinte, cu sens reli
gios, din fondul principal lexical al limbii române, care sunt de origine latină
(Dumnezeu, creştin, biserică, sărbătoare, păresimi, duminica, Crăciun, Florii, Ru
salii, înger, altar, cruce, a boteza, a cununa., a cumineca, a se închina, a se ruga, le
ge, păcat, părinte, păgân etc.)"3.
Procesul de organizare bisericească a comunităţilor creştine pe întregul teri
toriu al României de azi era fixat, în bună parte, la începutul secolului IV, căci
atunci este consemnată existenţa, în provinciile sud-dunărene, a peste 140 scaune
episcopale. "Dintre acestea, aproximativ 15 scaune se găseau pe malul drept al
Dunării (în Iugoslavia şi Bulgaria de azi): în Sirmium (azi Mitroviţa), în Singidunum (Belgrad), Sextana Prista (Russe), Dorostorum (Silistra), Odessos
(Varna)"4. în provincia Scythia Minor - Dobrogea de azi - exista un scaun epis
copal la Tomis - Constanţa de azi. Actele martirice (Martirologiile) înregistrează
un număr însemnat de martiri în Dobrogea de astăzi, mai ales în anii 293, 303-304
(Pasicrat, Valentin, Marcian şi Nicandru, veteranul Iulian, ostaşul Emilian, Epictet
şi Astion şi mulţi alţii, aproximativ 60 de martiri sunt cunoscuţi în Dobrogea)/"în anul
1971, cu ocazia unor săpături arheologice efectuate la Niculiţel (jud. Tulcea) s-a
______________
\
2. Vezi: "B iserica Ortodoxă R om ână” (monografie-album), Editura I.B.M. al B.O.R., Bucu
reşti, 1987, p. 5.
3. în rugăciunea "Tatăl nostru", ca şi în "Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan" - 90%
din cuvinte sunt de origine latină (Vezi: "Biserica Ortodoxă R om ână'\, monografie-album..., p. 7).
4. Ibidem, p. 9.
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descoperit o criptă în care se găseau moaştele a patru martiri: Zoticos, Attalos,
Kamasis şi Filippos, iar sub criptă, moaştele a doi martiri al căror nume nu se cu
noaşte... Se presupune că toţi au fost martirizaţi prin anii 303-304"5.
Tot în provincia Scythia Minor sunt amintiţi episcopii Evangelicus, Efrem şi
Tit, la începutul secolului IV. De asemenea, este menţionat la Tomis (în anul 369)
episcopul Vetranion sau Bretanion, şi urmaşii săi: Gherontie (Terentie), partici
pant la sinodul II ecumenic din 381, apoi Teotim (392-403), Timotei, participant lk
sinodul III ecumenic din 431, Ioan, Alexandru (449-451), Teotim al II-lea (458),
Paternus, numit "episcopus metropolitanus" (începutul secolului VI), Valentinian
(549-553).
In secolul VI, Scythia Minor era o "provincie mitropolitană", având 14 epis
copii sufragane - care "erau în legătură directă cu Patriarhia din Constantinopol,
noua capitală a Imperiului, principiu consfinţit printr-o hotărâre a sinodului IV
ecumenic de la Calcedon (Can. 28)"6.
"Răspândirea masivă a creştinismului în teritoriul dintre Dunăre şi Mare este
confirmată şi de cele aproximativ 30 de bazilici din secolele IV-VI, descoperite
aici (la Tomis - Constanţa - , Adamclisi, Histria etc.)"7.
In restul ţării s-au descoperit urmele unor bazilici la: Sloveni - jud. Olt (unde
s-au găsit ruinele fostului castru roman), Porolissum (Moigrad - J u d . Sălaj),
Sucidava (Celei-Corabia), Morisena (Cenad - jud. Timiş) şi altele. "în junii anu
lui 600, întreaga organizare bisericească de la Dunărea de Jos s-a prăbuşit sub pre
siunea triburilor avaro-slave. Prin aşezarea slavilor în Peninsula Balcanică, le
găturile daco-romanilor din Nordul Dunării cu populaţiile romanizate din sudul ei
au fost îngreunate"8. Datele privitoare la viaţa bisericească a străromânilor, după
anul 600, sunt destul de lacunare.
"Continuitatea unei vieţi creştine este însă atestată de descoperirile arheologi
ce din ultimele decenii" (de la Basarabi -ju d . Constanţa, Niculiţel, Garvăn (fosta
Dinogetia), ca şi cele din restul ţării de la Suceava, Adjud-Vrancea şi Dodeşti-Vaslui,
Dăbâca - Cluj-Napoca, Prejmer - Braşov şi altele).'"Aceste descoperiri sunt nu
numai probe incontestabile asupra continuităţii românilor ortodocşi pe aceste
meleaguri, ci constituie şiundicii sigure pentru existenţa unor episcopi români"9.
în teritoriile intracarpatice, din sec. IX-X, odată cu cristalizarea primelor for
maţiuni politice cunoscute (Gelu în Transilvania propriu-zisa, M enumonit în
Bihor, Glad în Banat), locul horepiscopilor şi al episcopilor misionari a fost luat de
episcopii propriu-zişi (eparhioţi)10.
"După cotropirea Transilvaniei de către regatul feudal ungar (sec. XI-XIII),
în locul vechilor formaţiuni politice româneşti, s-au creat aşa-numitele "comitate"
(Bihor, Alba, Hunedoara etc.). Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu instituţiile bise
riceşti ale românilor, adică în locul episcopiilor ortodoxe de aci au luat naştere
episcopii catolice maghiare (la Biharea, Alba Iulia, Morisena etc.). în ciuda aces,

5. Ibidem. p. 8.
6. Ibidem, p. 10.
7. Ibidem, p. 11.8. Ibidem, p. 14-15.
9. Ibidem, p. 15-16.
10. Ibidem, p. 16.
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tor schimbări şi a politicii de catolicizare a românilor dusă de regii Ungariei, orga
nizarea bisericească a românilor ortodocşi a supravieţuit"11.
Privitor la secolele XIII-XIV avem o serie de ştiri şi despre viaţa bisericească
a românilor de la şud-est de Carpaţi. Astfel, este atestată documentar o mitropolie cu
reşedinţa la Vicina (Isaccea de azi) pe malul drept al Dunării, în apropierea Deltei.
"N-ar fi exclus ca ea să fi fost o continuare a episcopiei a cărei existenţă istoricii
au presupus-o în secolele IX-XII, tot în părţile de nord ale Dobrogei, la Dinogeţia
- Garvăn"12.
'
.
în prima jumătate a veacului al XlV-lea a avut loc procesul de unificare
statală a formaţiunilor politice existente atunci la sud şi est de Carpaţi, sub un sin
gur conducător. Dar odată cu unificarea cnezatelor şi voievodatelor româneşti de la
sud de Carpaţi într-un singur stat independent, Ţara Românească, precum şi după
formarea celui de-al doilea stat, Moldova, la răsăritele Carpaţi, a avut loc şi uni
ficarea bisericească din cele două state româneşti independente13.
"în Moldova, recunoaşterea canonică a Mitropoliei - cu sediul la Suceava a întâmpinat greutăţi din partea Patriarhiei Ecumenice, care intenţiona să impună un
ierarh grec, pe când Ţara voia un român. Totuşi la 1401 a fost recunoscut ca mitro
polit moldoveanul Iosif, înrudit cu Domnul Ţării. Se pare însă că mai exista un
scaun vlădicesc la Rădăuţi pe lângă biserica Sf. Nicolae, încă din timpul lui
Bogdan întemeietorul (1359 c. - 1365). Episcopia de Rădăuţi a funcţionat timp de
câteva secole* iar în 1781 a fost mutată la Cernăuţi, ca urmare a cotropirii Mol
dovei de Nord de către Habsburgi (1775)"14.
)
Biserica Ortodoxă Română, din.Transilvania a avut permanente legături cu
domnitorii şi ierarhii din Ţara Românească şi din Moldova. Astfel trebuie să men
ţionăm că mitropoliţii Ungrovlahiei aveau şi calitatea de "exarhi ai Plaiurilor",
adică de reprezentanţi ai Patriarhiei Ecumenice pentru Transilvania ("Plaiuri").
Aceste date pe care le-am amintit, vor să ofere imaginea Bisericii Ortodoxe ca
instituţie riguros organizată, care a fiinţat de-a lungul a aproape un mileniu şi
jumătate pe teritoriul României de azi, deşi date amănunţite şi menţiuni privitoare la
Biserica noastră ortodoxă din secolul VII şi până în secolul XIV, sunt mai puţine,
în comparaţie cu cele din primele şase veacuri. Se poate aproxima totuşi că românii
au avut o organizare bisericească bine închegată, cu mult înainte de datele la care
sunt atestate documentar organizaţiuni statale, româneşti şi că organizaţiile bi
sericeşti erau bine închegate cu tradiţii canonice - aceleaşi pe întreg teritoriul locuit
. de români, de o parte şi de alta a Carpaţilor - şi în acelaşi timp, într-o comuniune
!
de doctrină şi practică cu celelalte Biserici ortodoxe (naţionale), strâns unite în
jurul Bisericii Ecumenice din centrul Imperiului bizantin din Constantinopol15.
După ce am făcut această scurtă incursiune în istoria Bisericii Ortodoxe
■.*
Române de-a lungul a peste 16 secole, în care ea şi-a desfăşurat - fară întrerupere 11.
12.
13.
14*.
15.

f

Ibidem. p.
Ibidem, p.
Ibidem, p.
Ibidem. p,

17.
*
21.
23.
25.
Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca. op. cit., p. 52; Vezi: D ocum ente p riv in d istoria Rom âniei,
veacurile XIII, XIV, XV, Bucureşti, 1953, p. II-IV şi B. p. 1-5; D ocum entele nr. 10, 11, 12 etc., Hurmuzachi-Densuşianu-Doc. I, p. 249-253 etc.
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activitatea misionară, să încercăm să pătrundem, cu ajutorul datelor pe care ni le
oferă tot istoria ei, în societatea din Ţara Românească a sfârşitului de veac XVI şi a
începutului veacului al XVII-lea, pentru a observa situaţia economică-socială şi
religioasă din acele timpuri.

1. Situaţia economică, socială şi religioasă
a Ţării Româneşti în secolul XVII
Populaţia Ţării Româneşti, preponderent săracă, era - în mare măsură - alcătuită
din locuitorii satelor, deci o populaţie rurală. Moşiile Domnitorului, ale boierilor şi
ale mănăstirilor erau lucrate de ţăranii români, în cea mai mare parte robi pe moşie.
Situaţia materială (economică) şi culturală a locuitorilor Ţării Româneşti era
aceea a unei ţări slab dezvoltate, întrucâtva asemănătoare cu aceea a ţărilor din ju 
rul său. "Dezvoltarea târgurilor şi oraşelor a fost frânată de nefasta dominaţie oto
mană, care a stânjenit dezvoltarea întregii economii a Ţării Româneşti. Economia
orăşenească din această perioadă avea un aspect semi-agrar. Mulţi orăşeni se ocu
pau în acelaşi timp cu agricultura, cu creşterea vitelor şi cu meşteşugurile. Boierii
şi mănăstirile posedau în oraşe prăvălii proprii pentru desfacerea produselor lor
agricole şi meşteşugăreşti, bucurându-se în general de privilegii domneşti pentru
desfăşurarea comerţului lor"16. Producând şi pentru piaţă, adică devenind produ
cători de mărfuri, mulţi meşteşugari aveau prăvălii şi magazine proprii, devenind
în acelaşi timp producători şi negustori.
Destul de timid apar acum primele începuturi de industrie cu caracter manu
facturier. în timpul lui Matei Basarab sejnfiinţau sticlării, "mori făcătoare de
hârtie", se înviora exploatarea minelor de aramă, se iniţia exploatarea fierului şi se
intensifica, totodată, şi exploatarea sării17.
Desfacerea produselor, care avea şi caracterul activităţilor comerciale propriu-zise, dovedeşte că existau şi negustori ca elemente intermediare între pro
ducători şi consumatori. Aceştia proveneau din rândul meşteşugarilor care se de
dicau profesiunii comerciale. Ei aveau dughene şi pivniţe şi ocupau chiar uliţe în
tregi cu această activitate. Unii dintre ei achiziţionau livezi, vii, grădini şi stupine,
aşa cum atestă actele orăşeneşti de vânzare-cumpărare. Aceste acte dovedesc,
totodată, formarea unei clase a meşteşugarilor şi negustorilor, clasă socială din ce în
ce mai activă. "Pentru această perioadă este important mai cu seamă faptul că ele
mentele orăşeneşti au fost active şi în lupta pentru izbânda limbii române în ad
ministraţie, în literatură şi în Biserică, apariţia în limba română, la 1652, a
"îndreptării Legii" fiind determinată şi de aceste noi forţe sociale"18.
Pe de altă parte trebuie să scoatem în evidenţă şi necesitatea alcătuirii şi tipăririi
ifnei colecţii de ••norme de drept laic, dar mai ales de drept canonic, în limba română,
atât de necesară practicii vieţii religioase, creştin-ortodoxe din Ţara Românească unde
16. Vezi: "îndreptarea legii - 1652", Editura Academiei Române, 1962 - "Introducere", p. 6.
17. Vezi: A. Ilieş. Ştiri în legătură cu exploatarea să rii în Ţara R om ânească pân ă în veacul al
X]/ JH-leâ , în "Studii şi materiale de istorie medie", voi. I, Bucureşti, 1956, p. 154-194; Vezi şi
"îndreptarea legii - 1652"..., "Introducere", p. 7.
18. "îndreptarea legii - 1652"..., "Introducere", p. 7.

DOCUMENTARE

265

populaţia era aproape în întregime creştin-ortodoxă. Ierarhii şi preoţii în oraşele mari,
de fapt numai în centrele eparhiale, foloseau limba greacă şi slavonă, însă la sate şi
aproape în toate parohiile din localităţile mai importante se folosea limba română, limba
populaţiei majoritare. Slujitorii Bisericii, care aveau şi rol de conducători ai treburilor
obştei satelor noastre aveau nevoie de toate acele norme - pe baze creştine - care fac
posibilă desfăşurarea unei vieţi sociale normale. Multe din colecţiile de canoane circu
lau în variate copii traduse din limba greacă în limba slavonă. Ele însă nu erau uşor de
folosit decât de cei care cunoşteau limbile greacă sau slavonă.
Domnia lui Matei Basarab (1633 - 1654), o domnie lungă, în comparaţie cu
domniile precedente (amintim că în scurta perioadă de 32 ani, ce precede domnia
lui Matei Basarab, istoria Ţării Româneşti a înregistrat 15 scurte-domnii), a con
stituit una dintre condiţiile care a făcut posibilă întocmirea, la 1652, a legiuirii ce
s-a numit "îndreptarea legii" sau Pravila cea Mare, un impunător monument juri
dic cu conţinut creştin ortodox, în limba română, atât de necesar în vremea aceea
şi care a avut o aplicare o perioadă foarte mare de timp, practic nelimitată până în
vremea noastră, mai ales în ceea ce priveşte viaţa bisericească.
în acest context istoric, economico-social, cultural şi organizatoric a apărut ne
cesitatea traducerii în româneşte a unor nomocanoane (culegeri de canoane şi norme
religios-morale şi juridice) care circulau aici deja de peste două secole, în limba
greacă şi slavonă, şi a căror importanţă deosebită pentru Biserica şi Ţara Românească
o evidenţiază însuşi conţinutul diversificat al acestora. Titlul însuşi al acestui cel mai
important nomocanon tradus şi tipărit în acest secol XVII, în Ţara Românească, este
grăitor în această privinţă: "Indereplarea legii cu Dumnezeu care are toata judecata
arhierească şi împărătească de toate vinile preoţeşti şi mirerjeşti"^. Dar, apariţia şi
circulaţia intensă a acestor "nomocanoane" sau "Pravile" cum se mai numeau ele
după termenul slavon, se explică prin necesitatea existenţei unor coduri de legi şi
norme cerute de dezvoltarea istorică a poporului român. Dar, Pravilele nu sunt sim
ple legiuiri "cu istoria lor dependentă", "producţii împrumutate în scopul glorificării
unor domni", ci "învăţături destinate să lumineze întregul popor românesc". După
cum argumentează cercetătorii mai noi ai Dreptului românesc medieval, pravilele,
care nu trebuie rupte de condiţiile sociale şi politice ale acelor vremuri, reprezintă
"adevărate sisteme de drept" (juridice), ce oglindesc "un anumit stadiu al dezvoltării
istorice a poporului român". Ele "exprimă yn anumit raport între Biserică şi stat şi
au o anumită semnificaţie în dezvoltarea culturii româneşti"20.
19. C. A. Spulber consideră că titlul Pravilei celei Mari - "îndreptarea legii" - este o traduce
re imediată a expresiei "Zakonu pravilo"-(cuvânţul "zakonu" fiind tot la dativ) şi are absolut acelaşi
sens ca şi termenul (expresia) "îndreptarea legii" şi este traducerea exactă, în limba rusă, a terme
nului "nomocanon" vojioKavwv. EI îşi bazează această tălmăcire pe faptul că termenul "zakonii
pravilo" este de mult timp (1563) adoptat de români fiind în uz, astăzi chiar pentru toate codificaţiile sub formă de Pravilă, tennen care apare şi în subtitlul ''îndreptării legii". Rezultă deci că "în
dreptarea legii" şi "Pravilă" sunt sinonime. Astfel, "îndreptarea legii" este numită în mod obişnuit
"Pravilă Mare", pentru a o distinge de cealaltă codificare a lui Matei Basarab, care mai poartă, ală
turi de denumirea de "Pravila de la Govora", şi numele de "Pravila Mică" - Vezi: C. A. Spulber, în 
dreptarea legii. Le code valaque de 1652, I-ere pârtie, H istoire, Bucureşti. 1938, p. IV.
20. Gheorghe Cronţ, P ravila de la G ovora din 1640, în "Studii", revistă de istorie, tom. XIV,
1961, nr. 5, p. 1211.
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2. Despre "Pravilă", în genere. Apariţia
şi aplicarea Pravilelor româneşti
Istoria Ţărilor Române arată - fară nici un dubiu - că organizării lor sociale
le-a premers organizarea religioasă. “Timp de aproape 12 veacuri neamul nostru şi-a
strecurat viaţa prin grele' primejdii. Peste slabii cărbuni de organizaţie română s-a
aşternut groasa cenuşă a atâtor năvăliri barbare în curgerea acestor veacuri"21. în
toată această perioadă, în organizarea ei, Biserica s-a preocupat de viaţa oamenilor
- a credincioşilor şi, prin slujitorii ei - prin preoţii care între anii 106 şi 1359 vor
fi fost hirotoniţi de către episcopi catolici sau ortodocşi, după timpul şi influenţa
sub care. au trăit, au călăuzit acele slabe înfiripări de aşezări omeneşti, printre res
turile dace fiind şi "judecători-împăciuitori" ai tuturor neînţelegerilor dintre cre
dincioşii care le erau încredinţaţi"-2. "Neînsemnătatea pricinilor dintre ei, nici nu
ar fi avut' nevoie de alţi judecători, cu mai mare înţelegere, decât a preotului lor.
Bunul simţ întemeiat pe cuvintele Sfintei Scripturi - izvorul sănătos al principiilor
din toate legile de mai târziu pentru neamurile creştine - , i-a fost îndreptarul în
toate hotărârile lui. Rostirea sentinţei verbale i-a fost "Cartea lui de judecată".
Executarea pedepsei nu întârzia, ea fiind rostită de ocrotitorul lui duhovnicesc, carer
lua hotărâri şi dădea sentinţe ce erau "măsurate după om şi faptă"23.
Biserica a fost, în toată această perioadă, ca de altfel şi după aceea până în
. acest veac, o "smerită şcoală a neamului nostru, de unde s-a înălţat tămâia binecuvântătoare a învăţăturii de carte. Chiliile mănăstirilor au adăpostit pe primii
dascăli dintre călugări şi ucenicii lor". Aci s-au copiat, pe, lângă Letopiseţele ţării,
cărţile de slujbă şi Pravilele de judecată, aduse de dincolo de Dunăre24.
în legătură cu "Pravilele" acestea de judecată, pe care le-am pomenit aici, este
necesar să facem, de la început, unele precizări.
*
Pravilele, aşa cum am spus, sunt colecţii de legiuiri canonice (bisericeşti) şi
civile, alcătuite în limba greacă sau în limba slavonă, de către persoane din jurul
"clerului ortodox, care aveau îndatoriri în chestiunile judecăţii bisericeşti25.
Sursele de informare pentru alcătuirea acestor "pravile" erau cele cunoscute în
întreaga Ortodoxie, adică ele se bazau, în primul rând, pe canoanele care fac parte din
Colecţia oficială a Bisericii şi apoi pe "nomocanoane" - acele colecţii mixte de legi
bisericeşti şi legi de stat care se numesc "nomi" (vo|ar|), fireşte însă numai acele legi
de stat care se referă la treburi bisericeşti şi care au fost aplicate în'viaţa bisericească.
Deşi după numele colecţiilor de acest fel, "ele ar trebuui să cuprindă mai întâi
legile de stat respective şi apoi legile bisericeşti", totuşi. "în cele mai multe colec
ţii, mai întâi sunt arătate canoanele sau legile bisericeşti care se referă la o materie,
şi apoi sunt arătate legile de stat privitoare la aceeaşi materie sau la una înrudită"26.
21. Şt. Gr. Berechet, D reptul vechilor noştri ierarhi la ju d eca rea m irenilor ; Bucureşti, 1938,
p. 3. (Extras din revista "Biserica Ortodoxă Română", nr. 11-12/1938.
22. Ibidem, p. 3.
^
23. Ibidem, p. 4.
24. Ibidem, p. 4.
*
25. Vezi: G. A. Spulber, op. cit., p. IV.
26. Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, op. cit., p. 96.
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Colecţiile nomocanonice deveniseră necesare chiar din veacurile IV-V, când se
încheiase procesul de dezvoltare al organizaţiei bisericeşti şi se ajunsese ca legile de
stat privitoare la Biserică să devină mai numeroase decât înseşi canoanele bisericeşti.
P rincipalele non iocau oane vech i sunt:

*'

- "Nomocanonul în 50 titluri" sau "Nomocanonul lui Ioan Scolasticul" alcătuit la
anul 55027/.
- "Nomocanonul în 14 titluri" apărut în timpul împăratului Heracliu (610-641) prin
osteneala patriarhului Serghie al Constantinopolului (610-638);
- "Nomocanonul" sau "Sintagmă lui Fotie" din anul 883. "împărţind materia în 14
capitole mari, cu subcapitolele respective, Fotie, patriarh al Constantinopolului, .a indicat,
în cuprinsul acestei lucrări, toate legile bisericeşti sau toate canoanele care apăruseră până în anul 883. precum, şi toate legile de stat privitoare la treburile bisericeşti, ce apăruseră
până în acel an".
"Cunoscător şi chiar coautor al Colecţiei de legi de stat cunoscută sub numele de
"Epanagoga" (884-886), care reprezintă cea mai reuşită lege fundamentală a Imperiului
bizantin, lege de tipul constituţiilor moderne, Fotie a izbutit să dea cea mai reuşită formă
"Codului oficial de legi al Bisericii din epoca respectivă"28.
Acest cod reprezintă până astăzi colecţia oficială de legiuiri a Bisericii Ortodoxe, căci
ea a fost acceptată şi consacrată, ca atare, printr-un sinod endemic întrunit la Constantinopol
în anul 920, sinod ale cărui hotărâri au fost însuşite apoi de întreaga Biserică de Răsărit"29.

în decursul timpului au mai fost întocmite numeroase alte nomocanoane, tară
însă ca vreunul dintre ele să mai fi dobândit caracterul oficial al Sintagmei lui
Fotie. "Cele mai multe dintre ele sunt compilaţii sau redactări originale, lam tocmirea cărora s-a procedat pentru a face faţă la diverse trebuinţe bisericeşti. în pri
mul rând pentru a pune la dispoziţia oamenilor Bisericii câte un îndrumător prac
tic necesar în activitatea care se desfăşură la centrele bisericeşti mai mari, patriar
hale sau arhiepiscopale, mitropolitane şi eparhiale. în al doilea rând, pentru a servi
ca manuale de legiuiri.bisericeşti, ori chiar ca manuale şi mai cuprinzătoare de în
văţătură şi de rânduială bisericească pentru formarea,slujitorilor bisericeşti, fie pe
lângă unii cărturari mai vestiţi, fie în cadrul unor şcoli organizate în acest scop pe
la centrele bisericeşti mai mari sau prin unele mănăstiri. In fine, în al treilea rând,
nomocanoanele de mai târziu au fost alcătuite şi din iniţiativa unor călugări
învăţaţi sau a unor conducători de mânăsiiri care au văzut în această treabă o lu
crare folositoare pentru viaţa Bisericii, precum şi o ascultare mântuitoare pentru
cei care o puteau face dintre vieţuitorii unor aşezăminte monahale, mulţi dintre
aceştia ocupându-se, mai.târziu, numai cu copierea sau multiplicarea manuscrisă a
nomocanoanelor"30.
» .
•
Astfel, numărul nomocarfoanelor, alcătuite la început în limba greacă şi apoi
traduse fragmentar s<au parţial în limba slavonă, a ajuns considerabil, cele în limba
slavonă rivalizau cu cele scrise şi difuzate în limba greacă. "Mai târziu, astfel de
27. Există acum posibilitatea studierii acestui Nomocanon. datorită apariţiei lucrării de doctorat
a Părintelui Vasile Florea, intitulată: "Opera canonica şi nom ocanonică a Sfântului Ioan Scolasticul.
Importanţa ei pentru sistem atizarea Dreptului bisericesc ortodox". Lucrarea cuprinde, în anexă, şi tra
ducerea "Nomocanonului în.50 titluri" şi a apărut în revista nStudii teo lo g ice ", nr. 5-6/1992,'pp. 9-176.
28. Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, op. cit., p. 98.
29. Ibidem, p. 98.
30. Ibidem, p. 99.
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nomocanoane au fost traduse chiar şi în limba română, şi că - evident - unele din
tre ele au fost şi tipărite”31.
Din categoria acestor nomocanoane, dintre care unele sunt foarte bogate şi
bine întocmite, amintim, ca reprezentând interes mai deosebit, următoarele:
- "Nomoccmomd lui Grigore Doxapatriul” din secolul XII;
- "Nomocanonul lui Arsenie Antorian", călugăr de la Athos şi apoi patriarh
ecumenic (din anul 1225). Acesta a alcătuit un bogat nomocanon în 141 capitole,
bazat pe legislaţia lui Justinian;
- "Nomocanonul lui Matei Vlastares", de la anul 1335, cunoscut şi sub
numele de "Sintagma Alfabetică", "fiindcă este alcătuit în 28 de capitole mari,
după numărul literelor alfabetului grecesc, fiecare împărţit în subcapitole, care
a jung la numărul de 303. Acest nomocanon a avut o largă circulaţie în lumea slavă
şi în Biserica Română"32.
- "Nomocanonul duhovnicesc", alcătuit iniţial în limba greacă prin secolele
XIV-XV, tradus, apoi, în limba slavonă şi difuzat ca îndrumător pentru duhovnici.
Şi acest nomocanon a fost tipărit în veacul al XVII-lea şi în Biserica Română, o
parte a conţinutului său intrând în cuprinsul molitfelnicelor, îndrumările pentru
duhovnici fiind extrase din acest nomocanon;
- "Nomocanonul lui Cotelerius", împărţit în 147 capitole, alcătuit tot prin
veacul XV, poate chiar mai târziu, iar una din formele sale a servit ca izvor al
"Pravilei celei Mici de la Govora", tipărită în anii 1640-1641;
- "Nomocanonul lui Manuil Malaxos", alcătuit pe la anul 1561 de către un
fost secretar al Episcopiei (mitropoliei) din Teba. "Este cel mai cuprinzător nomo
canon, având 541 capitole şi a servit ca bază a Pravilei de la Târgovişte (1652).
De asemenea el a servit ca izvor principal şi al Pravilei româneşti rămasă netipă
rită, alcătuită la 1632, de către cărturarul moldovean Eustratie Logofătul"33.
Au mai fost şi alte "nomocanoane" importante care au circulat şi în Biserica
noastră, multe dintre acestea fiind copii în limba greacă şi mai ales în limba slavonă.
"Din câte copii de cărţi de legi s-au descoperit până azi, putem desprinde pentru veacul al XV-lea - trei copii din Sintagma călugărului din Salonic, Vlastarie, făcute,de feţe bisericeşti: cea din 1451; cea din 1474 (făcută de Ghervasie la
mănăstirea Neamţului) şi cea din 1495 (copiată la biserica Sf. Nicolae din Iaşi).
Aceste copii sunt traduceri rezumate în slavoneşte după cea făcută în Serbia la
1347. Traducătorul slav al acestei Sintagme a tălmăcit numai acele părţi din opera lui
Vlastarie, care se potriveau mai bine cu nevoile judecăţilor din ţările creştine"34.
Cuprinsul acestei Sintagme era mixt şi corespundea nevoilor judecăţii, atât mireneşti,cât şi bisericeşti. El a fost completat cu material civilo-penal din Hexabiblul
lui Constantin Armenopol, care a apărut aproximativ la anul 1345, carte care însă nu
s-a tradus în slavoneşte.
31.
32.
33.
t 34.

Ibidem, p. 99.32. Ibidem, p. 99.
Ibidem, p. 99.
Ibidem. p. 99.
Şt. Gr. Berechet, op. cit., p. 4-5.
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"Copiile nomocanonice cu cuprinsul Sintagmei lui Vlastares sau altul, cum
sunt acelea din 1512 (de la mănăstirea Bisericani din Moldova), 1517 (de la m ă
năstirea Neamţu), 1581 (de la mănăstirea Putna), 1618 (de la mănăstirea Bistriţa
moldoveana) şi cea din 1636 (comandată de Elena - soţia lui Matei Başarab pentru mănăstirea Bistriţa munteană), nu sunt decăt rămăşiţele din atâtea Pravile
copiate pentru trebuinţa judecăţilor bisericeşti de pe la Mitropolii, episcopii şi mă
năstiri. Ele fac legătura dintre Pravilele manuscrise, care circulau pe la mănăstiri
şi Pravilele tipărite, care încep odată cu jumătatea a doua a secolului al XVI-lea35.
Prima Pravilă tipărită, cunoscută până astăzi, de la jumătatea secolului al XVIlea, este aceea "reprezentată" numai prin 12 file descoperite de Andrei Bârseanu
într-un "sbornic" la expoziţia din Sighetul Marmaţiei, provenită din satul Ieud36,
fiind considerată ca tipăritură a lui Coresi, la Braşov, în anul 1563. Această "Pra
vilă" conţine numai canoanele patriarhului Ioan Postnicul al Constantinopolului.
Secolele următoare XVII-XVIII ne aduc alte tipărituri şi copii de legi canonico-mireneşti, având autoritatea ierarhilor, preoţilor şi călugărilor instruiţi în
această privinţă şi cunoscători ai limbilor greacă şi slavonă. "Prefeţele Pravilei de
la Govora (1640) şi a Pravilei celei Mari de la Târgovişte (1652) sunt semnate de
doi mitropoliţi: prima, de Teofil, iar cea de-a doua de Ştefan. Aproape în toate ti
tlurile cărţilor de legi nu lipsesc numele de mitropoliţi din vremurile acelea".
Astfel, mitropolitul Varlaam din Moldova este însemnat în titlul "Cărţii de învă
ţătură românească de la Pravilele împărăteşti", mitropolitul Iacob Putneanul po
menit ca acela care a îndemnat pe Cosma Vlahul, monah, să traducă în româneşte
"Cârja sau slujba arhiereilor" (PocK T ripia xfiv a p ^ ie p e c o v ) , operă a arhimandritu
lui Iacpb din Epir, lucrare de cel mai mare folos al scaunelor de judecată din Mol
dova, Mitropolitul Grigore, la 1780 "scris" în titlul Pravilei lui Alexandru
Ipsilante, "Pravilniceasca condică" (£'ovxaY|icmov vojiikov), ca şi Mitropolitul
Veniamin Costachi menţionat în "Manualul lui Andronachi Donici" din 1814, care
ne-a tradus şi voluminoasa carte a "Pidalionului" în 184437. De asemenea, unii
din traducătorii acestor Pravile sunt tot feţe bisericeşti. Mihail Moxalie, tălmăci
torul Pravilei de la Govora a fost călugăr, ca şi Daniil Panoneanul, cel care a
tradus "îndreptarea legii" (Pravila cea Mare). Să amintim, de asemenea, pe cei doi
călugări învăţaţi: Grigore şi Gherontie, tălmăcitorii "Cărţii de suflet prea folosi
toare", alcătuită de Nicodim Aghioritul şi tipărită la Veneţia în 1794. Adăugarea
şi a repetatelor edituri de "Prăvilioare" (1781 - Bucureşti, 1784 - Iaşi, 1802 - Iaşi)
aduse la îndeplinire de diferiţi mitropoliţi, completează tabloul marelui rol jucat de
Biserică în domeniul juridic, în vechile Principate Române.
"în trecut, dupâ cum materia juridică bisericească era împletită cu cea mirenească, ca una care izvorăşte din cea dintâi, tot aşa şi în materie de judecată Biserica
era amestecată, mai mult decât astăzi, în judecata profană. în consecinţă, aproape tot
codul civil, penal şi comercial, în speţele din acea vreme, intrau şi în competenţa
Bisericii, după delegaţia domnească"38. Ierarhii din Principatele Române judecau
35.
36.
37.
38.

Ibidem, p. 5.
Vezi: Constantin A. Spulber, Cea-mai veche p ra vilă rom ânească, Cernăuţi, 1930.
Şt. Gr. Berechet, op. cit., p. 6.
Ibidem, p. 7.
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toate procesele de cuprins curat canonic, cum sunt: desfaceri de logodne, căsătorii
ilegale, nunţile dintre rude, purtarea neconformă cu canoanele ca arhiereu, ca preot
sau ca monah, luarea de mită, furturile de vase şi odăjdii din biserică etc. "în afară de
acestea ei mai judecau, prin delegaţie domnească, orice fel de proces civil, penal şi
comercial, rămânând în limitele strict canonice ale instanţei numită dicasterie"39.
Multe documente şi nenumărate mărturii istorice vorbesc despre rolul impor
tant pe care l-au avut ierarhii şi clerul bisericesc în scaunul de judecată pentru
variate pricini. Ierarhul suprem al ţării asista în divanul domnesc, rolul mitropoli
tului în divanul de judecată îl arată înseşi cărţile de judecată, cum spune şi Dimitrie Cantemir în "Descrierea Moldovei". "El (Mitropolitul) citeşte "Pravila", lă
murind pe Domnitor şi boierii-judecători" şi după ce s-au auzit gândurile tuturor
(boierilor) cunoscând pre unul a fi vinovat, întreabă Domnul, pre Mitropolitul, de
ce pedeapsă este vrednic dupre Pravilele ceale politiceşti şi ceale bisericeşti? "Iară
Mitropolitul arată întâi hotărârea Pravilelor şi după aceea, pune înainte mila dom 
nească, căreia nu poate judecata să-i pue hotar. Şi făcând şi boiari asemenea, pre
urmă arată şi Domnul gândul său, şi hotărăşte pe cel pârât, ori a fi slobod, sau îl
judecă spre moarte sau la altă pedeapsă"40.
"Clerul inferior alcătuia actele de drept privat, iar ierarhii le autentificau. Dia
conii şi preoţii de prin satele îndepărtate de târgurile ţării, se ocupau şi cu scrierea
diferitelor acte de drept privat, cum sunt: actele de vânzare-cumpărare, donaţiune,
răscumpărare, foile de zestre şi testamentele"41.
Dicasteriile judecau procesele de desfacere a logodnelor şi căsătoriilor42.
Episcopii judecau toate procesele locuitorilor de pe moşiile episcopale. De asemenea,
egumenii mănăstirilor judecau pe locuitorii mănăstirilor pe care le administrau.
Acest drept de judecată era încredinţat egumenilor de mănăstiri, de către domni
tori, care îl retrăgeau, în caz de abuz din partea lor (a egumenilor)43.
Dar, Ierarhii, prin delegaţie domnească, puteau să judece tot felul de procese
(partaje, stăpânirea şi împărţirea ţiganilor, dreptul de proprietate asupra unor moşii,
drepturi de succesiune, testamente etc.)44.
Clerul slujea de mijlocitor între instanţele civile şi părţile în litigiu, obţinând
declaraţia sau mărturia celui care nu se putea prezenta la proces45.
Mai trebuie să menţionăm că ierarhii şi clerul, în general, erau cei care
foloseau "cartea de blestem sau afurisenie", care era un act pe care îl pretindea
partea în litigiu interesată de a smulge adevărul de la adversar. Ea se întrebuinţa
în tot felul de procese, unde judecata nu mai avea alt mijloc de a afla adevărul,
pentru a se da o hotărâre corectă. Acest fel de dovadă, prin act deosebit, apare prin
secolul XVI şi încetează după 1865, odată cu aplicarea - în viaţa noastră juridică
- a Codului de procedură francez46.
1 39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Ibidem, p. 7.
Dimitrie Cantemir. 'D escripţia M old a via e”, Mănăstirea Neamţu, 1825, p. 235-236.
Şt. Gr. Berechet, op. cit., p. 9.
Ibidem, p. 10.
Ibidem, p. 11.
Ibidem, p. 12-13.
Ibidem, p. 15.
Ibidem, p. 20-21.
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In sfârşit, considerăm necesar să mai adăugăm că ierarhii-judecători şi
boierii-judecătpri, până la începutul secolului al XVIII-lea, ori de câte ori dădeau
vreo hotărâre, spuneau că au judecat după "legea pământului" sau după "pravilă",
sau "marea pravilă". Prima expresie "legea pământului" face aluzie la aşa-numitul
"obicei al pământului", iar cealaltă la diferite "Nomocanoane" sau "Pravile", scri
se greceşte sau slavoneşte, în legătură cu atâtea copii din Sintagma lui Vlastare,
Nomocanoane sau Hexabiblul care circulau pe la toate mănăstirile şi scaunele de
judecată. Expresia de "pravilă" o găsim amintită până în secolulal XlX-lea, fară
să ni se indice despre care anume Pravilă este vorba, sau ce anume "lege sau cod"
s-a întrebuinţat47.
După începutul secolului al XVII-lea, ni se arată - în câte o hotărâre - , că
"Mitropolitul-judecător a citit Pravila sau Sfânta Pravilă"48.
Alteori, Mitropolitul-judecător, nu se mulţumeşte cu citirea numai a "Pravilei
rumâneşti", ci citeşte şi "Pravila grecească", mai ales atunci când trebuie să hotă
rască într-un proces mai complicat49.
"După anul 1693, în afară de obiceiul pământului, s-au aplicat - în subsidiar
- şi Pravilele, citându-li-se capitolele, titlurile şi paragrafele (Doc. din
30.VI.1693, citează "Pravila lui Justinian"). Aceasta confirmă că "toată legislaţia *
bizantină, alături de cea românească, s-a aplicat ori de câte ori a fost nevoie la
dezlegat şi lămurit cazuri grele".
Interesant este faptul că "în una şi aceeaşi carte de judecată găsim citate
pasagii juridice din mai multe Pravile, fie vechi, fie noi"50, cunoscut fiind vechiul
principiu, că - în trecut - o lege nouă nu abroga pe cea veche, "judecătorul fiind
liber să citeze paragrafele din oricare Pravilă, care i-ar fi răspuns la trebuinţa lui"51.

3.
Cultura româneasca, în genere,
şi cultura bisericească, în special,
în prima jumătate a veacului al XVII-lea
"în sec. al XVII-lea cele trei ţări româneşti continuă să-şi ducă viaţa, ca state
separate prin teritorii, administraţie şi structuri social-economice proprii, prin cul
tură naţională. Se observă schimbări repetate de domni; totuşi, între ei se numără
personalităţi reprezentative, ca Matei Basarab, Şerban Cantacuzino şi Constantin
Brâncoveanu în Ţara Românească, sprijinitori ai culturii şi artei; Vasile Lupu,
Constantin Cantemir şi fiul său Dimitrie, în Moldova. în acelaşi secol se accentuează
colaborarea politică (alianţe antiotomane) şi mai ales culturală bisericească dintre '
cele trei ţări româneşti.
"Biserica Ortodoxă.Română— în toate cele trei ţări - cunoaşte acum perioa
da'ei de apogeu, prin marii ei ierarhi: Anastasie Crimca, Varlaam şi Dosoftei în
47. Ibidem, p. 22.
48. I. Bianu, D ocum ente rom âneşti, partea I, Bucureşti, 1907, p. 68.
49. Vezi: Ioan C. Filitti,a4r/i/wi "Gheorghe Grigore Cantacuzino”, Bucureşti, 1919, p. 220 - Doc.
din 23.XII. 1616, la Şt. Gr. Berechet, op. cit., p. 22.
50. Buletinul Com isiei istorice a României, VIII ( 1929), p. 80-84 - Doc. din 24.XII.1753.
51. Şt. Gr. Berechet, op. cit., p. 23.
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Moldova; Teofil, Ştefan, Teodosie şi Antim Ivireanul în Ţara Românească; Ilie
Iorest, Simion Ştefan şi Sava Brancovici în Transilvania; prin numeroasele lă
caşuri de închinare ridicate acum; prin tipografiile înfiinţate în diferite centre bi
sericeşti din toate cele trei ţări şi prin producţia lor sporită de carte, prin multiplele
legături interortodoxe, care au culminat cu sinodul de la Iaşi, din 1642. Ca şi în
secolele precedente, alături de românii aparţinători Bisericii Ortodoxe au trăit şi
alte neamuri, de alte credinţe, care au putut să se organizeze sub raport bisericesc şi
să-şi manifeste netulburaţi sentimentele lor religioase; catolicii, mai ales în
Moldova, mai puţin în Ţara Românească (ajutaţi de multe ori de domnii români),
armeni şi evrei (mozaici) în Moldova; cele patru confesiuni "recepte" din Transil
vania (catolică, luterană, calvină sau reformată şi unitariană) şi-au continuat viaţa
lor religioasă, având desigur o situaţie privilegiată faţă de români, a căror confesi
une ortodoxă era doar "tolerată"52.
1
în Muntenia, Mitropolitul Teofil, cel care are marele merit de a fi tipărit
primele cărţi juridice, teologice şi de cult, în limba română, este socotit pe bună
dreptate de Nicolae Iorga "unul din cei dintâi ctitori ai limbii româneşti în Biseri
că" şi "începătorul tipăriturilor în această limbă, pe pământ românesc". El a
păstrat permanent strânse legături cu românii ortodocşi din Transilvania şi M ol
dova. în anul 1640, cu prilejul soliei la principele Gheorghe Rakoczy 1 la Alba
Iulia, a cercetat şi pe mitropolitul Cihenadie, căruia i-a dăruit o tipografie. "Către
sfârşitul anului 1640, a hirotonit, la Târgovişte, pe noul mitropolit al Transil
vaniei, Ilie Iorest, rar în 1643, pe urmaşul acestuia, Simion Ştefan. A fost în bune
raporturi cu mitropolitul Varlaam al Moldovei, în pofida neînţelegerilor existente
între Domnii lor, Matei Basarab şi Vasile Lupu. Astfel, în 1644, a primit în Târ
govişte pe Mitropolitul Varlaam, venit în Ţara Românească în vederea împăcării
celor doi domni. Cu prilejul acestei misiuni, Varlaam a aflat în biblioteca învăţatu
lui boier Udrişte Năsturel un exemplar din Catehismul calvinesc, apărut la Prisaca, lângă Alba Iulia, 1642. Constatând că era "plin de otravă de moarte sufle
tească", mitropolitul moldovean a convocat un sobor al ierarhilor din Ţara Româ
nească şi Moldova, spre a lua atitudine împotriva acelei broşuri. Soborul - la care
a participat şi mitropolitul Teofil cu sufraganii săi - s-a întrunit în 1644 sau 1645,
credem că la Iaşi, aprobând cunoscuta lucrare a lui Varlaam, Răspuns la Cate
hismul calvinesc.
în 1638, "Teofil a primit vizita patriarhului Mitrofan Critopulos al Alexan
driei, care, în primăvara anului următor a şi murit în Ţara Românească"53.
în timpul păstoririi mitropolitului Teofil, au fost tipărite cinci cărţi în lîmba
română şi anume: Ceaslovul, Pravila (de la Govora), Evanghelia cu învăţătură, în
două ediţii şi învăţătura preste toate zilele şi Paraclisul Maicii Domnului, în slavoneşte şi româneşte54.
52. Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. II. Bucureşti, 1995, p. 5.
53. "Mitropolitul Teofil este pomenit şi în diferite acte interne. De pildă. în 1639, a luat parte,
alături de sufraganii săi. Ignatie de la Râmnic şi Ştefan de la Buzău, la^soborul duhovnicesc şi mirenesc convocat de Matei Basarab, care a hotărât ca nici o mănăstire să nu mai poată fi închinată unei
alte mănăstiri din ţară sau din afară". Vezi: Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 53.
54. Ibidem. p. 52.
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Tot în timpul păstoririi lui, logofătul Udrişte Năsturel a înfiinţat o şcoală pe
lângă Mitropolie, la Târgovişte - se pare -, cu un program asemănător cu al şcolii
movilene din Kiev, care a dăinuit până către sfârşitul domniei lui Matei Basarab.
Prin elevii acestei şcoli s-a prelungit existenţa culturii slavone \n Ţara Româ
nească, în aproape lot secolul al XVlI-lea55. Trebuie subliniat şi făptui că Pravila
de la Govora numită şi cea Mică (1641), (cu titlul complet: "Pravila aceasta iaste
direptătoriu de leage, tocmeale ale sfinţilor apostoli, tocmite de Săboară către
aceasta şi a preacuvioşilor părinţi, învăţătorilor lumiei") era tradusă din slavoneşte în
româneşte de călugărul Mihail Moxa sau Moxalie din mănăstirea Bistriţa56.
Aceasta a apărut în două tiraje diferite, unul pentru Ţara Românească, altul pentru
Transilvania. Deosebirea dintre exemplarele celor două ediţii consta în făptui că
în prefaţa unor exemplare, numele mitropolitului Teofil era înlocuit cu al lui
"Ghenadie, cu mila lui Dumnezeu, arhiepiscopii şi mitropolitu a toată Ţara
Ardealului". Apariţia tirajului pentru Transilvania se explică, desigur, prin solici
tarea mitropolitului Ghenadie care simţea lipsa unei astfel de cărţi. El avea nevoie
de o pravilă, lie ca să contrabalanseze acţiunea prozelitistă calvină, fie ca să aibă o
nouă carte în locul celei a lui Coresi, care se epuizase. Din această colaborare pe
tărâm tipografic, se poate constata că exista o unitate sufletească între români, în
ciuda graniţelor nefireşti care-i despărţeau. Rezultă că Pravila de la Govora apare
ca o "lege oficială" promulgată de autoritatea de stat şi de cea bisericească, .fiind
prima colecţie tipărită de legi civile şi bisericeşti a statului medieval în Ţara
Românească şi a întregii Biserici Ortodoxe Române. 'Ea prezintă deci o mare
importanţă pentru istoria dreptului românesc, în general, şi a dreptului canonic, în
special. Un amănunt interesant este acela că pe Pravila mică era menţionat, pentru
prima dată la noi, preţul de caile: "21 cristande de argint"57.
"După 1646, teologul Pantelimon Ligaridis (devenit, după aceea, mitropolit
de Gaza, sub numele de Paisie), împreună cu Ignatie Petriţis, amândoi greci din
insula I Iios, cu sprijinul lui Matei Basarab şi al postelnicului Constantin Cantacuzino, au pus bazele unui colegiu umanist Ia Târgovişte, după modelul celor occi
dentale, colegiu cunoscut în actele vremii sub numele de "Schola graeca et lati
na". Primul dascăl (Ligaridis) preda Logica şi Retorica, iar al doilea (Petriţis)
preda Gramatica. Limbile de predare erau greaca veche şi latina. Aceasta a fost
prima şcoală de nivel superior în Ţara Românească, care - probabil - a dăinuit pâ
nă către sfârşitul domniei lui Matei Basarab"58.
Amintind de Pravila mică sau Pravila de la Govora, precizăm aici că aceasta
era o colecţie de legiuiri canonice (bisericeşti) şi civile, tăcută după o traducere
slavonă a unui nomocanon de origine bizantină. Izvoarele slave - şi cu atât mai
puţin cele greceşti - n-au fost identificate până în prezent. Din această cauză, cer
cetătorii mai noi socotesc că Pravila este mai degrabă o compilaţie după aceste
izvoare şi nu o simplă traducere a unora din ele. Apariţia unei cărţi cu caracter canonic-juridic era determinată de trebuinţa unor îndrumări clare pentru preoţii du
55.
56.
57.
58.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

p.
p.
p.
p.

52.
50.
51.
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hovnici la darea canonului (epitimiei) în scaunul spovedaniei, dar şi pentru a le
oferi îndrumări cu privire la pedepsele pe care să le aplice credincioşilor, în caz
de abateri de la rânduielile vieţii obşteşti, căci preotul avea în acele timpuri - şi
rolul de judecător al păstoriţilor săi. Rostul cărţii era subliniat de însuşi mitropoli
tul Teofil, în prefaţă: "Socotit-am că mai toate limbile au carte pe limba lor, de
aceia cugetaiu şi eu... să scot această carte, anume pravilă pre limba rumănească,
sfinţiilor voastre fraţi duhovnici rumâneşti, carii sănteţi păstori oilor celor cuvân
tătoare a turmei lui Hristos"59.
în Moldova, prima caile românească este Cazania lui Varlaam, tipărită la Iaşi
(1643) cu titlul ei exact: "Carte românească de învăţătură (la) dumenecelepreste
an şi la praznice împărăteşti şi la svănţi m ari”. Este o lucrare masivă, cu 506 file
(1012 pagini), ilustrată cu numeroase gravuri în lemn, reprezentând scene biblice,
chipuri de sfinţi, frontispicii, viniete, iniţiale înflorate etc. Toate aceste podoabe
grafice şi iconografice, cu mai multe caractere de litere, fac din Cazanie una dintre
cele mai artistice opere tipărite din vechea cultură românească"60.
O altă carte, ultima tipărită în cursul păstoririi lui Varlaam se intitula "Carte
românească de învăţătură la pravilele împărăteşti şi de la alte giudeate” (Iaşi
1646). Aceasta este cunoscută şi sub numele de Pravila lui Vasile Lupu şi este
tradusă din greceşte de către învăţatul logofăt Eustraţie. Partea întâi a Pravilei este
traducerea în româneşte a unei legiuiri agrare sau "cod rural bizantin" (vopoţ
y e io p y iK o g ) , lege care a cunoscut o largă răspândire în ţările române, iar partea a
doua este prelucrată după o carte a'penalistului italian Prosper Farinaccius (15441618) (Praxis et theoricae criminalis), desigur după o versiune grecească, amân
două izvoarele Pravilei având la bază corpul de legi al împăratului Justinian. Se pot
observa însă şi unele influenţe juridice slave asupra acestor Pravile"61.
Mitropolitul Ştefan - a continuat şi desăvârşit activitatea culturală a înainta
şului său, susţinând curentul românesc, faţă de cel slavon, care se bucura de spri
jinul lui Udrişte Năsturel. Sub el, tipografia a funcţionat numai, la Târgovişte,
unde erau scaunul Domnesc şi cel mitropolitan. Aici s-a tipărit, în 1651, cartea in
titulată Mistirio sau Sacrament, tradusă de mitropolit, carte ce cuprindea rânduiala slujbei şi o învăţătură despre primele două taine: Botezul şi Mirungerea.
Tipicul şi învăţătura^erau în româneşte, iar slujba în slavoneşte. în prefaţa cărţii,
Mitropolitul Ştefan scria că lucrarea a văzut lumina tiparului "cu proasta (modes
ta) nevoinţă şi osteneală a smereniei noastre... dă pre molitvelnicul grecesc şi slavonescu"62. In 1652 a tipărit Tîrnosania, adică slujba sfinţirii bisericii. Era tra
dusă "de pe eleneşte şi slavoneşte pre limba proastă românească, cu tot tipicul şi
învăţătura ei". Şi aceasta avea tipicul în româneşte, iar slujba în slavoneşte"63.
în acelaşi an, 1652, a văzut lumina tiparului o nouă caile de legi, şi anume
îndreptarea legii, numită şi Pravila cea mare sau Pravila de la Târgovişte, o lu
59. Ibidem. p. 50.
60. Ibidem. p. 19.
61. Pravila cuprinde dispoziţii privitoare la toate materiile dreptului, cu deosebire a chestiu
nilor penale. Vezi: Pr. prof. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 25-26.
62. Ibidem, p. 54.
63. Ibidem, ibidem.
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crare de aproape 800 pagini. Era nu numai un cod bisericesc, ci şi unul politic. A
fost tradusă din greceşte în româneşte - la îndemnul mitropolitului Ştefan - de
"Daniil Andreanu monahul din Ţara Panoniei" (originar din "Panonia", adică din
Transilvania), ajutat de dascălii greci Pantelimon (Paisie) Ligaridis şi Ignatie
Petriţis64. "îndreptarea legii, apreciază istoricul Pr. Mircea Păcurariu, este o operă de
codificare legislativă românească, o îmbinare de norme de drept canonic şi laic.
Pravila de la Târgovişte era destinată şi pentru românii transilvăneni, lucru ce re
zultă atât din cuprinsul ei, cât şi din circulaţia ei în Transilvania"65.
Această incursiune privind imaginea editorială pe care o reprezintă jumătatea
secolului al XVII-lea, în Ţara Românească, pune în evidenţă faptul că "o parte din
cărţile tipărite în timpul lui Matei Basarab erau în slavoneşte, o parte în româneşte,
iar altele erau bilingve. Aceasta pentru că, în timpul său a fost o adevărată luptă între
curentul slavon şi cel românesc. Pe de o parte, cunoaşterea limbii slavone devenea
tot mai anevoioasă, încât nici preoţii nu mai înţelegeau această limbă, în care trebuiau
să slujească potrivit unei tradiţii adânc înrădăcinată. Pe de altă parte, schimbarea lim
bii de cult nu era uşoară şi nu se putea îndeplini deodată, pentru că ftu erau nici cărţi
de slujbă traduse în româneşte, iar introducerea limbii naţionale în cult putea fi con
siderată de unii ca o alunecare în erezie (de fapt schismă), mai ales că în Transilvania
vecină, calvinismul ducea o propagandă activă printre români în acest sens"66.
Traducerea şi tipărirea cărţilor de slujbă, mai ales, era imperios necesară în vremea
aceea. Slujbele religioase, cărţile de slujbă care se aflau pe la mănăstiri şi pe la multe
biserici parohiale erau în limba slavonă, limbă pe care credincioşii nu o înţelegeau. Ceva
mai mult, nici preoţii, mai ales cei de prin sate şi târguri, nu cunoşteau limba slavonă.
Doar episcopii erau datori să ştie slavoneşte67. Credincioşii care 1111 ştiau carte nici cât
preoţii, cu atât mai puţin înţelegeau slujba făcută în limba slavonă68.
Starea culturală a slujitorilor Bisericii, foarte asemănătoare din toate punctele
de vedere în toate provinciile româneşti, lăsa foarte mult de dorit. Cronicarul grec
Matei al Mirelor, referindu-se la anii 1602-161869, spunea: "Astăzi nu afli în
această ţară om învăţat, nici preot, nici călugăr, nici arhiereu, nici laic, pentru că
nu au unde să înveţe"... "Preoţii nu ştiu să boteze, nu ştiu să facă liturghia; când le
vorbeşti de Tainele credinţei stau şi se miră ca şi cum le-ai vorbi de lucruri de pe
altă lume"70.
"Lipsa de şcoli a fost multă vreme împlinită, în Biserica românească, de mă
năstiri, unde în jurul cărora candidaţii învăţau scrisul, cititul, unele elemente de
64. Ibidem, ibidem.
65. Ibidem. p. 55.
66. Ibidem, ibidem.
67. Al. Grecii - P. P. Panaitescu, Începuturile dreptului scris în lim ba româna, în "Studii" (an
VII), nr. 4/1954, p. 223 - Vezi la Dan Simonescu, Problem a originii lim bii literare rom âne şi cărţile
bisericeşti, în revista "Studii Teologice", nr. 9-10/1961, p. 559.
68. Vezi Dan Simonescu, op. cit., p. 559.
69. Lucrarea intitulată: "Istoria celor petrecute în Ungrovlahia, începân d d e la Şerban Voievod
până la G avriil Voievod (1602-1618) - Veneţia 1785, publicată de A. Papiu Ilarian, Bucureşti, 1862,
voi. I. p. 370.
70. Vezi la: V. Chim, C ărţile d e învăţătură pentru preoţi din sec. XVII-XVIII, în revista "Studii
Teologice", nr. 9-10/1961, pp. 586-587.
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practică bisericească şi mai puţine cunoştinţe dogmatice”... "Ceea ce a contribuit la
menţinerea nivelului scăzut de cultură a preoţimii a fost şi faptul că preoţimea - cum
constata cronicarul grec Matei al Mirelor - nu mai cunoştea limba slavonă, ceea ce
făcea ca să nu înţeleagă nici măcar slujbele şi rugăciunile ce se rosteau pe dinafară"71.
O asemenea situaţie îngrijorătoare.l-a determinat pe mitropolitul Ştefan să ti
părească acele cărţi bilingve, adică să împace şi Tradiţia slavonă, prin tipărirea
slujbei în slavoneşte, dar în acelaşi timp să ţină seama şi de realităţile de atunci care
impuneau naţionalizarea slujbelor, ca să vină în ajutorul preoţilor, traducându-le
rânduielile de-tipic în româneşte. Deci marele merit al mitropolitului Ştefan este
acela'de a fi deschis larg porţile pentru pătrunderea limbii româneşti în biserică72.
4. C âteva date im portante şi unele opinii
privind form area legiuirilor rom ân eşti
sub influenţa celor d e sorginte bizantină
Amintind de primele înjghebări politice pe pământul ţării noastre: voievodatele
şi cnezatele, a căror origine şe adânceşte până dincolo de contactul neamului nostru
cu neamurile slave, care ne-au dat cu împrumut numele acestor două instituţiuni73,
nu instituţiunile înseşi; trecând deci peste aceste cele dintâi înjghebări de Drept pu
blic, care pot fi explicate şi interpretate printr-un fond străvechi autohton, se cuvine
să stăruim asupra celei mai importante instituţiuni de Drept public: Statul74.
Primele state româneşti înjghebate în veacul al XlV-lea, Valahia şi Moldova
(Valahia, prin reunirea pe la 1320 a vechilor voievodate sub un şef naţional, iar
Moldova până la Nistru formată printr-un curent de iniţiativă venind dinspre
Nord, din părţile Maramureşului, în cea de a doua jumătate a veacului al XlV-lea,
când un voievod român şi-a statornicit autoritatea asupra vechilor nucleuri de or
ganizaţie trăind sub juzii tradiţionali), aceste state româneşti nu purtau «pecetea
cesarismului bizantin sau a regalităţii carolingiene; ci actul lor de naştere poartă
pecetea lumii româneşti din mijlocul căreia se desprinsese un şef naţional înte
meind un stat, al cărui "Domn" avea să fie»75.
Statul românesc - fie Ţara Românească, fie Moldova - reprezintă încheierea
unui proces istoric naţional, nu o "creaţiune politică potrivită după modele impe
riale bizantine sau regale carolingiene"'6. Domnul Ţării, "Dominus", a răsărit şi el
diqjr-o tradiţie naţională (termenul slav "voievod" apărând târziu şi sub înrâurirea
cancelariei oficiale), care tradiţie naţională se regăseşte şi în modul de alegere a
Domnului. Căci "datina alegerii Domnului de către popor prin plebiscit, care în
tăreşte alegerea făcută de boieri şi de reprezentanţii Bisericii, este străveche pe
71.
N. Dobrescu, Istoria B isericii Române în Oltenia, Bucureşti. 1906, anexa nr. 64. p. 181.
Vezi la y Chim. op. cit., p. 587.
• 72. Vezi la: Pr. prof. Mircea Păcurariu, op. cit., p. 55.
73. Ion Bogdan, Originea voevodatului la români, în "Analele Academiei Române", t.XXIV, p. 17.
74. George Fotino, Influenţa bizantina in vechiul drept ro m ân esc,' Editura"Bucovina", I. E.
Torontin, Bucureşti; Extras din Omagiul prof. C. Stoicescu, f.a., p. 6-7.
75. Nicolae Iorga. Form es byzantines et realites balcaniques, Paris. 1922, la George Fotino.
op. cit,p. 7.
’
76. George Fotino, op. cit., p. 8.
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acest pământ. Datina alegerii Domnului de către popor - pe care (datina) o atlăm de
pildă în alegerea lui Ştefan cel Marc, care nu se mulţumeşte a cuceri Scaunul
domnesc al părintelui său, ci se vrea uns şi de popor - se regăseşte la rasele prime
ale acestui pământ dacic, cum se exprima Nicolae Iorga la "aborigenii Daciei"77.
Aşadar, Statele politice româneşti şi instituţiunea domniei reprezintă încheierea
unui proces istoric naţional, iar nu valori de împrumut din Bizanţ sau deaiurea78.
Influenţa Bizanţului se afirmă totuşi chiar de la sfârşitul secolului al XlV-lea,
prin titulatura Domnitorului (autocrator), prin titulaturile Curţilor domneşti a cla
selor superioare care încep să se bizantinizeze şi m^i ales prin structurile organi
zatorice şi denumirile ierarhiei superioare bisericeşti, care poartă marca inconfundabilă a Bizanţului, "un bizantinism primit sub etichetă slavă", pe care îl bănuiseră, pentru Ţara Românească, fraţii Tunusli şi istoricul Dionisie Fotino, iar pentru
•Ţara Moldovei, cronicarul Miron Costin"79.
Dacă influenţa bizantină este certă şi masivă în privinţa instituţiunilor de
Drept public, ca este, sub rapoi;tul Dreptului privat, mai greu de determinat.
Instituţiile de Drept privat, cele care dau nota specifica unui popor, ceea ce dă
"măsura originalităţii cugetării juridice a acelui popor", cele care au ştiut înseamnă
legătura lui cu pământul, ce însemnează orânduirea familiei, a trăi viaţa cu nevoile şi
aspiraţiile ei de fiecare zj, "acestea evidenţiază conceptul propriu al unui popor despre
drept şi dreptate şi dau măsura originalităţii cugetării juridice a acelui popor"80.'
Putem spune că, spre deosebire de cele constatate în domeniul instituţiilor de
Drept public (instituţiile politice), reflexele Bizanţului în domeniul instituţiilor de
Drept privat consuetudinar, în obiceiul pământului (i se spune aşa pentru că a izvo
rât din legătura românului cu pământul din care se hrăneşte), se arată a fi mai slabe.
Hxemple în această privinţă pot fi instituţia "protimisului" (dreptul de precumpărare
şi răscumpărare), dreptul succesoral şi dreptul privind proprietatea ţărănească81.
De altfel, istoria raporturilor noastre cu civilizaţia Bizanţului arată că o bizaritinizare în adâncime a vieţii noastre populare nici nu ar fi fost cu putinţă. înainte
de formarea statelor româneşti - Valahia şi Moldova - între acestea şi Bizanţ, în
cepând de la Justinian şi până în veacul al XlV-lea, nu au putut fi legături directe
frecvente, capabile de a determina influenţe reciproce şi a produce fenomene de
împrumuturi culturale82.
"Nu a fost un surplus de populaţie greco-romană, de agricultori şi de păstori,
care să se strecoare pe meleagurile noastre. Grecii erau orăşeni, fei păstrau ţărmurile
Mării Negre, se aciuiau cu diferite rosturi la Curţile Domnilor noştri, se oploşeau ca
egumeni prin mănăstirile noastre, dar nu se aşezau la sate. Nu se poate, aşadar, vorbi
de o influenţă a Bizanţului sub forma unor infiltrări bizantine adânci şi rurale".
Fenomenul acesta (influenţa bizantină exercitată asupra instituţiilor claselor
superioare, nu însă şi asupra instituţiilor şi obiceiurilor clasei de jos) nu este propriu
77.
78.
79.
80.
81.
^|,82.

N. Iorga. ibidem. la G. Fotino. op. cit., p. 8.
G. Fotino. op..cit., p.*8.
N. Iorga. op. cit., la Fotino. p. 11.
G. Fotino. op. cit., p. 13.
Ibidem. p. 18-20.
Ibidem. p. 20.
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numai domeniului juridic. îl regăsim în domeniul artei, în Biserică, în arta con
strucţiei clădirii, în literatură, în costum etc.
"în domeniul artei, Bizanţul şi-a exercitat influenţa în arta oficială mai cu
seamă, nu şi în arta ţărănească (folclor), care a rămas vechea artă geometrică şi
abstractă de moştenire tracică"83.
în domeniul Bisericii, "Bizanţul a învins în lupta contra Romei, ortodoxia
înlocuind începutul de Biserică latină". în ritualul şi în ierarhia bisericească se re
cunoaşte astfel, de la început, o orânduire adusă din Bizanţ. ,;Dar şi aici bizanti
nismul se regăseşte în formele ritualului bisericesc şi în ierarhia superioară a Bi
sericii". Trebuie amintit că preotul de sat nu derivă dinti-un împrumut bizantin, ci
din "presbiter", care corespunde cuvântului albanez "preit". "Acest preot de sat,
care denumeşte, cu un vechi termen latin şi păgân, "popă" şi care este unul din şefii
aleşi ai satului, nu derivă din Bizanţ, a cărui influenţă se regăseşte întreagă în ie
rarhizarea clerului înalt şi în formele superioare ale ritualului bisericesc"84.
De asemenea, în arta construcţiei clădirilor, "regăsim înrâurirea Bizanţului în
clădirile de proporţii ale Domnilor Ţării şi ale boierilor ei. Dar nu o regăsim în
casa ţărănească, acoperită cu stuf, care este casă de străvechi tip tracic".
Tot aşa în domeniul creaţiilor literare, Bizanţul şi-a exercitat influenţa sa,
"dar numai asupra literaturii culte, nu şi asupra literaturii populare". Un gen literar
care stă sub influenţa literaturii bizantine se întâlneşte în învăţăturile către
Domnul sau către viitorii Domni - "gen literar pentru care bizantinii aveau
predilecţie" (învăţăturile lui Neagoe Basarab, întemeiate pe operele similare
bizantino-slave). Un alt gen al literaturii culte influenţat de Bizanţ este descrierea
ceremonialului Curţilor domneşti (Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir,
care aminteşte descrierea încoronării împăraţilor bizantini)85.
Aşadar, influenţa Bizanţului se întâlneşte în literatura cultă, nu şi în "atât de
caracteristica noastră poezie populară, în doinele noastre, în strigăturile noastre,
în cimiliturile noastre, în proverbele noastre, în această literatură în care ţăranul
nostru îşi ascute ironia sau îşi potoleşte aleanul"86.
Influenţele bizantine asupra vechilor noastre legiuiri scrise încep din veacul
al XVII-lea şi continuă sub forma neo-bizantină a fanariotismului•până la în
ceputul veacului al XlX-lea, când în ţările noastre se introduc legi de inspiraţie
apuseană, în locul legilor de inspiraţie bizantină.
"începând de prin veacul al XVII-lea, viaţa socială nu se mai înfăţişă în toată
simplitatea ei de odinioară. Datina cea veche, înţelepciunea oamenilor "buni şi
bătrâni", simţul de dreptate sau arbitrariul Domnilor nu mai erau de ajuns pentru
dezlegarea pricinilor pe care le putea stârni o viaţă mai complexă şi mai agitată.
Domnitorii au început a căuta soluţii în pravile străine, în cărţile bizantine ale lui
Vlastares sau Armenopol, în nomocanoane, în condici slavo-bizantine, dintre care
unele, în manuscris, aflate în mănăstirile noastre"87.
83.
84.
85.
86.
87.

Ibidem, p. 20-21.
N. Iorga. op. cit., la G. Fotino, p. 21.
N. Iorga, op. cit., la G. Fotino, p. 22.
Ibidem. p. 22.
Ion Peretz, C urs de Istoria D reptului român, voi. II, partea a II-a; Şt. Berechet, Legătura
dintre D reptul bizantin şi rom ânesc, 1937; N. Iorga, op. cit., la G. Fotino, p. 23.
*
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Amintim deci, din nou, că înainte de veacul al XVII-lea, au circulat multe
pravile slavo-bizantine neoflciale-bisericeşti şi laice - , di ferite, culegeri de canoa'ne apostoleşti şi soborniceşti, precum şi unele sbornice şi pravile traduse, din
greacă şi slavonă, de călugării sârbi sau blilgari şi copiate de călugării români,
' cum a fost Pravila slavonească tradusă din greceşte de Ghervasie Ieromonahul din
Mănăstirea Neamţului (1474) şi continuând cu şirul pravilelor bizantine, care se
cuvin amintite când este vorba de vechea noastră cultură juridică88.
La jumătatea veacului al XVII-lea apar cele trei traduceri în româneşte ale
unor Pravile, reprezentând un important moment în opera de legiferare româ
nească. Este vorba de cele trei pravile amintite: "Pravila de la Govora" (1640);
"Cartea românească de învăţătură" - Iaşi (1646) şi "îndreptarea legii" - Târgo-vişte (1652), apărute la interval de 6 ani între ele, pe perioada a 12 ani, la un secol
după apariţia primelor cărţi în limba română la Braşov (tipăriturile lui Coresi) şi
cu 36-48 ani înaintea tipăririi primei Biblii româneşti (text integral) de la Bucu
reşti, Biblia lui Şerban Cantacuzino 1688.
"Aceste trei legiuiri româneşti se cuvin citate atunci când se vorbeşte de
influenţa bizantină în vechiul nostru Drept - ele mărturisind despre marea contri
buţie a Bizanţului în opera de legiferare românească, dar se cuvin citate şi fiindcă,
prin limba în care au fost scrise - limba românească - ele reprezintă un aport na
ţional în istoria Dreptului scris românesc"89. Să reamintim, aşadar, că deodată, la
1640 apărea la Govora o Pravilă în româneşte; la 1646 se tipărea la Iaşi o întreagă
Pravilă în româneşte, iar la 1652, din tiparniţa cetăţii de Domnie a Târgoviştei,
ieşea cea mai completă Pravilă în româneşte. întrecerea aceasta dintre Vasile
Lupu şi Matei Basarab a avut drept rezultat eflorescenţa culturală de la jumătatea
veacului al XVII-lea. Ei i se datoresc de fapt, primele legiuiri care, "chiar dacă în
mare parte sunt bizantine prin cuprinsul lor, sunt româneşti prin forma lor, prin
limba românească în care au fost scrise, într-o vreme în care legi scrise în limba
naţională nu prea aflăm nici la popoarele mult mai înaintate şi mai învăţate decât
neamul acesta românesc"90.
Secolul următor este al influenţei neo-bizantine, al fanariotismului, când "mai
toate întocmirile juridice, mai toate legiuirile care se înşiruie de-ă lungul acestei
epoci fanariote, se întemeiază pe legislaţia Bizanţului, pe ecloge, pe prohironuri, pe
basilicale, pe canoane, pe opera lui Armenopol sau pe Sintagmele lui Vlastares"91.
La 1765, din îndemnul lui Ştefan Mihai Racoviţă, domnul Ţării .Româneşti,
marele paharnic Mihail Fotino întocmea-, pe temeiul Basilicalelor, un vojiiKov
npo^eipov - o antologie a legilor împărăteşti şi a canoanelor bisericeşti. în anul 1793
apare Arta judecătorescă a lui Dimitrie Panaiotache, mare clucer, închinată lui
Alexandru Constantin Moruzi, în 1730 apărea Nomocanonul lui Gheorghe din
Trapezunt, alcătuit din ordinul lui Nicolae Mavrocordat; în anul 1804, din însăr
cinarea lui Alexandru Moruzi a apărut Indemânoasa adunare - o încercare de a
adapta legile greceşti şi apusene nevoilor'poporului român, alcătuită de Toma
88.
89.
90.
91.

Ibidem, p.
G. Fotino.
Ibidem, p.
Ibidem, p.

23.
op. cit., p. 24.

25.
25.
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Carra, cel care a mai alcătuit, după aceea (1806) şi o Sistemă sinoptică şi metodi
că a tuturor constituţiunilor legale din Basilicale (lucrare însă neterminată).
Cea mai însemnată lucrare juridică din această perioadă este însă Pravilniceasca '
condică a lui Alexandru Ipsilante (1780), lucrare juridică socotită: "Mic manual de
legi despre buna rânduială şi datoria fiecăruia din instanţele şi slujbele Prinţipatxilui
Valahiei, privitor la cârmuire". La 1814 a apărut "Adunarea cuprinzătoare în scurt
din cărţile împărăteştilor pravile” a lui Andronache Donici, întemeiată pe dreptul
greco-roman şi îndeosebi pe opera bizantină a lui .lustinian - şi numai în parte pe obi
ceiul pământului şi pe anumite hrisoave anterioare. "Deşi operă particulară, această
lucrare juridică şi-a găsit.apliearea în Moldova dintre Prut şi Nistru"92.
Către sfârşitul epocii fanariote au mai apărut două însemnate legiuiri de in
spiraţie neo-bizantină şi anume: Codul lui Scarlat Calimach (1817), în care "obi
ceiurile pământului, găsindu-se de cuviinţă, s-au cinstit cu vrednicia de a rămâne
legi". Este un cod bine întocmit care a fost mult apreciat de marele bizantinolog.
Zahariae von Lingenthal. A doua lucrare: Legiuirea lui foan Gheorghe Caragea
(1818), este o alcătuire din canoane, obiceiuri nescrise şi legi împărăteşti ale
Romeilor, întocmită de către Atanasie Hristopol. şi Clucerul Nistor cu ajutorul
Stolnicului Constantin şi al Stolnicului loniţă Bălăceanu93.
Toate aceste legiuiri dovedesc o influenţă bizantină directă, dar mai ales indi
rectă -p rin slavii meridionali - asupui vechiului nostru Drept public, asupra insti
tuţiilor noastre politice. în ceea ce priveşte Dreptul nostru privat eonsuetudinar,
Dreptul nostru popular, obiceiul pământului, ca şi datinile clasei noastre ţărăneşti,
influenţele bizantine abia se pot desluşi.
"Această antiteză ■- Drept public şi Drept privat nescris, primul înrâurit de
Bizanţ, celălalt de esenţă autohtonă românească - , în opinia cercetătorului isto
riei vechiului drept românesc, George Fotino, această antiteză între formele de
viaţă ale claselor superioare şi acelea ale lumii ţărăneşti, s-a regăsit - cum am pre
cizat mai înainte - aceeaşi şi în domeniul artei, âl literaturii, al arhitecturii, în îm
brăcăminte (al costumaţiei) ete."94.
încheind această prezentare a opiniilor privitoare la influenţa dreptului bizan
tin asupra vechilor legiuiri româneşti ţinem să precizăm că, în privinţa modului cum
a fost receptat la noi dreptul bizantin, unii cercetători ai vechiului drept românesc
consideră că aceasta s-a realizat mai mult la nivelul structurilor superioare ale soci
etăţii şi mai puţin la baza ei, în rândurile oamenilor de rând, a credincioşilor care
constituie "talpa ţării". Ne îngăduim să avem - deocamdată - rezerve în a accepta
această opinie, afirmând că Pravilele în general şi Pravila cea Mare, îndeosebi, care
conţineau preponderent norme bisericeşti (canoane) şi principii de viaţă creştină pe
care poporul român şi le-a însuşit şi Ie-a respectat de la naşterea sa ca popor, au găsit
o aplicare deplină în toate sferele vieţii sociale. Acceptarea aceasta a conţinutului lor
se evidenţiază, în ultimă instanţă, prin păstrarea nu numai a spiritului Pravilei, ci şi
a multiplelor ei enunţuri timp de peste trei veacuri, practic până în zilele noastre.
V2. Ibidem. p. 26.

93. Ibidem. ibidem.
94. Ibidem. p. 28. Acestea suni opiniile cercetătorului istoriei vechiului drept românesc George
Fotino. vezi op. cit., p. 28.
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Apariţia acestui adevărat monument juridic de mare valoare al culturii şi lim
bii române, care este Pravila cea Mare sau "îndreptarea legii", - într-o epocă de
evidentă renaştere naţională, prin aşezarea limbii române - limba naţională - în
dreptul său natural, ca limbă literară, oficială, în locul limbii slavone, marchează
un eveniment de o importanţă capitală pentru cultura poporului român. "Publicată în
româneşte, Pravila cea Mare reprezintă unul dintre acele momente reprezentative,
dacă nu cel mai important. Tipărirea ei în anul 1652, marchează cel mai important
moment din istoria vechiului drept românesc, moment pregătit de câteva reuşite
pe care le-a reprezentat Pravila de la Ieud (1565) şi Pravila cea M/că de la Govora
(1640) "două modeste tentative empirice, în acest sens"95.
Despre Pravila de la Govora, numită şi cea Mică, trebuie să menţionăm aici
că ea a fost publicată (terminată de tipărit) în anul 1641 de către domnitorul Matei
Basarab. Ea purta titlul complet: "Pravila,aceasta iaste direptăloriu de leage,
tocmealc a Sfinţilor Apostoli, tocmite de 7 săboare eătră această şi a prea cu vio-*
şilor părinţi învăţătorilor lumiei", şi era-tradusă din slavoneşte în româneşte de că
lugărul Mihail Moxa sau Moxalie din Mănăstirea Bistriţa96.
La şase ani de la începerea tipăririi Pravilei ele la Govora, domnitorul Vasile
Lupu publica, la laşi, "Cartea românească de învăţătură" sau "Pravila Moldoveană", cum mai numesc istoricii această colecţie de dispoziţiuni de drept laic
penal, zise "Pravile împărăteşti", intercalate cu "Pravilele arhiereşti", precum şi cu
dispoziţiuni de drept agrar. După alţi şase ani, domnitorul Matei Basarab (16331654), voind să înzestreze şi el ţara cu o lege, a luat în întregime "Cartea româ
nească de învăţătură" tipărită la laşi şi a "întrupat-o" în "îndreptarea legii", care a
fost tipărită la Târgovişte în 1652. Astfel în acest an, "cele două ţări surori au avut
95. C. A. Spulber. Îndreptarea legii, Le code valaque de 1652, I-ere pârtie. Histoire. Bucureşti.
1938, p. VIII.
96. Predoslovia cărţii -era semnată de Mitropolitul Teofil şi în parte era tradusă după prefaţa lui
Petru Movilă la Nomocanonul de la Kiev din 1629. "Pravila propriu-zisă era o colecţie de legiuiri ca
nonice (bisericeşti) şi civile, tăcute după o traducere slavona a unui nomocanon de origine bizantină.
Izvoarele slave şi - cu atât mai puţin cele greceşti ^ n-au fost identificate până în prezent. Din această
cauză cercetătorii mai noi socotesc că Pravila este mai degrabă o compilaţie după aceste izvoare şi
nu o simplă traducere a unora dintre ele". Vezi: Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, Kditura I.B.M.al B.O.R.. Bucureşti, 1992; Gheorghe Cronţ, Pravila de la Govora
din 1640. în "Studii", revistă de istorie, tom. XIV, 1961. nr. 5. p. 1211-1226; Ioan N. Floca, Pravila
de la Govora din 1640-1641. în B.O.R., 1963, nr. 3-4. p. 297-3 19; Stelian Marinescu, Dispoziţiuni de
drept laic în Pravila de la Govora din 1640, în B.O.R., 1963. nr. 3-4. p. 320-346; Ioan N. I;loca,
Importanţa canonică şi juridică a Pravilei de la Govora. în M.A.. 1964. nr. 6-8, p. 496-523: Ioan N.
Floca. Originile dreptului scris în Biserica Ortodoxă.Română. Sibiu, 1969, XVI + 212 p. (şiîiî M.A.,
.1969. nr. 1-3): Stelian Marinescu, Matei Basarab legislator, în G.B., 1982. nr. 11-12, p. 916-936

I

282

BISERICA O R TO D O XĂ R O M ÂN Ă

i
aceeaşi lege, şi unitatea juridică a ţărilor noastre a fost înfăptuită cu 207 ani înaintea
unităţii politice şi această unitate juridică a ţinut 128 de ani, până la 1780, când
Muntenia a fost înzestrată cu o lege nouă, Codul lui Alexandru Ipsilante"97.
Această "întrupare" - cum o numeşte Şt. G. Longinescu- a Pravilei lui Vasile
Lupu, în legiuirea lui Matei Basarab - "îndreptarea legii", s-a realizat pentru că şi
"nevoile juridice din Muntenia erau aceleaşi'ca şi în Moldova. Deci şi în M un
tenia, starea şi raporturile sociale se asemănau între ele şi, cel puţin în parte, cu
acele din Apusul Europei. Astfel, "Cartea românească de învăţătură" are însemnă
tate pentru toţi românii în mai multe privinţe: a conştiinţei românilor despre obâr
şia lor romană, a reqepţiunii dreptului roman, atât în Moldova cât şi în Muntenia, a
cunoaşterii stării sociale din cele două Ţări Române, a lămuririi înţelesului juridic
a unor cuvinte vechi, a vocabularului şi a feluritelor forme gramaticale ale graiului
din acea vreme şi a înrâuririi graiului legiuirei asupra graiului de toate zilele"98.
Iscusinţa lui Matei Basarab a dus la realizarea acestui monument juridic-şi
cultural, folosind calea religioasă (prin Mitropolitul Ştefan al Ţării Româneşti) şi
inteligenţa şi cunoştinţele celor doi călugări greci: Ignatie Petriţis şi Pantelimon
(Paisie) Ligaridis, care erau teologi erudiţi foarte cunoscuţi în acea vreme99.
1. L ocul, data, descrierea cărţii etc.
Deşi nu se*cunoaşte manuscrisul original după care s-a făcut traducerea "în
dreptării legii", totuşi-trebuie să ne imaginăm că Pravila tipărită la Târgovişte în
1652 a reprodus întocmai textul din manuscrisul ce i-a fost încredinţat lui Andrei
Panoneanul, de către Mitropoliţul^Ştefan, pentru a-1 traduce şi tipări.
Pravila cea Mare, intitulată "îndreptarea legii", tipărită la Târgovişte în anul
1652, sub autoritatea bisericească a Mitropolitului Ştefan, este un "in folio", care
are 25 foi nenumerotate şi 796 pagini. La tipărirea ei, s-au folosit literele alfabetu
lui ciliric, şi - pentm #a împodobi şi mai mult textul - s-au folosit atât culoarea
neagră a tuşului tipografic, cât şi culoarea roşie. Titlul - o inscripţie pe o pagină
întreagă - care este destul de lung, exprimă - pe scurt - conţinutul Pravilei. El este
împodobit cu chenar ornamental, iar literele cu care se încep capitolele noi, precum
şi unele însemnări marginale sunt, de asemenea, scrise (imprimate) cu roşu, în
ediţia originală a Pravilei100.
97. S. G. Longinescu. Legi vechi rom âneşti şi izvoarele lor, Bucureşti, 1912, voi. I, p. 0(15).
98. S. C. Longinescu, P ravila lui Vasile Lupu şi P rosper Farinaccius, rom anistul italian ,
Bucureşti, 1909, p. 71.
99. N. Iorga.: Istoria Bisericii Rom âneşti I, p. 340; Vezi: C. A. Spulber, op. cit., p. XII, nota‘4.
Nicolae Iorga spune că "îndreptarea legii" trebuie să fi fost alcătuită "după un text grec al lui Aristen.
conţinând legi imperiale (Pravile împărăteşti), de către Panoneanul (adică de către traducătorul
cunoscut al acestei Pravile). Dar, acesta a găsit mai comod să reproducă un manuscris complet al
Nomocanonului lui Eustratie, schimbând numai după textul grec, din care a luat ceva, ordinea capi
tolelor".
100. Am avut posibilitatea să cercetez un exemplar original prin bunăvoinţa Părintelui Vasile
Ailioaei, de la biserica Podeanu din Bucureşti, care posedă un exemplar din cele tipărite în 1652 (P. C.
Sa a primit în dar acest exemplar de la regretatul episcop Valerian Zaharia). Pe această cale, mulţumesc
P C. Sale pentru că mi-a oferit posibilitatea să studiez liniştit, atât conţinutul, cât şi înfăţişarea grafică
în care s-a tipărit acest monument de cultură românească, acum aproape 350 de ani.
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Titlul complet este următorul: 'îndreptarea legii cu Dumnezeu care are toata
judecata arhierească şi împărătească de la toate vinile preoţeşti şi mireneştin. Titlul
complet şi descrierea, în detaliu, a acestei monumentale tipărituri româneşti a se
colului XVII, se află la capitolul II al lucrării "Cuprinsul Pravilei"101.
Conţinutul Pravilei celei Mari - "îndreptarea legii", care începe cu titlul:
"Pentru judecătoriu", este alcătuit din două părţi distincte. "Prima parte, "îndrep
tarea legii" propriu-zisă, 417 glave al cărui nume apare în colontitlul paginilor res
pective, este mai cu seamă o legiuire laică, în care, .după cele 42 de glave de în
ceput, extrase din învăţăturile păruiţilor Bisericii, întărite cu citate din Fotie Ţarigrădeanu, Balsamon, Armenopol şi alţii, urmează "Pravilele împărăteşti" printre
ale căror dispoziţii de drept laic sunt intercalate numeroase reguli de.drept canonic;
ea răspunde astfel conţinutului anunţat prin titlul: "judecata arhierească şi împă
rătească de toate vinile"102.
"Partea a doua, intitulată în legiuire "Nomocanon cu Dumnezeu...", care nu mai
poartă în colontitlu "îndreptarea legii", ci indicaţia materiei respective, cuprinde
numai dispoziţii şi elemente canonice"103.
în această a doua parte materia nu este distribuită în glave, orânduite în succe
siune numerică, ci în mari capitole nenumerotate, fiecare având mai multe glave,
însoţite aproape totdeauna de tâlcul lor.
Pravila se încheie cu o rugăciune de mulţumire "alcătuită de traducător. ■
Titlurile glavelor ca şi literele iniţiale, atât în partea întâi cât şi în partea a
doua a Pravilei celei Mari, au fost ornamentate foarte jscusit de tipografi, ele fiind
imprimate cu roşu.
In ceea ce priveşte titlul legiuirii - de care ne ocupăm, este important să pre
cizăm că titlul ei, "îndreptarea legii", nu este altceva decât traducerea literală a cu-'
vântului "nomocanon" vojiQKavcov. "Mitropolitul Ştefan, iniţiatorul codului, ex
plică în prefaţă ("predoslovie") că acel cuvânt k &vcdv însemnează instrumentul
(linia) care serveşte zidarilor şi tâmplarilor pentru a găsi sau a da linie dreaptă sau
•suprafaţă plană. "Părinţii au pus numele răspunsurilor şi învăţăturilor lor canon
sau pravilă, adecă numele de la lemnul cela ce lucrează meşteri care'se chiamă îndreptariu, când lucrează leamne sau pietri, fiind nodoroase, strâmbe şi colţoroase
şi neneatede. Puind acel dreptariu, le tocmesc şi le netezesc şi aşa le alcătuiesc una cu alta". El ia deci cuvântul în sensul său primitiv şi ajunge să dea cuvântului
vojiokocvcov sensul de îndreptare a legilor care nu este acela bizantin clasic. (După
ce Sfinţii Părinţi au dat regulelor lor - prin metaforă - numele de canon, nomocanonul a devenit o codificaţie a cărui sistem este - în mod simplu - juxtapunerea
şi paralelismul dreptului laic vopoţ şi a dreptului bisericesc kocvcdv"104.
Mai este necesar să precizăm acum că termenul slavon de "zakonu pravilo"
es,te traducerea exactă în ruseşte a cuvântului "nomocanon", care apare adesea în
.

101. Vezi: "Introducere" la "îndreptarea legii 1652'\ în colecţia "Adunarea izvoarelor vechiului
drept.românesc scris. VII", Editura Academiei Române, 1962, p. 10; Vezi şi cap. II-.
102. Ibidem, p. 12.
103. Ibidem. p. 13.
104. C. A. Spulber. Etudes de droit Byzantin VI: îndreptarea legii . Le Code Valaque de 1652
p. III-IV.
/
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literatura juridică vechc românească. El a fost de multa vreme adoptat de români
şi se păstrează până azi, pentru a denumi toate codificaţiiîc, sub forma prescurtată
de "Pravilă"105.
*
.

2. Izvoarele textului
a.
P rezentarea "predosloviei", analiza conţinutului ei. -Pentru a face o
evaluare generală, atât a izvoarelor directe şi indirecte pe care le-ă folosit alcătui
torul Pravilei, cât şi pentru a sesiza criteriile care i-au călăuzit pe cei ce s-au
străduit să alcătuiască acest cel mai adecvat cod de legi politîco-bisericeşti de care
avea nevoie obştea credincioşilor pravoslavnici din Ţara Românească a*veacului
al XVII-lea, să ne adresăm, mai întâi, conţinutului "predosloviei" mitropolitului
Ştefan care cuprinde importante date necesare în acest sens.
în primul rând trebuie să precizăm că la alcătuirea "predosloviei", mitropoli
tul Ştefan s-a folosit de prefaţa Sintagmei lui Matei Vlastares. De la început el.
spune: "îndreptarea legii" este o adunare de canoane, alcătuite de "turma arhierei
lor" în sinoade ecumenice şi locale, precum şi de unii sfinţi Părinţi, cu mare auto
ritate în Biserica creştină, pentru "a surpa pe eretici care încolţea să samene zâza
nii" şi pentru "a îndrepta sfânta noastră viaţă şi învăţându-ne cu pază tare să păzim
petrecania noastră, cum place lui Dumnezeu".
Aceste "dumnezeieşti pravile" inspirate de Dumnezeu, se ţin până astăzi, "le
ţine £i le cuprinde şi le cinsteaşte dumnezeeasca Biserică a pravoslaviei" - pentru
că îşi au izvorul "în dumnezeiasca Evanghelie, pentru că şi acealea sunt adevărate
, rădăcini de în izvorul ei; şi nu numai aceastea, ce încă şi câte poslanii (epistole scrieri) osebi de săboară, întrebări şi răspunsuri sc-au făcut de bogaţi bărbaţi sfinţi
cari se alia pre aceaia vreme, cărora nu se puture ascunde bunătăţile".
O a doua categorie de norme conţinute de "îndreptarea legii" sunt "nişte în
văţături şi leage de afară, dă de mult făcută şi tocmită", învăţături şi legi socotite
ca fiind "tocmite cu îndreptarea dumnezăiască, cum ar li o floare şi un dar al lui
Dumnezeu şi o alcătuire de obştea Besearicii, tocmită cu porunca nastavnicilor
(conducători, administratori ai unor mănăstiri sau biserici) şi îndreptători ai viteajilor şi purtătorilor de Dumnezeu bărbaţi, pentru îndreptarea a greşalelor celor de
voie şi celor dă ne voie şi de traiul blagocestiv carele duce pe pravoslavnici şi-i
îndreptează cătră viaţa cea nesfârşită".
Ele, aceste legi laice, numite "Pravile împărăteşti" au fost socotite "de ajutoriu celorlalte" şi dc aceea au fost adăugate canoanelor sau legilor bisericeşti. Au
torul "predosloviei" arată de unde au început şi cum s-au "tocmit" acestea, por
nind de la originea dreptului roman, statornicit pe baza "o.biceaiurilpr ceale ce
erau pre leage ale râmleanilor, carele erau răsipite". •
istoria alcătuirii dreptului roman, a digestelor, codicelui, institutelor, novele
lor etc., este cuprinsă, cum vom arăta mai departe, în două pagini de către
alcătuitorul "predosloviei" - Mitropolitul Ştefan, precizând: "Drept aceaia şi
smerenia noastră, văzând o comoară ca aceasta ascunsă şi ca o grădină încuiată,
plină fiind de toate florile darului Duhului Sfânt ale purtătorilor şi însufleţitorilor
105. Vezi: C. A. Spulber, op. cit., p. IV.

DOCUMENTARE

285

de Dumnezeu părinţi sfinţi şi ai Jumi'i dascăli şi luminători, Care au împlut toată
lumea de dulcea blagoslovcnie a Duhului, gândim zicând ce folos iaste de amân
două să stea încuiate, cum zice Scriptura? Mai vârtos aducăndu-mi aminte de cu
vântul stăpânului mieu, Hristos, pentru sluga cea vicleană ce ascunse talantul în
pământ, zic: să dau şi eu‘ Domnului mieu de în câte mi-au dat, ca să nif mă arăt să
zic că voiesc numai folosul mieu; ce voiu cu toată inejna, ca cerbul la izvoarele
apelor, să-mi puiu toată nădejdea pre-Maica cuvântului, Fiului lui Dumnezeu, prea
slăvită Doamnă a noastră, sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pentru ruga sfântu
lui slăvitului apostol şi întâiul mucenic arhidiacon Ştefan şi marele Antonie şi
sfântul Grigore Decapolitul şi Nicodim Mirotoceţul, ca să nu las comoara ascun
să, nici grădina încuiată, ce să zice capetelc dumnezeieştilor pravile să le aduc şi
să le prefac dă pe ellineaşte pre cuvinte proaste rumâneaşte. Şi am făcut aleagere
de în multe şi bogate pravile, trimcţând până şi la împărăteasca cetate la prea sfân
tul nostru şi a toată lumea patriarh, pân-ce am aliat de la cinstitul nostru fiiu su
fletesc, chir Gheorghe Caridi de la Trichis, carele au fost vtori vistier, scrisă cu
mâna, judecata toată arhiereasca şi lăngă dânsa şi împărătească cu toate canoanele
ale sfintelor săboară". "Şi aşa cu multă userdie şi îndemânare o am scos de întunearec Ia lumină; şi, cu buna voe a luminatului şi blagocestivului mieu domn, Io
Mathei voivod Basarab, şi cu tot sfatul măriei sale, cu blagoslovenia părintelui
mieu, Paisie, patriarhul Ierusalimului, şi cu îndemânarea a doi fraţi iubitori de
Dumnezeu şi tocma slujitori ai oblastiei smereniei noastre, tipăritu-se-au, ca să fie
de folosul tuturor de obşte, ca o grădină plină de flori mirositoare ale raiului, sau
ca 1111 vistiariu de obşte besearicii". "Aşa de vârtos se cade să se ţină de ceia ce au
rănduialele lumii' aceştiia de îndreptare, că cu aceastea învăţături vei putea aleage
adeverinţa de în rătăcirea striină şi dreptatea de în strâmbătate, mai adevărat şi
mai ales decât piatra Lidiei". "Aceştiia îndreptări ile leage, cine-i va zice vrăciuitoare de obşte, nu va greşi, pentru că amestecă erbile şi leacurile dă le dă bol
navilor de tămăduiaştc pe flecarele de fiece boală; şi nu numai pre aceia, ce încă şi
pre ceia ce se lenevesc de nu poartă grijă de tămăduială. Insă pre unii dându-le şi
tinzându-le erbi tari, îi râdică, iară altora aducându-le aminte de făgăduinţa ce va
să fie, aducc-i şi-i râdică cu mai blănde leacure. Iară unii sunt carii nu iau nice
erbi, nice leacure, nice învăţăturile acelora, ce-ş îngrădesc pristaniştea (port, loc
de adăpost) pocaaniei cu neplecarea; şi aşa, făcându-se mai tari decât împăratul,
ei-ş închid moşia de vcaci. Pentru-aceaia (o, iubiţii smereniei noastre fii)... priimiţi-o ca o hasna împărătească plină de toate lucrurile scumpe, că veţi afla întrînsa de toate bunătăţile carele îndreptează sufletul, că întăreşte pre cei ce stau şi pre
cei căzuţi nu-i lasă în ocoanie (nenorocire)"..., "că macară şi cine nu iaste îndreptat,
de aicea citind cu socotinţă şi cu luare aminte, lesne se va îndrepta şi se va întări"106.
Prezentarea "predosloviei" Mitropolitului Ştefan este necesară mai ales pentru
cunoaşterea izvoarelor Pravilei celei Mari. De aceea, după ce am văzut, într-o ex
punere generală, câteva dintre gândurile şi preocupările autorului "predosloviei",
vom încerca să facem o prezentare mai amănunţită a conţintului ei general.
106. "Predoslovia" mitropolitului' Ştefan. în ediţia din 1962, p. 39-46.
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De la început trebuie să spunem însă, eă, dacă în ceea ce priveşte alcătuitorul
(sau alcătuitorii) manuscrisului care a stat la baza traducerii în româneşte a
"îndreptării legii", "predoslovia ne oferă informaţii oarecum insuficiente, în privin
ţa izvoarelor generale şi a istoriei alcătuirii colecţiilor de canoane bisericeşti şi a
nomocanoanelor, precum şi privitor la importanţa conţinutului acestei legiuiri
pentru viaţa oamenilor din Ţara Românească, de la mi jlocul veacului al XVII-lea,
"predoslovia" oferă multe şi importante date, pentru înţelegerea motivelor care l-au
determinat pe Mitropolitul Ştefan să-şi asume răspunderea tipăririi ei.
într-o succintă analiză a "predosloviei" se pot evidenţia calităţile ei de adevă
rat ghid al unei cărţi de învăţătură foarte folositoare:. Lipsa ei ar putea pune la grea
încercare pe toţi cei care s-ar încumeta să cerceteze acest monument al literaturii
juridice vechi, numit "îndreptarea legii".
"Toată soriptura - începe "predoslovia" -c a re a iaste însufleţită de Dumnezeu
(o, pravoslavnicilor cititori) foarte iaste de folos de învăţătură, de înfruntare, de
îndreptare, dă pedepsire pe dreptate cum grăieşte dumnezeescul apostol, ca să
poată fi omul lui Dumnezeu desăvârşit şi bine gătit spre tot lucrul bun; pentru că
mai vârtos îndreptează năravurile noastre ceale sufleteşti şi de în leane le râdică
cătră bunătăţi şi ne pornesc cătră învăţăturile cealea ce plag lui Dumnezeu şi ne
învaţă să aleagem binele de rău şi răul de bine, de în carea şi această dumnezăiască
îndreptare de leage"107.
Pornind de la Sfânta Scriptură, cea "însufleţită de Dumnezeu", "predoslovia"
demonstrează că obârşia tuturor normelor după care "se învaţă", "se înfruntă", "se
pedepseşte p'ă dreptate", spre "desăvârşirea omului lui Dumnezeu", se află în în
văţătura pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor, "de la întruparea şi înomenirea cu
vântului pre lume". Pentru a "îndrepta pre lege" pe oameni, Biserica a formulat şi
transmis "canoanele sfintei şi dumnezeeştii pravili" care sunt "piatri scumpe dc au
tocmit şi au făcut zidul besearicii, căriia au zis Mântuitorul nostru că uşile ei iadul
nu le va birui niceodată". Aceasta era necesar - se spune în "predoslovie", pentru că
"înşelătoriul" şi "hitleanul nu se suferi să fie biruit, nice vru să şază‘în pace", ci
"cu învăţături striine şi înşelătoare" vru să învingă, deşi puterea luminii lui Dum
nezeu îl vestejise108.
Explicând în felul acesta formularea şi transmiterea canoanelor, autorul "pre
dosloviei" continuă să prezinte procesul de formare a legislaţiei canonice.
«Unele aşa se făcură "carele sunt săboare a toată lumea" (este vorba aici de
canoanele sinoadelor ecumenice, cum se vede din însemnarea marginală),» că cu
.porunca cdoţ* ce împărăţea pre aceaia vreame,(iară mai ales cum am zice, cu a
Sfântului Duh) se aduna, dă se -facea săbor într-o cetate, turma arhierească carea
era supt toată oblastia (cârmuirea) grecească. Iară cine nu putea să meargă, ei-şi
trimetea soli exarşi ai lor şi ispravnici în locul lor, şi aşa, cu tot săborul tocmiia
îndreptarea a blagocestivei (evlavioasei) şi pravoslovnicei credinţe, şi aşa îngrădindu-se cu armele adeverinţii, răotatea lor goniia".
"Iară altele se chemară nameastnice "carele sunt nameastmce" (este vorba
aici de canoanele sinoadelor locale - cum se arată în însemnarea marginală), căce
107. Ibidem. p. 39.
108. Ibidem. p. 39.
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că se aduna episcopii numai de într-o eparhie la mai marele lor, iară nu erau
chemaţi toţi de în toată lumea şi nu se făcea căutare de toate tocmealele, ce s-au
întăriia tocmealele săboarelor cealea ce să făcuse mai nainte, sau surpa pre ereticii
carii încolţiia să samene zizanii, sau căuta canoanele cealea ce era de bună toc
meală şi de folosul tuturor besearicilor pravoslaviei"109.
Scopul acestor "tocmeli", numite de "predoslovie": "pravile, canoane şi legi"
este de a îndrepta "sfânta noastră viaţă", "învăţându-ne cu pază tare să păzim pe
trecania noastră cum place lui Dumnezeu".
Acestea (sântele pravile) se păstrează până astăzi în întreaga pravoslovie,
pentru că "le-au fost suflând şi ameninţând de sus porunca lui Dumnezeu", şi
multe sunt "de în dumnezeiasca Evanghelie, pentru că şi acealea sunt adevărate
rădăcini de în izvorul ei; şi nu numai aceasta, ce încă şi câte poslanii osebi de săboară, întrebări şi răspunsuri se-au făcut de bogaţi bărbaţi sfinţi carii se afla pre
aceaia vreame, cărora nu li se puture ascunde bunătăţile"110.
La toate aceste "tocmelile pravoslaviei", s-au mai adăugat "şi nişte învăţături
şi leage den afară, dă de mult făcută şi tocmită (în însemnarea marginală se atrage
atenţia că aici este vorba de "legea împărătească"); şi gândesc că şi aceaia iaste
tocmită cu îndreptarea dumnezăiască, cum ar fi o floare şi un dar al lui Dumnezeu şi
o alcătuire de obşte a besearicii tocmjjă cu porunca nastavnicilor (condueătoritor)
şi îndreptători a viteajilor şi purtătorii de Dumnezeu bărbaţi, pentru îndreptarea a '
greşalielor celor de voe şi celor dă nevoie şi dă traiul blagocestiv (cuvios) carele
duce pe pravoslavnici şi-i îndreptează cătră viaţa cea nesfârşită".
"Drept aceaia - spune autorul "predosloviei" - smerenia noastră adunat-am
şi am strâns (cum am zice) toate canoanele împodobite cu toată frâmseaţea şi în
văţătura şi hotarăle (hotărârile) ceale tari, carele sunt de spăşenia şi de treaba
tuturor oamenilor, carele se-au făcut şi se-au tâlcuit cu bun nărav, cum place lui
Dumnezeu. Şi de cum ne-au fost putearea, toate la un loc le-am cusut, nevoindune nemica a lăsa să fie lipsă de ceva. Şi nu numai aceastea, ce încă şi cât au rămas de
acei dascăli nepuse; şi noi, aducându-ne aminte, le-am împlut şi le-am adunat.
Pare-ne că vor fi cîe treabă şi de dragoste sufletelor celor iubitoare de Dumnezeu,
şi carii vor citi nu li se va urî, că am pus leacurile de fiece vină, împărţite toate pre
glave, pre lesne a le afla. De-acia am gândit şi am socotit şi pentru Pravila împă
rătească, că va fi şi aceaia de treabă aceştii oblaştii şi micşoare ţări, de toate vinile,
cu catastihul ei deosebi, ca să poată fi şi să dea căte ceva ajutoriu şi ea canoanelor
sfinţilor bărbaţi, mărturisind şi dând răspuns mai tare şi mai vârtos"111.
în ceea ce priveşte numele de "canon" sau "pravilă", pe care "părinţii" l-au
pus "răspunsurilor" şi "învăţăturilor" lor, autorul "predosloviei" spune - aşa cum
am mai arătat - că acesta vine "de la* lemnul cela ce lucrează (cu care lucrează)
meşterii, carele se chiamă îndreptariu, când lucrează leaijine sau pietri"... Aceştia
(meşterii), "puind acel dreptariu, le tocmesc şi le netezesc şi aşa le alcătuesc una
cu alta. Pravilă se chiamă şi alte meşterşugure multe ale meşterilor dascăli, adecă carii
au meşteşugit grammatichia, filosofia şi vrăciuirea şi carii au meşteşugit cântarea;
109. Ibidem, p. 40.
110. Ibidem, p. 40.
111. Ibidem, p. 41.
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şi nu numai acealea, ce încă şi ceia ce au .tocmit leagea împărătească, pusu-le-au
numele pravile”. '
în continuare, autorul "predosloviei" spune că "mai sunt şi alte împărţiri tocmeale şi hotară, de carele bine au socotit Ippocrat să le iie numele aşa, adecă des
părţim! şi alegând şi îndreptând ce este stricat de alţii şi aducându-le iară la a lor
bună împreunare''. EI consideră însă că numele de "pravile" se cuvine "răspunsu
rilor cealc blagocestive părinteşti" cărora li s-au pus numele acesta "mai adevărat,
mai tocmit, mai alcătuit decât toate; atât cât şi pre ceia ce se pleacă lor îi îndreptează cătră dreapta credinţă şi-i trage cătră viaţa ceia ce place lui Dumnezeu, în
toate zilele, tară rătăcire"112.
în ceea ce priveşte originea dispoziţiunilor caonice cuprinse în "îndreptarea
legii", autorul "predosloviei" spune pe scurt că acestea provin de la cele’7 sinoade
ecumenice ("a to'ată lumea"), ale sinoadelor locale ("ale celor nameastnice"), pre
cum şi ale celor "bogaţi părinţi sfinţi ce au scris"113. Mai pe larg vorbeşte apoi
despre canoanele apostolice, astfel: "întâi se-au izvodit spre buna parte pravilele,
adecă canoanele pre numele sfinţilor apostoli, 85, scrise fiind (cum ziseră unii) de
marele mucenic Climent - căce că era următoriu marelui Petr (urmaşul sfântului
apostol Petru), aşijderea şi dumnezeescul Pavel, cum singur povesteşte oareunde
de dănsul, - carele au fbst episcop la Roma* al treilea după învăţătoriul Petr; căce
că lin au luat scaunul şi se încununează cu cununa mucenicilor în vreamea împă
răţiei a lui Traian împărat. Şi aşa socotiră unii că le-âu scris Climent, căce-ş pomeneaşte numele pre urma pravilelor, cum arată şi dumnezeescul Luca la deaanie.
Că nu scrie nicăirca să se fi adunat toţi sfinţii apostoli la un loc, să le fie scris obşte
(împreună), ce să ştiţi că multă vreame lăcuind şi îndulcindu-se împreună zisu-ise-au de bojâvnicii apostoli să le izvodească şi să le scrie".
Aceste 85 canoane - spune autorul "predosloviei" - au fost acceptate în co
lecţia canoanelor de către sinodul VI ecumenic. "Că zice acel sfânt săbor: canoa
nele 85, carele sunt făcute pre numele sfinţilor şi slăviţilor apostoli, carele sunt
priimite şi întărite şi adevărate şi date noaă de sfinţii părinţi, poruncim şi noi să se
ţie întărite şi adevărate (însă iară de poslaniilc şi răspunsurile lui Climent), că întraccalea multe taini, zâzanii şi gunoae de sminteală au băgat zlocestivii"
(ereticii)114.
în continuare "predoslovia" se ocupă de "Pravilele împărăteşti" (legiuirile
laice). Pentru a arăta originea acestora, sau cum se exprimă autorul "predoslo
viei", în însemnarea marginală: "de unde se-au început şi cum se-au tocmit", se
face o prezentare amplă a originii dreptului roman.
"Cade-se a şti şi de Pravilele împărăteşti, de unde se-au ijderit şi eale, pentru
că şi eale le-am socotit a Ii ca un ajutoriu celorlalte;-pentr-aceaia le-am lipit lângă
dânsele"115. Mai departe, "predoslovia" prezintă, pe larg, istoricul întocmirii Pra
vilelor împărăteşti.
112.
113.
114.
115.

Ibidem.
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem.

p.
p.
p.
p.

41.
41.
41-42.
42.

*

DOCUMENTARE

289

"Intru olimbiada de întâi, când era cursul anilor lumii 4808, atunci împărăţea
la Roma Romii, iară după dânsul alţi vreo şase, unul după altiil lua scaunul, până
se trecură ani 244 de când se tăcuse împărăţia cetăţii. Iară righii care tocmia ce
tăţenii, având puterea a doua după împăratul, ei cum socotea aşa tocmia şi îndrepta
pre cetăţeani - , că încă nu era leagea scrisă"116. Mai târziu - se precizează în "pre
doslovie" - au venit în locul "righilor", - "ipaţi" - "bărbaţi de rudă bună", aleşi de
norod pe 2 ani, pentru "tocmirea lucrărilor cetăţeşti şi voiniceşti" - şi atunci "no
rodul alese 10 bărbaţi oblăduiţi de Appie Clavdie, care adunară "obiceaiurile cele ce
era pre leage ale râmleanilor, carele erau răsipite, şi mai alcătuiră multe şi de în
leagea elinilor de la Athina" - care-avea legi scrise de la Solon şi Licurg. "Şi aşa
alcătuită 12 de la aceştia, cu care se îndrepta norodul timp de 364 ani"117.
După aceea, Gaius (împăratul) a schimbat acest sistem de conducere. "El tăcu
împărăţie" şi scrise legi necesare bunei rânduieli. După el a venit "Sevast august",
apoi "la multă vreme apucă împărăţia Adrian". Acesta a adunat toate legile la un loc
şi "le făcu în 50 de cărţi adecă grane,* Dighestasim, ce să zice, le puse numele săbornic, cum ar fi adunate de în multe. Iară cîte făcuse împăraţii, el le scrise deose
bi şi le făcu 12 grane şi le puse numele Codicure, ce se zice tocmire împărătească"118.
"Iară Justinian, înţeleptul împărat mulţime de glavizne alease, carele era
numai mai de treabă de lucrurile vremii, şi nu alease numai, ce şi încă lăţimea cât
putu o scurtă şi de două ori scosese dintr-acele două cărţi, adecă de în Codic şi de
în Dighest dă prepuse pre limba elinească, şi aşa tocmi leagea ca nişte tocmeale
de întii şi puse numele cărţii Istintunda". în sfârşit, după ce mai aminteşte de "cele
170 nearale, nişte tocmiri cu multă trudă de în tocmealele ceale veche" — , care
modificau unele dispoziţiuni privitoare la "nuntă", la "diataxe" şi la "nişte taini",
autorul "predoslaviei" spune: "Iară mai pre urmă de toţi* de pururea pomenitul
întru împăraţi, Leu înţeleptul, el făcu toate alcătuirile una, şi câte era puse risipite
toate le împreună într-una. De în Dighesta şi de în Codicure, multe şi de la Istintunda - şi de într-ale lui Justinian alease, dă le făcu 60 de cărţi, împreună cu un
Savatie, marele Spătariu, şi le alcătui în şase tocmiri. Şi scoase de lepădă toate
vrăjmăşiile ceale fără de treabă, cealea ce nu era nice de un folos, pentru că oa
menii cei mai dă pre urmă se îndreaptă mai spre bine decât cei de mai înainte
vreme carii făcuse multe legi". "De-acia alcătuirea cuvintelor de în ceale ce le alesease foarte bine le aşeză şi cuvintele cealea ce da răspuns de fiece cuvânt, lucru şi
vii\ă, el le adună dă le tocmi şi le puse toate la o grană; şi au făcut şi el 120 de
nearale, ce până acum acealea nu se ţin toate"119.
Acesta este - pe scurt, după "predoslovia" - îndreptării legii - procesul de
formare al legislaţiei vechi bizantine. Aceste comori ascunse - cum le numeşte
autorul "predosloviei", împreună cu normativele "purtătorilor şi însufleţitorilor de
Dumnezeu părinţi sfinţi şi ai lumii dascăli şi luminători", au fost materialuLdin
care s-a alcătuit îndreptarea legii. Făcând "alegere de în multe şi bogate pravile"
- autorul predosloviei spune că "s-a trimis pân-şi la împărăteasca cetate, la prea
.
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sfântul nostru şi a toată lumea patriarh' (că n-am vrut să scriu dă pre ceale tiparnice, fiindu-mi teamă că de când au încăput cărţile pravoslaviei la mâna ereticilor,
ei n-au lipsit a nu băga câte ceva zâzanii), pân-ce am aflat la cinstitul nostru fiu
sufletesc, Chir Gheorghie Caridi de la Trichis, carele a fost vtori vistier, scrisă cu
mâna, judecata toată arhirească şi lângă dânsa şi împărătească cu toate canoanele
ale sfintelor săboară şi apostoli şi a marelui Vasilie şi altor dumnezeieşti şi sfinţi
părinţi, împreună cu teologhia dumnezeeştilor bogoslavi, scoasă şi tocmită cu po
runca şi învăţătura blagocestivului împărat Chir Ioan Comninul, cu mare şi multă
socotinţă de pravoslavnicul întru dascăli, diacon şi păzitor a toată pravila şi canoa
nele marii besearici, Chir Alexie Rodinu"120.
Astfel, după cum mărturiseşte autorul predosloviei, la baza "îndreptării
legii", n-ar fi stat decât acest manuscris adus de Gheorghe Caridi - şi care cuprin
dea "toată judecata arhierească şi lângă dânsa şi.împărătească cu toate canoanele"
etc., tocmit de pravoslavnicul diacon chir Alexie Aristinu" - Nimic nu se mai
aminteşte, de alte izvoare în continuare, ci doar se arată mai întâi că s-a tipărit "cu
buna voe a luminatului şi blagocestivului domn Io Mathei voevod Basarab" cu
"blagoslovenia părintelui meu, Paisie, Patriarhul Ierusalimului" care, probabil, se
afla atunci în ţara noastră (Patriarhul Paisie ducea manuscrisul Kormciaia Kniga
la Kiev - manuscris care are multe asemănări cu acela care a stat la baza îndrep
tării legii), şi cu "îndemânarea a doi fraţi iubitori de Dumnezeu, şi tocma slujitori
ai oblastiei smereniei noastre" - (nu se pomenesc numele celor doi fraţi, ştim însă
că aceştia erau cei doi profesori de limbă greacă, Petriţis şi Ligaridis). Iar mai apoi
se dau indicaţii finale privitoare la respectarea pravilei. în privinţa aceasta predos
lovia spune: "Drept aceea se cade să le caute şi să le ţie vârtos totdeauna ceea ce
sunt îndreptătorii pravoslaviei, ca să poarte grijă pentru sufletele turmelor, să nu
cumva să se alunece spre învăţăturile striinilor"121.
în sfârşit, "predoslovia", aruncând o privire de ansamblu asupra dispoziţiunilor cuprinse în "îndreptarea legii", spune: "Acestea pun leage şi legătură şi hotară împăraţilor şi domnilor, patriarhilor şi mitropoliţilor, egumenilor şi călu
gărilor, popilor şi diaconilor, boiarilor şi bogaţilor, stăpânilor şi slugilor, celor ce
oblăduiesc şi celor ce se oblăduiesc, părinţilor şi feciorilor, bărbaţilor şi muerilor,
însuraţilor şi celor neînsuraţi, celor postnici şi celor ce nu postesc, înţelepţilor şi
celor nedomiriţi. Acestea învaţă şi pre împăratul şi pre Domnul să le ţie şi să le
cinstească cu toată puterea: aceastea nu-i lasă să se pleace învăţăturilor dobitoceşti. Mai vârtos se cade să le aibă aceastea iparşii sau voevozii, mitropoliţii şi
episcopii, pentru că lor mai multă socotinţă li se cade să aibă şi grije să poarte de
împărăteştile şi sfintele besearici, ca să nu cumva să se arate nedăstoinici la Dum
nezeu căci n-au lăcuit pre voia lui, ce să vie la aceastea bunătăţi, să-şi împodo
bească bunătatea sufletului ca şi puterile îngereşti împregiurul lui Dum nezeu"122.
_ Se vede din acest text cât de importante au fost pravilele pentru călăuzirea şi
îndreptarea vieţii oamenilor, ele având rolul unui adevărat pedagog.
120. Ibidem, p. 44.
121. Ibidem, p. 44.
122. Ibidem, p. 45.
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Sfătuind, aşadar, pe cei ce vor citi şi respecta această carte să caute să ia
îndreptare şi întărire, autorul predosloviei încheie astfel: "Drept aceea rog smere
nia pre voi pre toţi, fiii iubiţi întru Duhul, căutaţi şi ispitiţi scriptura, că aşa soco
tesc, că-mi pare că într-însa veţi afla viaţa, după cuvântul Domnului, şi primiţi cu
dragoste şi cu userdie şi citind îndreptaţi viaţa voastră. Iară pre smerenia noastră,
întru rugile voastre, fără de leane, nu uitarăţi. Şi domnul păcii fie cu voi, Amin".
* "Ca un tată tuturor întru pravoslavie de obşte şi voitorul de tot binele, acelaş ca
rele iaste mai sus scris"123.
Aşadar, "predoslovia" ne prezintă o singură sursă directă şi principală a Pra
vilei mari şi anume acel manuscris pe care l-a aflat la Gheorghe Caridi din Trikala.
Completările de care vorbeşte mitropolitul Ştefan - şi adaptările la ţara aceasta
mică, par, după cele spuse dc autorul "predosloviei", creaţii ale sale şi ale osteni
torilor care au tradus acest manuscris. Este drept, însă, că mitropolitul Ştefan ne
dă posibilitatea* să înţelegem din conţinutul acestui manuscris, că acolo au fost
adunate dispoziţiuni canonice dar şi laice - întrucât el vorbeşte despre existenţa
în manuscris grecesc folosit, atât a pravilelor arhiereşti, cât şi a pravilelor împă
răteşti. Nicăieri nu spune însă în "predoslovie" dacă au fost folosite şi alte legiuiri
existente în ţară sau în străinătate.
Analizând conţinutul Pravilei celei Mari cercetători mai vechi şi mai noi au
stabilit că în privinţa conţinutului părţii întâi, din cele 417 glave, 314 glave repre
zintă nomocanonul lui Malaxos (despre care vom vorbi mai târziu, în capitolul
următor), iar 103 glave sunt luate din Pravila moldoveană. "Mitropolitul Ştefan spune C. A. Spulber - a primit Codul moldovean fără nici o modificare, de la pri
mul la ultimul paragraf'124. Faptul acesta a fost ignorat timp de două secole. De
abia în 1859 T. Cipariu în "Analecta" scrie că legile civile ale Pravilei Mari sunt
luate din ediţia de la Iaşi 164612?.
b.
Tem eiuri şi argum ente privind izvoarele Pravilei celei M ari. în privinţa
izvoarelor Pravilei de la Târgovişte de la 1652, cercetările mai vechi şi mai noi pun
în evidenţă certitudinea că ea are la bază izvoare de origine bizantină. Căci toţi spe
cialiştii afirmă că "îndreptarea legii" îşi are izvoarele sale în dreptul bizantin şi anume:
I. - Izvoare directe - sintagma lui Matei Vlastares, Nomocanonul lui Manuil
Malaxos, Comentariul lui Alexis Aristen şi Răspunsurile lui Anastasie al Antiohiei şi
II. - Izvoare indirecte, prin intermediul "Cărţii româneşti de învăţătură"
(1646) legea agrară (o vojxoq recopyiKoq) (Leges colonariae) şi Praxis et theoricae criminalis a lui Farinaccius126.
123. Ibidem, p. 46.
124. C. A. Spulber, op. cit., p. XXII şi nota 1.
125. T. Cipariu, Analecta, p. XXVI.
126. "Sintagma alfabetică a tuturor lucrurilor care se cuprind în sfintele şi dumnezeeştile
canoane" a lui Matei Vlastares, apărută în 1335, a fost introdusă în Ţările Române, în traducere
slavonă, încă din sec. al XV-lea. Vezi: I. Peretz, Curs de Istoria dreptului rom ân, voi. II, partea I, p.
373 şi următoarele; Şt. Berechet, Legătură dintre dreptul bizantin şi rom ânesc, voi. I, partea I, Iz
voarele. p. 76; C. Popovici, Fântânele şi codicii dreptului b isericesc ortodox, p. 29 şi următoarele;
S. G. Longinescu, Legi vechi rom âneşti şi izvoarele lor, voi. I, Bucureşti, 1912.
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Deşi "predoslovia” nu clarifică îndeajuns problema izvoarelor acestei
Pravile, afirmând doar că evste vorba de canoanele bisericeşti şi "pravilele împără
teşti", totuşi, atât din "predoslovie" cât şi din indicaţiile cuprinse în foaia de titlu
a "îndreptării, legii", precum şi din însuşi conţinutul general al acestei Pravile, unde
frecvent se aminteşte de izvoarele care au stat la baza tuturor legiuirilor bisericeşti,
putem identifica foarte uşor, cel puţin izvoarele directe folosite de Andrei Panoneanul, traducătorul declarat al acesteia.
Există opinii ale unor cercetători care susţin că, atât "Cartea românească de
învăţătură" cât mai ales "îndreptarea legii" ar fi suferit influenţa gândirii juridice fran
ceze, prin aceea că unele paragrafe'ar fi inspirate, dacă nu chiar traduse, după lucrarea
juristconsultului francez Andre Tiraqueau, membru al parlamentului din Paris (Acesta
publicase în 1563, la Veneţia, o lucrare despre cauzele care apără de pedeapsă sau o
micşorează - "De poenis legum ac consuetudinum statutorum temporandis")127.
Cercetările lui S. G. Longinescu expuse în lucrarea "Legi vechi româneşti şi
izvoarele lor"128, confirmate de cercetările altor specialişti129 au dovedit că "ideea unui
contact intelectual cu gândirea franceză este greu de admis", în ceea ce priveşte cele
două pravile apărute la noi în secolul al XVII-lea. Desigur ambele legiuiri au ca izvor
şi lucrai^ juristconsultului italian Prosper Farinaccius, lucrare care putea fi cunoscută
în ŢărileRomâne, datorită în special relaţiilor (legăturilor) acestora cu Polonia. Faptul
acesta însă nu poate confirma şi influenţa ideile juristconsultului francez amintit.
Deşi, cum am afirmat mai sus, în "predoslovia" mitropolitului Ştefan nu se
află expusă - în mod clar - problema izvoarelor Pravilei celei Mari, totuşi în ea
se găsesc ^âteva indicaţii foarte preţioase cu privire la originea materialului folo
sit de Andrei Panoneanul în traducerea românească a manuscrisului încredinţat.
Chiar "predoslovia", se poale spune că nu este originală. Ea cuprinde multe pasaje
împrumutate şi prelucrate după prefaţa cu care Matei Vlastares însoţise lucrarea
sa apărută în 1335 sub titlul: "Sintagma alfabetică a tuturor lucrurilor, care se cu
prind în sfintele şi dumnezeeştile canoane"130.
"Sintagma lui Matei Vlastares introdusă în Ţările Române, în traducere sla
vonă, încă din secolul al XV-lea, a fost folosită de Biserica noastră atât sub forma ei
dezvoltată, cât şi sub forma prescurtată, împreună cu alte colecţii de canoane,
până la apariţia tipăriturilor româneşti"131.
Cuprinzând extrase din Nearale şi Epanagoga lui Vasile Macedoneanu şi a
fiilor săi, Leon şi Alexandru, folosind şi alte izvoare, Sintagma lui Matei Vlastares
este considerată, în această lumină, ca fiind cea mai veche lucrare canonico-juridică întrebuinţată în Ţările Române132’
127. I. Tanoviceanu, Tratat de drept pena! şi procedu ră penală, ed. II, Bucureşti, 1926, p. 214.
Vezi: "îndreptarea legii", 1962,'"Introducere", nota 1, p. 16.
128. Volumul I, Bucureşti, 1912.
129. Vezi: Andrei Rădulescu. Influenţa fran ceză asupra dreptului rom ân, pâ n ă la 1864 comunicare ştiinţifică apărută în "Buletin de la Section Historique". t. XXVII, 1946, p. 7.
13.0. Vezi: "Introducere" la ediţia din 1962 a’ "îndreptării legii", p. 17.
131. C. Popovici. Fânt/m ele şi codicii dreptului bisericesc oriental, p. 39; Nicodim Milaş,
D rept bisericesc oriental, traducere românească, Bucureşti, 1915, p. 161.
132. Şt. Gr. Berechet, Istoria vechiului drept românesc, p. 124... Vezi, în "Introducere" la ediţia
din 1962 a "îndreptării legii", p. 17.
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" în legătură cu Sintagma lui Matei Vlastares este necesar să mai precizăm aici
că "îndreptarea legii" face numeroase împrumuturi din această lucrare, al cărui
autor este numit când "Mathei tocmitOAil de leage şi ieromonah, carele au fost
foarte înţelept", când "Mathei prea înţeleptul ierarh", sau, în sfârşit, numit
"Mathei", ori "Mafiei"’. Chiar prima glavă din Pravila cea Mare începe printr-un
citat din această Sintagmă.(
Un alt izvor direct al Pravilei de la Târgovişte îl constituie "Nomocanonul"
scris de Manuil Malaxos, în 1562 (1563), sub titlul: "Lege alcătuită din-diferite
canoane trebuitoare ale dumnezeeştilor şi sfinţilor apostoli; ale sfintelor şinoade
ecumenice, ale purtătorilor de Dumnezeu părinţi şi ale altor preasfinţiţi arhierei;
precum şi din unele Novele ale legilor împărăteşti şi din altele"133.
Unele din copiile acestui Nomoeanon grecesc au circulat în vremea aceea şi în
Moldova, unde logofătul Eustratie foloseşte o astfel de copie pentru "Pravila alea
să", traducere în limba română, cunoscută şi sub numele de "Pravila lui Eustratie".
Teoriile cu privire la folosirea altui Nomoeanon, întocmit de Porfirie, mitro
politul Niceei, pe la anul 1600, pentru întocmirea "îndreptării legii", s-au dovedit
- mai recent - a nu fi întemeiate. VCercetând manuscrisele Nomocanonului lui
Manuil Malaxos, aflate în ţara noastră, C. A. Spulber a identificat un manuscris
cu un conţinut foarte apropiat cu acela din exemplarul lui Gheorghe Caridi, folosit
de traducătorul român. Este vorba de manuscrisul grecesc nr. 307 din Biblioteca
Academiei Rom âne"134.
C. A. Spulber, care a făcut serioase cercetări în această privinţă, a găsit că
acest Nomoeanon nr. 209 (după vechea numerotare, probabil, de la Academia
noastră) şi manuscrisul Koliva, prezentat' de Diobuniotis în lucrarea "o
vojioKavcov toO MocXaSou", Atena 1916, - se aseamănă foarte mult, şi trage con
cluzia că sunt două exemplare scrise de aceeaşi mână a lui Manuil M alaxos135.
Dacă despre Sintagma lui Matei Vlastares şi asupra Nomocanonului lui
Malaxos; "predoslovia" mitropolitului Ş tefan.nu pomeneşte decât în treacăt,
despre comentariile lui Aristen se aminteşte în mai multe rânduri, prin care ni se
oferă^ date certe asupra importanţei acestora, pentru legislaţia bisericească orto
doxă. "Şi am făcut alegere - spune mitropolituLŞtefan în "predoslovie" - de în
multe şi bogate pravile, trimiţând pân’ şi la împărăteasca cetate, la preasfântul
nostru şi a toată lunlea (ecumenic) patriarh (Că n-am vrut să scriu dă pre ceale tiparnice fiindu-mi teamă că de când au încăput cărţile în mâna ereticilor, ei n-au
lipsit a nu băga câte ceva zâzanii), pân’ ce am aliat la cinstitul nostru fiiu sufletesc,
chir Gheorghie Caridi de la Trichis, carele au fost vtori vistier, scrisă cu mâna, ju 
decata toâtă arhierească şi lângă dânsa şi împărătească cu toate canoanele ale sfin
telor săboare şi (ale) apostoli(lqr) şi a marelui Vaşilie şi (ale) altor dumnezeeşti şi
sfinţi părinţi, împreună cu thedoghia dumnezeeştilor bogoslovi, scoasă şi tocmita cu
133. Şt. Gr. Berechet. Legătura dintre Dreptul bizantin şi rom ânesc , p. 78-79; Mihail Malaxos.
autorii 1acestui "Nomoeanon", era originar din Nauplia, fost notar al Mitropoliei din Teba. Vezi "In
troducere" la ediţia din 1962, a "îndreptării legii", p. 17.
134. "Introducere" la ediţia din 1962, a "îndreptării legii", p. 18. 41. C. A. Spulber, op. cit.,
p. XIII-XVII.
‘
;
U5. C. A. Spulber, op. c ît./p . XIII-XVII.
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porunca blagocestivului împărat chir Ioan Comninul, cu mare(a) şi multă soco
tinţă de pravoslavnicul între dascăli diacon(ul) şi păzitorul de toată pravila şi ca
noanele marii besearici, chk Alexie Rodinu" (Alexie Aristen, originar din Rodos), a
scris pe la anul 1130, din însărcinarea împăratului Ioan Comneanul, un Comen
tariu al "sinopsei" lui Ştefan Efeseanul - un rezumat al canoanelor bisericeşti for
mulate până însecolul al Vl-lea, cuprinzând canoanele apostolice, canoanele si
noadelor ecumenice (primele 5 sinoade) şi canoanele sinoadelor locale - , în care
apare textul rezumat al tuturor canoanelor apărute până în vremea lui (secolul
XII)* însoţit de lămurirea termenilor al căror înţeles nu era destul de clar. Textijl
grecesc al Comentariilor lui Aristen a fost publicat de Beveregius în "Synodicon"-ul
tipărit la Oxford din 1672, precum şi de către Rallis şi Potlis în "Sintagma ateni
ană", volumele II-IV, Atena 1852-1859, unde, însă, sunt publicate nu numai inter
pretările lui Aristen, ci şi ale lui Zonara şi Balsamon136.
în "îndreptarea legii", Comentariul lui Aristen se găseşte în partea a doua a
Pravilei, intitulată: "Nomocanonul cu Dumnezeu... având adunate pre toate canoanele
ale sfinţilor Apostoli şi ale sfintelor şapte săboară ale lumii şi ale celorlalte săboară carele
se-au 'tăcut pre în bogate locure, carele se chiamă nameastnice, după aceea şi a mare
lui Vasilie şi ale. altor sfinţi bărbaţi şi părinţi purtători de Dumnezeu, alcătuite cu ruga
şi îndemnarea blagocestivului împărat chir Ioan Comninul, de cuvântătorul diacon al
marn besearici a lui Dumnezeu şi păzitorul de pravilă, chir Alexie Aiistinul"137.
în sfârşit, un ultim izvor direct important al "îndreptării legii" îl constituie
acel "Catastih cu Dumnezeu al ceştii cărţi, carele are multe învăţături de treabă ale
dumnezeeştîlor bogoslovi şi dascăli şi întrebări şi răspunsuri a sfântului Anastasie,
patriarhul a dumnezeeştii mari cetăţi Antiohiei", catastih numit în pagina de titlu
- a "îndreptării legii": "Theologhia dumnezeeştilor bogoslovi". Acest "catastih"
.are 54 glave şi cuprinde tot atâtea întrebări şi răspunsuri alcătuite pe temeiul în
văţăturilor stabilite (formulate) la sinoade şi de sfinţii Părinţi - , de către Anastasie,
patriarh al Antiohiei între anii 559-598.
Desigur acest "catastih" rîu se află în niciunul din manuscrisele lui Aristen.
"Totuşi mitropolitul Ştefan l-a adăugat pentru că - fără îndoială - l-a găsit în
acelaşi codice procurat de la Gheorghe Caridi. Textul acestor întrebări şi răspun
suri a fost editat în 1740 de Iacob Gretser"138.
în ceea ce priveşte izvoarele indirecte care cuprind dispoziţii de drept laic
penal, numit în catastihul al doilea sub titlul: "Pravile împărăteşti" şi intercalate în
"Pravile arhiereşti", ele provin din simpla împrumutare, dar într-o altă ordine, a dis
poziţiilor "Cărţii româneşti de învăţătură". în ediţia din 1962 a "îndreptării legii" sunt
date peste 87 exemple de corespondenţă exactă a glavelor celor două Pravile139.
136. Vezi şi "Introducere" la ediţia din 1962 a "îndreptării legii", p. 19.
137. Acesta este titlul complet al părţii a doua a Pravilei celei Mari.
138. Iacob Gretser, O pera, t. XIV, Ratisbone 1734-1739, p. 161; Vezi şi C. A. Spulber, op. cit.,
p. XVIII; "Introducere" la ediţia din 1962 a "îndreptării legii", p. 19. 45. Vezi nota 3 de la p. 19,
"Introducere", la ediţia din 1962 a "îndreptării legii", p. 19, corespondenţă oferită pe baza textelor,
de către S. G. Longinescu, în L egi vechi rom âneşti şi izvoarele lor, voi. I, Bucureşti, 1912.
139. Vezi nota 3 de la p. 19, "Introducere", la ediţia din 1962 a "îndreptării legii", p. 19, core
spondenţă oferită pe baza textelor, de către S. G. Longinescu, în Legi vechi rom âneşti şi izvoarele
lor, voi. I, Bucureşti, 1912.
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Astfel, cele 11 "pricini" care corespund dispoziţiilor de drept agrar, aliate la
începutul Pravilei moldovene din 1646, sub titlul "Pravile tocmite, alese, scoase
pentru toţi lucrătorii pământului...", devin glavele 294-309 ale "îndreptăriiJegii"140.
S.
G. Longinescu analizează, după conţinut, glavele celor două Pravile şi redă
corespondenţele într-un tabel special141.
Iată aici tabloul acestor corespondenţe:
Glavele 1-42 ce conţin probleme bisericeşti, sunt luate din Nomocanonul lui
Manuil Malaxos 1-43 (M); apoi Glavele 43-46 sunt luate din Farinaccius (F); 47
(M); 48-50 (F); 51-86 (M); 87-89 (F); 90-105 (M); 106-113 (F); 114-123 (M);
124-125 (F); 126 (M); 127-131 (F); 132-178 (M); 179-188 (F); 189-210 (M); 211212 (F); 213-214 (M); 215 (F); 216-236 (M); 237 (F); 238-241 (M); 242-249 (F);
250-251 (M); 252-254 (F); 255-256 (M); 257-260 (F); 260-295 (M); 296-309 (F);
310-322 (M); 333-334 (F); 335-336 (M); 337-342 (F); 343-344 (M); 345-371 (F);
372-417 (M )142.
Orânduirea materiei din prima parte a Pravilei, prin includerea "Cărţii de în
văţătură", într-un fel care a dus la impresia că este "un amestec greoi şi fară nici
o socoteală", care "rupe" şi "desface" continuitatea ei, cum se exprimă Nicolae
Iorga, este în realitate făcută cu multă chibzuinţă, care arată că traducătorul şi
alcătuitorul acestei Pravile cunoaşte bine materialul din care avea să o desăvâr
şească. Această amalgamare a materialului, aşezarea canoanelor bisericeşti în
cuprinsul textelor penale luate din "Cartea românească de învăţătură" urmărea să
apropie glavele Pravilei din Moldova de acele texte canonice pe care le-a socotit
conexe prin conţinutul lor"143. De exemplu, după glava 178 canonică: "Pentru de
câte vini desparte pe cei ce se logodesc", urmează glava 179: "Pentru care vini se
despart oamenii casnici, ce să zice bărbat şi fameae-şi", luată din Pravila moldo
veana şi altele144.
*
*
Cu privire la împărţirea izvoarelor Pravilei, îndrăznim să facem, aici, o
remarcă, fară să avem pretenţia că.depăşim unele afirmaţii ale specialiştilor ve
chiului Drept românesc, gare susţin că în ceea ce priveşte "Cartea românească de
învăţătură", aceasta trebuie socotită ca izvor indirect al "îndreptării legii". Adică
vrem să precizăm, în legătură cu aceasta că, dacă cercetările lui C. A. Spulber,
care infirmă susţinerile lui A. D. Xenopol, cel ce consideră că influenţa este din
partea Pravilei de la Târgovişte către cea moldoveană - şi adică dacă aşa cum
susţine C. A. Spulber şi de altfel cum este şi firesc, "îndreptarea legii" care a fost
tipărită cu şase ani mai târziu decât "Cartea de învăţătură" ă împrumutat dispo
ziţiile penale şi civile din aceasta din urmă, "Cartea de învăţătură" trebuie socotită ca
140. D. C. Arion. în "Le vo|io<; fecopyiK6<;.et le regime de la terre dans Pancien droit roumain
jusqiPâ la reforme de C. Mavrocordat", Paris, 1929, publică - paralel - textul acestei legiuiri, după
manualul lui Armenopol, cu textul în neogreacă al lui Alexios Spanos, tipărit la Veneţia în 1774 şi
cu textul din "Cartea românească de învăţătură", p. 109-160.
141. Vezi S. G. Longinescu, Legi rom âneşti şi izvoarele lor, p. 11-28.
142. S. G. Longinescu, op. cit., p. XXV.
143. Vezi: "Introducere" la ediţia din 1912 a "îndreptării legii", p. 20.
144. Vezi, I. Peretz. op. cit., voi. II, partea I, p. 373. '
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izvor direct al "îndreptării legii", iar "Legae colonariae" şi "Praxis criminalis" ale
lui Farinâccius, ca izvoare indirecte145.
<-• '

c. Alte opinii îndreptăţite, privitoare la izvoarele Pravilei cele Mari. în
afara acestor argumente prezentate până aici, aparţinând unor cercetători ai ve
chiului Drept românesc, privind Izvoarele sigure ale "îndreptării legii", pentru a
avea posibilitatea aprecierii corecte a acestora, considerăm oportun să prezentăm, în
continuare, şi alte opinii îndreptăţite care s-au format pe baza unor studii temei
nice ale unor cercetători străini, care au studiat atât nomocanoanele greceşti, pe
baza cărora s-au alcătuit manuscrisele Pravilelor româneşti, cât şi aceste traduceri în
limba română sau în limba rusă a manuscriselor greceşti.
Pornind de la conţinutul "predosloviei".mitropolitului Ştefan, C. A. Spulber,
în lucrarea sa în limba franceză: "Le code valaque de 1652"14^ analizează toate
afirmaţiile acestuia privitoare la alegerea manuscrisului Pravilei, precum şi la au
torii posibili ai acelui-material pe care l-a ailat la Trikala. C. A. Spulber face multe
•trimiteri la studiile unor cercetători cu o mare autoritate ştiinţifică din Germania,
care s-au ocupat de circulaţia nomocanoanelor greceşti în tot spaţiul acesta orto
dox. Astfel, el începe expunerea argumentelor sale, analizând mai întâi afirmaţia
mitropolitului Ştefan din "predoslovie" prin care suntem încredinţaţi că el (mitro
politul) "a căutat Pravile peste tot", chiar şi la Constantinopole şi "după multă
chibzuinţă" (apres un grand choix) s-a decis pentru manuscrisul pe care l-a găsit
la un anume George Karidi din Trikis (Trikala), unde fusese trezorier. Acest ma
nuscris conţine - ne asigură Mitropolitul - "întreaga jurisprudenţă arhierească
(episcopală) şi împărătească (imperială)", având alăturate toate canoanele sinoa
delor, precum şi canoanele sfinţilor Părinţi şi dascăli şi teologi, aceasta fiind o
"compilaţie făcută la porunca împăratului Ioan Comneanul, de către Alexis Aristenul". Este reproducerea titlului Pravilei, numai că%aici apare evident ceea ce
acolo este poate încă dubios, cum s-ar zice. Mitropolitul are convingerea că e vor
ba de o lucrare unică, datorată - în întregime - lui Aristen. El (mitropolitul Ştefan)
a trebuit cel puţin să creadă că această lucrare unică - avea două părţi, pentru că
după glava 417 (pagina 442 în ediţia originală a Pravilfei) apărea această notiţă a
traducătorului (în limba slavonă): "Sfârşit şi slavă lui Dumnezeu, a primei părţi a
Nomocanonului", care, datorită pietăţii şi zelului mitropolitului Ştefan a fost
tradus din greaca veche în română vulgara (în limba proastă rumânească) prin
"oboseala prea umilului Daniil Andreian, călugăr panonian". După această notiţă
apare imediat titlul: "Nomocanon cu Dumnezeu" şi ca subtitlu: "conţinând toate
145. Aşezarea materiei în prima parte a Pravilei a ridicat multe critici prin aparenţa ei de
amestec lipsit de metodă şi de sens, "am estecgreoi şi fa râ nici o socoteâla", cum îl numeşte Nicolae
. Iorga (Istoria literaturii rom âneşti, voi. I. ed. a II-#. Bucureşti, 1925, p. 280). S-a susţinut chiar că.
scopul alcătuitorilor "îndreptării legii" a fost numai.de a-şi uşura munca şi de a-i îmbogăţi cuprin
sul, atunci când au inclus în ea întreaga "Carte românească de învăţătură", "rupându-i însă şi desiacându-i continuitatea prin intercalările nesăbuite ale prescrierilor canonice" - A. D. Xenopol, Istoria
rom ânilor în D acia Traianâ, voi. VII, 1929, p. 142. Vezi: "Introducere" la ediţia din 1962 a "îndrep
tării legii", p. 20.
146. Titlul'exact este: "îndreptarea legii". Le code valaque de 1652, I-ere pârtie. Histoire,
Bucureşti. 1938.
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canoanele sfinţilor apostoli şi a celor 7 sinoade ecumenice şi a celorlalte sinoade
care se numesc topice ((lupă numele locului unde s-â ţinut), după aceea, acele ale
marelui Vasilie şi ale altor sfinţi părinţi iubitori de Dumnezeu, compilate datorită
pietăţii şi zelului împăratului Ioan Comneanul, de către diaconul predicator de la
Marea Biserică şi nomolilax Alexis Aristenul", ceea ce este - afirmă Spulber - o
exactă reproducere a titlului Pravilei.
Totuşi, continuă cercetă tonii C. A. Spulber, existenţa a două părţi distincte în
Pravila cea Mare, chiar şi în cazul că nu se bănuieşte existenţa a două lucrări di
ferite, rezultă sau, mai exact, este mai vizibil în titulatura codului, căci într-adevăr
dacă se observă cu atenţie se distinge că titulatura (pagina de titlu) este compusă din'
două titluri. Mai întâi:
"îndreptarea legii", cu Dumnezeu care are (conţine) toată judecata (jurisprudenţa) arhierească şi împărătească pentru toate vinile (greşelile) preoţeşti şi mireneşti (bisericeşti şi laice) şi imediat apoi, cum s-ar zice‘, în continuare:
"Pravila Sfinţilor Apostoli, a ceale (celor) 7 săboare (Sinoade ecumenice) şi
toate ceale nameastnice (a tuturor celor locale), lângă acestea (în anexă) şi ale
sfinţilor dascăli ai lumii: Vasilie, Timotei"... etc., "scrise mai nainte (în trecut) şi
tocmite (compilate) cu porunca şi învăţătura piosului împărat Ioan Comneanul de
diaconul predicator.. A lexis Aristinul
De aici urmează concluzia că:
I : numai prima parte a Pravilei celei Mari se cheamă "îndreptarea legii", şi
proba peremtorie este că numai pe paginile acestea (1-422) sus, sunt imprimate
cuvintele: "îndreptarea" - pe pagina din stânga - şi "legii" pe pagina din dreapta,
(în ediţia lui Bujoreanu lipseşte această inscripţie; adăugăm noi acum că ediţia
Academiei Române din 1962 a reprodus colontitlul din ediţia originală: "îndrep
tarea legii", dar numai pe pagina din stânga, pentru că pe pagina din dreapta a adă
ugat un colontitlu adecvat conţinutului glavelor, deci variabil; acest colontithi nu
mai apare pe paginile următoare ale lucrării, adică de la pagina 422 până la sfârşi;
în locul colontitlului unic, apare colontitlul corespunzător conţinutului "nomocanonului cu Dumnezeu"; astfel, la canoanele apostolice apare inscripţia pe pagi
na din stânga: "canoanele", iar pe pagina din dreapta: "a sfinţilor apostoli11; la ca
noanele sinoadelor ecumenice, şi locale, pe pagina diw stânga: "sf; săboară", iar
pe pagina din dreapta: "dela Nikeea" (Gangra) ctc.). "în ediţia din 1962, în mod
eronat, se continuă, pe pagina din stânga, cu colontitlul prynei părţi: "îndreptarea
legii", iar pe pagina din dreapta: "canoanele apostolice" sau "soborul de lâ Alici
ră", "soborul al doilea ecumenic de la Ţarigrad" etc.).
2: Astfel se impune concluzia că Aristen trebuie să fie autorul - cum şi este
de lapt numai al părţii a doua (pp.'422 până la sfârşit), deoarece numai în acest al
doilea titlu apare numele său.
Precizăm că aici titlul "Nomocanonul cu Dumnezeu" scris mare, cu culoare
roşie,, este aşezat dedesubtul unui mare frontispiciu şi are în continuare adăugat
conţinutul exact al acestei părţi (toate canoanele în ordine cronologică), o colecţie
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completă a canoanelor, "alcătuită... de cuvântătorul diacon al marii besearici a lui
Dumnezeu şi păzitorul de Pravilă Chir Alexie Aristinu"1,47.
După ce prezintă aceste neconcordanţe între afirmaţiile din "predoslovie" ale
mitropolitului Ştefan şi conţinutul acelor două părţi ale Pravilei, C. A. Spulber se
întreabă: "De ce mitropolitul crede sau declară astfel în prefaţă? Şi de ce până la în
ceputul secolului al XlX-lea, nimeni nu s-a îndoit că Pravila este o operă unică da
torată lui Aristen? (Ca un ecou al acestei convingeri şi din cauza faptului că cele două
lucrări alcătuiesc o singură carte unică, se explică apelativul unitar al codului de
"Pravila cea Mare", apelativ acreditat prin tradiţie"). Pray> de exemplu, care a cunoscut
Pravila în versiune latină, spunea, în 1775: "inde manasse reor ut valachicum corpus
juris canonici ac politici, quod jussu loanis Comneni ab Alessio Aristino olim compilatum, serium autem postea per Stephanum Tergovistensem metropolitani ex graeco in Valachicum idiomatum in latinum quoque traductum fuit"...148.
Abia în 1824 Bartolomeu Kopitaj149 relevă eroarea Mitropolitului şi a
colaboratorilor săi: "An diesem ersten Teii, der schon das ganze geistliche und
Weltliche Recht in 417 Kapitelii, verarbeitet enthălt, hătten im grunde die
Walachen genug gehabt, weun man nicht gegeaubt hătte,. dass die.zw ei"150.
Kopitar se înşală însă, pentru că nicăieri au se spune că manuscrisul găsit la Karidi
era în două volume. Dimpotrivă, se poate bănui că totul era un singur volum şi că exact
aceste circumstanţe au făcut să se creadă că era vorba de o singură lucrare. "Bande die
sicii bei Karidi gefunden, beide nur ein wekr ausmachen, verfăsst von Alexis Aristen.
So niusste freilich auch dervermeinte zweiteTeil des Aristens mit iibersetz werden"151.
F. A. Biener, luând cunoştinţă de Pravilă, deşi. fragmentar (datorită traducerii
în limba germană a câtorva fragmente, făcute cu titlul de exemple de către
Kopitar), identifică Pravila cu manuscrisul 581 grec din Veneţia (Katalog Zanetti
nr. 305). Abia Zahariae von Lingenthal152 constată că manuscrisul din Veneţia,
descris de Biener, concorda perfect cu trei manuscrise pe care el le avea şi care nu
erau altceva decât Nomocanonul lui M alaxos153.
O confirmare interesantă a acestui progres în cunoaşterea Pravilei se găseşte
în faptul că un istoric bine informat Neig‘ebauer154 vorbeşte, în cunoştinţă de cauză
147. Astfel se prezintă acest titlu, în ediţia originală a Pravilei de la 1652.
148. "De unde socotesc că s-a răspândit corpul valah al dreptului canonic şi politic, care, compi-'
lat odinioară din p'omnca lui Ioan Comnenul. de către Alexios Aristen, după aceea însă, cu adevărat a
fost tradus de către Mitropolitul Ştefan Targovişteanul, din greacă, în ideomul valah şi chiar în latină".
(Pray a cunoscut, probabil, o copie a traducerii^ în limba latină, realizată de Pătru Dobra, la anul 1722).
149. "Jahrbiicher der Literatur", Viena, 1824, p. 158-167.
150. "In* această primă parte a acestui frumos compendiu duhovnicesc şi de drept, care
cuprinde 417 capitole (glave) - ce reprezintă destul (pare a fi prea mult) pentru valahi - dar care sa crezut că ar fi două volume (părţi)".
151. "(Dar aceste două volume) care au fost găsite la Karidi, amândouă alcătuiesc o singură
operă, care a fost adunată de Alexis Aristen. Aşa ar fi trebuit, desigur, ca şi partea a doua, care s-a
pierdut, să fie tradusă".
152. k ristisc h e Z eitschrift fu r R aeh tsw issen sch aft und G esetzgebu n g d e s A uslandes,
Heidelberg, 1840, XII, p. 414.
*
*
153. Vezi: C. A. Spulber, loc. cit., p. IX-XI.
154. Neue Jahrbiicher d er G eschichte und P olitik von P olitz und Biilau, t. II, 1847, Leipzig,
p. 501 sq.
v
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(el cunoştea opiniile lui Kopitar şi Biener), de o "primă parte4' a Nomocanonului
lui Aristen care conţine dispoziţiuni de drept civil şi penal, cu citate din Ilarmenopol, Vlastares, Balsamon, Zonară; dar nu bănuieşte că Nomocanul lui Malaxos
ar li fost introdus în Pravilă, pentru că nu cunoştea descoperirea lui Zahariae, cu
toate că el ar fi putut să ştie că Nomocanonul lui Malaxos era destul de cunoscut
în Principatele Române.
"De atunci nimeni nu s-a mai îndoit - spune C. A. Spulber - că prima parte
a Codului valah din 1652 este Nomocanonul lui Manuil Malaxos. Nicodim
M ilaş155 se înşală complet când afirmă că "îndreptarea legii", chiar în glava 54
(în "Răspunsul protopopului de la Nappila, chir Nicolae, preotul al \u\ Malaxu, carele
a fost foarte înţelept") îl menţionează pe Malaxos ca autor. într-adevăr apare aici,
într-o inscripţie (este "răspunsul" la "întrebarea" pe care o pune glava 54 privind
semnificaţia expresiei: "Arhiereul iaste chipul lui Hristos"), dar aici este vorba de un
preot cu numele de Nicolae Malaxu, care, fiind din Nauplia, ar fi putut să fie cel
mult o rudă a acestui Manuil Malaxos al nostru"156.
De asemenea, C. A. Spulber, în legătură cu manuscrisul Nomocanonului lui
Malaxos folosit la traducerea "îndreptării legii", prezintă argumentele profesoru
lui universitar Constantin Erbiceanu. "Trebuie totuşi să menţionăm — afirmă
Spulber - o excepţie.unică în persoana lui Constantin Erbiceanu, mai înainte pro
cesor la Universitate^ din Bucureşti şi un elenist cunoscut. Descriind în 1892, în
revista "Biserica Ortodoxă Română", manuscrisul care din 1901 face parte din Bi
blioteca Academiei Române157, susţine că prima parte a Pravilei celei Mari nu
este nomocanonul lui Malaxos. El pune în paralelă primele 16 capitole (glave) şi
demonstrează că în Pravilă lipsesc 10 capitole (glave)158.
Concluzionând C. Erbiceanu159 că nu acesta este adevăratul Nomocanon al
lui Malaxos care a servit ca bază în traducerea română, cri o variantă remediată a
acestui Nomocanon, de către un oarecare compilator. Alături de factura lucrării,
C. Erbiceanu susţine (vezi p. 328 op. cit.), că Nomocanonul \ui Malaxos a fost
scris în limba veche a Bisericii, zisă de asemenea bizantină, şi că textele citate aici
sunt reproduse după original, în timp ce în Pravilă nu se găsesc urmele unei ast
fel de limbi. Apoi limba (C. Erbiceanu vrea să spună - "stilul") Pravilei este foarte
analitică, în timp ce în vremea lui Malaxos ea era sintetică şi sentenţioasă.
C. Erbiceanu adaugă că el poseda personal un manuscris din 1600, scris de
un arhimandrit Porfirios, şi conţinând aproape exact materia Pravilei Mari. El de
clară eronată opinia savanţilor occidentali care susţin contrariul. în sfârşit, el
înclină160 să creadă că acest manuscris este scris de Malaxos însuşi; el ar fi putut
trece în posesia Mitropolitului de Bucureşti (notiţă de la sfârşitul manuscrisului)
provenind din^biblioteca prinţilor fanarioţi Mavrocordaţi, ei înşişi moştenitori ai
155. Canoanele Bisericii Ortodoxe, voi. I, traducere în limba română de N. Popovici şi Uroş
Kovincici. Arad. 1931, p. 134.
156. C. A. Spulber, op. cit., p. XI.
157. Idem, p. XV.
. '
158. Cap. 523 în care Malaxos indica, cu trăsături bibliografice, izvoarele, lipseşte în modelul
din Pravilă; fiind prea personal, acesta ar fi un argument că autorul Nomocanonului din Pravilă este
altul decât Malaxos.
159. Op. cit., p. 327.
160. Ibidem, p. 333.
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faimoasei biblioteci a prinţului Alexandru Exaporitu, în care ar ti putut în mod
natura] să se găsească manuscrisul.
"Or teza lui Erbiceanu este o exagerare: ea rămân&^uperficială şi fară impor
tanţă. Intr-adevăr,' trebuie recunoscut faptul că Pravila nu este traducerea primei
versiuni a Nomocanonului lui Malaxos, acel care a fost scris în greaca veche şi
era împărţit în 580 capitole"161. Dar originalul Pravilei, a ceea ce Constantin Erbi
ceanu numeşte "o remaniere a Nomocanonului de- un oarecare compilator", nu
este - în fond - decât Nomocanonul însuşi, mai ales că remanierea constă într-o
simplă reducere..Astfel că "remaniat" chiar de Malaxos sau de oricare altul,
această lucrare rămâne Nomocanonul lui Malaxos şi avem dreptul să spunem ori
când că sursa Pravilei celei Mari este Nomocanonul lui Malaxos.
Este foarte dificil de înţeles, cum autorii Pravilei au putut să comită această
greşeală! Cum* n-au recunoscut - cel puţin cei doi savanţi greci: Ligaridis şi
Petriţis - că prima parte era Nomocanonul lui Malaxos, Nomocanon răspândit in
lumea bisericească orientală; sau cum n-au recunoscut că acesta nu era al lui
Aristen,^al cărui Nomocanon era, de asemenea, tot aşa de răspândit?".
în privinţa aceasta să nu uităm că un'alt personaj încă, al şaselea, Patriarhul
Paisie al Ierusalimului care se afla atunci în Valahia la curtea Prinţului, a inter
venit (după declaraţia Mitropolitului Ştefan din "predoslovii"), în această legisla
ţie, chiar dacă numai printr-o "binecuvântare", acesta fiind, de asemenea, un cu
noscător al nomocanoanelor, pentru că el le aplica, în calitate de instanţă judiciară
supremă162. Or, acest prelat a fost, de asemenea, - cum susţine Kopitar163 - naşul
Nomocanonului rus Kormciaia Kniga, imprimată la Kiev în 1653. Paisie, venind
din Valahia, se găsea îri acel moment la Kiev, unde oferea patriarhului rus Nicon
un manuscris grec pentru a servi la alcătuirea Kormciaiei. Kopitar nu spune
d,espre care manuscris este vorba! Ar fi oare exagerat să se creadă că Paisie aduse
se din Valahia manuscrisul lui Karidi, devenit inutil, ca urmare a imprimării
Pravilei celei Mari (în 1652, deci cu numai un an mai înainte) şi că el l-a dăruit
lui Nicon?164. Este momentul să amintim că până acum n-a fost găsit în România
manuscrisul după care a fost tipărită Pravila cea Mare.
"Orice ar fr, în Kormciaia, Nomocanonul lui Aristen apărea independent. Şi-a
dat seama, Paisie atunci a înţeles că celălalt (Nomocanonul lui Malaxos) nu putea
fi pus sub faimosul nume al diaconului profesor (Aristen)"165.
Dar, dacă din 1848 se ştie că prima parte a Pravilei nu este altceva decât No-'
mocanonul lui Malaxos, o altă dificultate, este adevărat de mai mică importanţă,
161. Vezi: C. A. Spulber, op. cit., p. XIII.
162. După Nicolae Iorga, Istoria literaturii române, voi. II, ediţia I, 1925, p. 267, care trimite
la Melchisedee, notiţă de la p. 209. Paisie fusese egumen la Ga lata şi administrator al bunurilor pe
care Patriarhia (Ierusalimului)' Le avea în Moldova; el fusese sfinţit patriarh la Iaşi de către
Mitropolitul şi doi episcopi ai Moldovei.
163. Ibidem.
. , 164. Ibidem.
165. Ibidem, p. XII, vezi şi nota 3. 72. Nicolae Iorga vorbeşte de reproducerea unui manu
scris complet al Nomocanonului lui Eustraţie.
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n-a fost încă rezolvată până astăzi: aceea de a şti care versiune a acestui Nomocanon a fost folosită, pentru că existau atâtea166.
C. A. Spulber afirmă că a descoperit un manuscris identic cu cel folosit de tra
ducătorul român al Pravilei de la Târgovişte (deci identic şi cu cel al lui Karidi), prin
profesorul grec Dyobouniotis, Nomokanonikai Meletai, Atena, 1917, p. 169 şi ur
mătoarele, manuscrisul grecesc nr. 1400 pe care el (C. A. Spulber) a avut norocul
să-l afle în biblioteca Academiei din A tena167.
în concluzie, trebuie să precizăm ceea ce acum este evident pentru oricine că
"îndreptarea legii" sau Pravila cea Mare de. la Târgovişte, tipărită în anul 1652
este un adevărat cod juridic, alcătuit din canoane bisericeşti şi legi laice ("pravile
împărăteşti"), în spiritul doctrinei şi practicii creştine, de către o persoană numită
Manuil Malaxos, în ceea ce priveşte partea I a Pravilei şi de către canonistul Ale
xie Aristen, cel pomenit în "predoslovia" mitropolitului Ştefan, ca autor cert al co
lecţiei de canoane bisericeşti cuprinse în partea a doua a acestei lucrări.
Aşadar, partea întâi a Pravilei, care poartă şi numele de "îndreptarea legii",
cum este confirmat prin colontitlul imprimat pe toate paginile tipărite (numai al
primei părţi), are 417 capitole sau "glave", dintre care 314 glave sunt extrase din
Nomocanonul lui Manuil Malaxos, iar restul: 103 glave cuprind - în întregime Pravila lui Vasile Lupu ("Cartea românească de învăţătură" de la pravilele împă
răteşti) tipărită la Iaşi, în 1646. Partea a doua, care poartă titlul de "Nomoeanon
cu Dumnezeu:..", cuprinde, cu puţine excepţii, întreaga colecţie a lui Alexie
Aristen (sec. XII) şi comentariile acestuia la toate canoanele, pe scurt; apoi canoa
nele câtorva sfinţi părinţi şi un fragment din tipicul lui Nichifor Mărturisitorul, pa
triarhul Constantinopolului (sec. IX), precum şi un apendice cu 54 glave cuprin
zând "multe învăţături de treabă ale dumnezeeştilor bogoslovi şi dascăli; şi
întrebări şi răspunsuri ale sfântului Anastasie, patriarhul a dumnezeeştii mari
cetăţi a Antiohiei168.

3.
Autorii, alcătuitorii şi traducătorii
textului Pravilei celei M ari - "îndreptarea legii"
"Deşi contactul cu viaţa bizantină, pe de o parte, şi prezenţa grecilor care vin
în Ţara Românească şi Moldova în număr tot mai mare, pe de altă parte, făcuseră
să circule la noi unele lucrări juridice având la bază vechea legislaţie romano-bizantină, cu toate acestea obiceiul pământului continua s'ă reglementeze raporturile
juridice dintre oameni cu aceeaşi putere ca şi în trecut"169.
' *
Până în secolul 17 Obiceiul pământului avea putere absolută de lege, deoarece
nu se răspândiseră în cercurile largi legea scrisă. Dalorită pravilelor tipărite în se
colul 17, acest secol capătă o importanţă deosebită mai ales pentru‘cercetătorii
istoriei dreptului român. Secolul 17 se poate numi pe drept cuvânt secolul tipăritu
rilor cu caracter juridic - Cele mai mari monumente ale literaturii juridice din
166. Nicolae Iorga vorbeşte de reproducerea unui manuscris complet al Nomocanonului lui
,Eustra)ie. Vezi: Istoria B isericii Române, voi. I, p. 340.
167. Vezi: C. A. Spulber, op. cit., p. XXL
*
16K Vezi: Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, op, cit., p. 54-55.
169. Vezi: "Introducere" la "Cartea românească de învăţătură", 1961, p. 8.
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această vreme sunt, fară îndoială, "Pravila de la Govora" 1640, "Cartea româ
nească de învăţătură" apărută în 1646 şi "îndreptarea legii" 1652.
Legiuirile acestea - aşa cum s-a spus întotdeauna - nu sunt lucrări originale,
ci sunt "compilaţii" reuşite în bună parte de nomocanoane şi colecţii de legi politico-bisericeşti de provenienţă bizantină ale unor autori cunoscuţi sau mai puţin cu
noscuţi. Faptul însă că "obiceiul pământului" reglementa în cea mai mare parte
raporturile juridice din Ţările Române, avizează dintru început pe oricare cercetător
asupra modului cum alcătuitorii şi traducătorii acestor colecţii bizantine de legi,
au reuşit să le facă accesibile, în condiţiile existente, precum şi asupra dificul
tăţilor pe care le-au întâmpinat în lucrarea săvârşită. De altfel, toţi cercetătorii ve
chiului drept românesc sunt unanimi în a recunoaşte că nu a fost deloc uşoară
sarcina pe care şi-au asumat-o alcătuitorii şi traducătorii legiuirilor amintite.
Constatarea aceasta justifică de ce la întocmirea lor au fost angajaţi cunoscă
tori ai dreptului romano-bizantin şi ai canoanelor Bisericii ortodoxe, precum şi a
limbii greceşti.
în cazul Pravilei moldovene colaborarea mai multor persoane la întocmirea
ei este discutabilă: "Este admisibil ca Eustratie - alcătuitorul PraviLei moldovene,
să fi fost a jutat în executatea lucrării lui, între alţii, de către învăţatul grec Meletie
Sirigul originar din Creta, al cărui nume apare pentru prima oară în 1632 într-o în
semnare făcută chiar pe manuscrisul "Pravilei alese a lui Eustratie". Această pă
rere a fost împărtăşită de unii dintre istoricii noştri ca: Erbiceanu, Xenopol, Iorga,
precum şi de unii jurişti ca S. G. Longinescu, St. Berechet, Dongoroz170.
La alcătuirea Pravilei muntene există fară discuţii o colaborare mai largă între
traducătorul Daniil Panoneanul şi cei doi dascăli greci: Ignatie Petriţis şi Pantelimon
(Paisie) Ligaridis şi supravegherea şi îndrumarea competentă a Mitropolitului Ştefan.
Faptul acesta este cert pentru oricare cercetător, pentru că el reiese atât din prefaţa lui
Daniil Panoneanul cât şi mai ales din "predoslovia" Mitropolitului Ştefan.
Mai amintim iarăşi că tot în "predoslovie" se vorbeşte şi de "blagoslovenia
Părintelui Paisie Patriarhul Ierusalimului"171.
Se ştie, aşa cum am afirmat, că acest Paisie a fost "naşul" nomocanonului ru
sesc Kormciaia F^niga, imprimată la Kiev în 1653.
Reamintind acestea, ne întrebăm, împreună cu C. A. Spulber: "ar fi exagerat,
oare, să credem că Paisie luase cu el manuscrisul lui Karidi, devenit inutil după
tipărirea Pravilei, pe care l-a dăruit lui Nicon?"172. i
Desigur că, chiar dacă această presupunere explică lipsa manuscrisului după
care s-a tradus Pravila Mare, noi nu o putem admite deocamdată din lipsă de m ăr
turii precise. Totuşi acest patriarh Paisie trebuie să ne reţină atenţia.
Se înţelege că rolul cel mai important în alcătuirea şi chiar în traducerea aces
tei lucrări l-a avut Mitropolitul Ştefan, care - să nu uităm tipărise cu un an mai
înainte, 1651, ".ciucheltuiala sa", lucrarea intitulată "Mistirio" sau "Sacrament",
170. Vezi: "Introducere" la "Cartea românească de învăţătură", p. 12.
171. Acesta, după 'informaţiile oferite de Melchisedec (la Iorga, "Istoria literaturii române",
ed. II, 1,-1925, p. 267), fusese igumen la Galata şi administrator de bunuri pe care Patriarhia le avea
în Moldova. El fusese hirotonit Patriarh la Iaşi de Mitrbpolitul şi cei doi episcopi ai Moldovei.
172. C. A. Spulber, op. cit., p. XII şi nota 3. ,
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lucrare care se ocupă de Tainele Botezului şi Taina M irungerii173. De altfel, nu
numai din "predoslovie” se poate vedea cât de bogate şi exacte erau cunoştinţele
Mitropolitului Ştefan în domeniul dreptului bizantin şi al canoanelor174, ci şi din
cele două menţiuni făcute de Daniil Panoneanul în cursyl pravilei, din care reiese
clar competenţa şi dăruirea cu care Mitropolitul Ştefan s-a ocupat, ca îndrumător şi
supraveghetor, de tipărirea Pravilei de la Târgovişte. (Prima se află la sfârşitul
părţii întâi a legiuirii: "Sfârşit şi lui Dumnezeu slavă, a primei părţi a nomocanonului. Cu rugăciunea şi toată osârdia Mitropolitului Ştefan, s-a tălmăcit din
elineşte în limba proastă românească de către mine". Cea de-a doua se află chiar
în titlul părţii a doua: "Iar acum cu toată osârdia şi rugămintea şi cu tot îndemnul
Mitropolitului Ştefan s-a tălmăcit din nou din elineşte în limba proastă
rumânească, prin sârguinţa celui mai umil dintre monahi, Daniil Andreian din ţara
Panoniei"). Competenţa teologică a Mitropolitului se evidenţiază chiar din textul
"predosloviei", în care el mărturiseşte că "îndreptarea legii" are însemnătate şi
pentru apărarea credinţei ortodoxe şi ne aminteşte că între izvoarele "îndreptării
legii" se află şi învăţăturile, epistolele (poslanii), "întrebări şi răspunsurin ce s-au
făcut de "bogaţii bărbaţi sfinţi", pe lângă canoanele şi "Pravila împărătească", care
"să dea câte ceva ajutoriu şi ea canoanelor sfinţilor bărbaţi, mărturisind şi dând
răspuns mai tare şi mai vârtos" - , lăsând astfel să se întrevadă "intenţia lui de a
folosi dreptul laic auxiliar regulilor de drept canonic"175.
Dar, dacă în ceea ce priveşte autorii şi alcătuitorii "îndreptării legii"* precum
şi asupra criteriilor care au determinat pe Mitropolitul Ştefan să aleagă materialul
care alcătuieşte această Pravilă, datele pe care le cuprinde legiuirea sunt destul de
clare, nu tot aşa de lămurită este originea acelei culegeri juridice pe care a adus-o
Caridi în Ţara Românească. în privinţa aceasta C. A. Spulber, care s-a ocupat pe *
larg de izvoarele "îndreptări legii", în lucrarea sa "Le code valaque de 1652"
partea I (Histoire), ne oferă date foarte preţioase. în bună parte argumentele sale
sunt hotărâtoare pentru a accepta că acel George Karidi din Trikis176 a adus (din
Constantinopol) un manuscris unic pe care Mitropolitul Ştefan l-a încredinţat lui
Panoneanul pentru a-i face traducerea pe limba simplă românească.
Deşi manuscrisul cuprindea două părţi distincte, fapt care se poate observa
chiar şi din foaia de titlu - unde, amintim din nou, partea întâi singură este consi
derată şi numită "îndreptarea legii", în timp ce partea a doua este numită "Pravilă"
(Nomocanon), totuşi după afirmaţiile Mitropolitului Ştefan ar fi un singur autor al
manuscrisului şi anume Alexei Aristen177.
173. Vezi: "Introducere", la ediţik din 1962 a "îndreptării-legii", p. 12.
174. Ibidem. p. 11 (la alcătuirea "predosloviei" —se spune că Mitropolitul s-a folosit de prefaţa
lui Vlastares! Faptul acesta însă nu împuţinează valoarea cunoştinţelor canonice şi juridice ale
Mitropolitului Ştefan).
175. Ibidem.
176. Astăzi probabil Trikala, oraş în Thesalia - cf. N. Bees în Z. f. slav, 1936, p. 358 - la
C. A. Spulber, op. cit., p. X, nota 7.
177. Faptul că numai pană la pag. 417 sunt imprimate deasupra paginii cuvintele "îndreptarea
legii" - ar fi o mărturie, spune C. A. Spulber, că numai această parte ar purta acest nume, op. cit., p. XI.
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Desigur că Mitropolitul Ştefan se înşela şi, luând corecte precizările şi afir
maţiile sale djn "predoslovie'', până la începutul secolului trecut, nimeni n-a pus
la îndoială faptul că Pravila Mare este o operă unică datorată lui Alexei Aristen.
în 1824 Kopitar în Wiener Jahrbucher der Litteratur XXV (1824) ne spune
primul că introducerea ("predoslovia") Mitropolitului Ştefan este tradusă Wortlich,
după npoBecopioc de Vlastares178.
După aceea, Biener a identificat Pravila cu mss. 581 gr. din Veneţia179, şi, în
sfârşit, Zahariae von Lingenthal constată că manuscrisul din Veneţia descris de
Biener concorda perfect cu trei manuscrise pe care le avea el şi care nu erau decât
Nomocanonul lui M alaxos180. De atunci - spune Spulber- nimeni nu s-a mai îndoit
că prima parte a codului valah din 1652 este "Nomocanonul lui Malaxos"181.
Desigur, am reluat aceste precizări aici, în legătură cu autorii Pravilei celei
• Mari, pentru că am socotit tot aşa dacă nu mai indicat să vorbim aici despre autorii
manuscriselor folosite pentru ediţia Pravilei de la 1652, pentru că, în cazul când
manuscrisul folosit de Mitropolitul Ştefan era într-un singur volum şi conţinea
atât prescripţiile canonice cât şi pe cele penale şi civile, rolul alcătuitorului se
micşorează în favoarea autorului manuscrisului. Totuşi, precizăm că nu dorim să
minimalizăm în nici un fel rolul alcătuitorilor ediţiei româneşti, mai ales clacă
ţinem seama că introducerea dispoziţiilor penale şi civile în Pravila Mare, dispo
ziţii pe care le cuprindea Pravila moldoveană, ca şi tălmăcirea însăşi a manuscri
sului în limba românească simplă, au fost lucrări tot aşa de dificile, care cereau
îndemânare şi cunoştinţe multiple din partea celor care au făcut acest lucru.
în sfârşit, mai adăugăm aici că meritul Mitropolitului Ştefan, care aşa cum am
spus a avut cel mai important rol în alcătuirea Pravilei Mari, este deosebit de mare.*
E f constă în primul rând în însăşi iniţiativa pe care a avut-o de a alcătui această
lucrare. "Pentru a înţelege bine valoarea acestei iniţiative trebuie să ne amintim că
epoca apariţiei Pravilei - jumătatea secolului XVII -'e s te în Valahia, ca şi în
Moldova, o epocă de renaştere naţională pe cale culturală şi îndeosebi prin repu
nerea limbii naţionale române în drepturile s*ile natlirale de limbă oficială şi literară,
în locul limbii slavone, care era până atunci dominantă aproape exclusiv"182.
Al doilea mare merit al Mitropolitului este acela de a fi primit în codificarea
sa, Codul Moldovean din 1646. Acest merit are un triplu aspect: legislativ
(juridique) pentru a fi înţeles că Pravila avea nevoie să fie completată în partea sa
civilă...; un aspect politic pentru a fi voit cel mai sigur mijloc de apropiere naţio
nală- (unificare legislativă) între valahi şi moldoveni, şi, în sfârşit, un aspect
tehnic, pentru a fi înţeles cea mai t)ună manieră (interferenţa textelor prin afini
tatea materiei) de a integra codul împrumutat în sânul propriu al Pravilei sale183.
178. Vezi nota 4, p. XI, la C. A. Spulber.
"
•179: Catalogul Zanetti nr. 305.
180. K ristisch e Zeitschrift f i r rechts W issenschaft und G esetzgebu n g d es A uslandes,
Heidelberg, 1840. XII, p. 414. la C. A. Spulber, op. cit., p. XI.
181.0//. cit., p. XI.
. 182. Vezi, C. A. Spulber, op. cit., p. VIII şi notele 4 şi 5.
183. Ibidem.
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4. Ediţii ale " Pravilei celei M ari"
După ediţia "princeps", oficială, din 1652, a "îndreptării legii", ediţie pe care
am prezentat-o mai înainte şi din care, în secolul trecut, se mai păstrau foarte pu. ţine exemplare, a apărut în a doua jumătate a secolului trecut, la Bucureşti, ediţia
a doua - numită Blaremberg-Missail. Blaremberg Nicolae a fost avocat general pe
lângă Curtea de Casaţie, iar Missail Gheorghe a fost prim grefier al Curţii de
Casaţie. Aceştia au publicat în 1871 "îndreptarea legii", într-un volum format în
4 şi cuprinzând 451 pagini184. Este o transcriere, cu caractere latine, a primei părţi
a ediţiei princeps. Lipseşte deci din această ediţie "Nomocanonul cu Dumnezeu".
Ceea ce, însă, o*face să-şi piardă din valoare este atât faptul de a fi contopit cele
două "catastişe" într-un singur*sumar "alcătuit în ordinea numerică a glavelor", cât şi faptul că introducerea intitulată "din partea editorului", nu oferă nici o infor
maţie utilă pentru istoria codului nostru. în introducerea acestei ediţii, "după ce se
arată originile dreptului românesc, se citează câteva consideraţiuni asupra
"îndreptării legii" luate din lucrarea lui Gh. Missail, Epoca lui Vasile Lupu şi
Mathei Basarab apărută în 1866, după care pravila Ţării Româneşti era o "tradu
cere a Baăilicalelor şi a legilor canonice ale lui Aristen având încă putere de drept
canonic" (Introducere 23).
în afară de acestea, ediţia Blaremberg a făcut şi unele erori în transcrierea
textului cirilic, cu caractere latine.
A treia ediţie a Pravilei Mari este aceea a lui I. M. Bujoreanu din 1885. Bu
joreanu I., publicist, fost magistrat, tipăreşte "îndreptarea legii" împreună cu
"Pravila de la Govora" în volumul III din a sa "Colecţiune de legiuirile României
vechi şi noui"18-\ în această ediţie, Pravila este în întregime transcrisă cu caractere
latine (p. 134-471). După foaia de titlu urmează prefaţa traducătorului, apoi ca în
original, pagina cu "semnele carele iaste dat de la Dumnezeu prea Sfinţilor Mitropoliţi Ţărăi Ungrovlahiei". Imediat, pe contrapagină începe "predoslovia" Mitro
politului Ştefan şi textul în continuare. La sfârşit sunt adăugate cele două "catasti
şe" ca în original, adică: a) "Catastihul pravilei arhiereşti de întâi" şi b) "Catastihul
al doilea al pravilelor împărăteşti, alevse de in sfitocul împăratului Justinian pen
tru multe feliuri de judecăţi, cu tot răspunsul lor, tot pe rând arătate...". Ediţia
aceasta nu reproduce "frontiscipiile" nici vinietele şi imaginile originalului, ea are
- în schimb - , chipul lui Matei Basarab gravat de Pop. "Neavând chenar, notele
marginale ale Pravilei figurează, între paranteze, la începutul glavelor respective.
Cu excepţia versurilor omagiale care însoţesc stema, menţiunile făcute de tradu
cător în slavoneşte, cum şi toate textele şi cuvintele slavone, au rămas netraduse
în limba română. în sfârşit nu este reprodusă nici rugăciunea finală a lui Daniil
Panoneanul pe care o aflăm în original186. Şi această ediţie are unele erori de tran
scriere, în bună parte comune cu ediţia Blaremberg187.
184. C. A. Spulber nu este sigur de această dată. el spune că ediţia nu este datată, op. cit., p. V.
185. Sextil Puşcariu, în Istoria literaturii române, spune că Bujoreanu a tipărit, mai întâi,
mimai aceste două Pravile, în 1884.
186. Vezi: "Introducere" la ediţia din 1962 a "îndreptării legii", p. 23.
187. Vezi: C. A. Spulber, op. cit., p. V.
2 0 - B. O. R. 1-6/2001
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Aceste ediţii amintite sunt de fapt singurele consacrate Pravilei celei Mari.
Ele sunt de foarte multă vreme epuizate188.
în afară de aceste ediţii amintite, în 1962 apare cea mai completă ediţie a Pra
vilei de la Târgovişte, pe care o putem socoti drept a patra'ediţie a ei, sub egida
Editurii Academiei R.P.R.: "îndreptarea legii 1652" (Adunarea izvoarelor vechiu
lui drept românesc scris, VII), Bucureşti, 1962, deci la 310 ani de la ediţia princeps. Este cea mai recentă, dar şi cea mai bună reeditare a Pravilei târgoviştene,
singura de altfel care cuprinde textul integral. Ediţia mai prezintă interes pentru
cercetători şi prin aceea că ea cuprinde şi Nomocanonul lui Manuil Malaxos, după
manuscrisul grecesc din 1613, aflat în Biblioteca Academiei R.PR. sub nr. 307,
atât în limba greacă cât şi în traducerea a doi mari specialişti ai dreptului vechi ro
mânesc, Vasile Grecu şi Gheorghe Cronţ. De asemenea, ea mai cuprinde o intro
ducere (21 pagini) în care este prezentată, cu o deosebită competenţă, această
Pravilă, o jurisprudenţă (p. 931-932), un indicator bibliografic (p. 933-937); un
indice alfabetic de materii (p. 939-955) şi un indice de cuvinte (p. 957-965); o lis
tă a figurilor (cu 19 figuri selectate, după mărime şi importanţă, din ediţia origina
lă); un rezumat în limba rusă şi altul în limba franceză.
Această ediţie a fost întocmită de colectivul de drept vechi românesc, condus
de academician Andrei Rădulescu şi format din V. Grecu, Gh. Cronţ, C. Tegăneanu, Anibal Teodorescu, Radu Dimiu, Ovid Sachelarie, Gh. Nicolăiasa, Al.
Costin, Vintilă Gaftoescu, Anicuţa Popescu, Mircea M. Sadoveanu, Gh. Vlădescu
Răcoasa. Menţionăm că nici ediţia din 1962 nu reproduce frontispiciile, vinietele
şi imaginile (toate) care se găsesc în ediţia originală.- Se află, la început, imaginile
importante, iar la sfârşit un număr de imagini (cele care preced canoanele Sinoa
delor ecumenice îndeosebi) sunt înşirate, în anexe. Mai precizăm că nici iniţialele
care în original sunt imprimate cu roşu, nu sunt redate cu litere aldine, peste tot.
începând de la jumătatea secolului XIX, au mai fost tipărite fragmente din
"îndreptarea legii", în diverse publicaţii. Dintre acestea vom aminti aici, foarte
succint, pe cele mai importante, după cum urmează:
1. T Cipariu: Analecta, Blaj, 1858, pp. 164-180, reproduce fragmente de
monstrative din Pravila cea Mare, în litere cirilice.
2. Meletie Drăghiciu: Legile bisericeşti în modu estractivu şi aplicativii,
Timişoara, 1873. (O lucrare în care se află mai întâi două tabele de materii alfabetice
şi analitice a celor două părţi: a) "Direptar" şi b) Nomoeanon; iar apoi 1) "Direptariul
împărătesc", capitolele primei părţi, în ordinea lor, dar rezumate; şi 2) "Direptarul
bisericesc", capitolele nomocanonului lui Aristen, tot în ordinea lor şi rezumate).
3. Leon Raliu: Instituţiile dreptului bisericesc, Blaj, 1877, pp. 55-160, dă în
rubrici sau în rezumate toate capitolele (glavele) din Pravila cea Mare.
4. Bianu şi Hodoş: Bibliografia veche, 1903, reproduc cu caractere latine,
cele două prefeţe, alături de facsimile ale ilustraţiilor mult mai corect decât o
racuse I. Bujoreanu.
5. Şt. Longinescu, Legi vechi româneşti şi izvoarele lor, I, Bucureşti, 1912.
(Aici se găsesc doar reproduse textele corespunzătoare "Cărţii româneşti de
învăţătură", într-o succesiune deosebită de aceea a originalului);
188. Personal am deţinut un exemplar al ediţiei lui I. Bujoreanu.
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6.
C. A. Spulber: îndreptarea legii. Le code valaque de 1652, Bucureşti, 1938
(Introducerea). Este o lucrare destinată să formeze prima parte a unei ediţii criti
ce a Pravilei Mari. (Spulber îşi propusese să redacteze un "Corpus juris rumanici" al cărui început îl făcuse cu publicarea în 1930 a Pravilei de la Ieud din 1565.
A se vedea această intenţie în prefaţa lucrării intitulată chiar "Intentions". Lucrarea
aceasta este citată de altfel din şirul lucrărilor lui Spulber care urmau să alcătuias
că acel "Corpus"). Ceea ce a publicat Spulber este de fapt doar istoricul Pravilei,
în care el întreprinde o cercetare ştiinţifică a celor două părţi ale "îndreptării
legii". (I) Titlul Pravilei, ediţiile, prefeţe, autorii, izvoarele, Nomocanonul lui Ma
laxos, manuscrisele acestui Nomocanon, izvoarele indirecte; (II) Nomocanonul
lui Aristen, autorul, manuscrisele, ediţiile, izvoarele dreptului civil, apendicele,
aplicarea Pravilei. "O moarte prematură a pus capăt sforţării lui C. A. Spulber,
lipsind astfel literatura dreptului nostru de întregirea unei lucrări de o importanţă
deosebită"189.
în afară de ediţiile acestea tipărite, au mai existat, desigur în manuscris, copii
cum a fost aceea modestă, făcută de un călugăr al Mănăstirii Dobravăţ, la
începutul secolului XIX, găsită pe la Seminarul din Huşi în 1885 şi pe la
Biblioteca Institutului Teologic în 1936. De asemeni au mai existat şi unele tradu
ceri în limba latină, cum a fost aceea făcută de Pătru Dob’ra - la 1722, sub titlul
de "Regula legis voluntate divinae accomodata", după care s-au făcut chiar şi
unele copii (copii ale acestei traduceri s-au găsit, una la Biblioteca din Budapesta
şi alta la Muzeul Bruckenthal din Sibiu). Această traducere a rămas în manuscris.
De altfel ea nu avea nici o legătură cu ţara noastră, ci era destinată să servească
unor scopuri străine190. O traducere fragmentară a fost făcută pentru scopuri
ştiinţifice de către Bartolomeu Kopitar în limba germană, şi publicată în 1824 la
Viena sub titlul "Jahrbiicher der Litera tur"191.

189. Vezi: "Introducere" la ediţia din 1962, a "îndreptării legii", p. 24-25.
190. Vezi: "Introducere" la ediţia din 1962, a "îndreptării legii", p. 25.
191. Vezi: Kopitar Bartolomeu, "Jahrbiicher der Literatur", Viena, 1824, p. 158-167.
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II. CUPRINSUL PRAVILEI CELEI MARI

1.
Titlul şi înfăţişarea grafică
a Mîndreptării legii", cuprinsul ei, în genere
Pravila cea Mare intitulată "îndreptarea legii", tipărită la Târgovişte în anul
1652, este un "in-folio", având la început 25 foi nenumerotate şi apoi 796 pagini,
toate imprimate îngrijit, cu litere cirilice, în tuş negru, iar iniţialele şi titlurile cele
mai importante, în tuş de culoare roşie. Manuscrisul original după care a fost ti
părită Pravila cea Mare, nu s-a aflat nicăieri până acum.
'
Titlul complet al acestei Pravile este următorul:
"îndreptarea legii cu Dumnezeu Carea are toată judecata arhierească şi împă
rătească de toate vinile preoţeşti şi mireneşti".
"Pravila Sfinţilor Apostoli, a ceale 7 săboare şi toat(e) ceal(e) nameastnic(e).
Lângă acestea şi ale s(finţilor) das(căli) ai lumii, Vasili(e) Vel(ichi), Timothei,
Nich(ita), Nicolae, Theologia dumnezeeştilor bogoslov(i). Scrise maPnainte şi
tocmite cu porunc(a) şi învăţătur(a) blagocestivului împărat, chir loan Comninul,
de cuvân(tătonil) diac(on) al mar(ii) besear(ici) lu(i) Dumnezeu şi păzitor de pravili, chir Alexie Aristinu. Iar acum de întâi prepuse toate de pe elineaşte pre limba
rum(ânească), cu nevoinţa şi userdia şi cu toată cheltuiala a pr. S. de Hs., chir
Ştefan, cu mila lui Dumnezeu 'mitrop(olit) Târgov(iştei), exar(h) Plaiul(ui) a
to(a)t(ă) Ug(rovlahiei).
în Târgovişte, în tipografia prealum(inatului) mieu domn, Io Mathei
v(oievod) Bas(arab), în S(fânta) mitro(polie), în Cas(a)’nălţăr(ii) Domnul(ui)
nos(tru) Is(us) Hr(istos).
Martie 20, văleat 7160, a lui Hristos 1652, v.pos(t) vel(ichi)".
Această inscripţie este înconjurată de un chenar ornamental, pe care figu
rează, sus: icoana Soborului Maicii Domnului, cuprinsă între chipurile profeţilor
Vechiului Testament: Isaia, Ieremia, Moise şi David; jos se află stema Ţării Ro
mâneşti, reprezentată printr-un corb cu crucea în cioc, purtând pe piept un scut,
iar pe acesta o coroană şi deasupra ei o cruce. Stema, pe care mai apar soarele şi
luna, are deasupra ei şi o coroană. Pe laturile ei, se află imprimate chipurile a 8
sfinţi, câte patru sfinţi pe cele două laturi şi încă doi sfinţi pe latura de jos.
Numele gravorului este Theodor Tişevici.
Pe contrapagina primei file se află scrisoarea omagială cu care traducătorul
manuscrisului, cunoscut al acestei Pravile, din limba greacă în limba română,
Daniil Panoneanul, prezintă lucrarea sa mitropolitului Ştefan. Urmează apoi ste
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ma mitropolitului, însoţită de versuri omagiale şi după aceea, începe pe pagina
următoare, "predoslovia" mitropolitului Ştefan192.
Titlurile glavelor sunt imprimate cu roşu, ca de altfel şi literele iniţiale orna
mentale ale tuturor glavelor.
Aşa după cum am precizat, "îndreptarea legii" (Pravila cea Mare) este alcătui
tă din două părţi distincte şi are două prefeţe: una a traducătorului şi a doua - "pre
doslovia" - semnată de mitropolitul Ştefan. în cea mai mare parte, aceasta este o
traducere a prefeţei lui Matei Vlastares, la Sintagma sa alfabetică (secolul XIV).
La sfârşitul celor două părţi ale Pravilei, alcătuitorii au adăugat un "apendice" cu
54 glave, format din întrebările şi răspunsurile lui Anastasie Sinaitul (secolul VI).
Partea întâi este precedată de două "Catastişe" sau "scări ale Pravilei" (catastihuri-sumare), primul indicând titlurile a 314 glave cu conţinut canonic (de drept
canonic) ce alcătuiesc "pravila arhierească de întâi", iar al doilea catastih cuprinde
restul de 103 glave ale aceleiaşi prime părţi a Pravilei, alcătuind "pravila
împărătească" (conţinut laic). Această prezentare a materiei aparţine numai celor
două catastihuri, nu şi conţinutului Pravilei, şi-şi găseşte justificarea în ceea ce
priveşte "judecăţile", în înlesnirea ce se face celui care "va căuta în grabă să poată
alia carea în ce loc şi foaie se află". între cele două catastihuri, cu conţinut atât de
deosebit, a fost intercalat (şi) sumarul "Nomocanonului cu Dumnezeu". Desigur că
această intercalare a urmărit să separe şi mai bine cele două categorii de dispoziţii,
amestecate în text, dar deosebite în catastihuri, după natura lor.
în afara acestui sumar general al Pravilei, toate glavele din partea întâi poartă
titlurile lor, iar în partea a doua, fiecare din capitolele sale este precedat de un
sumar propriu, indicând glavele respective.
Partea întâi a Pravilei, care este numită "îndreptarea legii”, nume ce apare în
colontitlul paginilor respective, este împărţită în 417 glave şi este mai cu seamă o
legiuire laică, în care, după primele 42 glave, extrase din învăţăturile părinţilor
Bisericii, întărite cu citate din Fotie Ţarigrădeanul, Balsamon, Armenopol şi alţii,
192.

Jată versurile omagiale care însoţesc stema mitropolitului Ştefan: "Semnul care iaste dat

de la Dumnezeu prea sfinţilor m itropoliţi Ţari Ungrovlahiei.

învăţăturile Athinei aşa nu strălucesc
Cum ceaste şase numărare aicea izbândesc.
De la răsărit pă,n’ la apus tuturor groază
Şi pre nice unul nu va lăsa tară de pază.Crucea şi cârja în duhovnicescul războiu tare
Arhiereilor Hristos datu-le-au puteare mare,
Cu dânsele creştinii la cer să-i ducă se-au dat
Şarpele să sfărâme puteare mare au luat.
Capasul, pletituri, gherdanul podobesc capul
Cu umbrirea duhului nevoiaşte de ia veacul
Mitra, semnul tiarei vechilor arhierei
Curat purtându-ă, mulţi de muncă izbăvi-vei,
O, Ştefane, păstor pravoslaviei dăniit
De la Hristos noaă pază tuturor hărăzit.
Doamne Iisus. păzeaşte în sfânta mitropolie
Pre al nostru părinte şi în veac ce va să fie".
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urmează "Pravilele împărăteşti", printre ale căror dispoziţii de drept laic sunt in
tercalate numeroase reguli de drept canonic, răspunzând astfel conţinutului
•anunţat prin titlu: "judecata arhierească şi împărătească de toată vinile"193.
Unii cercetători au stabilit că trei sferturi din glavele acestei părţi (314 glave)
"sunt extrase din Nomocanonul lui Manuil Malaxos, într-o versiune mai comple
tă, alcătuită pe la anul 1600 de mitropolitul Porfirie al Niceii. Celelalte 103 glave
cuprind, în întregime, Pravila lui Vasile Lupu "Cartea românească de învăţătură
de la pravilele împărăteşti", tipărită la Iaşi, în 1646, pe care alcătuitorii au "întru
pat-o" în "îndreptarea legii"194, şi care, la rândul lor, cuprind dispoziţii luate din
Nojaoţ recopyiKoc; (Legea agrară), cele mai multe având caracter laic, agrar, cum
ar fi obligaţiile plugarului, zidirile şi cultivarea pe teren străin, împărţirea roade
lor, răspunderea pentru vite sau pagubele aduse de acestea, dispoziţii privitoare la
pomi, mori etc.
Tot în această parte sunt cuprinse şi dispoziţiuni de drept canonic privitoare
la unele fapte şi raporturi din viaţa socială, cum ar fi: amestecarea de sânge, botez,
camătă, căsătorie (nuntă), cu prohibiţiunile (impedimentele) şi efectele ei, despăr
ţenia cu efectele ei, filiaţie, jurământ, logodnă, loviri, mărturie, rudenia cu toate
accepţiile ei, succesiuni, tocmeli (convenţii), ucidere ş.a., pe lângă toate celelalte de
drept laic, cu caracter exclusiv penal, infracţiuni ca: ajutarea vinovatului, ameste
carea de sânge, calpuzănia, fabricarea banilor, cheltuiala banilor încredinţaţi, pre
cum şi a banilor străini, cununia cu doi bărbaţi (sau femei), curvia, furtişagul sub
diferitele sale forme, hainia, hiclenia, ierosilia, învăţătura de a face rău, lovirea,
otrăvirea, preacurvia, răpirea, sfâtuirea de a face rău, sila, sodomia, sudalma, tâl
hăria, uciderea sub variatele sale forme, umblarea cu bani răi, votria ş.a.
Ca şi "Cartea de învăţătură" din Moldova, pravila munteană cuprinde cauzele
care "apără" sau micşorează pedeapsa şi anume: dolul, mânia, vârsta, beţia, nebu
nia, obiceiul locului, mulţimea (incertitudinea asupra infractorului), ascultarea de
cel mai mare, slăbiciunea firii (femeia, ţăranul "cel gros"), somnul, dragostea,
mda cea aleasă (boieria), schimbarea firii (creştinarea, călugărirea), surdomutismul, plângerea tatălui la judecător şi necunoaşterea pravilei etc. "Asemenea prin
cipii adoptate în dreptul scris rojnânesc al secolului al XVII-lea (cu excepţia
acelora din care rezultă privilegii de clasă, ex. boieria, glava 367), însemnează un
progres în dreptul penal al ţării"195.
Pravila cea Mare cuprinde nenumărate dispoziţii de drept civil, care se găsesc
adesea risipite printre glavele ce cuprind sancţiuni penale. Din această categorie
de norme trebuie semnalate cele privitoare la: bunuri (bucate), camătă, capacitate
juridică, căsătorie şi efectele ei, donaţie, despărţenie, dijmă, filiaţie şi putere pă
rintească, logodnă, mărturie, stăpânire (proprietate şi posesie), succesiune testa
ment ş.a. Tot în prima parte a Pravilei, pe lângă acestea, mai sunt prevăzute nu
meroase norme de organizare bisericească, formulare de scrisori şi de cărţi elibe
rate de clerici, apoi îndrumări de ordin cultural, ca socoteala (socotirea) zilelor şi
împărţirea lor în calende, none şi ide, literele alfabetului grec, ostroavele şi munţii
193. Introducere la ediţia din 1962 a "îndreptării legii", p. 12.
194. Pr. prof. Mircea Păcurariu, Istoria B isericii O rtodoxe Române, voi. II, p. 55.
195. Introducere la ediţia din 1962 a "îndreptării legii", p. 13.
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cei mai înalţi din lume, cunoştinţe pe care alcătuitorii pravilei le socoteau a fi "de
tot folosul"196.
în această primă parte a Pravilei, cele 417 glave, cele care cuprind dispoziţii
de drept laic, sunt împărţite în "zaceale" sau paragrafe, fiecare glavă având un titlu
corespunzător conţinutului.
Aşadar, prima parte a Pravilei de la Târgovişte (1652), numită "îndreptarea
legii", cuprinde într-adevăr "un amestec de norme penale, agrare şi chiar civile" şi
de enunţări normative ale unor sfinţi Părinţi, precum şi de reguli de organizare bi
sericească, la care s-au adăugat câteva formule necesare practicii cancelariilor bi
sericeşti, precum şi un anumit număr de explicaţii de ordin ştiinţific, privind viaţa
duhovnicească a creştinilor, acestea reunite sub titlul de "theologhie".
într-o prezentare sumară, respectând succesiunea glavelor, conţinutul părţii
întâi a Pravilei, numită "îndreptarea legii", ne apare astfel:
1. Primele 42 glave cuprind extrase din hotărârile şi canoanele apostolice, ale
sinoadelor ecumenice şi locale, din învăţăturile Sfinţilor Părinţi, întărite cu
citate din tălmăcirile lui Fotie, patriarhul Constantinopolului, a canoniştilor
Zonara, Balsamon, Armenopol, Matei Vlastares şi alţii. Aceste 42 glave au
titlul general: "Pentru judecătoriu", iar fiecare glavă, poartă un titlu;
2. Glavele 43-46, comune cu glavele 69-72 din "Cartea românească de învă
ţătură", precedate de titlul general: "Pravile împărăteşti", cuprind sancţiuni
pentru coautori şi complici şi sfătuitori la săvârşirea unor fapte rele. Fiecare
din aceste glave cuprind mai multe zaceale (subdiviziuni ale glavelor);
3„Glava 47 prezintă pedepsele bisericeşti pentru clericii care adresează injurii su
periorilor lor;
4. Glavele 48-50, cuprind dispoziţiuni penale cu conţinut laic, comun cu glavele
1-3 din "Cartea românească de învăţătură". Despre "suduitori" (cei care in
sultă) şi despre pedepsele care li se aplică;
5. Glavele 51-86, cuprind dispoziţiuni canonice care, în marea lor majoritate, se
ocupă de clerici (preoţi, episcopi etc.);
6. Glavele 87-89 conţin dispoziţiuni penale comune cu acelea din glavele 4-6 din
"Cartea românească de învăţătură", privitoare la falsificatori de bani ("calpu
zani"), la cei ce umblă cu bani falşi şi la cei ce găsesc comori;
7. Glavele 90-105 conţin diferite dispoziţiuni canonice privitoare la cler;
8. Glavele 106-113, cuprind dispoziţiuni penale privitoare la insulte. Conţinutul lor
este identic cu acela al glavelor 13-50 din "Cartea românească de învăţătură";
9. Glavele 114-123 cuprind dipoziţiuni canonice privitoare la cler şi la construirea
de mănăstiri;
10. Glavele 124-125, corespund glavelor 67-68 din "Pravila moldoveană" a lui
Vasile Lupu şi cuprind dispoziţiuni penale privitoare la călugăriţe;
196. Ibidem.
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11. Glava 126 cuprinde dispoziţiuni canonice privitoare la călugăriţele sau
mirencele "supuitoare" (proxenete);
12. Glavele 127-131, corespund glavelor 27-31 din Pravila lui Vasile Lupu şi
cuprind dispoziţii penale privitoare la proxeneţi ("supuitori" sau "votri");
13. Glavele 132-178 cuprind dispoziţiuni canonice privitoare la slujbele şi practi
ca Bisericii. Unele au conţinut dogmatic, altele se referă la practica liturgică
(săvârşirea slujbelor şi a sfintelor taine, rugăciunilor pentru morţi), sau la
diferite rânduieli bisericeşti ce trebuiesc păzite de credincioşi şi clerici;
14. Glavele 179-188, ce corespund glavelor 17-26 din "Cartea românească de învă
ţătură", conţin dispoziţiuni penale privitoare la divorţ (motive de divorţ etc.);
15. Glavele 189-210- Despre căsătorie, grade de rudenie, impedimente la căsătorie;
16. Glavele 211-212, corespunzătoare glavelor 41-42 din "Cartea românească de
învăţătură", conţin dispoziţiuni penale privitoare la incest;
17. Glavele 213-214 conţin dispoziţiuni canonice privitoare la validitatea şi inva
liditatea divorţului;
18. Glava 215 care corespunde glavei 16 din "Cartea românească de învăţătură",
cuprinde dispoziţiuni penale pentru femeia adulteră;
19. Glavele 216-236, conţin dispoziţiuni juridice (laice şi religioase) privitoare la
aprecierea greşelilor bărbatului, precum şi a altor motive de divorţ;
20. Glava 237, ce corespunde glavei 15 din "Cartea românească de învăţătură",
conţine dispoziţiuni penale privitoare la bigamie (poliandrie, poligamie);
21. Glavele 231-241, cuprind alte motive de divorţ şi canonisirea lor (pedepsele
canonice) pentru unele fapte legate de încălcarea regulilor vieţii conjugale a
soţilor;
22. Glavele 242-249, ce corespund glavelor 7-14 din "Cartea românească de
, învăţătură", conţin dispoziţiuni penale privitoare la ucidere, rănire, loviri etc.197;
23. Glava 250 conţine dispoziţiuni canonice privitoare la sinucigaşi198; glava 251
conţine dispoziţiuni canonice privitoare la viol;
24. Glavele 252-254, ce corespund glavelor 36-38 din "Cartea românească de
învăţătură", cuprind dispoziţii penale privitoare la viol;
25. Glava 255 conţine dispoziţiuni laice şi canonice privitoare la pedepsirea vio
lului. Glava 256 conţine dispoziţiuni canpnice privitoare la pedepsirea celor
ce violează o călugăriţă;
26. Glavele 257-258, ce corespunde glavelor 34-35 din "Cartea românească de
învăţătură", conţin dispoziţiuni penale privitoare la răpirea şi curvia cu
197."Pedeapsa ucigătoriului nu iaste alta tară numai moartea, după cum scrie sfânta scriptură
cea veche şi cea noaă şi după cum dau învăţătură pravilele", glava 243 zac. 1.
198.
"Aceia nu se slujesc şi nici se pomenească, că ce şi-a dat de voe sufletul satanei ca şi Iuda
Iscariot".
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călugăriţă ("ierosilie"); glavele 259-260, care corespund glavelor 32-33 din
"Cartea românească de învăţătură", conţin dispoziţiuni penale privitoare la
răpirea femeilor;
27. Glavele 260-272 conţin dispoziţiuni laice şi canonice privitoare la a doua că
sătorie, la dotă, la restituirea dotei etc.;
28. Glavele 273-280 conţin dispoziţiuni laice privitoare la dreptul de succesiune;
29. Glava 28J conţine dispoziţiuni bisericeşti privitoare la condamnarea cametei;
30. Glavele 282-284 cuprind dispoziţii privitoare la moştenire. Glavele 285-286
conţin dispoziţii privitoare la moştenire, prevederi testamentare; glava 287
conţine dispoziţii privitoare la tutelă199;
31t. Glavele 288-293 cuprind dispoziţii referitoare la diverse contracte (tocmiri,
jurământ - glava 292);
32. Glavele 294-295 conţin dispoziţiuni privitoare la plugari şi ţărani;
33. Glavele 296-309, corespund glavelor 1-94 din "Cartea românească de învăţă
tură", conţin dispoziţiuni privitoare la agricultori, păstori - reglementări juri
dice agrare; glavele 310-311 conţin dispoziţiuni privitoare la diferite situaţii
ivite în comunitatea sătească;
*
34. Glavele 312-316 conţin diverse cunoştinţe în legătură cu calendarul (data pos
tulai, zile, luni, ani), literele alfabetului grec, despre munţii cei mai înalţi, nu
me le lor etc.;
35. Glavele 317-327 conţin dispoziţii canonice privitoare la administrarea peni- \
tenţei de către duhovnic, despre duhovnicie, precum şi rugăciuni de iertare
pentru spovedanie (glava 323) - indicaţii amănunţite asupra felului cum tre
buie să se facă spovedania (glava 327);
>
36. Glavele 328-332 conţin dispoziţiuni canonice privitoare la canonisirea
diverselor păcate (vrăjitorie, onanie, curvie, incest, homosexualitate etc.);
37. Glavele 333-334, corespunzător glavelor 39-40 din "Cartea românească de
învăţătură", conţin dispoziţiuni penale privitoare la sodomie şi împreunarea
cu dobitoace (animale)2***0;
38. Glavele 335-336 conţin dispoziţiuni canonice prin care se arată pedepsele bi
sericeşti pentru laici care ucid şi pentru clerici car^ ucid şi bat; *
39. Glavele 337-338, care corespund glavelor 73-74 din "Cartea românească de
învăţătură", conţin dispoziţii penale pentru acei care provoacă scandaluri şi
ucideri;
.
40. Glavele 339-342, care corespund glavelor 75-78 din "Cartea românească de
învăţătură", conţin pedepsele ce se aplică complicilor la ucideri, la hoţii;
199. "Episcopii, preoţii şi călugării, şi ei se pot taee ispravnici copiilor celor necrescuţi",
canonul 3; Sinodul IV ecumenic.
200. "Greşala sodomiei se judecă de la două judecăţi: judecătorul bisearicii-‘l aforiseşte, iar .
judecătoriul cel mirenesc face-i moarte", glava 333, zac. 19.
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glava 343 conţine dispoziţiuni bisericeşti care prescriu penitenţe pentru cei ce
primesc pe furi şi tâlhari;
4.1. Glava 344 - Despre penitenţa celor ce fură cele sfinte;
42. Glavele 345-349, care corespund glavelor 94-252 din "Cartea românească de
învăţătură", conţin Pravile împărăteşti pentru furtişaguri201;
43. Glavele 350-371, corespunzătoare glavelor 51-56 din "Cartea românească de
învăţătură", conţin dispoziţiuni penale cu privire la micşorarea pedepsei când se acordă circumstanţe atenuante (bătrânii şi tinerii sub 14 ani, nebunii,
beţivii, obiceiul locului (glava 361) etc.)202;
44. Glavele 372-374, cuprind dispoziţiuni canonice privitoare la administrarea
penitenţei celor care jură strâmb (372); clevetitorilor (calomnie) 373;
femeilor care avortează (374);
45. Glavele 375-386 cuprind diverse dispoziţiuni canonice privitoare la canonisirea călugăriţelor, preoţilor, mirenilor pentru diverse păcate (curvie, con
sumarea cărnii mortăciunilor etc.); precum şi o serie întreagă de îndrumări
pentru preoţi, pentru cazuri speciale când asistenţa religioasă este cerută în
mod excepţional (împărtăşirea lehuzei - glava 377), îndrumări cu privire la
posturile care cad în anumite perioade sau* zile din an (glavele 376-381),
despre post (glava 382), despre Bunavestire (glava 383), postul Crăciunului,
al Maicii Domnului, al Crucii (glavele 384-386);
46. Glavele 387-388 - despre Simbolul credinţei şi despre cele 8 sinoade ecu
menice203;
47. Glava 389 - despre felul cum se îngroapă icoanele stricate (ritualul); glava
390 - despre cum se face pomenirea pompoasă a arhiereului; glava 391 prezintă ordinea scaunelor patriarhale şi mitropolitane204; glava 392 - despre
Mitropoliile care aveau episcopii sufragane; glava 393 - prezintă titulatura
Mitropoliţilor; glava '394 - despre dregătoriile clericale şi mireneşti din
cadrul Mitropoliilor; glavele 395-401 - prezintă formule de adresare către
Patriarh, episcop, dregători, stareţ etc.;
48. Glavele 402-411 cuprind diverse rânduieli canonice privitoare la preoţi;
mărturisirea pentru hirotonie - glava 402, carte canonică - glava 403, carte
de duhovnicie - glava 404; rugăciuni de dezlegare - glava 405; stavropighia,
antimis - glava 406; formulă de scrisoare a episcopului către Sinod când nu
201. Vina 12 - pană la vina 16 (în original începe cu vina 1 ) - (a se vedea nota l,pag. 316, ed. 1962).
202. "Femeile mai puţin decât bărbaţii se vor certa din pricina slăbiciunii firii" - glava 364,
somnambulii, dragostea (glava 366), starea socială (din canoane, glava 367), priceperi în vreun
meşteşug (glava 368), schimbarea vieţii (ovreiul care se botează) (glava 369); muţenia, surzenia
(informitatea în general) (glava 370); denunţarea de către* un membru al familiei acelui vinovat
(glava 371); (Aci se vorbeşte de Farinacius).
203. 1430 Florenţa, este Sinodul al VIII nerecunsocut.
204. Scaunul Ţării Româneşti şi Moldovei, (glava 391).
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poate lua parte la lucrările Sinodului - glava 407; despre felul cum sunt
recrutaţi episcopii - glava 408; carte de recomandare - glava 409; colectă
pentru reparare de mănăstiri - glava 410; intervenţie de ajutorare a celor să
raci şi a celor robiţi - glava 411;
49. Glavele 412-417 conţin dispoziţiuni bisericeşti privitoare la cazurile de divorţ
bisericesc (în cea mai mare parte, probleme de drept civil), calomnie - glava
412; curvie - (soţul nevinovat este liber să se recăsătorească; despre celălalt
soţ nu se spune dacă are dreptul să se recăsătorească) - glava 41; impotenţii
- glava 414; absenţă mai mare de 5 ani de la domiciliul conjugal - glava 415;
boli incurabile - glava 416; neîntreţinere materială a familiei - glava 417205.
• în continuare, prezentăm, în notă, după C. A. Spulber (lucrarea citată),
tabloul complet, cuprinzând cele 417 glave ale primei părţi a "îndreptării legii",
cu specificarea izvoarelor lor206.
Partea întâi a Pravilei celei Mari, aşa cum am mai arătat, se încheie cu un text
în limba slavonă, în care se spune: "Sfârşit şi lui Dumnezeu slavă, a primei părţi a
nomocanonului. Cu rugăciunea şi toată osârdia mitropolitului Ştefan s-a tălmăcit
din elineşte în limba proastă românească, prin sârguinţa prea păcătosului Daniil
Andreianu, monahul din Ţara'Panoniei. Să nu-1 uitaţi în rugăciunile voastre".
Cea de-a doua parte a Pravilei celei Mari, care poartă titlul de "Nomoeanon
cu Dumnezeu", nu mai este împărţită în glave generale, continuativ, după glavele
primei părţi, ci numai în grupuri mai mici de glave speciale, la fiecare capitol mai
mare nenumerotat. Conţinutul acestui "nomoeanon" este prezentat în ordinea
anunţată, la începutul fiecărui capitol fiind prezentate textele canoanelor cu titlu
rile lor, iar mai apoi cu tâlcuirile acestora.
Această a doua parte a Pravilei celei Mari, în întregimea ei, "cuprinde, cu pu
ţine excepţii, colecţia canonică a lui Alexie Aristen (veacul XII) şi comentariile
205. Iată corespondenţa de texte între cele două Pravile: 43=69, 44=70; 45=71; 46=72; 48=1;
49=2; 50=3; 87=4; 88=5; 98=6; 106=43; 107=44; 108=45; 109=46; 110=47; 111=48; 112=49;
113=50; 124=67; 125=68; 127=27; 128-28; 129=29; 130=30; 131=31; 179=18; 180=18; 181 = 19;
182=20; 184=22; 185=23; 186=24; 187=25; 188=26; 211=41; 212=42; 215=16; 237=15; 242=7;
243=8; 244=9; 245-10; 246=11; 247=12; 248=14; 252=36; 253=37; 254=38; 257=34; 258=35;
259=32; 260=33; 296=pricina I; 299=pricina II; 300=pricina III; 301 =pricina IV; 302=pricina V;
303=pricina VI; 305=pricina VII; 306=pricina VIII; 307=pricina>IX; 308=pricina X; 309=pricina XI;
333=39; 334=40; 337=73; 338=74; 340=76; 341=77; 342=78; 345=pricina XII; 346=pricina XIII;
347=pricina IX; 348=pricina XV; 349=pricina XVI; 350=51; 351=51; 352=51; 353=52; 354=53;
355=53; 356=53; 357=53; 358=54; 359=55; 360=55; 361=56; 362=57; 363=58; 364=59; 365=60;
366=61; 367=62; 368=63; 369=64; 370=65; 371=66. (Vezi nota 3, p. 19, în Introducere la ediţia din
1962, a "îndreptării legii").
206. Glavele 1-42 (probleme bisericeşti), luate din Nomocanonul lui Malaxos. 43 - 4 6 luate
din Farinacius. 47(M); 48-50(F); 81-86(M); 87-89(F); 90-105(M); 106,108(F); 114-123(M); 124I25(F); 126(M); 127-131(F); 132-178(M); 179-188(F); 189-210(M); 211-212(F); 213-214(M); 215(F);
216-236(M); 237(F); 238-241(M); 242-249(F); 250-251(M); 252-254(F); 255-256(M); 257-260(F);
260-295(M); 296-309(F); 310-322(M); 333-334(F); 335-336(M); 337-342(F); 343-344tM); 345-371 (F);
372-417(M); (Vezi C. A. Spulber, op. cit., p. XXV).
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acestuia la toate canoanele, pe scurt, apoi canoanele câtorva Sfinţi Părinţi şi un
fragment din Tipicul lui Nichifor Mărturisitorul (anii 806-815)"207.
După titlul acestei părţi - "Nomocanonul cu Dumnezeu", alcătuitorii Pravilei
celei Mări, precizează 111 primul paragraf următoarele: "Având adunate pre toate,
canoanele ale sfinţilor apostoli şi ale sfintelor a şapte săboară ale lumii (sinoadele
ecumenice) şi ale celorlalte săboară ale lumii (sinoadele ecumenice) şi ale celor
lalte săboară care se-au făcut pre în bogate locure, carele să chiamă nameastnice
(sinoadele'locale); dupre aceaia şi a marelui Vasilie şi ale altor sfinţi bărbaţi şi
părinţi purtători de Dumnezeu. Alcătuită cu fuga şi îndemnarea blagocesti.vului
împărat chir Ioan Comninul, de. cuvântătorul diacon al marii besearici a lui Dum
nezeu şi păzitorul, de pravilă chir Alexie Aristinu".
Urmează textul acesta în limba slavona: "Iar acum, cu toată osârdia şi rugă
mintea şi cu tot îndemnul mitropolitului Ştefan s-a tălmăcit din nou din elineaste
în limba proastă românească, prin sârguinţa celui mai umil dintre monahi, Daniil
Andreian din ţara Panoniei".
Aşadar, această a doua parte a "îndreptării legii" cuprinde, cum se arată în
însuşi titlul prezentat, canoanele apostolice, canoanele sinoadelor ecumenice şi
locale, precum şi canoanele şi învăţăturile unor sfinţi Părinţi. Mai întâi sunt enu
merate canoanele respective, cu titlurile lor (conţinutul lor, în rezumat), apoi sunt
expuse textele integrale ale acelor canoane şi tâlcuirile lor, pe scurt (Tâlcuirile
aparţin, cum am precizat, lui Alexie Aristen).
Astfel, colecţia cuprinde în ordinea aşezării lor în traducerea lui Daniil Pano
neanul, următoarele canoane cu tălmăcirile şi comentariile respective, aparţinând
lui Aristen:
' '
~

I
II
III
IV
V
VI
-VII
VIII '
IX /
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

-

-

1

83 canoane apostolice (de fapt 85. canoane);’
20 canoane ale Sinodului I ecumenic (Niceea);
24 canoane ale sinodului local de la Ancira;
14 canoane ale sinodului local de la Neocezarea;
20 canoane ale sinodului local de la Gangra;
25 canoane ale sinodului local de la Antiohia;
59 canoane ale sinodului local de la Laodiceea;
8 canoane ale Sinodului II ecumenic (Constantinopol);
9 canoane ale Sinodului III ecumenic (Efes);
30 canoane ale Sinodului IV ecumenic (Calcedon)
Calcedon;
21 canoane ale sinodului local de la Sardica;
134 canoane ale sinodului local de la Cartagena;
98 canoane ale Sinodului Trulan (cvinisext);
22 canoane ale Sinodului VII ecumenic (Niceea); t
17 canoane ale sinodului local 1-2-lea din Constantino
pol (în timpul lui Vasile Macedoneanul - la 75 ani după
Sindoul VII ecumenic);

207. Pr. prof. Liviu Stan, Im portanţa canonică şi ju rid ică a P ravilei d e la T ârgovişte (1652),
în revista "Studii Teologice", nr. 11-12/1952, p. 563.
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XVI

-

XVII
XVIII

-

XIX

-

XX

' -

XXI

-

XXII

-

XXIII

-

• XXIV

-

XXV

-

XXVI ‘

-

XXVII

-

3 canoane ale Sinodului de la Contantinopol (sinodul
endemic ţinut în biserica Sf. Sofia în vremea patriarhului
Fotie);
85 canoane ale Sfântului Vasile cel Mare;
18 Răspunsuri canonice ale lui Timotei, episcop al Ale
xandriei;
întrebări şi răspunsuri soborniceşti ale Patriarhului
Nicolae (11 nenumerotate);
27 întrebări din "pravilă" ale lui Timotei, episcop de
Alexandria;
învăţătură, adecă pildă pentru "oglaşenic" (credincios
botezat), pentru nerespectarea Botezului - întrebări şi
răspunsuri în legătură cu botezul grabnic etc.;
întrebările episcopului Constantin către Nichita, Mitropolitul
Iraclei şi răspunsurile acestuia (9 nenumerotate);
întrebarea unui arhimandrit (De fapt sunt 4 întrebări şi
răspunsurile lor, care privesc probleme legate de unele
impedimente ale hirotoniei în preot);
Porunca marelui Vasile Către preoţi, pentru
Dumnezeiasca Liturghie (îndemnuri şi staturi de păzit
pentru preotul care săvârşeşte Sf. Liturghie);
învăţătura lui Zlataust (Sf. Ioan Gură de Aur) către preot
- sfaturi privitoare la conduita preotului în mijlocul
credincioşilor săi;
Nichifor - patriarhul Constantinopolului, pentru preot
(recomandări pentru păstrarea secretului mărturisirii);
Marele Vasilie pentru împărtăşanie (Recomandă
împărtăşania deasă - de 4 ori pe săptămână. în lipsa
preotului, credinciosul poate lua cu mâna împărtăşania
spre a se cumineca...).

După această, recomandare a Sfântului Vasile, în alcătuirea lui Daniil
Panoneanul, se atlă următoarea propoziţiune: "Sfârşenia aicea a toată pravila" - ,
deşi pe aceeaşi pagină, continuă înşirarea altor învăţături, întrebări şi răspunsuri.
Pravila cea Mare are la sfârşit, cum am spus, un apendice, cum numeşte C. A.
Spulber acest adaos care poartă acest titlul lung: "Catastih cu Dumnezeu al ceştii
cărţi, carele are multe învăţături de treabă, ale Dumnezeeştilor bogoslovi şi
dascăli; şi întrebări şi răspunsuri a sfântului Anastasie, patriarhul a dumnezeeştii
marii cetăţi Antiohiei" (Anastasie Sinaitul - sec. VI).
Acest "catastih" cuprinde 54 de glave expuse mai întâi succint sub forma
unor titluri enunţiative şi apoi mai pe larg expuse şi tălmăcite după învăţătura unor
"dumnezeeşti bogoslovi" teologi, a sfinţilor Părinţi etc. La sfârşitul ace'stui "cata
stih" se afiă încă odată un .îndemn adresat tuturor credincioşilor privitor la respec
tarea Sfintei Liturghii.
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Această a doua parte are un epilog în care traducătorul (Daniil Panoneanul)
într-un limbaj bisericesc demn de toată aprecierea pentru limba românească fru
moasă şi curgătoare, prezintă o rugăciune de mulţumire către Sf. Treime, aducând
prinos de recunoştinţă lui Dumnezeu pentru ajutorul dat şi cere luminarea tuturor
celor ce vor citi şi folosi această pravilă.
Iată textul integral al acestei rugăciuni de mulţumire către Sfântă Treime, ti
părit la sfârşitul Pravilei:
"Lui Dumnezeu unuia în Troiţă:
■ Tatălui celui fară de înceapere; prea puternicului atotţiitorului Iară de moarte,
neajunsului, nevăzutului, făcătoriul leacurilor, unuia preaînţeleptului Dumnezeu,
care au întărit pământul pre apă şi pre om de în pământ l-au zidit. Şi Fiiului, şi tot
deauna fiind, începătoriul luminii, pâinii vieţii, înnoitorul lumii, bunului păstoriu,
mainte de veaci născut, Iisus Hristos, carele a ispăşit neamul omenesc. Şi Sfanţului
Duh, domn lui adins eluş putearnic, luminosului chip, purtătoriului de foc, tare
lui, nevăzutului, celui Iară de griji, făcătoriul de viaţă, începătoriul puterilor celor
fară de trup, nedespărţit de în fiinţa dumnezeiască, carele te odihneşti pre cei cre
dincioşi! Unul Dumnezeu, carele ai vrut să se înceapă acest lucru de folosul
sufletesc, să se .facă şi să se obârşească, fie sfinţiei tale cinstea, slava, închinarea
şi mulţemirea; ca aceia ce se-au ostenit la această începătură, carii au purtat grijă,
carii au nevoit, carii au slujit, carii au lucrat şi carii au îndreptat, blagosloveşte-i
şi-i iartă de ce încă nu vor fi putut ajunge cu mintea de tot şi-i întăreaşte şi le sporeaşte şi mai spre mare nevoinţă. Iată carii vor citi şi de într-însa se vor înfolosi,
dăruieşte-lc milă şi rugă şi osteneala lor o plăteşte cu odihna cariului şi le scrie
numele în cartea vieţii netrecute. Amin".
Urmează apoi un text în limba slavonă, care în traducerea românească, făcută de
colectivul de specialişti condus de Andrei Rădulescu, se prezintă astfel: "Iată, aces
te cuvinte au luat sfârşit, însă în mintea celor iubitori, cuvintele cele hrănitoare de
suflet niciodată nu vor lua sfârşit, decât atunci când se vor sătura de cele bune.
Daniil monah, al Preasfinţiei voastre nevrednic, Panonian"208.
Desigur, ar trebui să facem o prezentare amănunţită şi o analiză cuprinzătoare
a ambelor părţi ale Pravilei celei Mari, al căror conţinut prezintă interes deosebit
pentru cercetătorii dreptului laic, dar mai ales pentru cei ai dreptului bisericesc şi
ai istoriei Bisericii Ortodoxe Române, fără a mai aminti de cercetătorii teologiei
dogmatice, liturgice, canonice, ai istoriei artei bisericeşti, precum şi de cercetă
torii limbii vechi româneşti şi a evoluţiei ei, precum şi de cercetătorii altor dome
nii de cunoaştere ce ar putea afla valoroase informaţii în această Pravilă, despre
practica juridică a veacului al XVII-lea.
Aceasta ar presupune o lărgire a spaţiului afectat lucrării noastre, ceea ce ar
prelungi prea mult calea cercetării. Noi ne limităm de aceea, să facem'în cele ce
urmează, o prezentare a cuprinsului Pravilei, pe probleme (pe chestiuni de drept
laic şi de drept bisericesc), dând mai multă importanţă acelora care - după părerea
noastră - prezintă un interes deosebit pentru dreptul bisericesc în genere. Totuşi, în
208. Vezi Introducere la "îndreptarea legii”, ediţia din 1962, p. 630-631.
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limitele şi în cadrul lucrării noastre vom da importanţă acelor probleme menţiona
te în "catastihul" care conţine multe îndrumări canonice privitoare la diferitele
aspecte ale vieţii bisericeşti obişnuite, probleme de care se ocupă cei mai compe
tenţi reprezentanţi ai moştenirii canonice ortodoxe. Socotim că procedând astfel
oferim cititorilor şi cercetătorilor interesaţi un material informativ mai puţin
întâlnit şi folosit în colecţiile obişnuite de canoane ale Bisericii Ortodoxe.

2. CuprinvSul Pravilei - în vSpecial - după elementele de drept
secular (laic) şi de drept canonic pe care le conţine
Mai înainte de a trece la o astfel de prezentare a conţinutului Pravilei, facem
unele aprecieri generale privind modul cum a fost organizat materialul de către al
cătuitorii ei.
De la început, ţinem să apreciem că Pravila se prezintă ca un tot bine închegat,
în care părţile componente sunt judicios orânduite, întocmai ca într-un "depozit
general" din care nu lipseşte nimic din ceea ce este de trebuinţă în domeniul canonico-juridic. Cu toate că împărţirea, sau mai exact, distribuirea materialului canon
ic pare să lie, uneori, mai puţin judicioasă - (alcătuitorii Pravilei prezintă unele
probleme în glave foarte îndepărtate unele de altele) - totuşi, prin felul în care sunt
expuse glavele, fiecare în parte şi prin multiplele explicaţii care se dau (în fiecare
glavă) şi mai ales pentru că la oricare dispoziţie canonică expusă se dau suficiente
lămuriri şi comentarii canonice, alese din autori şi lucrări general recunoscute pen
tru valoarea lor, pentru toate aceste raţiuni socotim că Pravila aceasta este o bogată
colecţie de legi, norme şi canoane bisericeşti, sistematic alcătuite, în ciuda unei
aparente impresii de mai puţină organizare terhatică a conţinutului ei209.
209.
Precizăm că în ediţia Academiei Române din anul 1962 este imprimat, drept colontitlu,
pe pagina din stânga: "îndreptarea legii", iar pe pagina tară soţ un colontitlu variabil, corespunzător
conţinutului glavelor respective. Iată expus aici, astl'el. întregul conţinut al părţii întâi a Pravilei celei
Mari, folosind colontitlul de pe pagina tară soţ (pagina din dreapta):
P entru judecătorii!:

Judecător, dreptate, lege, obicei, gl. 1-4, Patriarh, arhiereu şi alţi clerici, gl. 5-42.
P ravile îm părăteşti:

Coautori şi complici, gl. 43-46.
Suduire mare, gl. 47-50. .
Orânduieli bisericeşti, gl. 51-86.
Calpuzani şi complicii lor, gl. 87-88.
Comoară, glava 89.'
Orânduieli pentru cler, gl. 90-105.
Sudalme, gl. 106-115.
Arhierei, preoţi şi călugări, gl. 114-125.
Proxeneţi, gl. 125-131.
Preoţi şi călugări, gl. 132-136.
Daruri, păcate, slujbe "rituri" (diverse rânduieli bisericeşti), gl. 137-171.
Logodnă, gl. 172-178.
Despărţirea casnicilor (servitorilor), gl. 179-188.
Piedici (impedimente) la căsătorie şi sancţiuni, gl. 189-212.Alte cauze (motive) de
despărţenie, g l 213-236.
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în general este însemnat-- marginal izvorul pe care l-au folosit alcătuitorii
Pravilei, pentru fiecare norma în parte. De multe ori sursa (numele autorului) o
găsim citată şi în zaceala respectivă. Uneori însă nu este cuprinsă marginal, indi
caţia privind sursa normelor şi a interpretărilor respective, ci riumai.în text210. în
astfel de cazuri găsim însemnarea marginală: "Caută să ştii"..."semnează să ştii".
Acestea sunt câteva indicaţii care evidenţiază faptul că autorul (alcătuitorul) Pra
vilei era un specialist versat în cele ale dreptului în genere şi ale dreptului cano
nic în special.
a)
Elem ente de d rep t laic (secular) în Pravila cea M are. După cum se ştie,
Dreptul cuprinde reguli juridice, oglindite în legi şi obiceiuri care reglementează,
într-un anumit mod, relaţiile sociale dintre oameni.
Conţinutul Dreptului este determinat de o serie de elemente ce ţin de tradiţia
poporului respectiv (de obiceiul locului), de structurile sociale, de profilurile eco
Bigamie, gl. 237.
Cazuri de adulter, consecinţe, gl. 238-241.
Ucideri, gl. 242-247.
Răniri, gl. 248-249.
*
Siluire (viol), gl. 251-156.
.
_
,
Răpire şi ierosilie, gl. 257-260.
Femeie văduvă, gl. 261-264.
Zestre şi daruri, gl. 265-272.
Moştenire, gl. 273-286 (287).
Unelte sau zăloage, gl. 288.
Judecata arbitrilor (curtea de apel, curtea supremă), tocmeli, tovărăşii, gl. 289-291.
Jurământ, Părinţi-copii, gl. 292-293.
Drept agrar, gl. 294-3 1 1 . .
Zile (calendar, none. ide) ziua Paştelu^, gl. 312-313..
Literele alfabetului grecesc, gl. 314.
•
Ostroave şi munţi, gl. 315-316.
Păcate şi canoane (canonisiri, epitimii) gl. 317-336.
Cazuri de complicitate,-gl. 337-343.
Săpător şi hoţ de morminte, gl. 344.
•
’
'
Furtişaguri şi tâlhării, gl. 345-346.
Neplata vămii domneşti, gl. -347.
Diferite feluri de furtişag, gl. 348.
.
'
Semnele furtişagului, gl. 349.
'
'
Micşorarea pedepsei, gl. 350-371.
Jurământ şi mărturisirea strâmbă, gl. 372.
.
Clevetire, avort, denunţ, gl. 373-375.
Rânduieli.bisericeşti, gl. 376-382.
Posturi şi alte rânduieli bisericeşti, gl. 383-386.
V
Cele 7 săboare (sinoade ecumenice), gl. 387-388.
Despre icoanele deteriorate, gl. 389.
/
Reguli de organizare bisericească, gl. 390-417.
•
.
a) Polihroniu.la arhiereu, gl. 390.
b) Ordinea scaunelor arhiereşti, gl. 391-394.
c) Scrisori (model) de adresare către arhierei şi către boieri şi cneaz (gl. 395-401).,
d) Carte de confirmare a clerului şi cărţi de despărţire, gl. 402-417.
. 210. Vezi glavete: 35. 38, 38, 58. 79, 84, 85. 101. 118.120. 121, 122, 148, 154, 160, 168, 170,174, 176, 191. 192, 193, 201. 213, 216, 234, 262, 264, 272, 280, 285, 323, 327, 328, 372, 378, 381
383.391,395..
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nomiei acelei ţări, de moravurile poporului şi de influenţele ce se exercită din
partea popoarelor vecine cu care este în contact frecvent poporul respectiv.
Atât infracţiunile publice, cele care se refera la raporturile cu Domnia şi
structurile administrative ale statului feudal românesc, cât şi infracţiunile private
- raporturile dintre particulari, sunt determinate de condiţiile economico-sociale şi,
în mod special, de moravurile societăţii la un moment dat.
Pravila cea Mare - ca un veritabil cod de legi, în Ţara Românească a secolu
lui al XVII-lea, se încadrează într-o concepţie generală juridică dominantă în zona
balcanică a Europei.
Acest cod oglindeşte realităţile societăţii din Ţara Românească a secolului
al XVII-lea, în care Biserica Ortodoxă avea rolul cel mai important, pentru că
doctrina (învăţătura) şi practica ei erau întrupate în sufletul acestui popor născut
creştin. Indiferent de căile prin care a ajuns aici, acel manuscris pe care l-a
tradus în româneşte Daniil Panoneanul, este sigur că el era pe măsura situaţiei
din* Ţara Românească şi avea marea şansă de a fi folositor pentru sistemul
juridic al ţării, în care ierarhii şi în general clerul Bisericii Ortodoxe, aveau rolul
cel mai de seamă.
O
simplă privire a sumarului "îndreptării Legii" (partea I), care cuprinde un
larg evantai de aspecte importante ale realităţilor din Ţara Românească unde s-a
aplicat acest cod de legi, dovedeşte cât de necesară era tipărirea în limba poporu
lui a unui astfel de cod de legi, la jumătatea secolului al XVII-lea.
Materialul conţinut, o combinaţie utilă a prevederilor laice şi bisericeşti, care pro
babil, pare eclectică sau chiar nepotrivită pentru mentalitatea juridică contemporană
din alte ţări europene, era de o importanţa deosebită pentru societatea acestei ţări orto
doxe din inima zonei central-estice europene. Prin întregul ei conţinut, Pravila cea
Mare tipărită în 1652 s-a oferit, cu generozitate, în primul rând sistemului judiciar şi
apoi preoţilor-duhovnici chemaţi să aprecieze faptele oamenilor şi să facă dreptate.
Biserica şi-a asumat, conform acestui cod de legi, un rcrl important prin clerul
ei, în aprecierea faptelor oamenilor şi ea participa la împărţirea dreptăţii, deţinând
toate actele stării civile (de pildă Actele de divorţ pe care le alcătuia episcopul
erau trecute în catastiful - registrul- episcopiei)211.
încă de la început, Pravila, atrăgând atenţia asupra responsabilităţii deosebite
pe care o are judecătorul în genere, recomandă acestuia două lucruri: să fie impar
ţial - drept şi să cerceteze, cu deosebită responsabilitate, cauzele pe care le judecă.
Căci, zicea Pravila, el este 1) "pre leage începătoriu", 2) cel ce "pre oameni
oblăduiaşte" şi 3) nu trebuie să uite că este trecător în.această lume, "că în veci nu
e începătoriu, ce şi el ca un om, va să moară"212.
După ce expune aceste principii generale de drept de care trebuie să ţină
seama judecătorul, Pravila expune, în al doilea rând, învăţătura despre dreptate,
conform principiilor vechiului drept roman, învăţătură pe care o consideră de ori
gine dumnezeiască: "Dreptatea iaste un lucru mai adevărat de toate, care dă
211. Vezi glavele 414-415.
212. Vezi Glava 1.
21 - B. O. R. 1-6/2001
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fieşcui dreptate. Adeverinţa dreptăţii iaste să lăcuiască neştine frumos şi drept ca
să nu vinuiască pre nimenea". Aşa începe glava 2, după care în tălmăcirea lui
Matei Vlastares precizează că: "înţelepţia dreptăţii iaste să vază lucrurile dumne
zeieşti şi omeneşti, adecă dreptatea şi nedreptatea". Altfel spus, dreptatea este un
lucru dumnezeiesc, în vreme ce nedreptatea este omenească. în spiritul canoa
nelor apostolice, Pravila argumentează apoi: "Care judecătoriu face dreptate,
acela iaste judecătoriu drept la Dumnezeu; iar carele nu face dreptate, acela în
drăzneală la Dumnezeu n-are". "Că Dumnezeu de alt nu-i pare bine ca de drep
tate, nice de post, nice de purtări smerite". Şi apoi, mai departe, în spiritul Sfintei
Scripturi, Pravila adaugă: "ceia ce vor să judece drept, întâi să ceară de la Dum
nezeu să le dea înţelepţie şi priceapere să cunoască dreptatea şi nedreptatea, să
judece drept, să nu osândească pre nimenea. Porunceşte şi dumnezeiasca scriptură:
judecătorii să nu facă strâmbătate la judecata lor şi de sărac să nu-i lie milă de el
la judecată, cum am zis, de va avea nedreptate, să nu-1 îndrepteaze pentru sărăcia
lui, adecă să nu-i caute căce e sărac, ce să-l judece pe dreptate".
în al treilea rând213, Pravila prezintă legea, nomia, criteriul care trebuie cunos
cut, însuşit de judecător ca să poată face într-adevăr dreptate când judecă. "Leagea
iaste meşteşug214 lucrului celui bun şi poruncă tuturor pricepuţilor şi înţelepţilor şi
oamenilor bogoslovi (înduhovniciţi), celor ce vor şi celor ce nu Vor înţelepţie; şi
cetăţilor iaste poruncă obşte; şi socotinţă şi învăţătură. Şi iară iaste şi dumnezăiască
şi aflare sfântă. Şi porunca legii iaste să petreacă neştine (oricine) drept, iară pre alt
pre nimea să nu betejască (vatăme). Iară leagea să cheamă pentru căce că dă fiecui
, dreptate215. învăţaţi-vă judecătorilor, cu deadinsul şi căutaţi, dă vedeţi leagea, să nu se
osândească nimenea dc voi, că apoi veţi lua plata munca dc vcaci, ca nişte jude
cători nedrepţi de la judecătorul cel drept şi nefăţarnicul Hristos Dumnezeu"216.
"Cum sunt vracii (doctorii) izbăvire bolnavilor, aşa sunt şi pravilele celor
osândiţi" (înţeleptul Isocrat).
"Cela ce închipuiaşte si judecă rău, acela nice leage, nice vreame, nice
obiceaiu bun întăreaşte" (Vasile Velichi).
Mai departe Pravila recomandă judecătorilor să respecte "obiceiul locului".
"Unde nu e leage scrisă, acolo trebuiaşte să păzim obiceaiul locului. Iară de nu va
fi nici obiceaiu, trebuiaşte să urmăm întrebării de acel lucru, iar de nu vom afla
nici cu întrebarea de acel lucru, atuncea trebuiaşte să socotească bătrânii cum vor
putea tocmi" (glava 4)217. "Drept aceaia şi ceale tocmeale carele cu îndelungaţii
obiceaiu se-au ispitit multă vreame sunt de treabă, iar nu mai puţin, câ şi învăţă
turile şi leagea ce e scrisă21?. Grăiaşte şi Armenopul că obiceaiul vechiu în loc de
leage se socoteşte şi se ţine"219 (Armenopol).
• •
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

în glava a treia.
Meserie. îndeletnicire, artă.
Aici apare indicaţia sursei - Matei Vlastares.
Din nou este indicată, marginal, sursa - Armenopol.
Matei Vlastares.
Fotie Ţarigrădeanul.
Vezi glava 4.
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Judecata trebuie să fie dreaptă căci "ceale ce sunt judecate şi tocmite rău, nice
vremi le, nice pravile, nice obiceaiul pre acealea nu poate să le adevereaze"
(Leagea)"220. In acelaşi timp, în spiritul Pravilei, judecata trebuie să ţină seama
de posibilitatea îndreptării celui care este în culpă, precum şi de contextul în care
s-a săvârşit (sfătuitori, complici, starea socială, starea de sănătate)221.
Un exemplu de cercetare minuţioasă a fiecărui caz ce poate fi adus în justiţie,
este acela despre calpuzani (falsificatorii de bani), de care vorbesc glavele 87-88.
în glava 87 care are 16 zaceale şi care poartă titlul: "Pentru calpuzani ceia ce fac
bani răi şi pentru pedeapsa lor", după ce spune că "aceia încă fac aceeia greşală ca
şi cum ar sudui pre împăratul şi Domnul ţării", şi prezintă cele trei feluri în care
"se fac banii răi", precum şi cele patru caracteristici ale "banilor buni şi derepţi",
în cele două glave amintite sunt prezentate cel puţin 18 cazuri posibile de folosit de
către falsificatorii de bani sau de mânuitorii acestora222.
De asemenea judecarea celor ce calomniază şi ocărăsc (judecarea suduitorilor), care constituie tema glavelor 106-113, precum şi judecarea proxeneţilor
("votri" sau "supuitori"), glavele 127-131, se fac după o amănunţită cercetare,
epuizând aproape toate cazurile posibile.
în privinţa judecării cauzelor care privesc relaţiile între persoane fizice, deci
despre infracţiuni de drept privat, Pravila oferă o documentare abundentă, prezen
tând în glavele 179-188, care conţin 93 zaceale, nenumărate cazuri în speţă de
adulter şi de condiţii, de cauze şi consecinţe ale acestuia.
în legătură cu judecarea celor care ucid pe semenii lor, pravila prezintă o
foarte bogată cazuistică în glavele 242-249223. Ni se oferă imaginea spectrului in
fracţional posibil al oamenilor de la cazuri cu motivaţie simplă la ja f şi tâlhărie,
precum şi cazuri de răzbunare sau pentru a scăpa de Vreo urmărire, şi până la ca
zuri de legitimă apărare224. "Tot omul are putearea să se bată cu vrăjmaşul ce la
ce vine asupra lui să-l ucigă sau să-i ia bucatele"; sau glava 247, zaceala 17 - unde
se arată că este legitimă şi apărarea cu ajutorul vecinilor sau rudelor.
Asupra judecării crimelor Pravila mai conţine încă 5 glave în care sunt prezen
tate judecarea şi pedepsirea criminalilor şi răufăcătorilor, precum şi a sfătuitorilor
şi complicii acestora225. Dar Pravila mai conţine şi elemente care demonstrează şi
caracterul preventiv al dispoziţiilor sale. "Ţara - spune Pravila226 - se cade să-şi
păzească şi să-şi priască şi să acoapere de asupreale pre oamenii pământului său".
Pentru a inventaria variatele cauze de drept penal vom mai aminti că în
Pravilă sunt prezentate cazuri de judecată şi de pedepsire pentru viol227, pen
tru răpiri de femei228, pentru furtişaguri229; precum şi procedură de judecată
220.
221.
■ 222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

Vezi glava 30.
Vezi glavele 43. 45, 46. 48, 49, 50
Vezi glavele 87-88.
Acestea conţin 213 zaceale.
Vezi glava 246, zac. 30.
Vezi glavele 337-342.
Vezi glava 247, zac. 25.
Vezi glavele 252-257.
Vezi glavele 259-260.
Vezi glavele 296-213: 345-349, care conţin 16 vini (motive) de furtişag, în genere.
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pentru sodomie (hom osexuali)230, pentru tăinuitorii celor care fură şi pentru
tâlhari231.
Glavele 296-304 ale "îndreptării legii", care corespund celor 11 "pricini" de la
începutul Pravilei din 1646 sub titlul "Pravile întocmite, alease, scoase pentru toţi
lucrătorii pământului", cuprind exclusiv dispoziţii de drept agrar.
Pe o întindere de 21 de glave (127 zaceale) sunt oferite, celor ce judecă di
ferite cauze, 16 motive (vini) pentru micşorarea pedepsei232. Sunt prezentate ast
fel: "culpă cu înşelăciune şi vicleşug şi fără înşelăciune şi vicleşug; cea fară în
şelăciune şi vicleşug se pedepseşte mai uşor, fapta săvârşită la mânie, cea
săvârşită de copii şi tineri până la 7 şi 14 ani şi chiar până la 18 ani, beţia, nebu
nia, obiceiul locului". în legătură cu obiceiul locului se spune: "după obiceaiu
cine va greşi nu se va certa nicecum, cum dau învăţătură toţi dascălii, tocmindu-se toţi într-un cuvânt" (zaceala 1) căci în concepţia Pravilei, "lucrurile carele
se fac după cum iaste obiceaiul locului, măcară de-ar fi şi împotriva firii şi al
pravilei, iară drept aceaia tot nu va certa judecătoriul pre ceia ce fac acel
obiceaiu, măcară că aici îi ceartă Beseareca.'.."233. Alte motive pentru micşorarea
pedepsei sunt "mulţimea de oameni când se pornesc la răutate - greu de aflat
gravitatea faptei, pe persoane, - "ascultarea" de Domnul ţării, de stăpân sau chiar
de judecător234. Alte motive invocate pentru m icşorarea pedepsei sunt:
"neputinţa şi slăbiciunea firii" (mai puţin se ceartă femeia decât bărbatul, ţăranul
simplu, ignorant etc.), săvârşirea faptei în somn, dragostea care "se închipuiaşte
cu beţia, aşijderea şi cu nebunia", dacă este. inculpatul "ruda cea aleasă" (uneori
boierul este certat mai aspru, alte ori mai uşor - după faptă - decât cel sărac);
iscusinţa şi destoinicia celui vinovat; schimbarea firii şi a vieţii rele şi întoarcerea
la Dumnezeu (exemplu: un evreu care se botează nu va fi certat pentru greşala
săvârşită înainte de botez)235. De asemenea se micşorează pedeapsa în cazul
celui surdo-mut (această infirmitate face ca el să fie tratat "ca şi un cocon
micşor", sau ca unul din cei fară minte, nebun"); precum şi în cazul când cel
vinovat este predat de tatăl său, sau de feciorul său.
Episcopul (arhiereul locului) alcătuia şi trimitea "cartea de despărţeală" în
cazul infidelităţii unuia dintre soţi, în cazul când soţul era impotent, sau când
soţul lipseşte mai mult de 5 ani şi nu dă nici un semn de viaţă, când femeia este
îndrăcită, precum şi în cazul în care soţul, timp de şase ani, n-a trimis bani de
întreţinere a femeii sale236.
b)
Elem ente de D rept canonic (bisericesc) în P ravila cea M are. Pravila
cea Mare - îndreptarea legii are caracteristicile unei cărţi de învăţătură care con
230. Vezi glava 333.
231. Vezi glavele 343-344.
232. Vezi glavele 356-371.
233. Vezi glava 361. zac. 1 şi 4.
234. în cazul acesta, la glava 363 zac. 8, este dat ca exemplu un caz posibil să se fi petrecut în
Braşov.-dar care a fost judecat la Sibiu.
235. Vezi glavele’369. 2-4.
236. Vezi glavele: 83, 186-188. 213, 215-225; 236, 412-417.
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ţine - în mari proporţii - elemente dogmatice, liturgice şi mai ales canonice.
Deoarece partea a doua intitulată "Nomocanon cu Dumnezeu" este o colecţie
completă de canoane a Bisericii Ortodoxe, Cunoscută pretutindeni în această
formă, în care se cuprind, prin excelenţă, probleme de doctrină şi practică biseri
cească, considerăm că aceasta poate fi lăsată la o parte, în analiza pe care o între
prindem acum, ocupându-ne, mai ales, de conţinutul primei părţi a Pravilei şi referindu-ne numai în anumite cazuri şi la conţinutul părţii a doua.
Cu privire la partea a doua a Pravilei, este necesar totuşi să precizăm, cum
spunea marele canonist român, Pr. prof. Liviu Stan că "numărul canoanelor di
verselor sinoade ca şi acelea ale canoanelor Sf. Apostoli, diferă de numărul lor
din colecţiile oficiale ale Bisericii prin faptul că unele dintre canoane sunt
numerotate altfel sau contopite câte două într-unul, sau chiar omise. De aseme
nea, textul canoanelor, - deşi redat ca şi comentariile după. colecţia lui Alexis
Aristen, are prescurtări deosebite câteodată de textul lui Aristen, iar pe lângă
comentariile acestuia sau chiar în locul lor, în câteva cazuri, sunt trecute comen
tarii tot pe scjirt luate din Zonara sau din Balsamon"237.
Aşadar, din conţinutul părţii prime a Pravilei, care a ridicat multe critici din
pricina aparenţei ei dc "amestec lipsit de metodă şi de sens, un amestec greoi şi
fară nici o socoteală ”, cum îl numeşte Nicolae Iorga, noi ne vom opri atenţia
pentru a face referire la acele glave care cuprind prevederi religioase, bisericeşti.
Aici, aşezarea canoanelor, în cuprinsul- textelor penale (pe care le-a luat din
"Cartea românească de învăţătură") a fost făcută cu voinţă, iar "amalgamarea
textelor" nu poate fi socotită ca fiind opera unei simple întâmplări, deoarece
alcătuitorul acestui cod a urmărit o anumită metodă când a căutat să apropie
glavele Pravilei din Moldova de acele texte canonice pe care le-a socotit conexe
prin conţinutul lor"238. Această aşa-numită "amalgamare" prin care au fost intro
duse în Pravila cea Mare, texte din canoane sau chiar canoane întregi, între
prevederile penale este dovada voinţei de a da acestei legi un temeinic suport
canonic. înţelegând astfel lucrurile, apreciem că alăturarea "Nomocanonului cu
Dumnezeu" - culegerea com pletă'de canoane din partea a doua, oferă jude
cătorilor care foloseau Pravila, precum şi cercetătorilor vechiului drept româ
nesc, adevăratul fond documentar al "îndreptării legii" care certifică temeluirea
acestei legi pe canoanele bisericeşti.
Pentru a se vedea apropierea conţinutului Pravilei celei Mari, ca şi strânsa lor
legătură cu cuprinsul canoanelor Bisericii Ortodoxe, oferim câteva exemple sesi
zate de cei care au cercetat legătura dintre cele două pravile româneşti. Astfel,
după glava 126 canonică: "Pentru călugăriţă sau mireană de vor fi supuitoare sau
voatre", urmează glava 127: "cercetarea supuitorului şi în ce chip se cade să fie",
237. Pr. prof. Liviu Stan, Im portanţa canonica şi ju rid ică a P ravilei de la T ârgovişte (1652),
în "Studii Teologice", nr. 11-12, p. 563.
238. Vezi, Introducerea la ediţia din 1962 a "îndreptării legii", p. 20. 49. Vezi glava 16. Vezi
şi Introducere la ediţia din 1962 a "îndreptării legii", p. 20; Vezi: A. D. Xenopol, Istoria rom ânilor
din D acia Traiană, voi. VII, 1929, p. 142 şi I. Peretz, Curs de istoria dreptului român, voi. II,
Bucureşti. 1928. partea I, p. 373.
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luată din pravila moldoveana (glava 27); după glava 178 canonică: "Pentru de
câte vini dăspart pre cei ce să logodesc", urmează glava 179: "Pentru care vini se
despart oamenii casnici ce să zice bărbat de fameae" şi al cănii conţinut este luai
din pravila moldoveana (glava 17); după textele canonice relative (privitoare) la
impedimentele căsătoriei din cauza rudeniei, urmează glavele 211 şi 212 despre
"sânge amestecat", ce figurează în pravila moldoveană (glavele 41 şi 42); după
glava 313 canonică: "Repondie" (repudium) - "Cartea cea de despărţeală a
bărbatului şi a muiarii" şi glava 314 canonică: "Despărţealele nuntelor şi vinele
muerii de care o desparte bărbatul şi-i dobândeşte zeastrele ei", urmează glava
215: "Cându-şi va pierde zeastrele muiarea carea va fi făcut preacurvie şi când nu
le va piarde", cuprinsă în pravila moldoveană239.
Corespondenţa exactă a glavelor celor două pravile a fost indicată pe baza
textelor de către S. G. Longinescu, în lucrarea "Legi vechi româneşti şi
izvoarele lor"-’40.

239. Vezi glava 16. Vezi şi Introducere la ediţia din 1962 a "îndreptării legii", p. 20; Vezi: A.
D. Xenopol, Istorici rom ânilor din D acia Traiană, voi. VII, 1929, p. 142 şi I. Peretz, Curs de isto
ria dreptului român, voi. II. Bucureşti, 1928, partea I, p. 373.
240. S. G. Longinescu,'Legi vechi rom âneşti şi izvoarele lor, voi. I, Bucureşti, 1912. Vezi şi
corespondenţa între glavele celor două pravile, ce a fost dată în nota 205.
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Cuprinsul tem atic al
Pravilei celei M ari

A.
CHESTIUNI DOGMATICE
(ELEMENTE CU CONŢINUT DOGMATIC)
’ ÎN PRAVILA CEA MARE
Să vedem, aşadar, mai întâi, prin mai multe exemple din Pravila cea Mare,
elementele importante de doctrină a Bisericii Ortodoxe. Precizăm însă, mai întâi,
că Pravila cea Mare are caracteristicile unei cărţi de învăţătură. Semnificativ este
faptul că Pravila moldoveana care a apărut cu şase ani mai înainte şi pe care
alcătuitorii şi traducătorii ei, au "întrupat-o" în "îndreptarea legii", se numea:
"Qarte românească de învăţătură...". Atât dispoziţiile de drept laic, dar mai ales
cele de drept bisericesc ni se prezintă, în Pravilă, ca nişte adevărate manuale din
care aflăm ceea ce este folositor să facem şi mai ales, să evităm nenumăratele
pericole care ne pândesc în această lume, prin călcarea legii. De aceea, am putea
spune că Pravila cea Mare este un adevărat tratat de pedagogie creştină.
1. B iserica

Această instituţie, care păstrează tezaurul de înţelepciune, deţine şi mijloa
cele necesare de formare şi îndreptare a oamenilor.
"Prin Biserică - cum spune părintele Dumitru Stăniloae - f, prin această institu
ţie divino-umană care a luat fiinţă la Cincizecime, ne menţinem în Hristos prin Duhul
Sfanţ, care se pogoară la Rusalii şi rămâne în ea (în Biserică), dar şi vine încontinuu
în ea, cerut prin rugăciune şi ferire de păcate, aşa cum şi Hristos care e în ea, rămâne
şi sporeşte în ea, sau ea sporeşte în El, tot prin rugăciune şi ferire de păcat"241.
Iată câteva glave din Pravila cea Mare, în care ni se înfăţişează chipul Bi
sericii: "Ţine-ţi mintea dreaptă şi cu tot sufletul (tu, o creştine) întru creştineştile
învăţături şi cinsteaşte cu cinste pre muma ta, besearica, carea te-au născut pre în
Duhul Sfânt, adecă pe în dumnezeescul botez; şi pre preoţii cinsteaşte-i ca pe nişte
slugi ai lui Hristos şi ca pe nişte oameni ce au tocmeala îngerească ca să fii cin
stit de Dumnezeu; căce că cinstea preoţilor la Hristos se socoteaşte, că (aşa cum)
şi oamenii împăratului pentru dânsul să cinstesc (tot) aşa trebuie să se cinstească
şi preoţii pentru LIristos; iară câţi nu cinstesc preoţii, aceia mânie pe Hristos..."
(Dumnezeeştii dascăli)242.
"Că beseareca iaste casa lui Dumnezeu, casă de rugă, adunare oamenilor, tru
pul lui Hristos, nevasta lui Dumnezeu, ceriu pământesc în care şade cereasca
241. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia dogm atică ortodoxă , voi. II, E.LB.M. alB.O.R.,
Bucureşti, 1997, p. 134.
242. Vezi glava 56.
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pâine ce să zice prea sfântul trup adevărat al Domnului nostru Iisus Hristos. Iaste
şi scaun împărătesc şi arhieresc, pre carele şade împăratul împăraţilor şi marele
arhiereu, singur Hristos. Iaste şi lina baltă a păcătoşilor şi slava drepţilor, iaste şi
scăpare şi pod şi laudă şi veselie şi bucurie şi păreare de bine tuturor creştinilor.
Şi câţi o caută şi o iubesc cu toată inema şi cu tot sufletul, aceia vor lua cunună
de la Dumnezeu şi se vor face moştneani împărăţiei lui. Iară besearică să chiamă
căce că chiamă şi adună pre toţi"243.
Dar Pravila cea Mare mai prezintă în detaliu esenţa învăţăturii de credinţă a
Bisericii creştine, formulată la sinoadele ecumenice, începând cu aceea referitoare la
persoana lui Iisus Hristos, a doua persoană a Sfintei Treimi.
Este cunoscut că Sinoadele ecumenice "au prins, într-o formulare concisă,
înfăţişarea .evanghelică şi vie a Persoanei divino-umane a lui Hristos".
Primul sinod ecumenic de la Niceea şi al doilea de la Constantinopol,
preluând mărturisirea de credinţă de la Botez a Bisericii din Ierusalim, au stabilit
textul ei definitiv referitor la Iisus Hristos, în forma Simbolului niceo-constantinopolitan care mărturiseşte despre El, pe de o parte că e Fiul lui Dumnezeu, UnulNăscut de o fiinţă cu Tatăl, născut înainte de veci; pe de alta că S-a întrupat de la
Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. ,
Sinodul al IV-lea ecumenic dezvoltă această mărturisire despre Hristos,
declarând că Iisus Hristos este "Unul şi acelaşi Dumnezeu cu adevărat şi om cu
adevărat din suflet raţional şi trup, de o fiinţă cu Tatăl după dumnezeire şi de o
fiinţă cu noi după omenitate; întru toate asemenea nouă afară de păcat; înainte
de veci născut din Tatăl, după dumnezeire, iar în zilele de pe urmă, din Fecioara
Maria, Născătoare de Dumnezeu, după omenitate; cunoscut în două firi în chip
neamestecat, neschimbat, neîmpărţit, nedespărţit, deosebirea firilor nefiind des
fiinţată nicidecum din cauza unirii, ci păstrându-se mai degrabă însuşirea
fiecărei fir i şi concurgând într-o persoană şi într-un ipostas"2^ .
în glavele 387-388, Pravila cea Mare expune doctrina ortodoxă formulată la
cele 7 sinoade ecumenice', începând cu primele două sinoade care au stabilit sim
bolul credinţei nostre în Dumnezeu întreit în persoane, şi într-una sfântă, sobor
nicească şi apostolească Biserică, în Taina Sfântului Botez spre iertarea păcatelor
şi în viaţa de veci. Astfel, se precizează că la sinodul de la Niceea (325) pentru a
condamna învăţătura greşită a preotului Arie din Alexandria, care socotea "zidire
şi făptură" pe Fiul lui Dumnezeu, cea de a doua persoană a Sfintei Treimi, s-a for
mulat învăţătura de credinţă corectă a simbolului credinţei, prima parte până la
"întru Duhul Sfânt Domnul de viaţă făcător". în glava 388 se spune: "Iară sfinţii
părinţi ai acelui săbor propovăduiră că Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh numai obrazele
(persoanele) ce să despart, iar întru fiinţă n-au despărţire, tocmai cinstit Tatăl, Fiul
şi Duhul. De sfinţii 318 de Dumnezeu purtători părinţi pre toţi pre câţi au fost a c e l*
spurcat de Arie şi pre aceia au blestemat şi i-au dat anathemei. Drept aceaia şi pen
tru întărirea tocmealei Besearicii, au scris 20 de canoane".'
Aceeaşi glavă prezintă în continuare tematica sinodului al doilea ecumenic
ţinut la Constantinopol, la care au participat 150 de episcopi. "Această cinstită
243. Vezi glava 136 Zri.
244. Vezi, Pr. prof. dr. Dumitru Stăiiiloae, op. cit., p. 25.
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ceată a arhiereilor goni pre luptătoriul de Duh, pre Machedonie". "Dece acest
săbor blestemară-1 şi-l deaderă anathemei împreună cu soţiile tovarăşii lui: iară
pre Sfântul Duh mărturisiră tocmai cinstit Tatălui şi Fiului şi Dumnezeu adevărat.
Şi nu numai pre aceia deaderă anathemei, ce şi pre nebunul Apolinarie şi pre so
ţiile lui; iară pre Hristos mărturisiră şi propovăduită Dumnezeu deplin şi om de
plin". Sinodul acesta, după cum se ştie, a alcătuit 7 canoane.
Dacă sinodul doi a clarificat doctrina prevmatologică, Sinodul al treilea ce s-a
ţinut la Efes, sub conducerea Sf. Chirii al Alexandriei, a clarificat atât doctrina
hristologică, cât şi pe cea mariologică, stabilind învăţătura ortodoxă (dreaptă,
corectă) împotriva ereticului Nestorie, care "împărţia-1 pre unul Domnul Iisus
Hristos, în doi fii, şi zicea-i că alt fiiu iaste carele se-au născut de la Tatăl şi altul
iaste Hristos care s-a născut de în Precista. Şi zicea cum Mântuitorul Hristos că
iaste striin de Dumnezeu. Aşişderea şi adiveritei Născătoarei de Dumnezeu zicea
s^ nu-i zică Născătoare de Dumnezeu, ce născătoare de Hristos". Sfinţii Părinţi
"propovăduiră luminat că Hristos iaste Dumnezeu deplin şi om deplin, într-un
obraz (o persoană), în doăo firi. Iară Sfânta Născătoare de Dumnezeu fără să
mânţă, preste fire au născut pre Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu şi al Tatălui, pre
Domnul nostru Iisus Hristos, fără amestecare de bărbat şi fără de dureare şi geamere, carea a fost fată mai nainte de îngrecare (însărcinare) şi deac-au îngrecat şi
deacă l-au născut, iară au fost fată şi adevărat Născătoare de Dumnezeu. Aşa au
poruncit şi au propovăduit (sfinţii Părinţi); iar pre mincinosul Nestorie şi pre to
varăşii lui şi pre dogmatele, adecă învăţăturile lui, le deaderă anathemei"245. Pă
rinţii acestui sinod au alcătuit 8 canoane.
Sindoul al IV-lea ecumenic ce s-a ţinut la Calcedon a luat în discuţie tot o
problemă hristologică, aceea a "amestecării" celor două firi din persoana Fiului
lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Cei 630 episcopi "deaderă anathemei pre Evtihie
arhimandritul de Ţari grad şi pre Dioscur de la Alexandria, ca pe nişte răi pravos
lavnici, carii amesteca pre cel întru doao firi, cunoscut unul Hristos, pre Domnul
nostru şi Dumnezeu". Cunoaştem că hotărârea sinodului de la Calcedon desă
vârşea o importantă dogmă hristologică. Dacă la sinodul al III-lea se preciza că în
persoana Fiului lui Dumnezeu, născut din Fecioară, există două firi, una dumnezeiească şi alta omenească, la sinodul al IV-lea se preciza că aceste două firi nu
sunt separate, dar nici amestecate, ci sunt distincte într-o singură persoană. Ho
tărârea aceasta a sinodului de la Calcedon n-a fost însă acceptată de unele Biserici
din Orient care n-au făcut deosebirea corespunzătoare între firi - înfăţişare şi per
soană, considerându-1 pe Mântuitorul ca având o singură înfăţişare (monofizis).
Aceste Biserici s-au despărţit şi nu au mai participat la următoarele sinoade ecu
menice, numindu-se monofizite sau precalcedoniene246. Părinţii Sinodului de la
Calcedon au alcătuit 30 canoane.
245. Hotărârile Sinodului al III-lea ecumenic de la Efes au fost contestate printre alţii de către
Ioan Patriarhul Antiohiei care a sosit la Efes după tenninarea lucrărilor. "Şi pentr-aceaia de la Efes se
despărţiră, şi avea mare netocmire unii către alţii, adecă anatoleanii şi ceia ce era cu fericitul Chirii.
Iară apoi după aceaia multă nevoinţă au tăcut împăratul de pace până se-au împăcat unii cu alţii".
246. Trebuie să precizăm că aceste Biserici păstrează, până astăzi, vechea învăţătură şi prac
tică a Bisericii creştine a primelor patm veacuri fără să fi împărtăşit învăţătura lui Eutihie sau
Dioscur, ereticii pe care i-a condamnat sinodul de la Calcedon.
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Hotărârile sinodului V ecumenic întrunit la Constantinopol au avut ca obiect
învăţăturile greşite ale lui Origen, Didim şi Evagrie şi ale ucenicilor lor247.
La sinodul VI ecumenic au revenit problemele hristologice, căci au apărut
învăţături greşite ale unor episcopi şi chiar patriarhi care susţineau că Hristos Dum
nezeu a avut o singură voinţă şi o singură lucrare după întrupare. Cei 170 "purtători
de Dumnezeu părinţi" adunaţi la Constantinopol au propovăduit şi au întărit că
Domnul nostru Iisus Hristos a avut, după întrupare "doao voi adeverite pre fire şi
doao lucrări. Nu că despărţea obrazele (persoanele) ce nici o fire de într-amândoao
ale lui Hristos, a dumnezeirii, zic, şi a omenirii nu era fără de voe sau fără lucrare"248.
La ultimul sinod ecumenic, întrunit, că şi primul tot, la Niceea, au participat
367 "purtători de Dumnezeu bărbaţi" care au dat anathemei "pre luptători (împotri
va) icoanelor, care ziceau icoanei lui Hristos şi sfinţilor lui că sunt idoli"249.
Pravila cea Mare adaugă şi al optulea sinod şi anume pe cel unionist de la
Ferrara-Florenţa (1430-1432), la care Patriarhul Marcu Efeseanul, succesorul Pa
triarhului I o s if - cel care a murit la Florenţa, la începutul sinodului - n-a vrut să
semneze documentele de unire cu Biserica Romei, pentru că această unire nu o
vroia clerul şi poporul Bisericii Ţarigradului. "Şi aşa - spune Pravila cea Mare
se făcu in acest sinod împreunarea nu împreunare, ce despărţire”.
2. Ierarhia
în Pravila cea Mare sunt nenumărate menţiuni referitoare la ierarhie. înainte
de a prezenta câteva exemple din Pravilă, să încercăm a ne aminti învăţătura Bi
sericii despre ierarhie. "Fiecare episcop - spune părintele prof. D. Stăniloae în tra
tatul de Teologie dogmatică - , este urmaşul tuturor Apostolilor, căci fiecare
Apostol se afla în comuniune cu toţi ceilalţi Apostoli. Iar după aceea fiecare episcop
e hirotonit de mai mulţi episcopi, în numele întregului episcopat, primind acelaşi
har şi aceeaşi învăţătură pe care le-au avut toţi Apostolii şi toţi episcopii şi odată
cu aceasta putând împărtăşi preoţilor, şi prin ei credincioşilor eparhiei sale, acelaşi
har şi aceeaşi învăţătură neschimbată, care sunt în ţoată Biserica...". "Hristos rân
duieşte invizibil, în mod direct şi vizibil, prin episcop, pe epsicopi, pe preoţi şi pe
diaconi din orice timp, comunicându-le pe Duhul Sfânt său iubirea nesfârşită de
Dumnezeu şi a lui Dumnezeu care se află în trupul Său" ... "Credinciosul în care
lucrează acum Hristos prin mijlocirea unui preot, îl primeşte (pe Hristos) prin mij
247. "Şi săborul acesta, spune Pravila cea Mare - canoane n-au făcut numai deaderă anathe
mei pre ceia ce învaţă de tocmealele ale lui Orighen, pre Didim şi pre Evagrie şi pre ucenicii lor şi
pre cei ce să pleca şi asculta întru învăţăturile lor... şi zicea nebunii de ei că sufletul îmblă singur
mai nainte de zămislirea trupului, şi intra în trup şi se naşte: şi deaca moare omul acela, el merarge,
zice, de să naşte într-alt trup şi iar deaca moare (şi) omul acela atunce se naşte de căte ori va; şi iaste,
zicea şi sfârşenie nesfârşitelor şi veasnicelor lor munci" (glava 388. săbor 5).
248. După acest Sinod s-a mai adunat 227 de arhierei la locul ce se chiamă Tmlla (o clădire
vestită. împărătească în Constantinopol) pentru a confirma hotărârile sinoadelor V şi VI şi pentru a
alcătui 102 canoane numite ale sinodului Trullan sau cvinisext.
249. "Şi acest sfânt şi a toată lumea săbor pre luptătorii de icoane cari zicea icoanei lu Hristos
şi sfinţilor lui că sunt idoli; deci cu socotinţa a tot sfântul şi dumnezeescul săbor, cu legătură
nedăzlegată pre aceia i-a dat anathemei. Şi au tocmit 22 de canoane de folosinţa creştinilor, întru
anii de la zidirea lumii 6296" (glava 388, săbor 7).
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locirea unui preot; acesta a primit harul în trecut prin credinţa lui, printr-un .epis'cop care credea. îl primeşte prin mijlocirea unui preot care a primit harul de la
Hristos pentru că crede în El şi l-a primit de la un episcop care şi el credea în
Hristos... Harul vine prin mijlocirea unor persoane care ne transmit odată cu el şi
credinţa lor prin Duhul Sfânt"250.
Iată acum din Pravila cea Mare conţinutul unor glave care îl prezintă pe episcop:
"Arhiereul este în locul lui Hristos şi capul trupului besearicii şi cinstea lui
este mai înaltă decât a preoţilor şi a diaconilor", că aceştia de la "arhiereu iau
darul" (Glava 47, Zonara). Arhiereul este "bogonoset (cu frică de Dumnezeu) pentru
că iaste îmbrăcat cu darul Duhului Sfânt. Drept aceaia dă tuturor creştinilor întru
toate sfinţiile, ce să zice tocmeale şi rânduiale" (glava 53). El "ţine scaunul iu i
Dumnezeu aicea pre pământ şi cealea ce poartă închipuiesc dumnezăirea a
Domnului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos" (glava 54 şi 116) (Arhiereii au
darul celor 12 apostoli - Glava 70 - Simeon Saluneanul). Arhiereul sau episcopul
se numeşte astfel pentru că "iaste*văzătoriu şi .purtătoriu de grijă tuturor creştinilor
care sunt în eparhia lui, având voe deplină, adică ca un arhiereu, să facă preoţi,
diaconi, ipodiaconi, citeţi, cântăreţi şi călugări. Să fie volnicu (capabil), îndreptăţit
preste toate lucrurile bisericeşti" (glava 12).
Conform canonului 12 Cârtagina, arhiereul nu poate fi judecat de mai puţin
de 12 arhierei, l^a "pâra preotului trebuie să fie şase arhierei şi în afară de aceştia şi
arhiereul locului să fie împreună cu dânşii, pre număr şapte. .Iar la pâra diaconu
lui să lie trei arhierei"251.
"Pravila arată că arhiereii au cea mai înaltă demnitate în Biserică, fiind şi ju 
decători civili nu numai bisericeşti (glava 1 şi altele) şi nu orice judecători, ci
chiar unii dintre cei mai mari demnitari de stat, care au puterea de a emite
"Pandete" (Carte de recomandare), sau cărţi de călătorie în siguranţă "pre în ţară
sau preste mare" (glava 409). De aceea, injuriile aduse vlădicilor, sau lovirea acestora,
se pedepsesc* ca şi când ar fi aduse unor demnitari ai statului (glava 112, zac: 3 şi
7). Dar arhiereii, fiind şi demnitari ai Bisericii, se cade să fie cu îndurare şi să ierte
pe cei care le greşesc" (glava 34 şi 35)252.
3 . Lucrarea Bisericii
După cum se ştie, lucrarea Bisericii se realizează prin Sfintele Taine şi prin
Ierurgii, prin acele slujbe care au harul şi darurile lui Dumnezeu; Biserica acordă
Tainelor un loc de mare importantă în iconomia mântuirii, ca mijloace prin care se
înfăptuieşte această unire a oamenilor cu Hristos.
"Săvârşitorul Tainei, ca preot, e reprezentantul Bisericii, prin el lucrează Duhul
Sfânt, care suflă în toată ambianţa Bisericii, ca trup tainic în care lucrează Hristos".
"Nu materia, şi nici cuvintele rostite sau gesturile săvârşite, luate în ele
însele, constituie Taina, ci ea se constituie în întâlnirea in credinţă a celor două
persoane, în ambianţa Bisericii pline de Duhul Sfânt şi în atingerea trupească între
250. Vezi Pr. prof. dr. D. Stăniloae. op. cit., p. 157-158.
251. Vezi glava 18.
252. Pr. prof Liviu Stan, op. cit., p. 567-568. Vezi şi glavele II. 12, 13, 14.
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cele două persoane, odată cu mărturisirea prin cuvinte a acestei credinţe a lor: a
uneia care săvârşeşte Taina şi a alteia care o primeşte. Baza generală a Tainelor
Bisericii este credinţa că Dumnezeu poate lucra asupra creaturii în realitatea ei vi
zibilă. In acest sens, înţelesul general al Tainei este unirea Jui Dumnezeu cu crea
tura". "Intr-un înţeles mai special, Tainele sunt lucrările invizibile ale lui Hristos
săvârşite prin acte vizibile, prin care se constituie Biserica şi care se săvârşesc în
Biserică1'. "Tainele sunt deci acţiuni sensibile, instituite de Hristos, prin care se
împărtăşeşte harul lui Hristos şi se uneşte Hristos cu persoanele care cred pentru a
se constitui şi menţine Biserica...".
"Prin Taina Botezului devine fiecare membru al Bisericii printr-o primă unire a
lui cu Hristos, iar prin celelalte Taine se accentuează şi*mai mult sau se restabileşte
unirea membrilor Bisericii cu Hristos, Capul ei, întărindu-se unitatea Bisericii, sau
se acordă unor persoane harul săvârşirii Tainelor, a propovăduirii Cuvântului şi a
.păstrării lui neschimbate, sau harul necesar altor răspunderi, căsătoriei şi restabilirii
sănătăţii. Tainele fiind deci acţiuni sensibile, instituite de Hristos, prin care se
împărtăşeşte harul lui Hristos şi Se uneşte Hristos cu persoanele care cred pentru a
se constitui şi menţine Biserica, trebuie privite în aceste aspecte diferite ale lor"253.
în Pravila cea Mare este foarte bogat prezentată lucrarea Bisericii. în foarte multe
glave unde se prezintă practica diferitelor slujbe bisericeşti (Sfinte Taine, ierurgii, slujbe
etc.), se vorbeşte despre efectul şi semnificaţiile acestora. în glava 137 sunt enu
merate darurile Duhului Sfânt. Şapte taine are Biserica, şi tot şapte sunt bunătăţile
mari, precum şi păcatele de moarte tot şapte sunt. "Darurile Duhului Sfanţ sunt 7, cum
grăieşte Isaia prooroc, adecă duhul înţelepţiei, duhul priceaperii, duhul sfatului, duhul
tăriei, duhul credinţei, duhul blagocestiei, duhul al fricii de Dumnezeu.
Şapte sunt taini ale besearicii: botezul, unsoarea adecă miroseala ce
miruiaşte, priceaştenia, preoţia, nunta de întâi, pocaania adică ispovedania, sfântul
unt adecă maslul.
Şapte bunătăţi mari: înţelepţia cu smerenie, nemăria deşartă, nestrânsoarea,
postul, curăţia, răbdarea îndelungată şi îngăduirea.
Şapte păcate de moarte: lepădarea de leage, nebunia, tai fia, uciderea de voe,
amestecarea de sânge, zăcearea bărbat cu bărbat şi stricarea de copii cea fară de leage".
Să prezeiltăm, pe rând, cele 7 Taine, întemeindu-ne pe conţinutul Pravilei
celei Mari.
Astfel, prima Taină şi cea mai importantă este Sfântul Botez, "iaste naştere
dumnezăiască şi înnoire a sufletului" (glava 195 - comentariu Mathei). El se să
vârşeşte de către preot prin afundarea în apă de trei ori a celui ce se botează, deci în
numele Sfintei Treimi"254. Preotul, stând cu faţa spre răsărit botează copilul "cu trei
a fundături", făcând semnul crucii, zicând aşa: "botează-se robul lui Dumnezeu
(N) întru numele Tatălui, amin - şi-l pogori în scăldătoare şi-l afunzi, adică-1 uzi
de tot. Iată, aşa e afundarea de întâi... de-acia iară-1 pogori a doua oară în apă şi îl
uzi aşijderea zicând: şi al Fiului, amin. Iată, aşa e şi a doa afundare. Şi de-acia iară
te ridici de stai drept şi pogori a treia oară, de-1 afunzi.aşijderea zicând: şi al
253. Pr. prof. dr. Dumitrii Stăniloae, op. cit., voi. III, 1997, p. 7-12.
254. Vezi glavele 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147.
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Sfântului Duh, amin. Iată aşa e şi a treia afundare"255. Citând canonul 49 apostolic
şi reluând comentariul lui Zonara, Pravila cea Mare, în glava 142, insistă asupra
botezului cu trei afundări, în numele Sfintei Treimi, şi apoi prezintă semnificaţia
(simbolica) Botezului adevărat. "Că besearica au luat a se închina unui fără de înceapere, Tatălui, pentru nevinuiala, şi unui Fiu, pentru nespusa naştere, şi unui
Mângâietoriu, Duhul Sfânt". De asemenea, Pravila insistă asupra obligativităţii
aşezării preotului cu faţa către răsărit în timpul botezării copilului: "Copilul,
cându-1 botezi, trebuie să caute cu faţa către răsărit, în chipul Domnului şi Dum
nezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci când se răstigni, spre răsărit
căuta, iară nu spre apus, şi spre răsărit noi creştinii ne închinăm, şi raiul spre ră
sărit se-au sădit. Dece când vor sa zică blăstemul şi lepădările la copil, spre apus să
stea şi să zică, ca un loc ce iaste întunecat şi groaznic, şi deaca vreame ce apune
soarele, la apus întunecare închipuiaşte, că dentr-acolo iase întunerecul. Iară răsă
ritul lumină închipuiaşte, pentru că de la răsărit iase lumina, adecă soarele strălucează şi luminează toată lume; pentr-aceaia răsăritul se chiamă lumină"256.
A doua taină pe care Biserica o administrează imediat după aceea, celor bo
tezaţi, este Miningerea (ungerea cu sfântul Mir) pe care preotul o face după rânduială, începând de la cap şi continuând pe piept şi pe^membrele superioare şi in
ferioare, şi zicând formula: "Pecetea darului Sfântului Duh, Amin!"257. *
In glava 146 se spune, mai întâi, că "acesta - cel ce se botează - aduce-se la
scăldătoare cum aducea şi pe Hristos la groapă. Iară pentru trei afundări într-apa
scăldătoarei şi trei scoateri arată întruparea şi învierea Domnului cea de a treia zi";
pentru că "cum fu Domnul întru inema pământului trei zile şi trei nopţi, adecă în
mormânt, aşa se închipuieşte şi cei botezaţi, pentru trei afundări şi scoateri, ceale
trei zile şi trei nopţi de în groapa Domnului"258. Apoi se spune în glava 146: "bo
tezaţii se ung cu sfântul şi marele mir pe trupul gol, iară cu duhul sufletul se
sfinţeşte. Şi întâi se unge la frunte pentru izbăvirea ruşinii călcării lui Adam şi ca
să vază slava Domnului cu faţa descoperită, cum scrie. După aceea, se unge cu
sfântul mir la urechi, ca să auză sufleteaşte dumnezăieştilc şi sfintele taini şi dumnezăieştile cuvinte. ’De-acia, la nări ca să mirosească cel botezat dumnezăiescul
mir, mirosenia lui Hristos, şi el a doua oară se naşte. De-acia pre piept, ca îmbră255. Vezi glava 141.
256. Vezi glava 143 - Dumnezăeştii dascăli şi învăţători.
în pravile mai sunt date şi alte explicaţii privind desfaşarea copilului de scutele vechi
("dezbrăcarea de omul cel vechiu şi de viaţa cea de întâi, adecă de călcarea lui Adam...", glava 143),
precum şi despre ce "închipuiaşte" întoarcerea feţei copilului cu faţa spre apus, în timpul
"lepădărilor" ("Iară întoarcerea carea întorc copilul spre apus ca să vază aceia parte a apusului - cu
mâina lăsată în jos), aUnice arată şi cu chipul şi cu gonirea mâinilor ("cum să dăsparte şi goneşte pre
satana de la dânsul"), iar apoi a întoarcerii cu faţa spre răsărit şi a ridicării mâinilor în sus (aceasta
"arată adevărat că cela ce va să ia sfântul Botez, trebuie să gonească de la dânsul răotatea cea
întunecată, adecă păcatul. Şi aşa cu starea care stă naintea dumnezăeştii lumini, carea închipuiaşte
întoarcerea şi starea către răsărit, că se face moştnean curat dumnezăeştii lumini şi se face cu totul
luminat...", glava 145. Se adaugă aici şi glava 147.
257. Vezi glava 149.
258. Vezi glava 146.
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cându-se întru platoşa dreptăţii, să se bată vârtos şi sa stea împotriva vrăjmaşului
nostru drac (diavol) nevăzut, carele se bate cu noi" (glava 146).
Şi în glava 149 se arată, atât rânduiala cât şi semnificaţia acestei Taine
zicând: "Canonul 48 al săbomlui de la Laodichia porunceşte să ungă pre cei ce să
botează cu sfântul şi marele mir, căce că şi acesta se face cu rugă şi să sfinţeşte cu
chemarea Sfântului Duh. Şi pre câţi-i ungi şi-i sfinţeşti, faci-i moştneani sfântului
botez. Sfântul Mir are chipul ca şi pecetea împăratului, de vor pecetlui cu dânsa,
nice un om nu îndrăzneaşte să meargă să se apropie acolo, pentru că cunosc că
iaşte împărătesc cel pecetluit de împărăteasca pecete. într-acesta chip ştiu şi du
hurile ceale viclene pre cel uns cu marele mir şi să depărtează de dânsul"259.
Despre cea de-a treia Taină a Bisericii, Sfânta împărtăşanie, întâlnim în pra
vilă nenumărate menţiuni. Sfânta împărtăşanie sau Cuminicătură este Trupul şi
Sângele Domnului nostru Iisus Hristos - sfinţite când preotul zice în taină: "şi să
se facă această pâine cinstitul trup al lui Hristos al tău, amin. Şi ceea ce este în
această cupă (potir) cinstitul sânge al lui Hristos al tău, amin"260.
în glava 59 se spune că sfânta împărtăşanie este "dumnezeescul şi simţitoriul
cărbune Hristos întru sfântul jărtăvnic", pe care aşa "cum au luat serafimul odi
nioară cel cărbune să-l deade Isaiei, aşa şi preoţii, cu lingura, cereasca pâine,
sfântul trup şi săngele Domnului nostru Iisus Hristos şi-l dau oamenilor". "Iară
jertva fără de sânge, carea se cheamă liturghie, pe toate întreace (toate celelalte
slujbe-laude), căce că lucru adevărat iaste al Domnului şi al Sfinţiei Sale (a preo
ţilor şi episcopilor)... iară sfânta liturghie alt niminea nu poate să-i slujească fără
numai arhiereul şi preotul"261.
Importanţa deosebită care se dă Sfintei împărtăşanii este evidentă prin numărul
mare de situaţii şi categorii de credincioşi pomenite în Pravila cea Mare262.
Spovedania este o altă Taină pe care o pomeneşte Pravila cea Mare de mai
multe ori. Fără spovedanie, spune Pravila, nu pot primi sfânta împărtăşanie decât
copiii, până la 14 ani băieţi şi la 12 ani fete263. Spovedania nu o poate fade decât
preotul care are carte de duhovnicie - "daltirie". Această prevedere se întemeiază pe
canonul 43 Cartagena264.
Conform tâlcuirii canonului 72 apostolic de către Balsamon, spune Pravila
ce,a Mare - "preoţii, adecă ieromonaşii şi popii mireani primesc gândurile, adecă
ispovedesc şi iartă păcatele, cu isprava şi putearea arhiereului. Iară duhovnic va
să se chiame iscoditoriu carele iscodeaşte lucrurile sufleteşti, care le are omul,
carele sunt ascunse şi nearătate şi întru suflet şi întru inemă se află"265.
Săvârşirea Tainei Spovedaniei se face în biserică. "Duhovnicul trebuie să aibă
loc cinstit şi sfânt, întru carele va să ispovedească oamenii şi să ia pre cela ce va să
259. Vezi glava 149.
260. Vezi glava 164.
26 i. Vezi glava 72.
262. Ex. glavele: 9 (aici etfe numită "cumenecăUiră"), 56, 60, 68, 72, 73, 74, 86, 96, 167, 168,
170; 205, 206, 208. 240. 241. 330, 327, 323, 332, 335, 372, 373. 376 etc.
263. Vezi glavele 321/324.
264. Vezi glava 318.
265. Vezi glava 31-9.
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i se ispovedească cu curată făţă şi lină şi blândă, şi cu dumnezeiască frică, iară nu cu
vreo faţă mâhnită sau îngreoială, sau cu cliip rău, cu ce bucurie multă să meargă cu cela
ce va să i se ispovedească la acel slănt loc, cum trebuie iscusiţilor duhovnici să facă"266.
După cum precizează Pravila cea Mare, care se întemeiază pe "leagea
împărătească", "cela ce va să fie duhovnic, trebue să fie mai mare de 40 ani"267.
Nunta. Căsătoria sub influenţa doctrinei creştine are caracter de Taină şi este
considerată indisolubilă.
Binecuvântarea celor care se însoţesc "dupre leage" este subiect al multor
glave în Pravila cea Marc, mai ales pentru a se arăta care sunt piedicile (impedi
mentele) care fac ca această însoţire să nu fie acceptată de Biserică.
"Grăiaşte Pravila că trebuie să căutăm pre la nunte nu numai că ce se cadece să căutăm dă se şi cuvine. Socoteala legii sau a pravilii zice aşa, că pre la nunte
trebue să căutăm să vedem aceasta: adecă un om (bărbat) va să ia muiare (femeie)
ce să zice va să se facă o nuntă, şi întru spiţele (gradele) rudeniei nu se împiadecă.
Drept aceaia trebue să căutăm să vedem de va fi bine cum se cade, ce să zice să
1111 fie bărbatul de 50 de ani şi muiarea de 12 sau de 15, sau muiarea dă 50 şi băr
batul de 20. Dece bine, cum se cade şi cinstit iaste aşa, ca să fie bărbatul şi muia
re h în vârstă ce e pre leage, cum grăesc dumnezăeştile pravile, iar cum nu se cade
şi afară de dreptate iaste cum este mai sus, să fie bărbatul bătrân şi muiarea tânără,
sau muiarea bătrână şi bărbatul tânăr, care lucru nu iaste numai cum nu se cade,
ce încă şi ruşine, dosadă (ocară), împutare şi batjocură".
"însurarea se cheamă că deacă se împreună un om cu o muiare şi care nici o
au văzut, nice cu dânsa au vorbit; iară deaca se cunună cu ea, atunci el o ia la casa
lui şi lăcuiaşte cu dânsul, adică şed amândoi într-o casă. încă se mai cheamă în
surarea căce că se împreună şi se fac amândoi un trup, după cum au zis Domnul
nostru Iisus Hristos cu molitve şi cu cununie pre leage de la preot"268. Aceeaşi
glavă reia şi precizează cum trebuie să se facă însurarea ”pre leage şi sfântă”, pre
zentând nenumărate piedici posibile de rudenie de sânge, cuscrie, prin Botez şi
prin Cununie. La impedimentele căsătoriei se referă şi glavele 199-212.
Cu toate că este considerată indisolubilă, căsătoria "potrivit excepţiei admisă
şi de Mântuitorul Hristos, pentru cauză de adulter - care distruge baza morală a
căsătoriei - Biserica a constatat că sunt totuşi cazuri când menţinerea unei
căsătorii este mai mult dăunătoare decât folositoare scopului pentru care a fost
creată". în acest scop ea s-a străduit să fixeze asemenea cazuri şi pricini pentru
care se poate admite desfacerea căsătoriei, fie că este vorba de separarea numai
trupească a soţilor - fără dreptul de a se recăsători, cum s-a ajuns în Biserica
Romano-Catolică - fie că este vorba de desfacerea desăvârşită a căsătoriei, cum
s-a practicat în Biserica Ortodoxă". în această privinţă Pravila Mare cuprinde un
complicat sistem, din care se vede că s-au admis cauze care atrag după c^le des
facerea căsătoriei, pe câtă vreme altele nu atrag în. mod obligatoriu decât
ctespărţirea pe timp limitat"269.
266. Vezi glava 327.
267. Vezi glava 319.
268. Vezi glava 198.
269. Prof. dr. Iorgu D. Ivan. P ravila M are de-a lungul vremii, în "Studii Teologice", nr. 1112/1952, p. 601.
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Astfel, de la glava 213 şi până la glava 243, Pravila Mare cuprinde "cazuri"
şi "pricini" care duc la desfacerea căsătoriei, precum şi la diferite forme de "despărţeală" (divorţ). Mai întâi este necesar să precizăm că Pravila Mare prevede
obligativitatea binecuvântării religioase a căsătoriei şi deci numai această însoţire,
făcută cu binecuvântarea Bisericii, considerată "dupre leage", intră sub incidenţa
prevederilor şi modalităţilor privind posibila desfacere a cuplului. Cealaltă în
soţire nelegitimă, este concubinaj şi considerată în afara legii270. "Obligativitatea
binecuvântării religioase a căsătoriei (pe.care o prevede Pravila Mare) este ca
urmare a dispoziţiunilor din legile romano-bizantine care hotărâseră în acest
sens". După măsura luată de Leon filozoful, prin care declara legitimă numai că
sătoria binecuvântată de Biserică, împăratul Alexie Comninul a generalizat
această obligaţiune, impunând binecuvântarea religioasă a căsătoriei şi pentru
sclavi nu numai pentru cetăţenii liberi. "Dar principiul general în virtutea căruia
şi-a impus Biserica jurisdicţiunea în afacerile matrimoniale, a fost stabilit prin ho
tărârea patriarhului Atanasie, întărită şi de împăratul Andronic Paleologul, senio
rul, prin novela sa din anul 1306, prin care s-a dispus ca pe viitor toţi cei ce vor
să se căsătorească să facă aceasta numai cu învoirea şi conlucrarea preotului locu
lui. Căsătoria încheiată cu respectarea acestor condiţiuni, cu aprobarea şi bine
cuvântarea preotului, întrunea acum atât caracterul căsătoriei civile, cât şi al celei
religioase. Acesta era stadiul legislaţiei bizantine, în legătură cu binecuvântarea
religioasă a căsătoriei când ’a apărut "îndreptarea legii". Aces.tea rezultă şi din
"îndrumările care se dau preoţilor ca să cunoască şi să observe toate normele
prevăzute pentru încheierea sau desfacerea unei căsătorii, aşa cum sunt arătate în
mod amănunţit în Pravila cea Mare de la glavele 171 până la glava 241 "271.
înainte de a prezenta motivele cele mai importante care determină desfacerea
căsătoriei, conform Pravilei, este necesar să reamintim condiţiile în care s-au for
mulat aceste principii şi norme canonice care se găsesc în Pravilă. Amintim astfel
că "potrivit izvoarelor sale, Pravila Mare reprezintă legislaţia romano-bizantină
cu transformările suferite în urma influenţei exercitată de doctrina creştină.
Urmărind această legislaţie cu privire numai la căsătorie, se poate spune că la
ivirea creştinismului, căsătoria şi familia aveau în legislaţia imperiului''roman o
organizare destul de bună, situaţie care s-a ridicat însă mult, cu timpul în urma
influenţei exercitată de principiile superioare ale moralei, creştine. într-adevăr
impedimentele pe care a reuşit să le impună biserica la căsătorie, pe lângă impedi
mentele prevăzute de legile civile romane, reflectă un frumos aspect al vieţii
morale a poporului creştin iar stabilirea lor, ca şi competenţa tribunalelor bise
riceşti asupra căsătoriei, corespunde fazelor de pătrundere a legilor romane de
către doctrina creştină"272;
Pravila Mare, prevede, aşadar, desfacerea căsătoriei binecuvântate de
Biserică doar în cazul morţii fizice sau mai des în cazul morţii morale (asimilată
celei fizice).a unuia dintre soţi. Dovedirea infidelităţii conjugale a unuia dintre
270. Vezi glavele 208-209.
271. Iorgu D, Ivan, op. cit., p. 594.
272. Iorgu D. Ivan. op. cit., Vezi şi lucrarea B iserica şi instituţia căsătoriei , în "Studii
Teologice", anul VIII (1940), voi. II. p. 132.
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soţi (preacurvia) duce la "repudium latineşte, iară greceşte se cheamă diazighion,
iară rumâneşte se cheamă cartea cea de despărţeală a bărbatului şi a muerii"273.
Moartea morală este considerată şi hoţia (glava 221) ca şi îndrăcirea unuia dintre
soţi (dacă nu s-a vindecat timp de cinci ani) (glava 233) sau căsătoria unei per
soane suferinde de epilepsie, care a ascuns această suferinţă (glava 234). Părăsirea
domiciliului conjugal timp de cinci ani atrage după sine, de asemenea, despărţirea
soţilor (glava 415). Acestea duc la divorţul acceptat de Pravilă.
De asemeni, tot moarte morală poate fi considerată apartenenţa unuia dintre
soţi la o sectă religioasă274. Canonul acesta "porunceaşte că de va lua bărbatul pra
voslavnic muiare eretică sau pravoslanica muiare să ia bărbat eretic, atunce să se
departă". "Iară de se va suferi partea ereticului să se întoarcă de la eres, să se facă
pravoslavnic atunce să nu se despartă"275. De asemenea, este acceptată despărţirea
soţilor pentru păcatul împotriva firii. "Bărbatul de se va alia cu muiarea lui afară
de fire, care lucru iaste în afară de firea omenească, acela să se despartă de întru
alesul şi glagocestivul neam al creştinilor, ca o amestecare rea şi lucru ruşinat"276.'
în sfârşit, un alt motiv de divorţ este acceptarea voturilor monahale (intrarea
în călugărie a unuia dintre soţi) care echivalează cu moartea fizică. "Slobozeaşte-se,
adecă desparte-se bărbatul de muiarea lui, sau muiarea de bărbatul ei când va să
se facă călugăr, sau călugăriţă şi fară de voia unul a altuia şi Iară de nici o jude
cată; pentru că mai întru bună cale mearge. Pentru că zice pravila, leagea, că: po
runcim să fie volnic (îndreptăţit) a să face călugăr şi a se dăspărţi de nuntă oricarele
va au bărbatul, au muiarea, şi să n-aibă nice o apărare, pentru că mai la bine
mearge, adecă întru petrecanie şi viaţa ce e tocma îngerilor"277.
în legă turn cu Taina Căsătoriei este necesar să mai menţionăm acum că Pravila cea
Mare considera doar nunta întâi "dupre leage", celelalte sunt în afara legii creştineşti.
Astfel, glava 203 spune: "Nunta cea dentâi carea se face cu fire, aceaia iaste
bună". "Nuntele ceale ce sunt pre leage să chiamă ceale ce să fac cum zic dumnezăeştile pravile, bărbatul să fie pre leage şi muiarea priimită pentru bărbat,
adecă junele să treacă de 14 ani şi muiarea să fie mai mare de 12". Iar glava 205
spune: "Cinstitul bogoslov şi marele Grigorie zice că nunta cea dentâi iaste leage, a
doa iaste ertare, a treia călcare de leage". în sfârşit, în glava 206 este interzisă
nunta a patra. "De va îndrăzni neştine şi se va face nebăgător seama de dumnezăiasca leage şi pravilă, de va veni într-acea viaţă porcească, a patra nuntă* acela
să fie afurisit şi lipsit de toată slujba besearicii..."278.
Hirotonia. Cea mai importantă Taină a Bisericii este Hirotonia. Prin această
taină preoţii primesc de la arhiereu darul să slujească liturghie, să boteze şi să
blagoslovească nunta279 (glava 38), iar "Liturghia nu să zice numai jertva cea fară
de sânge, ca toată slujba besearicii, adecă botejunea, blagoslovirea cununiei,
. 273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.

Vezi glavele 213, 214, 215, 217, 218, 236, 412-417 şi altele.
Canonul 32 Laodiceea.
Se spune în glava 232.
Vezi glava 231.
Vezi glava 219.
Vezi glava 206 - Dumnezeeştii părinţi.
Vezi glava 38.
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vecernie, utrănia şi altele toate câte se fac cu "Binecuvântat este Dumnezeul nos
tru" - (Binecuvântarea mică)280 (glava 27).
Hirotonia ca şi Botezul nu se repetă281.
Preotul poate săvârşi şi celelalte taine şi ierurgii - în afara Hirotoniei şi acest
lucru este arătat în mai multe glave din Pravilă, pe care o poate săvârşi numai
arhiereul ca urmaş al apostolilor. Ea este una din cele 7 taine ale Bisericii prin care
se conferă harul preoţiei - mai întâi diacon şi apoi preot - care îl îndreptăţeşte pe
primitor să săvârşească şase din cele 7 taine ale Bisericii. Aşadar, în afara
Hirotoniei preotul poate săvârşi celelalte şase taine cu menţiunea că Maslul nu-1
poate săvârşi decât împreună cu cel puţin încă doi preoţi282, iar Spovedania numai
cu binecuvântarea specială a arhiereului283. Preoţii devin, prin hirotonie, nişte
oameni "ce au tocmeală îngerească" motiv pentru care ei trebuiesc cinstiţi ca
"neşte slugi al lui Hristos"284. Preotul este chipul celor 70 apostoli iar episcopii ai
celor 12285. Pentru a arăta importanţa deosebită a preoţiei, glava 58 a Pravilei
atrage atenţia asupra faptului că acel care urmează să fie hirotonit trebuie să aibă
o viaţă curată, cu o moralitate ireproşabilă iar, conform canonului 14 Trulan vârsta
pentru hirotonire este de 30 ani pentru preot şi 25 ani pentru diacon. Clericii
(preoţii şi diaconii) nu se pot căsători decât o singură dată, înainte de a primi hiro
tonia (canonul 61) şi nu au voie să aibă "îndeletniciri nedemne şi incompatibile,
nu numai cu starea clericală, ci şi cu viaţa creştină în genere: vânătoarea, vrăjitoria
(glava 65), negustoria (glava 71), camătă (glava 281), el nu.poate intra în
cârciumă (glava 91), nu poate să practice jocurile de noroc, nu trebuie să se
îmbete, şi să nu se lepede de numele lui Hristos (glava 104).
Pravila consideră rânduiala călugăriei mai mare decât a preoţiei de mir, nu
pentru sfinţenia preoţiei, ci pentru viaţă, căci "după rândul tocmealii iaste mai
mare preoţia decât chipul călugăresc, pentru că lucrurile preoţiei sunt lucrurile lui
Dumnezeu şi fară de preoţie nu iaste nimenea creştin nice are sfinţie, nice să‘
împreună cu Dumnezeu"286. în schimb, călugărul nu poate boteza (ca naş), iar
preotul-călugăr (ieromonahul) nu poate săvârşi cununia - "că şi aceaia iaste fară
de leage şi far’de cale şi nu se cuvin. Pre unul ca acela-1 canonesc dumnezăeştii
părinţi cu lipsa de preoţia lui"287.
Maslu (sfântul unt - glava 137). în Pravila Mare se aminteşte de Taina maslului doare de 3-4 ori, în glava 137, unde sunt menţionate cele 7 taine ale Bisericii,
ultima taină fiind numită "sfântul unt adecă maslul", în glava 66, unde spune:
"iară maslo (preotul) singur nu poate să facă, de nu vor fi şi alţi preoţi, pentru că
sfânta Scriptură zice să chemăm popii besearicii şi învaţă să nu chemăm numai
unul. Drept aceaia, trebue să păzim cu deadinsul şi cu frică leagea şi tocmealele
280. Vezi glava 27.
281. Veii glava 115. ‘
282. Vezi glava 66.
283. Vezi glava 404.
284. Vezi glava 56.
285. Vezi glava 70.
286. Vezi glava 134.
287. Vezi glava 135; Vezi şi "Despre călugări" glavele: 116-126; 133-135; 219-256-258; 375; 410.
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besearicii, că cum nu poate numai un arhiereu să hirotonească pre alt arhiereu singur,
căce că e farădeleage, aşijcterea şi 1 preot maslo nu poate singur să facă, ce tocma
7 preoţi trebuie să fie, iar nu mai puţini; iar de să va tâmpla vreame să nu lie pre
număr tocma 7 preoţi, atunce trei tot să nu lipsească"288.
în sfârşit se mai aminteşte doar, în treacăt, de maslu în glava 161 unde este
vorba de soţia ereticului căreia nu i se poate primi darul la sfântul altar şi care nu
se poate împărtăşi decât numai la "sfârşenia vieţii lor; şi atuncea să facă maslo şi
alte slujbe - iar în vremea vieţii lor să le dai numai aghiasmă şi anaforă..."289.
Ierurgii, despre post. Pravila Mare aminteşte în primul rând de cea mâi
importantă slujbă a preotului şi anume despre Liturghia căreia îi stabileşte poziţia
principală în rândul slujbelor săvârşite de clerici, chiar înaintea oricăror Taine,
pcntrti că ea este considerată quintesenţa slujirii preoţeşti. "Liturghia nu să zice
numai jertva cea fără de sânge (prefacerea darurilor în trupul şi sângele Domnului
- sfânta împărtăşanie ce se face în cadrul Liturghiei), ce toată slujba besearicii,
adecă botejunea, blagoslovirea cununiei, vecernie, utrănea şi altele 1oate câte se
fac cu "Binecuvântat este Dumnezeul nostru" (binecuvântarea mică)290. Ea se
săvârşeşte numai de episcop, însoţit de cel puţin un preot şi un diacon (glava 51)
şi de către preot singur dar după o pregătire corespunzătoare care presupune absti
nenţă şi curăţie morală şi fizică (glavele 10, 41, 62, 66). Liturghia se săvârşeşte în
locaşul de cult sfinţit (glava 136) şi obligatoriu pe un antimis, căci "care preot va
sluji liturghie fără de antimis, acela să facă metanii 200, iară de va sluji în
besearică netârnosită fără de antimis să i se ia popia" (glava 64)291.
Despre post (reţinerea de la mâncare de dulce: carne, brânzeturi, ouă, grăsimi
vegetale). Aceasta se face în posturile rânduite, precum şi în toate miercurile şi
vinerile de peste an. "Post postim carele au postit Domnul Hristos, Sfântul şi
marele, carele se chiamă şi iaste păreasimile, cu curăţie şi pentru 4 noastră ertare
şi mâncăm odată în zi sec, după vecernie, şi legumi lără untdelemn; iar vin şi unt
delemn în toate sâmbetele şi duminecile Vom mânca, iară peaşte nicicum, fără
numai în zioa blagoveşteniilor, de-acia nicium. Că zice canonul 68 al sfinţilor
Apostoli şi porunceaşte: ori fiecare episcop, au preot, sau diacon sau ipodiacon
sau citeţ sau cântăreţ, ce nu va posti sfintele păreasemi şi toate miercurile şi vine
rile a tot anul, aceluia să i se ia darul şi să se scoată de în cinste ce iaste, iar de va
fi mirean, să se afurisească; fără numai de'va fi cineva bolnav... Cine va dezlega
mercurea sau vinerea acela răstigneaşte pe Hristos, că şi ovreaii, pentru miercuri
se-au vândut, iară vineri se-au răstignit. Dezleagă-sepostul miercurii şi al vinerii
când se tâmplă praznic domnesc şi al Precistei; şi de la Paşti până la petedesetniţă
şi la naşterea a lui Predetice (Proorocul, înaintemergătorul) şi la Isepnovenia
288. Este invocat textul din Iacob 5, 14.
289. Vezi glava 161. Vezi şi glava 160.
290. Vezi glava 27.
291. Sunt amintite slujbele obligatorii pregătitoare pentiu săvârşirea sfintei Liturghii (ceasurile,
vecernie, utrenie (glavele 72, ...), precum şi alte slujbe de binecuvântare şi sfinţire a oamenilor
(creştinilor) în diferite situaţii: Slujba sfeştaniei (glava 136); Slujba înmormântării - sunt prezentate şi
două cazuri în care preoţii nu pot săvârşi slujba înmormântării (sinucigaşi, gl. 250; incineraţi, gl. 378);
Despre parastase (gl. 158-163); sfinţirea fântânii (glava 379); molifte pentru lăuze (glava 382) etc.
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(tăierea capului) lui. Iară într-ale sfinţilor apostoli şi ale sfinţilor ierarşi şi ale
sfinţilor mucenici, nu se slobozeaşte în praznicele acestora a mânca peaşte.
Numai în zioa doci "întâi înscăunaţi" apostol Petr şi Pavel şi în cele 12 zile şi în
harţi când se înceape triodul şi în săptămâna brânzii, într-acestea săptămâni se
face râzdreaşenie iptrm isiune, dispensă, dezlegare) în toate. Iară călugării, şi lu
nile (lunea - zioa de luni) să păzească a tot anul... Dar ce ertăciune va fi călugă
rului deaca nu va prisosi postul lui mai mult decât al mireanilor"292.
Celelalte posturi: al Crăciunului, al sfinţilor apostoli (glava 384), al Sfintei
Născătoare de Dumnezeu (glava 385), înălţării sfintei Cinci (glava 386), Ajunul
Crăciunului şi al Bobotezei (glava 380), sunt prezentate în Pravilă, precum şi
dezlegare la peşte în ziua Bunei vestiri (Blagoveştenia) (glava 383), sau la untde
lemn, (în cazul femeii care naşte în postul mare, precum şi a celor bolnavi) (glava
382), căci "postul pentru smerenia trupului se-au făcut". (Dezlegare nu este la car
ne nici pentru cei bolnavi (Balsamon - canonul 68 apostolic).
In afara acestor zile, de post pentru toţi creştinii, Pravila aminteşte de post, rugă,
milostenie şi mătănii drept penitenţa canonul care îl dau duhovnicii, pentru avort (glava
374), pentru cel ce mănâncă mortăciune (glava 376), pentru curvie (glava 240), pentru
jurământ şi mărturie falsă (glava 372), pentru malahie (glava 329), pentru sodomie
(glava 332), pentru crimă (glavele 241, 335), pentru cuivie cu soacra (glava 238).
Despre eretici (zoslalvnici). în mai multe glave din Pravila cea Mare sunt
prezentate situaţii posibile în care se impun anumite oprelişti, în raporturile cu cei
de altă credinţă. *
Astfel, nu se primeşte darul soţiei ereticului şi nici nu se poate împărtăşi decât
pe patul de moarte. Numai atunci poate să primească Sfântul Maslu şi împărtăşania
cei de altă credinţă. în tot restul vieţii nu li se dă decât aghiasmă şi anaforă293.
"Pentru eresurile bărbatului poate muiarea să-ş despartă bărbatul nu numai cu
besearica, ce şi ea singură, fară de voia nemănui, poate să se despartă de dânsul;
şi mai vârtos de o va fi ispitit, sau de o va fi silit să se întoarcă dăspre credinţa ei cea
bună a pravoslaviei spre eresurile lui"294.
"Canonul 72 al sfântului săbor (de fapt canonul 32 Laodiceea) porunceşte că
de va lua bărbatul pravoslavnic muiare eretică, sau pravoslanica muiare să ia
bărbat eretic, atunce să se despartă. Iară de se va suferi partea ereticului să se în
toarcă de la eres, să se facă pravoslavnic, atunce să nu se despartă"295.
Hirotonia şi botezul ereticilor nu sunt valide. "Hirotonia ereticilor cliric nu
face, nici botezul lor pp cine botează nu face creştin"296. "...Arhiereul fară de dar
nu poate face popi, nice alt lucru arhieresc, căce că arhierie n-are. Drept aceea
dacă vreame ce n-are arhierie, preoţie nu poate da, iară de va hirotoni pe cineva
acela e nehirotonit şi liturghie să nu slujească, nice să facă nice o rănduială
preoţească, căci că iaste mirean ca şi mai nainte. Căce că arhiereul cel fara de dar
n-are să dea darul prea sfântului Duh celui ce-1 hirotoneaşte, pentru că se-au luat
292.
293.
294.
295.
296.

Vezi glava 381.
Vezi glava 161.
Vezi glava 182.
Vezi glava 232.
Vezi glava 115 şi Canonul 67 apostolic.
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de la dânsul căci au tăcut rău şi tărădeleage şi au rămas numai ca un călugăr prost.
Un om ce are un lucru, el şi dă, căce că are, dar de nu va avea, cum va da? Aşa să
socoteşti şi pentru arhiereul ce-i iaste luat darul"297.
în sfârşit mai amintim glava 152, prin care se condamnă preoţii care botează pe
necredincios sau primesc "jertfa ereticului sau a agareanului", precum şi pe cei
care acceptă tainele săvârşite de cei cărora li s-a luat darul preoţiei.
B. CHESTIUNI LITURGICE

1. Despre Sfânta Liturghie
înainte de a ne ocupa de elementele liturgice cuprinse în Pravila cea Mare, este
necesar să amintim câteva noţiuni importante care definesc domeniul Liturgicei,
disciplina care se ocupă cu studiul formelor şi rânduielilor de cult ortodox.
Mai întâi este necesar să precizăm că "prin cult înţelegem totalitatea actelor,
a formelor şi a rânduielilor întrebuinţate de Biserică, prin care ea cinsteşte pe
Dumnezeu şi pe^ sfinţi şi prin care, totodată, împărtăşeşte credincioşilor hanii sfinţitor al lui Dumnezeu".
Cultul se face cunoscut, se afirmă, prin diferite forme, rânduieli sau slujbe, la
care participă slujitori (săvârşitori) şi credincioşi. în cultul ortodox (în Biserica
Ortodoxă) slujba cea mai importantă este Sfânta Liturghie, prin care "noi înţele
gem,'în chip curent, serviciul divin în timpul căruia se face sfinţirea darurilor şi
împărtăşirea credincioşilor cu ele. Dar în Biserica creştină veche, cuvântul litur
ghie avea un înţeles mult mai larg..., el indica totalitatea actelor de cult ale ser
viciilor divine, precum şi administrarea lor, adică ceea ce înţelegem azi prin cult şi
prin slujirea sfinţitoare, în general"298.
Formele şi rânduielile de cult ale Bisericii Ortodoxe "poartă pecetea şi urmele
vieţii religioase a primilor creştini, ele se constituie într-ade.văr într-un monument
venerabil al tradiţiei creştine"299.
Pentru a continua precizările acestea preliminare referitoare la chestiunile
liturgice ce se găsesc în Pravila cea Mare mai este, de asemenea, important să
amintim "caracterul sacrificial şi ierarhic al cultului Bisericii Ortodoxe". El are cum am mai afirmat - în centrul său "Sfânta Liturghie - Jertfa Legii celei Noi, ce
se săvârşeşte prin mijlocirea ierarhiei bisericeşti, adică a slujitorilor sfinţiţi din
cele trei trepte ale clerului, moştenitori ai Sacerdoţiului cu care Mântuitorul a
investit pe Sfinţii Apostoli la Cina cea de Taină şi la Cincizecimi"300.
297. Vezi glava 115.
298. Vezi: Pr. prof. Dr. Petre Vintilescu, L iturghierul explicat , E.I.B.M.O., Bucureşti, 1998,
capitolul: "Dumnezeiasca Liturghie.comentată în oficiul şi în textul ei", p. 146 şi urm.
299. Pr. prof. dr. Ene Branişte, Liturgica generală, E.I.B.M. alB.O.R., 1993, p. 11.
Cultul se face cunoscut, se afirmă, prin diferite forme, rânduieli sau slujbe, la care participă slu
jitori (săvârşitori) şi credincioşi. în cultul ortodox (în Biserica Ortodoxă), slujba,cea mai importantă
este Sfânta Liturghie, prin care "noi înţelegem, în chip curent, serviciul divin în timpul căruia se face
sfinţirea darurilor şi împărtăşirea credincioşilor cu ele. Dar în Biserica creştină veche, cuvântul
liturghie avea un înţeles mult mai larg..., el indica totalitatea actelor de cult ale serviciilor divine, pre
cum şi administrarea lor. adică ceea ce înţelegem azi prin cult şi prin slujirea sfinţitoare, în general".
300. Ibidem, p. 77-78.
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Mai este, de asemenea, necesar să precizăm acum că evidenţierea ele
mentelor liturgice cuprinse în Pravila cea Mare s-a făcut şi în subcapitolul "ches
tiuni dogmatice", iar acum se continuă amintirea lor, cu referire expresă la "ches
tiuni liturgice". De asemenea nu vom mai reluă toate exemplele care demonstrau
temeiurile doctrinare ale practicii liturgice, ci ne vom opri doar asupra celor mai
importante, mai caracteristice care definesc rânduiala şi tipicul săvârşirii sfintelor
slujbe şi în primul rând a Sfintei Liturghii.
In cadrul Sfintei Liturghii se săvârşeşte Sfânta Euharistie,. Trupul şi Sângele
Domnului, care se dă creştinilor spre iertarea păcatelor şi viaţa de veci. Din cuprin
sul Pravilei celei Mari se poate constitui întregul tipic, ce cuprinde atât rânduiala
propriu-zisă a Sfintei Liturghii cu slujbele pregătitoare obligatorii, cu veşmintele şi
obiectele liturgice necesare, cât şi semnificaţiile şi importanţa deosebită ce i se
acurdă prin respectul ce-1 arată acestei slujbe de către clerici şi credincioşi. Căci
spune Pravila "Liturghia nu să zice numai jertva cea fără de sănge, ce toată slujba
besearicii, adecă botejunea, blagoslovirea cununiei, vecernie, utrănea şi altele toate
căte se fac cu "Binecuvântat este Dumnezeul nostru"301.
Cel care poate săvârşi această slujbă (arhiereul, preotul sau diaconul) trebuie
să aibă hirotonie validă302.
Preotul (slujitorul consacrat) se pregăteşte pentru săvârşirea ei, prin curăţenie
morală şi fizică303, şi foloseşte veşmintele specifice şi obiectele necesare pregă
tirii şi transformării darurilor în trupul şi sângele Domnului304. Foarte important
este, precizează Prayila, ca Sfânta Liturghie să se săvârşească în biserică târnosită şi
cu ântimis305.
"Agneţul se face trupul Domnului după glasul Mântuitorului: luaţi de mân
caţi, că acesta e trupul mieu; §\ beţi de întrânsul toţi, că acesta iaste săngele mieu,
al legii noao"306.
In timpul Sfintei Liturghii se săvârşeşte una dintre cele mai importante Taine,
sfinţirea darurilor (prescure-pâine şi vin) - transformarea lor în Trupul şi Sângele
Domnului: împărtăşania sau cuminecătura, pe care o iau toţi credincioşii pentru
iertarea păcatelor şi viaţa de veci. Importanţa acestei Sfintei Taine şi deci a Sfintei
Liturghii, în cadrul căreia se săvârşeşte Taina, se poate evidenţia prin numărul
mare de glave în care se arată cum, când şi care persoane se pot împărtăşi
(priceştui). Astfel, împărtăşania, cumenecătura sau "priceştuirea" se poate face
pentru toţi clericii şi credincioşii pregătiţi prin post şi viaţă curată, în cadrul sfintei
Liturghii, mai întâi, sau în caz de suferinţă, la domiciliul său, fiind foarte impor
tant ca tot cel ce crede, indiferent dacă a fost nedemn, din cauza unor păcate, să
nu moară neîmpărtăşit307.
301. Vezi glava 27.
302. Vezi glava 51.
303. Vezi glavcle 62-64.
304. Vezi glavele 59, 64.
305. Vezi glava 64.
306. Vezi glava 56 - Zlatoust, Corinteni.
307. Vezi glavele în care se arată interdicţiile şi recomandările pentru împărtăşania clerului şi
credincioşilor: 9, 56. 60. 68, 72, 73, 74, 86. 96. 97. 167, 168, 170. 205, 206. 208, 240, 241, 323, 330.
332,335,372,374.376...
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Preotul este răspunzător pentru orice neglijenţă în a administra sfânta Taină a
împărtăşaniei, mai ales în cazul acelora care mor neîmpărtăşiţi308. De asemenea el
este atenţionat şi sancţionat dacă nu se îngrijeşte de locaşul de cult (de biserică) de
cărţile de slujbă, de veşminte (de antimis, de odăjdii). "Iară care preot nu va purta
grijă dă besearica lui, ce o urgisi şi cu toată cinstea de nu o va curăţi şi de nu o va
mătura şi de nu va cinsti odejdiile, acela să se pedepsească cu lipsa dă preoţia lui"309.
Sunt prezentate iarăşi, atât necesitatea, cât şi valoarea Liturghiei pentru cei
adormiţi. Astfel, preotul din vina căruia a murit cineva neîmpărtăşit, are drept canon
săvârşirea, pentru cel adormit, a "doao zeci şi patru liturghii"310. Pentru cei adormiţi
întru Domnul "liturghiile şi milosteniile iartă păcatele". "Pentru aceasta marele
Dionisie (Areopagitul) au descoperit că de vor. ii mici păcatele omului ce să zice ale
mortului, atunci el ia în folosinţă pentru liturghii şi rugi milostenie carele se fac pen
tru dânsul, adecă-1 iartă, iară de vor fi greale păcatele şi mari, atunce nu se iartă, că
au închis Dumnezeu poarta raiului dă dânsul şi nu-i e de folos de acealea"311.
în sfârşit, mai reţinem din recomandările Pravilei în cazurile în care s-au vărsat
sfintele daruri (glava 164) sau "de se va tâmpla să se strice cinstitele darure, atât cât
nu poate popa să le potrivească, acelea sfinte nice să le arză, nice să le arunce în apă,
ce să bage vin dulce într-însele şi să le potrivească" (să le consume) (glava 165).
De asemenea, mai precizăm că în Pravila Mare se aminteşte de "anaforă" - pâinea
ce se sfinţeşte şi pe care "o iau creştinii în loc de dumnezăiasca priceştenie", "de în
mâna preotului întru sfinţie şi blagoslovenie". "Anafora se-au făcut să se dea într-acesta chip, pentru că mai nainte vreame să priceştuia oamenii făcătoarelor de viaţă taini
des, iar acum se-au depărtat taina aceiia şi să priceştuesc odată într-un an"312.

2. Săvârşirea Tainelor, ierurgiilor, slujbelor
în afară de Sfânta Liturghie, preotul mai săvârşeşte în biserică şi alte slujbe
pentru viaţa credincioşilor. în ordinea importanţei lor, Pravila Mare aminteşte de
celelalte cinci Taine pe care le poate săvârşi preotul: Botez, Mirungere, Nunta,
Spovedania şi M a slir13, precum şi de cele 7 laude: J ) Cântăreţ I - polunojniţa;
2) Utrănea cu ceasul întâi; 3) Ceasul al treilea; 4) Ceasul al şaselea; 5) Ceasul al
noulea; 6) Vecernia şi 7) Pavecerniţa. Pravila arată, pe larg aici, semnificaţiile
tuturor acestor laude, precizând la sfârşit că "datoriu iaste tot creştinul să le zică
şi preot şi mirean; iară dumnezăiasca liturghie alt niminea nu poate să-i slujească
fără numai arhiereul şi preotul"314.
Despre Botez (Botejune). Pravila Mare oferă toate elementele privind
rânduiala săvârşirii corecte a Tainei Sfântului Botez, precum şi semnificaţiile
fiecărui gest ritual. "Când botezi copilul, trebuie să aibă scălclătoare sau alt vas
deosebi şi cu trei lumânări aprinse în chipul Sfintelor Troiţe. De-acia când vei să
‘308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.

Vezi
Vezi
Vezi
Vezi
Vezi
Vezi
Vezi

glava
glava
glava
glava
glava
glava
glava

167.
64.
167.
158.
166.
137.
72.
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bagi untul (untdelemn) în scăldătoare, cum spune la tocmeala slujbei, atunci ia tu
preote, de în untul carele iaste în vas, cu trei deagete şi unge copilul cruciş. Atunce
să ia şi naşul de în unt şi să ungă copilul pre toate mădularele, cum iaste tocmeala
tipicului. De-acia deaca-1 va unge el, ia-1 tu preote, aşa cum.iaste gol şi stai drept
căutând spre răsărit şi tu şi copilul şi botezi în trei afundături făcând semnul
crucii, zicând aşa: botează-se robul lui Dumnezeu (N) întru numele Tatălui, amin.
Şi-l pogori în scăldătoare şi-l afunzi, adeca-1 afunzi de tot. Iată, aşa e afundarea
de întâi. De-acia iară stai puţinei drept ridicând şi copilul, de-acia iară-1 pogori a
doa oară în apă şi-l uzi aşijderea zicând: şi al Fiului, amin. Iată aşa e şi a doa
afundare. Şi de-acia iară te ridici de stai drept şi-l pogori a treia oară de-1 afunzi
aşijderea zicând: şi al Sfanţului Duh, amin. Iată aşa e şi a treia afundare. De-acia-1
iai de în scăldătură şi-l dai naşului, şi zici molitvele şi faci toată slujba cum te
învaţă rândul (rânduiala) şi tocmeala tipicului, şi dai otpustul"315.
Semnificaţiile rânduielii şi gesturilor pe care le face preotul săvârşitor, pre
cum şi a cuvintelor pe care le rosteşte în timpul Botezului sunt prezentate în
glavele următoare, astfel: glava 142 - afundarea în numele Sfintei Treimi ("Că besearica au luat a se închina unui fară de înceapere, Tatălui, pentru nevinuială, şi
unui Fiu pentru nespusa naştere, şi unui Mângâietoriu, Duhul Sfânt"), dar şi în
glavele 146 şi 147 ("Botezămu-ne întru numele Tatălui, pentru că Sfinţia Sa iaste
începătura tuturor, într-al Fiului, pentru că este tocmitoriu zidirilor, întru Sfântul
Duh, pentru că iaste obârşitoriu tuturor, adecă obârseaşte şi împle toate" ("Iară
pentru trei afundări într-apa scăldătoarei şi trei scoateri arată îngroparea şi învie
rea Domnului cea de a treia zi; pentru că cum fii Domnul întru inema pământului
trei zile şi trei nopţi, adecă în mormânt, aşa se închiupesc şi cei botezaţi, pentru
trei afundări şi scoateri ceale trei zile şi trei nopţi de în groapa Domnului"316).
Glava 143 - orientarea cu faţa spre răsărit în timpul Botezului ("Copilul, cându-1
botezi, trebuie să caute cu faţa cătră răsărit, în chipul Domnului Dumnezeului şi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci când se răstigni, spre răsărit căuta, iară nu
spre apus, şi spre răsărit noi creştinii ne închinăm, şi raiul spre răsărit se-au sădit.
De'ce când vor să zică blăstfcmul şi lepădările la copil, spre apus să stea şi să le
zică, ca un loc ce iaste întunecat şi groaznic şi, deacă vreame ce apune soarele, la
apus întunearec închipuiaşte, că dentr-acolo iase întunearecul. Iară răsăritul lu
mină închipuiaşte, pentru că de la răsărit iase lumina, adecă soarele strălucează şi
luminează toată lumea; pentr-aceaia răsăritul se chiamă lumină"). în legătură cu
întoarcerea feţei copilului ce se botează către apus şi apoi spre răsărit, glava 145
arată amănunţit gesturile ce se fac, precum şi ce semnificaţii au aceste gesturi.
.("Iară întoarcerea carea întorc copilul spre apus ca să vază acea parte a apusului,
şi-i sunt mâinile în jos când se leapădă de satana, atunce arată şi cu copilul şi cu
goni rea mâinilor cum se dăsparte şi goneşte pre satana de la dânsul. De-acia
atunce întorcându-se spre răsărit şi-ş ridică mâinile în sus, arată adevărat că cela ce
va să ia sfântul Botez, trebuie să gonească de la dânsul răotatea cea întunecată,
adecă păcatul. Şi aşa cu starea carea stă naintea dumnezăeştii lumini, carea
închipuiaşte întoarcerea şi starea cătră răsărit, că se face moştnean curat dum315. Vezi glava 141.
316. Vezi glavele 142-143.
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nezăeştii lumini şi se face cu totul luminat. însă una căce au venit întru adeverita
lumină a priceaperii lui Dumnezeu, adecă la dătătoriul de lumină Hristos, iară a
doa că se desparte de păcate şi vine dă se face unul cu cuvântătoarele oi ale sfin
tei turme a lui Hristos şi Dumnezăul nostru"). în sfârşit tot în legătură cu rânduiala şi
semnificaţia celorlalte elemente: veştminte şi gesturi pe care le face, în continua
re, preotul-săvârşitorul Botezului, Pravila prezintă în glava 148 - tunderea, scute
cele noi cu semnul crucii şi celelalte. ("Crucile care pun la cocon (copil mic)
închipuesc răstignirea şi pogorârea, adecă legarea patimilor trupeşti şi ale lucru
rilor lui, ca să omorâm mădularele pre pământ şi să îmblăni întru deşartă viaţă.
Iară tunderea carea tund pre cel botezat, aceaia semnează că se tocmeaşte şi se socoteaşte cel botezat întru cuvântătoarea turmă a lui Hristos, şi-l tunde în cap cruciş
ca şi oaia când o semnează stăpânul ca să se cunoască că oaia aceaia iaste a turmei
lui Hristos, iară nu a altuicuiva. Iară scutecele carele se îmbracă de sunt albe şi
noaă, aeealea închipuesc cum cela ce se botează se îmbracă cu noul om, adecă cu
Hristos cel înnoit pre chipul celui ce l-au zidit, după Scriptură, cum şi scrie")317.
Pravila cea Mare mai precizează că Botezul este unul, după cum spun canoanele
82 Trulan şi 72 Cartagina: "un botez ne-am învăţat a şti, după cum mărturiseaşte
dumnezeescul simbol a (1) credinţei,.adecă: "Cred într-unul Dumnezeu" şi pentru
acea dumneză iască bote june grăiaşte Domnul: ori fiecine carele nu se va naşte de
în apă şi cu duhul, acela nu va intra'întru împărăţia cerurilor"318.
Despre Mirungere (Unsoarea, Sfântul Unt). în legătură cu a doua Taină ce se
administrează imediat după Taina Sfântului Botez, Pravila Mare oferă, de aseme
nea, mai multe elemente privind modul cum se desfăşoară această rânduială, pre
cum şi semnificaţiile ei. Astfel, glavele 146 şi 149, care ne prezintă taina Mirungerii, spun: "Botezaţii se ung cu sfântul şi marele mir pe trupul gol, iară cu duhul
sufletul să sfinţeaşte. Şi întâi se unge la frunte pentru izbăvirea ruşinii călcării lui
A,dam şi ca să vază slava Domnului cu faţa descoperită, cum scrie. După aceaia
se unge cu sfântul mir la urechi, ca să auză sufleteaşte dumnezăeştile.şi sfintele
taini şi dumnezăeştile cuvinte. De-acia la nări, ca să mirosească cel botezat dumnezăescul mir, mirosenia lui Hristos şi el a doua oară se naşte. De-acia pre piept,
ca îmbrăcându-se în platoşa dreptăţii, să se bată vârtos şi să stea împotriva vrăj
maşului nostru, diavol nevăzut* carele se bate cu noi"319. Invocând canonul 48
Laodiceea, care porunceşte să ungă pre cei botezaţi cu Sfântul şi Marele Mir,
Pravila spune: "căce şi acesta se face cu rugă şi să sfinţeaşte cu chemarea-Sfanţu
lui Duh. Şi pre cei câţi-i ungi şi-i sfinţeşti, faci-i moştneani sfântului Botez.
Sfântul Mir are chipul ca şi peceatea împăratului, de vor pecetlui cu dânsa, nice un
om nu îndrăzneaşte să meargă să se apropie acolo, pentru că cunosc că iaste
împărătesc cel pecetluit de împărăteasca peceate. într-acesta chip ştiu şi duhurile
ceale viclene pre cel uns cu marele mir şi să depărtează de dânsul. Deci, cându-1
ungi cu sfântul mir zici: Peceatea darului Sfatului Duh, amin"320.
317.
318.
319.
320.

Vezi
Vezi
Vezi
Vezi

glava
glava
glava
glava

127.
150.
146.
149.
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Menţionăm aici că Pravila cea Mafe conţine îndrumări şi o rânduială precisă
pentru administrarea Tainei Mirungerii şi pentru cei care s-au lepădat de credinţă
şi "se întorc cu tot sufletul la sfânta besearică întru pocanie şi ispovedanie1*.
lată cum se prezintă rânduiala reprimirii celor ce s-au lepădat de dreapta credinţă:
Mai întâi, spune Pravila cea Mare, "să-i cetească molitve de înşelăciune şi de
curăţie în şapte zile, iar în a opta zi să se speale şi să .se ungă cu Sfanţul Mir, ca şi la
cei ce să botează şi atunci să-l îmbrace în haine noaă şi aşa să se pricestuiască"321.
Pravila oferă, la sfârşitul glavei 323, cele două rugăciuni (molitve) care se citesc
în cadrul acestei rânduieli. Textul în limba slavonă, în ediţia originală din 1652, este
prezentat şi în traducere românească în ediţia jubiliară clin 1962. Redăm, mai întâi,
partea finală a primei rugăciuni: "Şi ne rugăm Ţie, Doamne Dumnezeul nostru, câte
am greşit înaintea Ta, ca purtători de trup şi în lume petrecând şi împovăraţi de boli, cu
cuvântul, cu fapta ori cu gândul, însuţi ca un bun şi de oameni iubitor şi stăpân
milostiv, uşurează, lasă, nu băga în seamă şi iartă greşealele noastre şi nu socoti şi
nici nu intra cu robul tău în judecată, căci nu.se va îndreptăţi în faţa 7a nici unul din
tre cei vii. Căci tu eşti singur fară păcat şi primeşti pe cei care se pocăiesc şi ţie slavă
îţi înălţăm Tatălui şi Fiului şi Sfanţului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor".
Iată, în continuare, şi din conţinutul rugăciunii a doua pe care o cuprinde
Pravila cea Mare, pentru cei ce se întorc lâ dreapta credinţă: "Stăpâne Doamne
Dumnezeul nostru... ascultă şi acum pre cel ce cu nevrednicie se roagă Ţie pentru
slobozirea robului Tău de faţă şi arată mila Ta asupra lui; mântuieşte pre cei care
nădăjduiesc pentru Tine. Căci Tu, Doamne, ai spus prin gurile proorocilor
purtători de Dumnezeu: întoarceţi-vă către Mine şi Mă voi întoarce către voi. Căci nu
vrei-moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu; căci însuţi iubitorule de
oameni şi acest rob al Tău care s-a întors din calea rătăcirii şi cere de la Tine ier-,
tare, nu te lepăda, ci îngrijeşte-1 întru milă şi cheamă-1 întru îndurare. Căci Tu.eşti
Dumnezeul celor ce se pocăiesc şi spre Tine ne întoarcem, Mântuitorule, şi Ţie
slavă îţi înălţăm, dimpreună cu Tatăl Tău fară de început şi cu prea Sfântul şi
bunul de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin"322.’
Taina Mărturisirii (Spovedania). Episcopul poate ierta păcatele celor ce se
pocăiesc, căci el prin hirotonie a luat puterea de la Dumnezeu de "a lega şi a dez
lega păcatele oamenilor". Preotul, însă, fară ştirea episcopului nu poate să dea
iertare de păcate celor ce se spovedesc, spune canonul 43 Cartagina. El primeşte
acest drept de a săvârşi taina Spovedaniei numai printr-o hirotesie care o primeşte
mai târziu. Preotul, spune Pravila Mare, primeşte atunci o "carte de duhovnicie"
numită "daltirie", în glava 315,semn că are dreptul să săvârşească taina Spoveda
niei. Iată conţinutul acestui act de duhovnicie prezentat în glava 404: "Smerenia
noastră, dă-se ţie cucernicului (N) slujba duhovniciei părintească, de care lucru ţi se
cade sa priimeşti gândurile şi lucrurile şi tot feliul de patime ale celora ce vor veni
cătră tine la ispovedanie şi să tocmeşti pocaania a bogatelor păcate, căruia, după
cumu-i v^d Ii putearea şi şpăşenia lor, să legi ceale ce să cade a lega şi să dăzlegi
cealea ce să cade a dăzlega"^23.
321. Vezi glava 323.
322. Vezi glava 323, *
323. Vezi glavele 404 şi 318.
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Importanţa deosebită care se acordă tainai Spovedaniei se poate constata din
conţinutul "cărţii de mărturia duhovnicului pentru cela ce va putea Ji harnic dă
.preoţie", pe care - conform Pravilei
o semnează duhovnicul candidatului 1h
preoţie şi în care se spune: MCade-se celor ce vor să slujească sfintelor şi dumnezeeştilor taini şi vor să li se dea în mână slujba puterilor îngereşti, ca nişte chezăşi
ce sunt lui Dumnezeu, deaca vreame ce pentru noi Dumnezeu fără de păcate se-au
făcut om, şi acea înfricoşată jertvă fără de sânge şi slujbă a înfricoşatelor taini dat-au
noao oamenilor, carea o facem întru pomenirea şi slavoslovia acelui trup şi sânge
al stăpânului. Pentr-aceaia şi de propoveduitorii de Dumnezeu apostolii şi de
purtătorii de Dumnezeu părinţi, ni s-au poruncit ca ceia ce li se tâmplă să se înalţe
la acea închizăşuire şi rânduială să nu se sue fără iscodire; ce carele va vrea să fie
preot să fie curat şi cu toată cinstea podob.it. De întru care şi acest fiu duhovnicesc
al mieu (N)... venit-au către mine, duhovnicul lui (N)... cerşind a lua mărturie de
la mine ca să ia marea rânduială a preoţiei. Dece eu pusu-l-am naintea icoanei a
stăpânului Hristos şi a Sfintei Evanghelii şi am iscodit pre dânsul de ceale ce au
făcut de în copilărie şi n-am aflat nemica întru dânsul de ceale ce opresc a intra în
spiţă sau în rânduială ca aceasta. Drept aceaia mărturisesc pre dânsul ca un
destoinic preoţiei pre fiul meu de duhovnicie (N) şi iscălesc cu a mea mână, eu,
tatăl, duhovnicul lui (N)"324.
La rândul său preotul, după ce - prin hirotesie - a primit de la arhiereu*
duhovnicia "va iscodi, la scaunul mărturisirii, lucrurile sufleteşti care sunt ascunse
şi nearătate şi întru suflet şi întru inemă se află", pentru a îndrepta, prin epitimii
(canoane)" pe cei ce greşesc şi a-i dezlega şi a le da iertare pentru greşelile mai
mici şi a le îngădui să se împărtăşească32-, folosind cu chibzuinţă "acrivia".şi
"iconomia". "Şi oricarele de întru cei sfinţiţi, arhiereu sau preot carele nu va
primi... pre cela ce se întoarce de în păcat, ce-1 va goni, aceluia să i se ia darul că
scârbeaşte pre Hristos, carele au zis: Bucurie mare se face la ceriure pentru un pă
cătos ce să pocăiaşte. Şi pentru spăşenia păcătoşilor se-au pogorât de în ceriure şi
se-au întrupat; şi nice un păcat nu iaste carele să poată birui milosârdia carea are
Dumnezeu asupra oamenilor"326.
Iată cum prezintă Pravila Mare, la glava 327, modul cum trebuie să se
desfăşoare spovedania:
"Duhovnicul trebuie să aibă loc cinstit şi sfânt, întru carele va să ispovedească
oamenii şi să ia pre cela ce va să i se ispovedească cu curată faţă şi lină şi blândă şi
ca dumnezăiască frică, iară nu cu vreo faţă mâhnită, sau îngreoială, sau cu chip
rău, ce cu bucurie^multă să meargă cu cela ce va să i se ispovedească la acel sfânt
loc, cum trebuie iscusiţilor duhovnici să facă. Câiid va duhovnicul să ispove
dească pre vreun om, aceaste cuvinte trebuie să zică către dânsul: Caută bine, fătul
mieu, că Hristos stă deasupra ta, aşteptându-ţi ispovedania. Şi să nu-ţi fie ruşine
sau să te temi de mine, să ascunzi ceva de în păcate carele ai făcut, ce cu îndrăznire şi de întru tot sufletul şi inema să le spui, ca să iai ertăciune şi blagoslovenie
de la Domnul nostru Iisus Hristos. Iară de vei ascunde ceva de într-însele, atunce
324. Vezi glava 402.
325. Vezi glavele 317-327.
326. Vezi glava 317.
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tu vei să aibi păcat îndoit. Ce te păzeaşte deaca vreame ce-ai venit la vraci să te
tămădueşti, să nu te duci netămăduit, fară vindecare, şi va să-ţi fie păcat ţie, iară
nu mie. Şi aşa-1 întreabă una şi alta, întâi de va fi făcut vreunul de în ceale 7 păcate
de moarte..."327.
Taina Nunţii (nunta de întâi, nunta cea dă pre leage, nunta blagoslovită).
"Nunta^ iaste împreunarea bărbatului şi a muerii, adecă amestecare, sau ameste
care şi moştenire întru toată viaţa lor şi omului celui drept apropieare de Dum
nezeu"328. "încă se mai chiamă însurarea căce că se împreună şi se fac amândoi
un^nip, după cum a zis Domnul nosfru Iisus Hristos, cu molitve (rugăciune) şi cu
cununie pre leage de la preot"329.
.
Pravila arată, în mod amănunţit, cum trebuie să se facă "însurarea ca să fie
taina pre leage şi sfântă". "întâi să fie slobod despre toate rudeniile". "A doa, să
se păzească cum se cade de vârstă, să nu fie bărbatul bătrân şi muiarea tânără, nici
muiarea bătrână şi bărbatul tânăr, ce să fie amândoaă părţile deopotrivă de ani;
iară de va întreace o parte mai mare, adecă a bărbatului, attmci iaste bine..."
(vârsta minimă - 14 bărbatul şi 12 ani muiarea).
Pravila Mare mai aminteşte de logodnă, pe care o consideră un fel de arvună
asemenea nunţii ce urmează ("se chiamă acea logodnă şi acea fagăduială ca o
nuntă deplină")330. "Logodnele care se fac în vreamea care am zis mai sus (14 ani
pentru bărbat şi 12 ani pentru femeie) acealea nu se strică deaca se fac cu soco
tinţă, nice la tocmirea zeastrelor se mai scrie socotinţă de-acia înainte. Iară însă
logodna de la acea socotire n-are puteare de acolo, ce are de la sfintele molitve şi
de la ruga lui Dumnezeu, pentr-aceaia sunt nedespărţiţi şi nedăzlegaţi; numai ce să
dăspart carii să află cu vină întru fară leage. Că cum să dăspart nuntele pentru vi
nele l.or, aşa şi logodnele"331.
Biserica consideră "Nunta cea dentâi" singura nuntă "pre leage"332. "Cinstitul
bogoslov (teolog) şi marele Grigorie zice că nunta cea de întâi iaste leage, a doa
iaste ertare, a treia călcare de leage"333. Dacă nunta a doua şi a treia sunt îngă
duite, prin pogorământ, nunta a patra este considerată cu totul de neacceptaţ,
străină de "traiul creştinilor". "Nuntele carele se fac mai multe de trei, acealea
nunte nu se chiamă, pentru că sunt ca dobitoacele şi fară de leage şi spurcaţi şi
afară de în rândul creştinilor. Iară copiii cării vor naşte de într-a patra nuntă,
poruncesc dumnezăieştile pravile să nu se chiaine. adevăraţi ţâţânilor săi, nice să-l
moştenească"334.
327. Vezi glava 327.
328. Vezi glava 203.
.
329. Vezi glava 198.
330. Vezi glava 172.
331. Vezi glava 172. Vezi şi galvele 173-178.
332. Vezi glava 203.
333. Vezi glava 205.
334. Vezi glava 206 - Marele Vasilie. (Pravila Mare, în glava 207 numeşte pe copiii rezultaţi
din căsătoriile blagoslovite drept copii "adevăraţi", iar pe cei din însoţiri neblagoslovite îi numeşte
"hireşi", "copii" sau "întunecaţi".
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Trebuie să reamintim că doar nunta întâi se blagosloveşte ca o taină, în care
tipicul se desfăşoară obşinuit după tradiţie. Celelalte două nunţi (a doua şi a treia),
precum şi logodna beneficiază doar de o "molitvă" (rugăciune) ceea ce însem
nează că pot fi considerate doar ierurgii. Taina Sfântului Maslu (Maslo). Despre taina sfanţului Maslu aflăm doar 3-4
menţiuni în "îndreptarea legii". Pe acestea le-am amintit în subcapitolul ce
cuprinde "Chestiunile dogmatice" desprinse din Pravila cea Mare.
Amintim că în glava 137 este amintit maslul ca a şaptea taină a Bisericii, iar
în glava 66 se atrage atenţia că maslul nu poate fi săvârşit de un singur preot.
"Drept aceaia trebuie să păzim cu deadinsul şi cu frică leagea şi tocmealele
besearicii; că cum nu poate numai un arhiereu să hirotonească pe alt arhiereu sin
gur..., aşijderea şi un preot maslo nu poate singur să facă, ce tocma 7 preoţi trebuie
să fie, iară nu mai puţini; iară de să va tâmpla vreame să nu fie pre număr tocma
7 preoţi, atunce trei tot să nu lipsească335.
A treia menţiune referitoare la maslu se găseşte în glava 160, fară însă să se
folosească cuvântul consacrat acestei Taine (Maslu). în acest loc se aminteşte la
textul din epistola Sf. Iacov cap. 5, versetul 14 (nu 57 cum greşit este scris mar
ginal la această glavă), "de va bolnăvi vreun om, zice, atunce să chemaţi preoţii
besearicilor care au îndrăznire la Dumnezeu pentru rugăciunile preoţilor lui va da
sănătate bolnavului şi-l va scula de în boală. Şi'de ya avea şi păcate omul, pentru
ruga şi rugarea preotului le va ierta Dumnezeu..."336.
Ierurgiile
în afara celor 7 laude despre care mai înainte, am amintit deja, în biserică (în
locaşul de cult) se mai săvârşesc şi alte slujbe pe care le aminteşte Pravila cea
Mare. Cele mai des întâlnite în textul Pravilei celei Mari, sunt slujbele de înmor
mântare şi de pomenire (parastase) pentru cei adormiţi337, precum şi cele de
sfinţire a bisericii.(glava 136), de sfinţire a unei fântâni în care a căzut o mortă
ciune (glava 379), şi desigur molitve pentru lăuze şi moaşe (glava 377).
în legătură cu "liturghiile" şi "pomeanele" pentru morţi de trei, nouă şi patruze
ci de zile, când "îngerul merge cu sufletul celui decedat" pentru a-1 aduce în faţa lui
Dumnezeu, Pravila cea Mare precizează: "Iară de pomeane, să ştiţi când se opresc a nu
să face: întâi la ceale 12 zile, în săptămâna cea den întâi din Postul Mare (de fapt de
la începutul perioadei Triodului la Duminica Vameşului şi Fariseului), în Săptămâna
cea mare, în săptămâna de după Paşti şi în duminicile "piatidesetniţii" şi pre la
praznicele ceale mari pomeane iar nu să fac, adecă colive cu "sfinte Dumnezeule"
(ectenii) şi veşnică pomenire carele se fac pentru cei morţi. "Iară de-acia preste an
se pomenesc creştinii când li-e ,voia. Iară a se pomeni în taină cei morţi la sfântul
pomeanic, de aceaia nu se opresc nici în ziua de Paşti"338.
335.
336.
337.
338.

Vezi
Vezi
Vezi
Vezi

glavele 66 şi 137.
glava 160. Vezi şi glava 161.
glavele 250, 378, 158-163.
glava 162 - Nichifor Ţarigrădeanul.
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Despre o altă ierurgie ce trebuie să o săvârşească preotul aminteşte Pravila
cea Mare în glava 136. Este vorba de sfeştenia care se face pentru biserica în care
timp de 40 zile nu s-a săvârşit Sfânta Liturghie339.
Pravila atrage atenţia că pentru sinucigaşi nu se face nici slujbă şi nici
pomeni. "Carele-ş va face moarte de voe, pre acela să nu-1 slujească, nice să-l po
menească, căce că s-au dat de voe sufletul Satanei ca şi Iuda IscarioL Iară de-ş va
li eşit afară de minte acela ce au luat acea moarte, atunce să se slujească şi să se
pomenească, cum zice prea Sfântul Timothei Alexandrinul. Iar de să va fi omorât
de împuţinarea sufletului său, adecă de frică sau de scârbă, sau de băsăul oame
nilor (mânia oarbă), sau într-alt chip se-au omorât, acela să nu se slujească, nice
să se facă rugă pentru dânsul sau prinos"340.
La glava 377 se aminteşte de molitva de 40 zile pentru femeia care a născut,
precum şi de cea de la 8 zile pentru moaşa care a luat parte la naşterea copilului.
Glava 378 care este intitulată "Pentru mortul de se va afla strigoiu sau vârco
lac", recomandă să citească "paraclisul Preciştii"’şi să se facă o "sfiştenie mică" şi
parastas şi "pomenă cu colivă" şi să se facă "acele ce să zice molitve ceale dă
blăstem ale Botezului să le ceteşti pre aceale oase. Atunce, cu o sfişteniia cea mică
care ai făcut să stropeşti oamenii care se vor tâmpla şi acolo, şi mai mult să o verşi pe
trupul acela; şi cu darul lui Hristos să fugă dracul de acolo"341.
In sfârşit, în glava 379, se recomandă sfinţirea şi stropirea cu aghiasmă mare
(de la Bobotează) a vasului sau fântânii în care a căzut o mortăciune. (Bineînţeles,
înainte de sfinţire se recomandă golirea şi curăţirea vasului sau a fântânii)342. *

3. Despre locaşul de cult, cărţi de cult,
veşminte şi alte obiecte de cult (liturgice)
în privinţa îngrijirii bisericii (locaşul (ie cult) precum şi a păstrării obiectelor
de cult şi a veşmintelor pe care le folosesc slujitorii în timpul săvârşirii slujbelor se
fac mai multe menţiuni în Pravila cea Mare.
Aşa de pildă, glava 139, invocând canoanele: 72 sinodul VI ecumenic şi 28
Laodiceea, arată că se interzice organizarea meselor în biserică şi a cârciumelor
în cuilea bisericii "să fie afurisiţi câţi aştern haine pre în besearici şi fac mease,
băuturi şi mâncări înlăuntru; că în tot locul unde se cântă şi se slăveşte Dumnezeu
şi se slujaşte preasfântul trup al Domnului, acela se chiamă că iaste închinat loc
Sfinţiei Sale, carele iaste beserica şi băuturi şi mâncări într-însa nu se fac, ce
numai psalmi, cântări, slavoslovii, vecernii, litii adecă rugi, utrini, liturghii şi cân
tări necurmate şi neîncetate"... "Nici pre în sfintele grădini să nu se facă cârciumă
- adecă curţile besearicilor, grădinile, casele, cămările şi toată curtea unde iaste
îngrădită sau zidită şi' aceastea sunt întrânsele înlăuntru. Şi acesta canon nu
opreşte numai cârciuma să nu se facă acolo, ce încă nice altă negoţătorie..."343.
339.
340.
341.
342.
343.

Vezi glava 136 - Ghennan Ţarigrădeanul.
Vezi glava 250 - A Postinicului.
Vezi glava 377 - Caută de vezi.
Glava 379 - Nichifor Ţarigrădeanul.
Vezi glava 139.
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în glava 406 se arată care este formula liturgică de "înfîgerea crucii" pe locul
marcat unei biserici, loc ce devine sfânt prin acest act. Tot în glava 406 este arătată
şi formula de sfinţire a antimisului, numit "jertăvnicul dumnezăiesc şi sfânt, prespre
carele să obârşesc dumnezăieştile slujbe"344. Amintim că glava 64 precizează că
preotul nu poate "sluji liturghie tară antimis" şi nici în "biserică netârnosită".
"Iară care preot nu va purta grijă dă besearica lui, ce o va urgisi .şi cu toată
cinstea de nu o va curaţi şi de nu o va mătura şi de nu va cinsti odăjdiile, acela să
se pedepsească cu lipsa dă preoţia lui"345.
în glavele 116 şi 117 se precizează că orice zidire de biserică şi de mănăstire
se face cu aprobarea episcopului (‘"arhiereul ţine pre pământ locul lui Dumne
zeu"), cel care face şi "molitva la'temelie" şi de asemenea ca atât locul, cât şi tot
ceea ce a fost dăruit şi destinat bisericii rămân ale bisericii, "trebuie să stea nemiş
cate şi nesupărate în vecie; pre socotinţă şi pre judecată să le ţie mănăstirile şi besearecile, măcar de ar trece şi ani mulţi şi vremi"346.
Vrând să arate respectul pentru locaşul de cult sfinţit, moment în care se aşază
moaşte ale mucenicilor care au primit ungere cu Sfântul Mir, Pravila cea Mare
atrage atenţia că "în lăuntru în besearica târnosită să nu îndrăznească cineva a îngruparea trupure de om"347.
în privinţa căiţilor de cult, a veşmintelor, a sfintelor vase şi a icoaiielor, precum
şi a tuturor obiectelor ce se află în biserică şi care au fost sfinţite odată cu locaşul de
cult sau în mod special, în anumite momente, despre toate amintesc multe glave din
Pravila cea Mare. Astfel, despre "odăjdiile arhiereşti" şi despre alte lucruri sfinţite,
precum şi despre semnificaţiile acestora, amintesc glavele 52, 53, 59 şi altele348.
C. CHESTIUNI DE DREPT CANONIC

* 1. Despre drept şi dreptate,
despre lege şi canoane (pravile)
Pentru a defini cuvintele pe care le folosim în demersul nostru, pentru a expli
ca legătura ontologică între ansamblul vieţii religioase (bisericeşti) şi aceste mo
numente ale vechiului drept românesc (pravilele) este necesar să ne referim la cu
noştinţele de .bază ale dreptului bisericesc.
în mod curent în limba noastră se folosesc pentru exprimarea noţiunii de
drept trei cuvinte şi anume: dreptul dreptatea şi legea. Toate au acelaşi înţeles ge
neric de drept.
Primul, dreptul exprimând noţiunea de drept în sens de putere sau de valoare
superioară, ori în sensul mai concret al unei îndreptăţiri ce-i revine cuiva.
344.
345.
346.
347.
348.

Vezi
Vezi
Vezi
Vezi
Vezi

glava 406.
glava 64 - Săbonil de la Nichea.
glavele 116-117.
glava 138.
şi glavele 56, 64, 102.

.
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Al doilea, dreptatea are înţelesul de stare creată prin aplicarea dreptului,
adică de stare prin care se stabileşte dreptul cuiva sau prin care se înlătură o
nedreptate.
Iar al treilea înţeles, adică în cel exprimat prin cuvântul lege, dreptul este
înfăţişat într-un chip mai concret, ca materializat în lege sau ca înveşmântat în
forma ei349.
în înţelesul cel mai simplu, cuvântul drept sugerează "conformitatea cu linia
dreaptă", o conformitate însă, care nu se referă la însuşirile unor lucruri materiale,
ci la însuşirile unor fapte omeneşti. "Aceste fapte sunt măsurate ca un instrument
sau ca un criteriu care este corespunzător liniei drepte şi prin care se apreciază recti
tudinea sau dreptatea unei fapte, iar lipsa acestei însuşiri este numită strâmbătate
sau nedreptate"350. Dar cuvântului drept i se mai atribuie şi un înţeles religios, bi
sericesc; în acest sens "noţiunea de drept se acoperă cu aceea de sfânt sau cu aceea
de mântuit, mântuirea însăşi fiind numită îndreptare"^5 [. Realizarea dreptăţii este
un imperativ superior, transcendent, ancorat în valori superioare dreptului propriu-zis, "adică în valoarea numită bine, ca şi în aceea de adevăr şi în aceea religi
oasă numită sfinţenie, încât, cu raportarea la acestea, dreptul apare într-o situaţie
dependentă şi faţă de suprema valoare etică a binelui şi aceea noetică a
adevărului, ca şi faţă de aceea religioasă a sfinţeniei"352. Pravila cea Mare eviden
ţiază în modul cel mai clar această realitate, introducând un element nou, acela de
"adevăr, care exprimă şi el ideea de valoare sau putere supremă (divinitatea) în
care ancorează dreptul".
Iată cum este exprimată, în glava a doua, această realitate: "Dreptatea iaste un
lucru mai adevărat de toate, ca rea dă fieşcui dreptate. Adeverinţa dreptăţii iaste
să lăcuiască n eşti ne (orişicare) frum os şi drept ca să nu vinuiască pre nimenea.
înţelepţia dreptăţii iaste să vază lucrurile dumnezăeşti şi omeneşti, adecă
dreptatea şi nedreptatea”. "Că Dumnezău de alt (lucru) nu-ipare bine ca de drep
tate, nice de post, nice de purtări smerite, adecă să poarte neştine haine proaste,
ca de cela ce face dreptate, cum zice proorocul I s a ia " ^ . •
Pornind de la această concepţie despre drept şi dreptate, Pravila cea Mare,
care pentru înţelesul deplin al ei conţine elemente de îndreptare a omului, de
revenire la starea cea dintâi, a chipului curat, nealterat de păcat, oferă mijloace
adecvate de ordonare -a vieţuirii omeneşti, toate acestea decurgând sau acomodându-se normelor religioase354.
Legea, în înţelesul Pravilei, de instrument cu care se obţine realizarea
dreptăţii, "iaste meşterşug lucrului celui bun şi poruncă tuturor pricepuţilor şi
înţelepţilor şi oamenilor bogoslovi, celor ce vor şi celor ce nu vor înţelepţie; şi
cetăţilor este poruncă obşte; şi socotinţă şi învăţătură. Şi iară iaste şi dumnezăias349.
Arhid. prof. I.Floca. D rept canonic ortodox, legislaţie şi adm inistraţie bisericească, voi.
I. Editura I.B.M. al B.O.R., Bucureşti, 1990, p. 18.
550 . Ibidem, p. 18-19.351. Ibidem, p. 19.
352. Ibidem, p. 20.
353. Vezi glava 2.
354. Amintim că titlul părţii întâi a Pravilei de la Târgovişte (1652) care poartă şi numele de
"Îndreptarea le g ii", îl întâlnim în colontitlul, în ediţia originală, numai în partea întâi a Pravilei.
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civ, adică aflare sfântă. Şi porunca legii iaste să.petreacă neştine drept, iară pre
alt pre nimea să nu betejască. Iară leagea să chiamă pentru căce că dă fiecui
dreptate. Invăjaji-vă judecătorilor, cu deadinsul şi căutaţi dă vedeţi leagea, să nu
să osândească niminea de voi, că apoi veţi lua plata munca de veaci, ca nişte
judecători nedrepţi de la judecătoriul cel drept şi' nefăţarnicul Hristos Dum
nezeu"... "Cela ce închipuiaşte şi judecă rău, acela nice leage, nice vreame, nice
obiceaiu hun în tă re a şte "^.
Este necesar să mai menţionăm aici că de nenumărate ori în pravilă se face
referire la "leage", prin care se înţelege atât norma juridică (act normativ) pe care o
invocă Pravila pentru diferite pricini, cât mai ales norma morală-religioasă, reli
gia, credinţa, sau mai concret canonul, îndreptarul absolut care trebuie să
guverneze viaţa credincioşilor356.
îndreptarul cel mai autorizat, primul temei la care face referire Pravila pen
tru oricare pricină, este canonul. Aproape în fiecare glavă se indică unul sau mai
multe canoane din cele cunoscute (apostolice, ale sinoadelor ecumenice şi locale,
ale Sfinţilor Părinţi), pentru a motiva aprecierea şi sancţionarea faptelor, ţinând
seama de acestea ca de nişte îndreptare ale vieţii oamenilor. Cuvântul canon ca şi
cuvântul pravilă, acoperă întreaga întindere a vieţii omeneşti şi în apest sens
canonul sau pravila nu este altceva decât un îndreptar juridico-moral care călău
zeşte viaţa tuturor oamenilor. Ele sunt mai ales îndreptar pentru greşelile ome
neşti, căci aşa cum se exprimă Pravila: "Cum sunt vracii izbăvire bolnavilor, aşa
sunt şi pravilele celor osândiţi"357.
Trebuie să precizăm aici că prin norma canonică sunt reglementate numai valo
rile care au caracter social, vizând comportamentul credincioşilor în cadrul socie
tăţii religioase bisericeşti. Celelalte valori superioare sunt ocrotite prin norme etice
şi norme religioase. "Norma canonică are, ca orice normă juridică, un caracter
imperativ, arc aplicabilitate repetată, continuă, şi stabileşte o conduită etalon"358.
Aşadar, norma canonică este "un principiu sau o regulă de conduită cu carac
ter general şi impersonal, instituită sau sancţionată de Biserică, a cărei respectare
este obligatorie şi garantată de organele puterii bisericeşti şi de opinia obştii credin
cioşilor din cadrul comunităţii religioase"359. Ea are ca obiect de reglementare con
duita credincioşilor în relaţiile lor religios-morale, cu caracter social.
Normele canonice se aplică numai în cadrul Bisericii nu şi în afară de ea,
tuturor membrilor Bisericii, indiferent de starea lor harică în care se află. "Există
355. Vezi glava 3.
356. Vezi glavele 296, 183, 259, 24. 244. 19, act /egal-ilega/: 108,3; 185.13; 215.3: 260,6:
acţiune contrară legii: 112,1; 290,5; - categorii-leage cetăţeneasă: 319,6; leage împărătească- 24.1;
221,2; leage mirenească Ves. 50 t. leage şi pravilă: 112.1; 361,4; 363,1; 367.10;'412,1; ...(ici p ro ce
dural: acţiune în justiţie - 304,63; hotărâre judecătorească 106,20; 124,5; 128.4; 186,4; 259,24...
Credinţă, religie. Acţiune conform legii (bisericeşti), efecte 100,3... leage veche, leage nouă Can. 83
apostolic, canonul 59 Laodiceea... leagea lui Hristos 41,1; leagea lui Dumnezeu (dumnezeiască)
Vas. 26 t.; leagea Bisericii 27 apostolic; stare de necesitate Vas. 77,81. Leagea vraci 249,9 etc.
357. Vezi glava 3 - înţeleptul Isocrat.
358. Arhid. prof. dr. Ioan Floca, op. cit., p. 44-45. ,
,
359. Ibidem, p. 45.
23 - B. O. R. 1-6/2001
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însă norme canonice speciale care se aplică unei categorii de membri, după starea
bisericească privind clerul şi privind monahii"360.

2. Despre obicei
în legătură cu importanţa ce o acordă Pravila cea Mare, obiceiul cel nescris, obi
ceiul locului, acestui normativ juridic practic ce stă la baza dreptului consuetudinar,
se spun următoarele, chiar în glava 4: "Marele Vasilie grăiaşte într-o epistolie ce au
trimes către Diodor, de obiceaiul cel nescris, adecă obiceaiul legii are putearea pentru
•că tocmirile adecă leagea se-au dat nouă de la oameni sfinţi. Unde nu e leage scrisă,
acolo trebuiaşte să păzim obiceaiul locului. Iară de nu va fi nice obiceaiu, trebuiaşte
să urmăm întrebării de acel lucru, iar de nu vom afla nice cu întrebarea de acel lucru,
atunce trebuiaşte să socotească bătrânii cum vor putea tocmi...". "Grăiaşte şi
Armenopul că obiceaiul vechiu în loc de leage se socoteşte şi să ţine"361.
Respectarea "obiceiului locului" este prezentată de Pravilă în glava 361, ca un
motiv (al şaselea) de micşorarea sau chiar de neaplicarea pedepsei.
"A şasea vină care îndeamnă pre judecătoriu să mai micşoreze certarea celui vi
novat, de cum învaţă, pravila, iaste obiceaiul locului; după care obiceaiu cine va
greşi nu se va certa nicecum, cum dau învăţătură toţi dascălii, tocmindu-se toţi într-un
cuvânt". "Când va fi un lucru cu cale să se cearte carele-1 va face, iară acel lucru de
vreame ce va fi obiceaiul locului să se facă, atunce acela ce-1 va face nu se va certa
nice cum... Judecătorul judecă câteodată şi împotriva pravilei pentru acest obiceaiu
al locului, şi de multe ori face şi cumu-i iaste voia lui". "Lucrurile carele se fac după
cum iaste obiceaiul locului, macara de-ar fi şi împotriva firii şi a pravilei, iară drept
aceaia tot nu va certa judecătoriul pre ceia ce fac acel obiceaiu, macară că aicea-i
ceartă besearica, iară la a doua venire, va certa Dumnezeu cu munca de veac pre câţi
vor face împotriva dumnezăeştilor pravile lucrure fară leage"362.
Aşadar, obiceiul locului se păzeşte mai mult decât legea (pravila) sau are va
loare cel puţin egală cu pravilele împărăteşti363.
Pravila cuprinde şi o serie de dispoziţii prin care se confirmă unele obiceiuri
bisericeşti, sau se'declară că acestea trebuie ţinute ca obiceiuri bune şi se infirmă
cele rele. Se aminteşte, cum am arătat mai sus, de obiceiuri care ar fi "împotriva
firii şi a Pravilei" - , pe care deşi judecătorul civil (laic) urmează să le respecte,
totuşi Biserica le pedepseşte ca potrivnice legilor ei. în glavele 6, 7, 174, 198 şi
altele sunt amintite obiceiuri bisericeşti - dreptul la stavropighie (7), obiceiuri ale
ceremoniilor bisericeşti (6), în legătură cu gradele de rudenie (198), sau în
legătură cu zestrea şi căsătoria (174), pe care le păstrează Biserica, spre deosebire de
obiceiurile cele rele, ca de pildă a Simonier, pe care le condamnă. "Peste tot,
360. lbidem , p. 47. Despre aplicarea normelor .canonice p. 48. Vezi numănil mare al glavelor
cuprinse în partea întâi a Pravilei, referitoare la clericii mireni, la călugări şi la mireni (laici).
361. Vezi glava 4. Vezi şi glavele: 202.1; 89.18: 361.3,4; 352,4; 3,5; 302,57; 361.1: 243,28:
Trul.69; 245,4, L5; 363,2; 371.7; 347,37; 193,1; 347,9,10,12; 6.
362. Vezi glava 36.
363. Vezi glava 363, 2.
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Pravila, ocupându-se de obiceiurile bisericeşti, observă norma că în cadrul Bise
ricii, orice obiceiu valabil se întemeiază sau pe doctrină sau pe legi naturale. în alt
chip, el nu poate dobândi valoarea unei legi bisericeşti"364.

3. Colecţii canonice şi nomocanoane
Pravila cea Mare este importantă şi prin aceea că prin întregul ei conţinut şi
mai ales prin referirile la "sfintele şi dumnezăeştile pravile, din care reproduce une
ori pasagii întregi, poate fi socotită ca importantă sursă de cunoaştere a acestora.
Prin însemnările marginale a nenumăratelor glave cu conţinut canonic, se fac
trimiteri la aceste colecţii canonice şi nomocanoane care circulau în întreaga zonă
balcanică, fie în limba greacă, fie în traducere slavonă"365.
Se ştie că "textele multor nomocanoane au suferit, după 1453, modificări şi
adaptări însemnate din partea alcătuitorilor lor greci, datorită schimbărilor surve
nite din cauza stăpânirii turceşti şi din nevoia de a face din nomocanoane
adevărate manuale pentru şcoli şi mai ales pentru pregătirea feţelor bisericeşti, în
mâinile cărora a rămas şi după 1453, pe lângă justiţia bisericească şi aceea secu
lară (civilă şi penală) pentru creştinii din fostul imperiu bizantin. Aşa se explică
faptul că, în unele nomocanoane se găsesc până şi chestiuni de geografie, geologie,
medicină, istorie etc., pe lângă canoane şi legi imperiale bizantine"366.
Aceste "manuale" - de fapt nomocanoane, care se multiplicau manual, circu
lau în toată zona balcanică fie în limba greacă, fie în limba slavonă. Exista indicii
că începând cu veacul al XVI-lea, câteva nomocanoane de acestea au fost traduse
şi chiar tipărite în româneşte, fie în text complet,, fie numai extrase din ele. Astfel:
Pravila lui Coresi, tipărită la Braşov, în 1563, care cuprinde.fragmente dintr-o ver
siune a nomocanonului lui Ioan Postnicul (f 619). La 1632 a fost tradusă o versiune,
în 370 capitole, a nomocanonului lui Manuil Malaxos, alcătuit de acesta, în limba
364. Pr. prof. dr. Liviu Stan. op. cit., p. 567.
•
365. Originea tuturor nomocanoanclor, prccum şi denumirea propriu-zisă dc nomocanon pornesc
de la Sintagma lui Fotie - Nomocanonul în 14 titluri, carc cuprinde toate legile bisericeşti sau toate
canoanele precum şi toate legile dc stat privitoare la treburile bisericeşti care apăruseră până la anul 883.
Ea a fost oficializată prin hotărârea'sinodului endemic de la Constantinopol (920) şi apoi, în secolul XII,
a fost tâlcuită de către marele canonist Teodor Balsamon, şi reprezintă colecţia oficială de legiuiri a
Bisericii Ortodoxe, acceptată ca atare de întreaga Biserică de Răsărit, nu însă şi la cea dp Apus.
Cele mai multe nomocanoane ulterioare pornesc de la această Sinteză a lui Fotie. Amintim dintre
acestea, N onw canom tl lui G rigore D oxapatriul din sec. XII, Nom ocunom tl lui Arsenie Antorian din
sec. XIII (în 141 capitole, bazat pe legislaţia lui Justinian), Nom ocanonul lui M atei Vlastares de la
1335, cunoscut şi sub numele de Sintagm a Alfabetica (28 capitole mari după numărul literelor alfa
betice greceşti, fiecare capitol împărţit în subcapitole care ajung la numărul 303), Nom ocunom tl
duhovnicesc (sec. XIV-XV); Nom ocanonul lui Cotelerius (Johannes Baptista Cotelerius) publicat în
voi. I al operei: Ecclesiae Grecae monumenta, Paris 1667-1668; N om ocanonul lui M anuil M alaxos
(t 1581) alcătuit în 1561, avea 541 capitole; Cârja arhiereilor (Vactiria) - cuprinzător nomocanon
(1624 capitole, cu un amănunţit indice alfabetic) al unui călugăr Iacob din Ianina, în timpul patriar
hului Partenie II al Constantinopolului (1644-1648), Nom ocanonul lui Gheorghe de Trapezunt
(1730), C arte fo a rte fo lo sito a re de suflet (un nomocanon grecesc de mare circulaţie de la sfârşitul
sec. XVIII. Vezi: Arhid. prof. dr. Ioan Floca, D rept canonic ortodox, legislaţie .şi adm inistraţie bise
ricească, voi. I, p. 96-99..
366. Pr. prof. dr. Liviu Stan, op. cit., p. 562.
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greacă, la 156ţ. Traducerea în româneşte a făcut-o logofătul moldovean Eustratie,
şi ea nu a fost până acum tipărită. La 1640 a fosl tradusă şi tipărită la Govora "Pra
vila sau direptătoriu .de lege", o versiune a nomocanonului grecesc numit al lui
Cotelerius. Nu se cunoaşte autorul acestei versiuni, se ştie însă c§ traducerea ro
mânească a fost făcută de călugărul Mihail Moxa sau Moxalie. în sfârşit, numai
după 6 ani, la 1646 s-a tipărit la Iaşi, în româneşte "Cartea românească de învă
ţătură de la Pravilele împărăteşti", tradusă după un text grecesc de acelaşi logofăt
moldovean Eustratie, traducător şi al nomocanonului lui Malaxos (370 capitole) din
1632. Cuprinsul acestei Pravile, zise a lui Vasile Lupu, pentru a o deosebi de cea
a lui Matei Basarab ("îndreptarea legii") se referă mai mult la chestiuni civile şi
penale şi la foarte puţine chestiuni bisericeşti. La redactarea acestei Pravile s-a
ţinut seama şi de Pravila moldoveană mai veche, al cărei text original nu a putut fi
găsit până acum, şi anume de Pravila lui Alexandru cel Bun. "Pe lângă unele texte
dintr-o colecţie grecească, la închegarea, verificarea şi înşirarea materialului ei
(succesiunea problemelor) s-a întrebuinţat, în cea mai mare măsură, opera roma
nistului italian Prosper Farinaccius (1544-1614) apărută în anul 1589, în prima
ediţie (a se vedea glava 66 zac. 8-a a Pravilei lui Vasile Lupu) şi la 1609 în a patra
ediţie, la Veneţia, sub titlul "Praxis et theoricae criminalis"367.
Acestea sunt numai câteva din traducerile cunoscute, apărute până în 1652
când se tipăreşte, Ia Târgovişte, "îndreptarea legii", cel mai complet şi mai impor
tant nomocanon cunoscut la noi până atunci. Dar în afara acestor traduceri cunos
cute au mai circulat la noi, ca de altfel în toată zona balcanică, în manuscris,
nenumărate nomocanoane, cele mai multe dintre acestea în forme reduse care nu
aveau întregul conţinut al nomocanoanelor după care se făcuseră copiile, fie în
limba greacă, fie în slavonă. Pentru a demonstra multitudinea copiilor care circu
lau în manuscris în Ţările Române, amintim de Nomocanonul pe care Manuil
Malaxos l-a scris în 1562-1563 sub titlul: Lege alcătuită din diferite canoane tre
buitoare ale dumnezeeştilor şi sfinţilor Apostoli, ale sfintelor sinoade ecumenice,
ale purtătorilor de Dumnezeu părinţi j i ale altor prea sfinţi arhierei, precum şi
din unele Novele ale legilor împărăteşti şi din altele”. "Copiile după acest nomo
canon, cu unele deosebiri între ele, au fost numeroase şi s-au bucurat de o largă
circulaţie în acea epocă. De o astfel de copie s-a folosit şi logofătul moldovean
Eustratie, la "Pravila ajeasă" în limba română, cunoscută sub numele de "Pravila
lui Eustratie" (1632). în ceea ce priveşte "îndreptarea legii", s-a susţinut că dis
poziţiile ei canonice nu au fost luate din aceeaşi copie a manuscrisului lui
Malaxos, care a servit lui Eustratie, ci după o altă copie publicată mai târziu,
parţial, în 1854, de Leonida Sguta în revista grecească "©efiic" (Atena, voi. VII),
copie de care această parte a "îndreptării legii" s-ar apropia mai mult"368.
C.
Erbiceanu a susţinut însă că ceea ce a tradus Danii 1 Panoneanul nu a fost
manuscrisul lui Malaxos, ci un alt nomocanon întocmit la 1600 de către Porfirie,
mitropolitul Niceei, al cănii cuprins are, de altfel, oarecare asemănare cu nomo367 Ibidem.
368.
Vezi, I. Peretz, Curs de istoria dreptului rom ân , voi. II, partea I, p. 287 şi Şt. Berechet.
L egătură dintre dreptul bizantin şi rom ânesc, voi. I, şi partea I, Izvoadele p. 69.
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canonul lui Malaxos, cele 261 glave ale Nomocanonului lui Porfirie intrând ast
fel în compunerea "îndreptării legii"369.
în sfârşit, din cercetările făcute ulterior de C. A. Spulber (îndreptarea legii: Le
code valaque de 1652, p. XXI ) reiese că exista un manuscris identic cu manuscrisul
folosit de traducătorul român: este manuscrisul grecesc nr. 1400, aflător în biblioteca
Universităţii din Atena. Cercetând manuscrisele Nomocanonului lui Manuil
Malaxos, aflate în ţara noastră, Spulber a identificat un manuscris cu un conţinut
foarte apropiat.cu'acela din exemplarul lui Gheorghe Caridi, folosit de traducătorul
român; este manuscrisul grecesc nr. 307 din Biblioteca Academiei Române, al cărui
text a fost publicat în anexele ediţiei Pravilei celei Mari din 1962370.

4. Norme privitoare la organizarea Bisericii şi la membrii ei
Prin elementele sale constitutive, Biserica este o instituţie religioasă creştină.
Ea-a fost definită ca "aşezământ sfânt întemeiat de Domnul nostru Iisus Hristos pentru
mântuirea credincioşilor". Mântuitorul nostru Iisus Hristos este capul ei, Biserica
fiind Trupul tainic al Domnului, iar credincioşii mădulare acestui trup (Rom. 12, 5;
I Cor. 12, 27)371. Ea s-a organizat după rânduielile religioase şi morale specifice
credinţei creştine, pornind de la primele forme instituţionalizate în imperiul roman şi
având modelul cultului mozaic. S-a dezvoltat şi conturat în primele trei veacuri - în
perioada cât credinţa creştină era persecutată - , şi şi-a stabilit doctrina completă în
primele opt veacuri, în disputele cu ereticii şi schizmaticii.
"Pentru raţiuni fireşti şi elementare, grupurile de credincioşi, care făceau
parte din aceeaşi localitate, s-au constituit în unităţi religioase, după modelul exis
tent în vremea de început a creştinism ului"^72. Procesul de constituire a comuni
tăţilor bisericeşti locale şi teritoriale a trecut prin mai multe faze, determinate de
condiţiile istorice, precum şi de dezvoltarea pe care a luat-o ierarhia bisericească.
Modelul cel mai important care a stat la baza organizării comunităţilor creştine a
fost acela al familiei (.neam şi limba comună). Acest model de organizare a comu
nităţilor (Bisericilor locale) "s-a extins şi asupra Bisericii în măre, determinând în
chegarea ei într-o unitate superioară, în chipul unei atotcuprinzătoare familii
creştine"373. Aşadar, comunităţile locale ale creştinilor au reprezentat unităţile de
bază ale întregii organizaţii a Bisericii.
.
.
în fruntea comunităţilor locale mai mari, se afla un episcop, care era ajutat de
preoţi şi diaconi. "Aceştia împreună şi cu alţi slujitori bisericeşti mai mici şi cu o.
seamă de credincioşi formau aşa numitul presbiteriu al episcopilor, adică un con
siliu de conducere sau mai bine zis de îndrumare a activităţii bisericeşti din locali
tatea în care rezida episcopul şi din celelalte localităţi care ţineau de acelaşi epis
cop"374. Din veacul al II-lea apare şi numele de "parohie", napoiKia, iardin
369. C. Erbiceanu, Material inedit..., manuscrisul lui Manuil Malaxos
conţinutul manuscriptului în "B.O.R.", 1,892, nr. 3, p. 319-334; 417-428.
370. Vezi, Introducerea )a "îndreptarea legii", la ediţia din 1962. p. 17-18.
371. Vezi glava 136.
372. Arhid. prof. Ioan Floca. D rept canonic ortodox ..., p. 171.
373. Ibidem, p. 172.
374. Ibidem, p. 174.
♦

notarul.Forma
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veacul al III-lea apare şi termenul de "enorie" pentru a designa unităţile bisericeşti
locale, care aveau în fruntea lor un presbiter.
Cu timpul s-au organrzat unităţi teritoriale în limitele provinciilor imperiului
roman, numite eparhii. Acestea se numeau fie: provincii, bisericeşti, fie eparhii
sau chiar mitropolii, episcopul care se afla în fruntea acestei din urmă unităţi fiind
numit el însuşi mitropolit. Sinodul I ecumenic (325) consemna această organizaţie
mitropolitană, care avea patrii tipuri de unităţi bisericeşti (parohia, enoria), unita
tea teritorială mai mare care avea în fruntea sa un horepiscop (mai târziu un pro
topop)375 şi unitatea eparhială sau mitropolitană, alcătuită în limitele -unei
provincii de stat, formată din mai multe ce.tăţi. La acestea s-au adăugat în secolul
IV unităţile superioare mitropoliilor, numite dieceze sau exarhate. Deasupra acestor
unităţi a apărut a şasea unitate teritorială, patriarhia, concepută a fi cea mai mare
unitate teritorială bisericească.
în sfârşit, trebuie să mai amintim "unităţile teritoriale de un fel deosebit în
viaţa Bisericii, unităţi care astăzi sunt cele mai mari şi mai caracteristice, numite
Biserici autocefale şi biserici autonome"376. Despre acestea Pravila cea Mare ne
dă multe date exacte377.
Canonul 38 al sinodului VI ecumenic, amintind canonul 17 al sinodului IV
ecumenic, spune: "Păstrăm şi noi canonul cel aşezat de Părinţii noştri care
hotărăşte astfel: dacă vreo cetate s-a înnoit prin puterea împărătească sau s-ar înnoi
în viitor, împărţirii politice şi de stat să-i urmeze şi rânduiala afacerilor bisericeşti".
a.
Arhierei. în cadrul Bisericii, episcopul (arhiereul) ocupă un loc important.
Pravila cea Mare prezintă, în amănunt, poziţia episcopului în Biserică şi calităţile
morale pe care trebuie să le aibă. "Episcopul iaste şi să chiamă văzătoriu şi purtă
torii! în grijă tuturor creştinilor, care sunt în eparhia lui, având voe deplin, adecă
ca un arhiereu, să facă preoţi, diaconi, ipodiaconi, citeţi, cântăreţi şi călugări. Şi
să fie volnicu (să aibă putere) preste toate lucrurile bisericeşti"378. Cercetarea
arhiereului înainte de hirotonie este destul de severă ca de altfel şi a celui care se
hirotoneşte preot sau diacon379. Arhiereul ca şi preotul trebuie să aibă o viaţă
curată, şi să fie în afară de orice bănuială în privinţa moralijăţii sau păstrării cre
dinţei nealterate, precum şi a respectării disciplinei canonice380. Judecarea arhie
reului, pentru diferite vini se face de cel puţin 12 arhierei, în timp ce pentru jude
carea preotului 7 arhierei, iar pentru diaconi 3 arhierei381. Episcopul are dreptul
să fie rejudecat de sinod (sobor)382, iar patriarhul reprezintă o ultimă instanţă de
judecată a arhiereilor, ca şi a preoţilor. "Judecata patriarhului nu se mai judecă,
nice să caută la xaltă judecată, pentru că judecata patriarhului iaste începătură şi
cap tuturor judecăţilor bisericeşti, că de la dânsul sunt judecăţile bisericeşti şi la
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.

Vezi glava 85 - Caută şi aminteşte de protopopi. s
Arhid. prof. Ioan Floca. D rept canonic ortodox..., p. 176.
Vezi glavele 391-396: 5-7; 12.
Vezi glava 12.
Vezi glavele 8, 9. 10, 12...
Vezi glavele 13-17; 19, 20, 22.
Vezi glava 18 - conform dispoziţiilor canonului 12 Cartagina.
Vezi glava 29.
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dânsul să întorc dă se judecă. Drept aceaia la altă judecată nu se judecă, nice dă
nimenea nu se caută, că aceaia iaste începătură; numai ce să mai judecă aceaia
duhovniceaşte între patriarhul cu saboiul"*83.
b.
Preoţii, diaconii. în ordine ierarhică inversă, preotul este acela care stă în
atenţia prevederilor Pravilei celei Mari. Dată fiind importanţa slujirii preoţeşti,
preotul ca şi episcopul trebuie să se bucure de o reputaţie deosebită în cadrul co
munităţii (parohiei) şi prin viaţa sa morală trebuie să fie model de trăire creştină.
El trebuie să păstreze credinţa (doctrina) corectă, nealterată384 şi să trăiască con
form preceptelor creştineşti, să nu se întineze de păcate, pentru că lui i s-a dat darul,
prin hirotonie, de a săvârşi sfânta împărtăşanie şi celelalte taine. "Ţineţi mintea
dreaptă şi cu tot sufletul (tu, o, creştine) întru creştineştile învăţături şi cinsteaşte
cu cinsţe pre muma ta, besearica, care te-au născut pre tine în Duhul Sfânt, adecă
pre în dumnezeescul botez; şi pe preoţii ei cinsteaşte ca pe nişte slugi ai lui PIristos,
şi ca pe nişte oameni ce au tocmeala îngerească, ca să fii cinstit de Dumnezeu; că
ce că cinstea preoţilor la Hristos se socoteşte, că şi oamenii împăratului pentru
dânsul se cinstesc, aşa trebuie să se cinstească şi preoţii pentru Hristos; iară câţi nu
cinstesc preoţii, aceia mânie pe Hristos, de-acia şi sfinţia sa se sfieşte şi se mânie
pre dânşii"... Respectul şi preţuirea preoţilor viii nu numai din partea credincioşilor
ci şi din partea episcopilor. "Episcopii, zice, să cinstească pe preoţii lor ca pe nişte
slugi ai lui Hristos, ca şi pe nişte oameni ce au tocmeală îngerească"385.
Dar pentru ca să se poată bucura de această cinstire, preotul - cum spuneam
- trebuie să aibă însuşirile cerute de slujirea sa. "Canonul 14Trulan grăieşte: când
va să se facă cineva preot, trebuie acela să fie de 30 de ani,, iar diaconul de 25 şi
ipodiaconul de 20, iară citeţul de 18"386. Aceeaşi glavă aminteşte nu mai puţin de
16 păcate care împiedică pe cel care vrea să primească hirotonia în preot. De ase
menea, sunt şi alte glave în care sunt arătate multe impedimente la hirotonie (rudenie - glavele 190-199), sau vreun beteşug trupesc (glava 94). Hirotonirea
acelora care se fac vinovaţi de diferite încălcări ale moralei creş.tine, de exemplu,
cel ce se căsătoreşte cu femeie văduvă sau curvă sau roabă, sau slujnică sau cingheasă (cântăreaţă, dansatoare), nu poate fi preot -.(glava 76), precum şi ai celor
hirotoniţi de eretici (glava 1.15), sunt invalidate prin autoritatea arhiereului, care
trebuie să-i sancţioneze din momentul în care a aflat despre abaterile respective
(glava 77). Dar preotul poate fi sancţionat şi pentru abaterile pe care le săvârşeşte
după ce a fost hirotonit. Cazurile acestea sunt prezentate pe tot cuprinsul Pravilei.
Pentru oricare dintre infracţiunile ce se judecă conform Pravilei, sunt amintiţi şi
preoţii de mir ca şi preoţii călugări387.
Un loc aparte între prevederile canonice arătate de Pravilă, în ceea ce priveşte
pedepsirea preoţilor, îl aflăm în căsătoria după hirotonie. Canonul 26 apostolic spune Pravila - grăieşte: "carele va să se preoţească neînsurat,... acela trebue să
se întrebe de va putea să-şi ţie înţelepţia întreagă, adecă să petreacă cu curăţie. Pre
383.
384.
385.
386.
387.

Vezi glava 28.
Vezi glava 1 1 4 .,
Vezi glava 56.
Vezi glava 58.
Ex. glavele: 35, 41, 42, 47, 55, 56, 60, 62, 64, 65, 71,72, 75, 83; 86 şi altele.
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unul ca acela să-l sufere şi să-l hirotonească; iară de nu va putea să se ţie în
curăţie* întâi să-şi ia fameae, fată pre leage. De-acia atunce după nuntă să i se facă
hirotonia pre rând, adecă citeţ, ipodiacon, diacon şi preot. După hirotonie nu se-au
dat altui nemănui a se însura, tară numai citeţilor şi cântăreţilor"388. A doua
căsătorie a preoţilor este ca şi căsătoria după hirotonie şi îi face nedemni de sluji
rea preoţească. "De-i va muri preoteasa şi va rămâne văduvu (preotul), de-acia va
vrea să ia altă muiare, ia-i-se şi lui preoţia, iară de la besearică nice acela nu se
goneaşte"... "Care se însoară de-a doa oară, acela nu poate fi cliric"... "Socoteala
se socoteaşte aşa, că de să va însura â doua oară cliricul, de în cinste ce are nu se
scoate, ce o ţine şi are cinstea şi scaunul după rânduiala cinstii sale; iară de-acia
într-altă rânduiala mai mare de acolo de unde iaste şi se allă, a se sui mai sus nu
poate, .după socoteala bisericeştilor şi împărăteştilor dumnezăeştilor pravile''389.
Păcatul desfrânării candidatului la preoţie ca şi al preotului hirotonit sau al
soţiei lui este pedepsit cu oprirea de la hirotonie sau cu luarea darului (adică se
cateriseşte), dacă este hirotonit. "Vădirea de faţă iaste să mărturisească cinci
mărturii de acel lucru al curviei şi să jure, de-acia atunce să se lipsească de darul
preoţiei unul ca acela. Iară de va fi bănuind că curveaşte fămeaia lui şi nu se va
vădi cu mărturii, unul ca acela se face popă pentru că bănuiala a curviei muerii lui
nu se-au arătat. Iară de se va vedea.şi se va arăta adevărată şi va vrea el să facă
carte de dăspărţeală ca să se despartă de dânsa, atunce, neapărat iar se face popă;
iară aşa el adevărat’allă muiare nu mai poate să ia, ce numai să trăiască singur, în
curăţie şi în cinste. Iară de va fi preot şi va curvi preoteasa lui, poruncesc dumnezeeştii părinţi: de-i va fi voia să-ş ţie preoţia, să se despartă de dânsa de tot; iară
de va vrea să o ţie ca şi mai nainte, atunce se desparte de râduiala preoţiei în care se
allă, pentru că acea preoteasă a lui ce a curvit, deacă se-au spurcat, iaste spurcată;
pentr-aceaia preotul ei dă se va amesteca cu ea să face tot un trup, de-acia şi el se
amestecă întru spurcăciunea celuilaltă şi iaste spurcatu. Drept aceaia nu poate
veni să fie întru slujba besearicii"390.
Conform altor prevederi canonice, Pravila aminteşte de obligaţia preotului de
a oficia slujbele cu conştiinciozitate, pornind de la citirea ceasurilor, înaintea
săvârşirii Sfintei Liturghii (glava 66) precum şi a citirii întregii pravile (rânduieli)
a zilei liturgice: vecernia, utrănia şi celelalte toate şapte laude zilnice (glava 72).
In sfârşit, mai amintim de îndatoririle preotului ca administrator al harului
dumnezeiesc, de a se îngriji de credincioşii încredinţaţi lui, pentru ca aceştia să nu
fie lipsiţi de Tainele şi ierurgiile Bisericii. Dintre cele mai importante Taine pe
care el trebuie să le administreze, la cererea credincioşilor, un loc. deosebit îl
ocupă Tainele Botezului, Mirungerii, Spovedaniei, împărtăşaniei şi Maslului391.
388. Vezi glava 6 l.
389. Vezi glava 75.
390. Vezi glava 84.
391. Vezi glavele: pentru Botez: 141-145, 147, 150, 153, 157 etc.; pentru Mirungere: 146, 149
etc.; pentru Spovedanie: 318, 319, 321-325, 327 etc.; pentru îm părtăşanie: 166, 167. 168,170, 320 etc.;
pentru Cununie: 175 (moliftă pentru logodnă), 197, 203-206, 217, 228 etc.; pentru Maslu: 66 şi 160.
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O deosebită atenţie acordă Pravila administrării Tainei împărtăşaniei
(priceaştenia) pentru cei în pericol de moarte (glava 167), dar şi administrării
ierurgiilor - slujbele de pomenire a morţilor sunt amintite în glavele 158-163.
De asemenea, se amintesc preotului obligaţiile sale privind îngrijirea de loca
şul de cult (glavele 138-140), de veşmintele preoţeşti şi sfintele vase (glava 102),
de antimis îndeosebi, Iară de care nu poate sluji Sf. Liturghie (glava 64), şi mai
ales de păstrarea cu deosebită grijă a Sfintei împărtăşanii (glava 164-165).
O obligaţie'importantă are preotul în legătură cu educarea credincioşilor în ’
spiritul moralei creştine, dar mai ales pentru a păstra dreapta credinţă.
Pericolul ereziilor (glavele 115, 182), ca şi al-degradării morale a credincio
şilor este sistematic arătat de Pravilă.
'
Călugării. O categorie aparte a membrilor comunităţilor bisericeşti o
reprezintă clericii din rândul monahilor. De aceştia se vorbeşte în uiai' multe glave392.
Dreptul canonic consideră importantă această categorie de membri ai Biseri
cii "stare monahală" şi este situată în poziţia a treia, după starea laică sau mireană a
credincioşilor.
Starea monahală nu a existat în primele două veacuri creştine. Ea a apărut ulte
rior, după ce Biserica se organizase în cele două stări sau categorii <Je membri, din
cea clericală şi cea laică. Dezvoltarea ei este cunoscută mai bine din veacul IV şi mai
organizat din veacul V, de când încep să fie menţionaţi în canoanele sinoadelor
ecumenice, ca fiind deja o categorie sau stare creştină deştul de numeroasă.
Iată conţinutul integral al Canonului 4 al Sinod. IV Ecumenic: "Cei ce cu
adevărat şi Iară prihană (curat) petrece viaţa cea singuratecă (monahală), să fie
învredniciţi de cinstea cuvenită. Dar fiindcă unii, folosind chipul monahal cu
făţărnicie, tulbură bisericile şi treburile politice, pribegind, cu nepăsare, prin cetăţi,
ba purtându-se cu gândul să-şi întemeieze lor şi mănăstiri, s-a părut (sinodului) ca
nimeni şi nicăieri şă nu zidească sau să ridice mănăstire sau casă de rugă (biserică)
fară învoirea episcopului cetăţii, Iar cei care trăiesc viaţa monahală'fie în oricare
cetate, fie la ţară să se supună episcopului şi să păzească liniştea şi să petreacă
numai în post şi rugăciune, rămânând neîncetat în locurile în.care au fost rânduiţi;
să nu tulbure nici treburile bisericeşti, nici cele ale vieţii obşteşti (lumeşti), nici să
nu se amestece în ele, părăsindu-şi mănăstirile lor, fară numai dacă ar fi rânduiţi de
către episcopul cetăţii pentru vreo trebuinţă arzătoare. Iar în mănăstiri să nu se
primească nici un sclav (rob), pentru a se face monah, fară învoirea stăpânului său.
Iar cel ce ar călca această hotărâre (orânduire) a noastfă orânduim să fie afurisit
(excomunicat), pentru ca să nu se hulească numele lui Dumnezeu. Iar episcopul
cetăţii trebuie să poarte grijă trebuitoare mănăstirilor"393.
Prin acest canon s-a reglementat, pentru prima dată, raporturile dintre starea
monahală şi dintre autoritatea bisericească, în sensul că monahismul este subor
donat episcopilor. "Se dispune ca monahii să trăiască în conformitate cu pravilele
lor, să nu vagabondeze, să nu se amestece în afacerile bisericeşti sau lumeşti, ci
392. Vezi glavele: 4 2 ,5 5 .7 1 ,8 6 , 103. 116-117, 118-126.132-135, 177,219,257, 258 (ierar
hia), 319. 375. (404), 410 etc.
393. Arhid.. prof. dr. Ioan Floca, Canoanele B isericii O rtodoxe - N ote şi comentarii, 1991, p. 76.
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să rămână neîncetat în locurile în care s-au retras, apoi ca nimeni să nu ridice vreo
mănăstire fară aprobarea episcopilor etc."394.
Până în secolul IV monahismul reprezenta o societate religios-mistică parti
culară, neîncadrată în corpiil organizat al Bisericii. Sinodul al IV-lea ecumenic,
prin acest canon (4) "îi dă cinstea cuvenită monahismului, dar îl şi supune inte
gral jurisdicţiei autorităţii bisericeşti"395. Este necesar să menţionăm în legătură
cu organizarea vieţii monahale, atât a monahilor (călugărilor) cât şi a monahiilor
(călugăriţelor), că această stare‘bisericească a avut "oblăduitori şi îndrumători şi
organizatori din rândul ierarhilor Bisericii, între care s-a remarcat, în această pri
vinţă şi Sfântul Vasile cel Mare ( | 379)"396.
începuturile vieţii monahale propriu-zise, se'situează în veacul al III-lea şi
sunt determinate de dorinţa unora’dintre creştini de a se conforma cât mai mult, în
viaţa lor, normelor religioase, şi morale ale învăţăturii creştine, vieţuind în com
pletă lepădare de sine,.în sărăcie şi castitate, după exemplul Mântuitorului, stăruind
în rugăciune şi meditaţie asupra adevărurilor de credinţă şi "căutând a veni cât mai
mult posibil în ajutorul aproapelui (său), practicând dragostea creştină în chip cât
mai desăvârşit, precum şi punându-şi toată nădejdea în cuvântul lui Dumnezeiţ,
prin care li s-a făgăduit mântuirea celor ce-1 vor urma până la sfârşit"-397.
La sfârşitul veacului al III-lea şi începutul celui de-al IV-lea au apărut primele
forme de organizare a obştilor monahale, prin pustietăţile, mai ales din Egipt şi
din Palestina. Caracteristicile vieţii monahale, cele trei "juruinţe" &iu cele trei
voturi călugăreşti, adică votul ascultării sau al supunerii necondiţionate, votul
sărăciei şi votul castităţii, s-au'cristalizat chiar în perioada de început a organi
zării vieţii monahale. Cu timpul însă conştiinţa misiunii monahale a luat o impor
tantă orientare, considerându-se că "monahii poartă jugul lepădării de sine în locul
celor care nu pot să-l poarte, după cum se şi roagă pentru cei ce nu pot sau nu
•izbutesc să se roage pentru ei înşişi"398.
Spuneam că deşi în ordinea cristalizării celor trei stări sau categorii de membri
ai Bisericii, monahismul ocupă locul trei, noi în această analiză a conţinutului
Pravilei celei Mari pe care o facem, aşezăm această categorie lângă starea cleri
cală, pentru că, aşa cum se poate observa din numărul foarte mare al glavelor ce
amintesc de călugări, acestea se referă mai ales la cei care au primit şi darul
preoţiei, adică la ieromonahii a căror poziţie superioară în rândul clerului în gene
ral este datorată vieţii lor trăite conform celor trei voturi monahale399. Din glava
134 se poate vedea că există tendinţa de a socoti pe preoţii călugări superiori faţă
de preoţii de mir, atât pentru contribuţia cărturărească pe care au adus-o Bisericii,
în cursul istoriei noastre, cât mai ales pentru meritele lor duhovniceşti.
. 394.
395.
396.
397.
398.
399.

Ibidem.
Ibidem , p. 77.

*
Arhid. prof. dr. Ioan Floca, D rept canonic..., voi. I, p. 263.
Ibidem, p. 264.
Ibidem , p. 265.
Vezi glavele 120-123.
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"După rânduiala tocmealii, iaste mai mare preoţia decât chipul călugăresc,
pentru că lucrurile preoţiei sunt lucrurile lui Dumnezeu, şi fară de preoţie nu iaste
nimenea creştin, nice are sfinţie, nice să împreună lui Dumnezeu. Iară mai mare
iaste rânduiala călugărească decât a popei mirean, cum grăiaşte Dumnezăescul
Dionisie, nu cu sfinţia preoţiei, ce cu viaţa. Pentru că şi călugărul de va fi şi preot,
adecă ieromonah, iaste mai mare decât popa mirean; nu pentru preoţie, cum am
zis mai sus, că aceaia iaste lucruf lui Dumnezeu, ce pentru viaţă. Preotul de puru
rea blagosloveaşte şi sfinţeaşte. Drept aceaia şi dumnezăescul Antonie de pururea
şi pleca capul, adecă se închina pentru nălţarea preoţiei; şi nu numai arhiereilor se
închina, ce tuturor preoţilor. Pentr-aceaia fieşcare preot, carele are această
rânduială mare a preoţiei, acela să petreacă sfmţeaşte şi ca un sfânt să lăcuiască, şi
mai vârtos să se nevoiască să petreacă ca şi călugării"400. Dacă în această glavă
se arată chipul superior al preotului călugăr faţă de acela al preotului de mir, în
glava următoare se precizează şi ceea ce nu-i este îngăduit să săvârşească preotul
călugăr. "Şi ieromonahul, adecă popa călugăr, nuntă nu cunună, adică nu blagos
loveaşte, că şi aceaia iaste fară dă leage, şi far’ de cale şi nu se cuvine. Pre uilul ca
acela-1. canonesc dumnezăeştii părinţi cu lipra de preoţia lui'4^1.
în legătură cu alte pricini, Pravila cea Mare, aduce în discuţie, situaţia specială
în care trebuie să lîe judecaţi acei care vatămă sau se ating de imaginea călugărilor
sau călugăriţelor402, sau în alte situaţii când persoane din cinul călugăresc primesc
pedepse grave dacă se fac vinovate de abateri disciplinare canonice403. în cele mai
multe cazuri nu se specifică dacă este vorba de călugări care au hirotonie ca dia
coni sau preoţi, sau sunt simpli călugări, doar cu o hirotesie (schimă mică).
d. Starea laică. Al doilea element constitutiv al Bisericii, "fară de care
Biserica nu ar putea să existe, este elementul laic. Membrii Bisericii aparţinând
acestei stări se numesc fie laici, folosindu-se cuvântul grecesc Xaucoţ, fie mireni,
folosindu-se un cuvânt din limba slavonă, care defineşte aceeaşi categorie de
membri ai Bisericii.
/
Credincioşii simpli, care nu sunt părtaşi la starea clericală, au o stare harică
destul de complexă care începe cu starea pe care o crează Taina Sfântului Botez
şi care se poate amplifica prin harul ce poate fi oferit prin celelalte sfinte Taine şi
pe care le primeşte credinciosul simplu (Taina Mirungerii, Taina Sf. împărtăşanii,
Taina Spovedaniei, Taina Nunţii şi Taina Maslului)404. Astfel, credinciosul simplu
se află într-o stare care poate fi numită cu adevărat "preoţie sfântă" (I Petru 2, 5).
El devine colaborator al stării preoţeşti la săvârşirea eficientă a Sfintelor Taine.
"Tainele nu produc în mod real efectul lor asupra credinciosului căruia i'Se admi
nistrează, fară adeziunea internă a lui, ci dimpotrivă, cum este cazul administrării
400.
' 401.
402.
403.
' 404.
necesitate

Vezi glava 134.
Vezi glava 135.
Ex. glavele 257, 258 - Ierosilie.
Vezi glavele 33, 71, 121, 124, 135.
Vezi glavele: 137; 141-147; 149; 59, 164; 321, 324; 198; 205-206: 66, 161: Botezul de
se poate săvârşi de mirean, glava 153.
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Sfintei împărtăşanii unui credincios aflat în stare de nevrednicie, aceasta produce
chiar efectul negativ al osândirii, iar nu efectul său pozitiv"405.
"Credinciosul simplu devine, prin taina Sfântului Botez membru atât al trupu
lui tainic al Domnului, şi ca atare părtaş direct şi activ la întreaga lucrare mântui
toare care se săvârşeşte în Biserică, cât şi subiect al tuturor drepturilor şi îndatoriri
lor care îi revin stării sale, ca parte consitutivă esenţială ce intră în alcătuirea
Bisericii. în această' îndoită calitate pe care o dobândeşte credinciosul simplu prin
taina Sfântului Botez, el participă împreună cu clerul, la menţinerea nealterată a
adevărului revelat, al cărui păstrător este Biserica în întregimea sa, adică în întreaga
sa alcătuire, precum şi la toate celelalte lucrări pe care le săvârşeşte clerul în
exercitarea celor trei ramuri ale puterii bisericeşti, şi adică (anume) a puterii
învăţătoreşţi, a puterii sfinţitoare şi a puterii conducătoare sau jurisdicţionale"406.
înţelegând astfel starea laică sau mirenească drept parte componentă princi
pală a Bisericii, care are cele mai largi implicaţii în acest "saeculum", cu com
plexele lui probleme economice, sociale, culturale şi tehnice* precun\şi cu men
talităţile şi moravurile inerente, ne explicăm gama atât de variată şi bogată a
cazuisticilor Pravilei celei Mari în care sunt implicaţi membrii laici ai Bisericii. ,
Poziţia importantă a laicilor în Biserică ne este arătată în Sfânta Scriptură mai
întâi de însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, care îi numeşte mlădiţe ale corpului
său, Trupul tainic al Domnului, Biserica. "Eu sunt viţa şi voi mlădiţele" (Ioan 15,
1-8)... "Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi", arătând prin aceasta că prezenţa şi
lucrarea Domnului în viaţa Bisericii este condiţionată de rămânerea credincioşilor
întru Domnul, în trupul său tainic în Biserică, în credinţa la care i-a chemat El407.
Apoi Sfinţii Apostoli, dezvoltând învăţătura despre Biserică - sub aspectul ei
cuprinzător de Trup al Doinitului, arată că toţi sunt "mădulare" ale trupului
Domnului (I Cor. 12, 27), "împreună lucrători cu Dumnezeu" (I Cor. 3, 9) spre zi
direa împărăţiei cerurilor, toţi credincioşii, adică şi laicii şi clericii, fac parte din
aceeaşi casă a lui Dumnezeu, care este Biserica (I Cor. 3, 16-17).
/
‘Nicăieri în Sfânta Scriptură nu se vorbeşte despre Sfinţii Apostoli ca şi când
aceştia ar fi fost chemaţi la apostolat spre a fi cinstiţi printr-o stare harică înaltă,
printr-o misiune dumnezeiască pentru sine, ci tocmai spre a fi cei dintâi slujitori,
căci ei au fost mai întâi simpli credincioşi şi apoi au fost chemaţi la apostolat408.
Şi ei ca şi Mântuitorul s-au manifestat practic, în relaţiile cu credincioşii simpli
(mireni) ca şi când aceştia taceau parte din aceeaşi obşte - clerici şi mireni, cu
drepturi şi îndatoriri egale între ei.
•
în acest sens, toţi slujitorii Sfintei Biserici, care au urmat Sfinţilor Apostoli, .
în orice treaptă a preoţiei ar fi fost, începând din epoca apostolică, au dat credin
cioşilor laici cinstirea cuvenită şi le-au recunoscut poziţia şi importanţa pe care o
au în viaţa Bisericii409.
_ 405.
406.
407.
408.
409.

Arhid. prof. dr. Ioan Floca. D rept canonic..., p. 246. Vezi şi glavele 170, 205.
Ibidem , ibidem . Vezi glava 153 -1 botezul de necesitate.
Ibidem, p. 246-247.
Ibidem, p. 249.
Vezi: Arhid. prof. dr. Ioan Floca, op. cit., p. 251.

DOCUMENTARE

365

5. Disciplina bisericeasca. Drepturile şi îndatoririle mirenilor.
Raporturile dintre clerici şi mireni
Am văzut, din exemplele luate din Pravila cea Mare, privitoare la drepturile şi
obligaţiile cleiului (episcopi, preoţi, diaconi) ce importanţă deosebită a acordat Biserica
înfăţişării morale a slujitorilor, care sunt "sarea pământului" şi "lumina lumii".
Desigur, Pravila "arată o grijă deosebită pentru viaţa morală a clerului, luând
măsuri amănunţite pentru ca aceştia s ă : nu dea "vină de scandălă oamenilor"
(glava 15) şi "oprindu-i de la îndeletniciri nedemne şi incompatibile nu numai cu
starea clericală, ci şi cu viaţa creştină, în genere, cum sunt, negustoria (glava 71)
şi camăta" (glava 281)410.
Biserica nu este alcătuită numai din elementul sacerdotal, ci aşa cum am
amintit deja şi din elementul laic sau mirean. Elementul mirean - mirenii, alcătuiesc
mlădiţele ce împodobesc trunchiul viţei şi acestea nu sunt simple elemente de
decor, sau o masă amorfă în corpul Bisericii, ci chiar element care condiţionează
lucrarea clericilor şi însăşi raţiunea de a. fi a trupului tainic al Domnului în lume.
Drepturile ca şi îndatoririle laicilor în Biserică, sunt drepturi şi îndatoriri cu
titlu propriu, care ţin de starea lor, legate existenţial de starea lor şi nu ca urmare
a unor concesii din partea cleiului411. Mai întâi ei au drepturi şi îndatoriri gene
rale, în calitatea lor de creştini (care au primit Taina Botezului) şi au devenit mem
bri ai Bisericii, egali cu toţi ceilalţi credincioşi şi clerici. Despre încălcările aces
tora de către credincioşii-înşişi, Pravila atenţionează în diferite feluri, arătând la
ce pedepse laie£ sau duhovniceşti se expun toţi acei care încalcă, atât regulile de
viaţă socială (obştească) dar şi pe cele ale vieţii intime, personale a fiecărui cre
dincios în parte412. Acestea sunt de fapt exemple de îndatoriri şi drepturi comune
tuturor membrilor Bisericii.
Există însă şi drepturi şi îndatoriri speciale ale mirenilor, precum sunt şi ace
lea specifice ale clerului de mir şi ale monahilor, cum am văzut mai înainte.
Aceste îndatoriri speciale ale credincioşilor simpli, sunt atât de natură administrativă-organizatorică a bisericilor ca unităţi administrative, obligaţii care privesc
asigurarea întreţinerii chipului social organizatoric al Bisericii, asigurarea cheltu
ielilor pe care le necesită organizarea obştilor şi lucrarea de păstrare a coeziunii
acestora, precum şi îndatoririle privind ajutorarea membrilor lipsiţi de cele tre
buincioase pentru trai. Aşadar, îndatoriri care privesc asigurarea întreţinerii Bi
sericii din punct de vedere material, dar şi îndatoriri şi drepturi care privesc misi
unea Bisericii, adică acelea care intră "în conţinutul puterii bisericeşti şianume
mai întâi lucrarea la care este chemată întreaga Biserică, şi careconstă
în
păstrarea adevărului revelat, iar apoi în cele trei lucrări destinate, în mod special,
clemlui şi pentru care întreaga preoţie este înzestrată cu împuternicirile sau
mijloacele trebuitoare şi adică la săvârşirea lucrării învăţătoreşti, a celei
sfinţitoare şi a celei conducătoare, numită şi jurisdicţională"413.
*410. Liviu Stan, op. cit., p. 569.
411. I. Floca, op. cit., p. 255.
412. Ex. glavele: 43-46; 106-112; 208-217; 231-233; 240-241; 243-250; 251-255 etc. 231.
Arhid. prof. Ioan Floca. op. cit., p. 258 şi pp. 259-262.
413. Arhid. prof Ioan Floca, op. cit., p. 258 şi pp. 259-262.
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Privind evidenţa participării laicilor la exercitarea puterii învăţătoreşti,
mărturiile exprese în Pravila cea Mare nu sunt destul de concludente, decât în
măsura în care se fac referiri la cei care părăsesc obiceiurile Bisericii lepădându-se
de Hristos, sub influenţa ereticilor, iar după o vreme se pocăiesc, fie sub influenţa
celorlalţi credincioşi, fie printr-un examen propriu de conştiinţă4'14.
Desigur clerul, prin starea sa harică superioară constituie elementul principal
în Biserică. Dar şi elementul laic - deşi secundar - este important căci, atât prin
starea lor harică, cât şi prin poziţia şi aportul social-juridic, colaborează perma
nent cu clerul în lucrarea esenţial-harică sau mântuitoare a Bisericii, cât şi în
lucrarea ei auxiliară. "In chip concret această colaborare a laicilor cu clerul se
exprimă prin participarea laicilor la exerciţiul celor trei ramuri ale puterii bise
riceşti, adică a celei învăţătoreşti, a celei sfinţitoare şi a c e le i cârmuitoare sau
jurisdicţionale"415. în starea lor de har, "laicii îşi lucrează mântuirea proprie, cola
borând cu harul, primind cu vrednicie Tainele a căror eficacitate este condiţionată
de credinţa-şi vrednicia lor"416. Dar, în afară de mântuirea proprie ei sunt chemaţi
să lucreze şi pentru mântuirea întregii obşti creştine, prin răspunderea generală pe
care o au, în calitate de element constitutiv,esenţial al Bisericii, dar şi printr-un act
pe care-1 săvârşesc în caz de trebuinţă, prin puterea stării lor harice, şi acesta este
legat' de săvârşirea Sfântului Botez"417.
Sfânta Liturghie nu se poate săvârşi fară participarea laicilor, după cum ori
care din cele şase Taine nu pot fi săvârşite fără elementul laic. Prezenţa reală a lai
cilor la săvârşirea ierurgiilor este, de asemenea, o condiţie importantă pentru
însăşi săvârşirea acestora.
Cea mai vizibilă şi mai importantă participare a laicilor este la exercitarea puterii
cârmuitcrâre sau jurisdicţională. "Actele puterii jurisdicţionale se împart în trei
categorii, exprimând trei funcţiuni ale acestei puteri şi anume: funcţiunea legis
lativă, funcţiunea judecătorească şi funcţiunea executivă"418. La exercitarea
funcţiunii legislative laicii au participat prin prezenţa şi .lucrarea lor, în limitele
determinate, la activitatea legiuitoare a sinoadelor ecumenice şi a sinoadelor locale
de diverse tipuri ca alcătuire, numite fie sinoade mixte, fie sinoade generale, fie
soboare, fie congrese, fie -adunări. Contribuţia lor în cadrul acestor corpuri
legiuitoare bisericeşti, este şi rămâne dintre cele mai utile pentru colaborarea şi
adoptarea normelor legale potrivite, în fiecare vreme, pentru viaţa bisericească419.
’ La îndeplinirea funcţiunii judecătoreşti laicii au participat, în primele 4-5_
Veacuri creştine, chiar într-o formă care însemna contribuţia lor nu numai la
îndeplinirea unui act judecătoresc, ci deopotrivă şi la îndeplinirea unei lucrări
sflnţitoare specific preoţeşti, care era administrarea sfintei Taine a Pocăinţei..
După cum se ştie, în epoca aceea, mărturisirea păcatelor ca şi dezlegarea de ele
sau aplicarea epitimiilor, se facea nu numai în prezenţa obştii credincioşilor, ci şi
414.
415.
416.
417.
418.
419.

Vezi glavele 114, 182, 232, 323 etc.
Ârhid. prof. dr. Ioan Floca. D rept canonic..., p. 262.
Idem, p. 260.
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Arhid. prof. Ioan Floca. op. c/7.,.p. 260.
Ibidern, pp. 260-261.
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cu concursul activ al acestora. Mai târziu, în cadrul unor instanţe disciplinare şi
chiar judecătoreşti, s-a admis prezenţa şi colaborarea unor reprezentanţi ai credin
cioşilor, atât în cazurile când se judecau abateri cu caracter moral sau general social
al clericilor, cât şi în cazurile când se tratau (judecau) litigii .între clerici şi laici.
De asemenea, "participarea laicilor la îndeplinirea funcţiunii executive în viaţa
Bisericii s-a afirmat dintru început, cu deosebire, prin colaborarea lor la actele de
alegere a clerului şi a altor organe de conducere a Bisericii şi la actele de adminis
trare a averii bisericeşti. Acestea au rămas până azi actele la care participă credin
cioşii laici pe temeiuri tradiţionale şi canonice, adică atât pe b^za unei practici
îndelungate care a dobândit puterea de lege, cât şi pe baza unor rânduieli canonice
pozitive, exprimate prin texte ale sfintelor canoane şi prin legi bisericeşti care nu
poartă acest nume"4-0. Participarea laicilor la exercitarea puterii bisericeşti se con
sideră că se fundamentează pe învăţătura despre sobornieitatea Bisericii, care la
rândul ei se întemeiază-pe învăţătura privitoare la alcătuirea Bisericii din cele două
elemente constitutive ale ei - cler şi laici
care au o misiune comună, în cadrul
lucrării mântuitoare a Bisericii, opera de îndreptare a omului.
în legătură cu organele sau oficiile care deţin puterea bisericească trebuie să
amintim aici că, în baza principiului sobornicităţii, au importanţa cea mai mare
organele colective de conducere a Bisericii şi că "fiecare organ de conducere şi
fiecare oficiu, ca expresie juridică a drepturilor şi îndatoririlor organului respec
tiv, deţine numai câte o parte din puterea superioară a organismului din care s-a
constituit în Biserică, din puterea bisericească. Totalitatea sau suma puterii pe care
o deţin fie organele individuale, fie cele colective, nu reprezintă şi nu epuizează
în Biserică, întreaga putere bisericească. Adevăratul şi deplinul purtător al întregii
puteri este Biserica, în întregimea ei"421.
Organele individuale ca şi cele colective sau organele de conducere care
exercită puterea în Biserică, sunt structurate, în esenţă, pe ierarhia bisericească,
sau ierarhia sacramentală şi anume episcopatul sau arhieria, presbiteratul şi diaconatul. Aceste trei grade ierarhice se mai numesc de instituire divină, şi se obţin
prin hirotonie. "Gradul cel mai înalt din ierarhia bisericească este episcopatul,
întâietatea lui îşi .are bază în faptul că puterea episcopală este moştenită şi trans
misă prin succesiune apostolită neîntreruptă, şi are deplinătatea puterii spirituale
şi dreptul la cea mai înaltă administraţie în Biserică"422.
Ierarhia, în general, este categoria cea mai importantă şi cea mai necesară în
Biserică. Acolo unde nu există episcop, nu există nici Biserică. Episcopatul are
deplinătatea exercitării celor trei ramuri ale puterii bisericeşti (învăţătorească,
sfinţitoare şi jurisdicţională). De aceea episcopatul este răspunzător pentru tot
ceea ce se face în Biserică" (Vezi glavele: 12, 18-19; 30-33; 35-39; 56, 65 etc.).
Conţinutul Pravilei celei Mari demonstrează eu prisosinţă importanţa
deosebită pe care o are episcopul în Biserică, în calitatea lui de deţinător al depli
nei puteri bisericeşti. El este răspunzător atât de clericii mireni şi de călugări, cât
şi de laicii care aparţin eparhiei sale. El binecuvântează dar şi ceartă, el judecă
420. Ibidem, p. 261.
421. Ibidem, p. 272.
422. Ibidem f p. 273.
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* toate pricinile tuturor: credincioşi şi clerici, căci el este "văzătoriu şi purtătoriul
de grija tuturor creştinilor care sunt în eparhia lui"423.
La rândul lui, Episcopul este supus soborului arhiereilor cu care împreună se
constituie în conducere colectivă a Bisericii unui neam, unui popor424.
Arhiereul poate "lua darul preoţiei", poate caterisi pe preoţi şi pe diaconi,
pentru abateri doctrinare sau canonice425, şi poate afurisi pe mireni pentru abateri de
la credinţă şi pentru abateri morale426.
întreaga disciplină bisericească a eparhiei sale îi este încredinţată pentru pli
nătatea harului primit, de la arhiereu pornesc şi la el ajung toate cele ce se referă
la raporturile membrilor Bisericii, atât în interiorul Bisericii'cât şi în afara ei. "Că
deacă vreame ce au luat în chezăşie sufletele oamenilor... şi toate îndreptările bi
sericeşti... cu voia lui să sc facă..."427.
Episcopul realizează însă întreaga sa lucrare în colaborare şi cu sprijinul
preoţilor (cleiului) precum şi cu al credincioşilor (mirenilor).
în încheierea expunerii elementelor de drept bisericesc (canonic), cuprinse în
Pravila cea Mare trebuie să. precizăm că acestea sunt considerate ca fiind o
prezentare în continuare firească a celor expuse mai înainte în subcapitolul "chestiuni
liturghice", dar mai ales în subcapitolul conţinând "chestiuni dogmatice".
Toate aceste elemente pe care le aflăm în Pravila cea Mare sunt într-o strânsă
şi firească legătură, pentru că în Biserica noastră ortodoxă "chestiunile de drept
canonic" se desprind din învăţătura de credinţă cea adevărată dată nouă de Mân
tuitorul nostru Iisus Hristos şi exprimată în această formă de Părinţii Bisericii una şi
nedespărţită a primelor opt veacuri creştine.

BUCŞOAIA, SORĂ ŞI VECINĂ A VORONEŢULUI
Pr. Constantin Iacoban
PREFAŢĂ

Părintele Constantin Iacoban a realizat - după largi investigaţii - o lucrare
preţioasă prin datele pe care le conţine pentru satul Bucşoaia din judeţul Suceava.
Asemenea monografii, cu ştiri şi relatări amănunţite, constituie izvoare pri
mordiale pentru o adevărată istorie a poporului român. Pentru acest motiv mono
grafiile săteşti, când se realizează, sunt de salutat şi de valorificat, după eventuale
puneri la punct tehnice. Nu este dc prisos să vedem că satul Bucşoaia exista pe
vremea lui Ştefan cel Mare, care îl menţionează într-un act intern, în 1488. Dacă
pentru multe sau pentru toate satele ţării, vom avea consemnate în monografii
speciale, prima lor apariţie documentară, reţeaua de izocronologii ale aşezărilor
va vorbi mult despre ieşirea lor la iveală din pâcla istoriei, în anumite momente
când au decis condiţiile de viaţă socială. Autorii unor asemenea monografii, pasi
unea lor pentru adunarea datelor, merită toată lauda.
Monografia părintelui C. Iacoban conţine toate datele pe care trebuie să le
aibă o atare lucrare: cadru istoric şi biologic, aşezare geografică, relaţii cu alte
aşezări vecine, cultură şi civilizaţie locală, instituţii şi de^oltarea lor, statistica pop
ulaţiei (şi prin deducţie este binevenită pentru epoci mai vechi), oameni de carte etc.
într-un cuvânt, această lucrare conţine esenţialul şi nu încearcă să introducă
materie de prisos. Descrierile sunt concentrate, lapidare, pentru construcţii, pen
tru port, pentru datini la sărbători de iarnă, la naştere, la nuntă sau la înmor
mântare. Piesele folclorice înregistrate sunt remarcabile, precum un colind de
veche tradiţie, un "pluguşor", cules de la poetul satului, Gh. Săhlean, lângă care
apar, pe parcursul lucrării şi numele altor săteni, unii foarte de merit, din secolul
al XlX-lea. Anumite legende lângă fapte reale pigmentează plăcut expunerea.
Strigătul satului (căci nu este al autorului) împotriva defrişării fară socoteală
a pădurilor, ncînţclegându-se funcţiunea lor în natură, este un document care tre
buie să impresioneze pe oricine îşi iubeşte ţara şi natura ei darnică.
Recomand cu căldură publicarea lucrării, socotind că ea este deosebit de
necesară.
I. C. Chiţimia
Bucureşti, 19 noiembriel980

2 4 - B. O. R. 1-6/2001
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CUVÂNT ÎNAINTE
"P opoarele s-au rid ica t prin lum ină şi
m oralitate, şi au căzut p rin ignoranţă şi im orali
ta te ” (Gr. Popescu-Breasta).

Bucşoaia, localitatea noastră din imediata apropiere a Voroneţului, de care a
aparţinut multă vreme şi cu care are multe asemănări - meleaguri de legendă şi
glorie - Ţara de sus, Ţara fagilor (arboroasa), m-a determinat, ca la 30 de ani de
activitate aici, să scriu aceste rânduri, în speranţa că nu vor fi de prisos, deoarece
tradiţiile locale ca istorie mică, sunt un important izvor pentru istoria mare.
Aceasta cu atât mai mult, cu cât aveam în acest răstimp, pe lângă cronica paro
hială şi diferite date culese din sat în şirul anilor, precum şi listele de inventariere
a bunurilor cu valoare istoric-artistică şi documentară, lucrare cerută cu multă
grijă de către Departamentul Cultelor, încă din anul 1966/1967, apoi şi de către
Patrimoniul cultural naţional. Am ţinut cont şi de profundele transformări în struc
turile social-politice şi economice din ţara noastră, mai ^ales după încheierea
ultimului război mondial.
Ca tot ce e omenesc şi această lucrare nu atinge perfecţiunea, dar va fi îm bu
nătăţită cu bunăvoinţa şi priceperea altora. Munca mea, a fost muncă de desţele
nire a terenului. Hotărâtor pentru această monografie a fost aflarea documentului
de la Ştefan cel Mare din 17 august 1488, prin care este atestată documentar
Bucşoaia ca branişte a Mănăstirii Voroneţ pentru prima dată, iar pârâul "Cetăţel"
încă din 14 aprilie 1411. Până la acea dată (1488) când Ştefan cel Mare dăruieşte
nou înfiinţatei sale mănăstiri Voroneţ, satul Stulpicani cu Bucşoaia şi celelalte
branişte, Bucşoaia aparţinea de Ocolul Câmpulung. "Din punct de vedere politic,
fostul ocol al Câmpulungului Moldovenesc este cel mai interesant colţ de ţară
moldovenească. Nu doară, că pe teritoriul său s-ar fi petrecut evenimente politice
importante, ci fiindcă alcătuirea politică a acestui Ocol s-a menţinut nealterată
până în secolul XVIII-lea şi a permis astfel să se cunoască mai bine organizaţia
politică din primele timpuri a M oldovei"1.
Cronica parohială, condicile mitricale (începând cu anul 1801) precum şi
conscripţiile parohiale, cu toată arhiva ce a rămas în urma pustiirii celor două
războaie mondiale, precum şi bibliografia ce se va aminti, stau la baza actualei
lucrări. Mi-am făcut o plăcută datorie faţă de satul în care activez de vreme
îndelungată, luând parte la bucuriile şi supărările lui şi faţă de pământul (Cimi
tirul) de care încă sunt legat, dar mai ales faţă de cei ce se interesează de trecutul
şi vechimea satului şi de originea numelui său.
Deşi sunt născut tot în Bucovina în şesul Rădăuţilor, comuna Satul-mare, fiu
de ţărani muncitori, am îndrăgit însă atât de mult aceste locuri de aici din
apropierea Voroneţului, încât mereu îmi vin în minte versurile eminesciene:
1. T. Bălan,'N oi docum ente câm pulungene , Cernăuţi, 1929, prefaţa.
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"împărat slăvit e codrul,
Neamuri mii îi cresc sub poale,
Toate înflorind din mila
Codrului, Măriei Tale,"
Ca şi O. Goga, despre care G. Călinescu, nota că "aşa de puţin poate depăşi
propria-i experienţă rurală (ii. n.), încât înfiorarea produsă de vederea mării, nu-i
deşteaptă decât imaginea de crăiasă şi dorinţa de a se băga slugă la ea"2.
Deosebite mulţumiri adresăm Domnului Prof dr. docent I. C. Chiţimia,
membru corespondent al Academiei Române, pentru preţioasele îndrumări. De
asemenea adresez profunde mulţumiri Doamnei scriitoare Felicia Marinca, pen
tru atenţia şi competenţa cu care m-a ajutat spre a scoate la lumină această lucrare.
Autorul

2.
Satul bucovinean în pictu ra lui Ion G rigore, cuvânt înainte de Comei R. Constantinescu,
Ed. Sport turism, Bucureşti, 1979.
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I. Cadrul geografic
1. a). Aşezarea geografica (încadrarea fizico-geografică)
La revărsarea pârâului Suha în râul Moldova, de o parte şi de alta o şoselei
naţionale şi a căii ferate ce duce de la Timişoara-Cluj, spre Bucureşti, la 6 km de
oraşul Gura-Humorului, respectiv la 32 km de Suceava - centrul judeţean, şi de 4
km de Voroneţ, se află comuna Frasin din partea centrală a judeţului Suceava, cu
pitorescul sat Bucşoaia, aşezat la poalele obcinilor bucovinene, sat întins pe circa
5 km lungime şi 2 km lăţime (10,58 km.p.)' = 1058 ha.
Localitatea Bucşoaia este înconjurată în partea nordică de obcina mare,
dealul Cetăţii, dealul Buhii, Runcul, iar în partea sudică de obcina Voroneţului
(dealul Păltiniş şi Stanişte).
b). Vecinii: Aşezarea administrativ-teritoriala.
Bucşoaia se mărgineşte la est cu Gura-Humorului şi Voroneţ, la vest cu
Frasin, Centrul administrativ al comunei, la un km depărtare, iar la sud cu satul
Doroteia (sat din aceiaşi comună Frasin) şi la nord cu Mănăstirea Humorului.
2. Relieful: Structura geologica (flişul carpatic). Fiind regiune* a llişului
carpatic, format din gresii, marne şi argile, şisturi bituminoase, terenul este mai
mult deluros şi împădurit cu molizi, brazi şi fagi şi are puţine izlazuri (105 ha),
pentru vite şi cu puţin teren arabil (120 ha + 120 ha fâneţe), restul este vatra satu
lui şi păduri. Gospodăriile şi terenurile arabile sunt aşezate pe terasele fluviale ale
Moldovei şi Suhei, a fluentul Moldovei.
Satul Bucşoaia este compus din vatra satului şi din cătunele: Suha şi Poiana
Bucşoaia (Bucşoiţa), terenul de grădini fiind aproximativ peste 10 ha şi 559 ha
pădure3. Satul nu e resfirat; o parte se află pe valea Suhei spre Doroteia, iar pe de
altă parte, cea mai mare şi mai veche, se află pe partea dreaptă a cursului
Moldovei la 500 m. altitudine, respectiv la 900 m. pe obcine.
Dacă Gura-Humorului, care completează şiragul staţiunilor climaterice de pe
valea Moldovei este numit "Paradis al copiilor" şi "Poartă spre munte", atunci
Bucşoaia cu tabăra ei de şcolari, cu adevărat este un paradis al copiilor.
3. Clima este temperat continentală, prezentând unele particularităţi ca
urmare a aşezării satului în zona depresionară (Gura-Humorului-Vama). Clima
deci este proprie regiunii de munte cu ierni lungi dar scutite de viscole prea mari,
prin ocrotirea munţilor.
4) Apele. Terenul este brăzdat de ape mari ca Moldova (cu legenda d escă-'
lecatului lui Dragoş-Vodă) şi afluentul Suha, care uneori seacă (de aici şi
numele pârâului), iar altădată face ravagii, şi de pâraiele Cetăţel şi Bucşoiţa,
acesta din urmă în dreapta râului Moldova, înspre Voroneţ, care face hotarul
între Bucşoaia şi Voroneţ. De la pârâu îşi trage şi satul numele, iar Cetăţel sau
Cetăţuia este a fluent al Moldovei, de pe partea stângă a sa, ca şi pârâul Glodului
şi pârâul Cotul Buhei.
3. Em. Grigoroviţa, D icţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti. 1908.
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In categoria apelor stătătoare, erau pe vremuri pe teritoriul satului, câteva
heleştee, cu peşti, dar acum nu mai sunt. Pânzile dc apă subterană se găsesc de la
10-20 m adâncime, cu apă bună de băut, servind la alimentarea populaţiei. Pe
suprafaţa întregului sat, sunt circa 200 fântâni, unele sub formă de pompe, altele
cu roată, altele cu cumpănă. Fântânile sunt zidite cu piatră sau tuburi şi acop.erite
cu tablă (în 4 ape) adică cele cu roată, şi ţuguiate în vârful acoperişului, având
portiţă şi respectând regulile de igienă sanitară4.
5. Vegetaţia şi fauna. Principalele formaţiuni de vegetaţie răspândite în zona
Bucşoaici sunt pădurile şi păşunile. Pădurile au acoperit o suprafaţă mai mare la
începutul înjghebării satului (sec. XVIII-lea). O parte din ele au fost însă defrişate
sau lăzuite pentru a se extinde suprafeţele cultivate şi păşunile, fapt ce a dus la
eroziuni şi degradări de teren. De o parte şi alta a satului sunt dealurile acoperite
de păduri, bine întreţinute şi păstrate, păduri de brad, molid şi fag.
în şesul Bucşoaici se pot cultiva tot felul de cereale, dar din cauza verilor
ploioase şi reci, se cultivă mai mult cartofi, luccrnă şi trifoi, chiar dacă şi acestor
culturi li se fac pagube mari din cauza revărsării apelor şi din cauza sălbăticiu
nilor: cerbi şi mistreţi. Pe scurt, flora Bucşoaiei se poate rezuma la cuvintele
împerechiatc: "sus făgetul, jos pometul", deşi pădurile aici sunt mai mult de brad
şi dc molid, materie primă pentru fabricile de cherestea.
Fâneţile sunt renumite prin covorul policrom dc flori începând cu sulfina şi
vâzdoaga, ca la ţară şi continuând cu ochiul boului, pojarniţa (sunătoarea,
păpădia, pătlagina, tătăneasă, romaniţa (muşeţel), coada şoricelului, menta, coada
calului etc. toate de leac inclusiv hreanul, cimbrul, iar în pădure: fragii, smeuml,
murul şi tot felul de ciuperci (pipingi, râşcovi, hribi).
în faţa frumoaselor case din Bucşoaia, gospodinele cultivă cele mai alese
flori, între care: Clematis, bergnani, se arcuiesc la faţade, vrând parcă să imite
albastrul de voroncţ. Vegetaţia de luncă arc răchite, sălcii, arini, plopi, iar ca pomi
fructiferi se cultivă: meri, peri, pruni, cireşi, vişini,'nuci, precum şi coacăze,
ribize, fragi, smeură, căpşuni, etc.
Fauna. Pădurile răsună vara dc cântecul diferitelor păsări: cucul, graurul,
ciocârlia, mierla, codobatura, privighetoarea, rânduncle, vrăbii, porumbei sălbati
ci şi domestici, iar mai sus croncănesc corbii, ulii şi vulturii. Pe malul apelor vin
berzele, gâştele, raţele sălbatice. în sat, oamenii cresc vaci mici de rasă pinzgauer,
cai mici şi iuţi (rasa ghidra), oi ţurcanc, porci, păsări, iepuri, etc. Ca animale
sălbatice sunt cele zugrăvite şi pe pereţii exteriori ai Mănăstirii Voroneţ:
căprioara, cerbul, mistreţul, lupul, vulpea, veveriţa, ursul, râsul, dihorul, iar din
tre peşti se află păstrăvul, cleanul, crapul, mreana, scobaiul etc.5.
6. Solurile. Solurile din zona satului sunt cele de luncă sau aluvionare şi podzoluri pe dealuri.
4. Prof. Frăţcanu Elena, M icrom onografia cartierului Burdujeni-Suceava, dactilografiat, 1979.
5. "Monumente istorice b isericeşti din M itropolia M oldovei şi S u ce v ei ", Iaşi, 1974, pag. 58.
Acolo (Voroncţ) şi magii par albaştri (vezi P. Comărncscu, "Îndreptar a rtistic al m onum entelor din
nordul M o ld o v ei ", Succava, 1961, pag. 207).
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II. Cadrul biologic şi istoric
a)
Formarea satului şi populaţia, caracterizare, ocupaţia, casele, alimentaţia
populaţiei şi statistica populaţiei
Satul Bucşoaia, s-a format dinspre Voroneţ sau mai bine zis dinspre pârâul
Bucşoiţa, la deal, adică din poiana Bucşoaiei, care era un fel de sălişte. Dovadă
este şi faptul arătat şi de conscripţia parohială cu casa nr. 1, care era a familiei
Piticari, cu obârşia din ocolul Câmpulungului Moldovenesc.
De pârâul Cetăţel, este vorba în documentul din 14/IV/1411 şi 16/VII/1756,
ca mărturii hotarnice între mănăstirea Voroneţ şi Mănăstirea Moldoviţa6.
Tipul antropologic al omului de aici, este a celui de la munte, cu fire iute ca
şi apele repezi de aici, cu păstrăvi "ce se zbenguiesc în curcubee". Locuitorii sa
tului, români ortodocşi, se ocupă cu munca în păduri şi în fabricile de cherestea şi
de binale din comună, iar în timpul liber, lucrează în gospodăria individuală,
foarte bine întreţinută, ca pe vremuri, de toţi locuitorii din "satele răzăşeşti,
aparţinătoare mănăstirilor"7.
într-ui'Turic domnesc din 17/VII/1488, se aminteşte de satul Stulpicani cu
braniştea Bucşoaia, Ostriţa, Gemenea, Slătioara şi Negrileasa, primite de
Mănăstirea Voroneţ de la întemeietorul ei, Ştefan cel Mare. Bogdan cel Chior,
confirmă daniile părintelui său, adăugând la ele satul Bucureşti, care s-a numit
mai târziu Capul-Codrului8.
Nu putem şti dacă Bucşoaia cu celelalte sate amintite era populată la 1488,
ca Stulpicanii şi Voroneţ, sau era numai "Branişte", loc domnesc de vânătoare şi
păşune. Se afirmă de obicei că Braniştea ar fi o pădure oprită în vederea creării
unei rezerve de vânătoare seniorială. Este o eroare: Braniştea e un regim de
stăpânire feudală care se aplică nu numai pădurilor, ci şi iezerelor şi în genere
tuturor bunurilor care prin natura lor se folosesc în devălmăşie, ne spune H. Stahl,
şi precizează apoi că "regimul de branişte, începe a se dezvolta de prin 1540
înainte"9.
Aşa fiind, "Braniştea" nu era "oprită" ci locuitorii ca unii ce luau parte la
vânătoare prin hăituire, aveau un drept de servitute la lemnul din pădure, pentru
nevoile lor, şi nu luau prea mult, pentru că nu aveau unde să-l prelucreze
(fabrici). La fel era şi cu pescăria, prepanaţia (vinderea băuturilor alcoolice) şi
păşunatul.'
în baza documentelor din 24/VII/1738 şi următoarele până la 1756, ca
mărturie hotarnică dintre Braniştea (moşia Mănăstirii Voroneţ şi Mănăstirea
Moldoviţa), unde se aminteşte de satele Stulpicani şi Vama, nu însă şi de
Bucşoaia, s-ar părea că la acea dată nu erau case în Bucşoaia, cum credea şi Pr.
A. Boca, în cronica parohială la pag. 47, după "Condica Mănăstirii Voroneţ", de
Vartolomeu Măzăreanu şi publicată de S. Florea Marian în 1900, dar rezultă că
Bucşoaia aparţinea atunci de Mănăstirea Voroneţ, ca şi "Dealul Frasinului, Poiana
6. T. Bălan, D ocum ente bucovinene, voi. III, Cernăuţi, 1934, pag. 74-75.
7. Ilie Dan, Toponimie şi continuitate în M oldova d e nord, Iaşi, Ed. Junimea, 1980.
8. I. Nistor, Istoria Fondului b isericesc , Cernăuţi, 1921, şi I. Bogdan, D ocum entele lui Ştefan
cel Mare, I, nr, 350, Bucureşti.
9. H. Stahl, Studii de sociologie istorică, Ed. Şt., Bucureşti, 1977, pag. 156 şi 161.
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Molidului şi pârâul Cetăţel". Frasinul şi Poiana (Luncile) Molidului nu aveau case
atunci, dar Bucşoaia avea. Iată dovada: E. Camilar, ne spune că la câţiva ani după
acel august roşu din 1717, când la Preluc... au fost alungaţi tătarii din
Maramaureş, a urmat exodul maramureşenilor în Moldova, amintind şi de un
"Gavril al Ţapului" din Bucşoaia10.
Având în vedere şi prima hartă a Bucovinei întocmită la 1773 de ofiţerul aus
triac Mieg şi descoperită de Dr. Verenca în arhiva Ministerului de război austriac,
unde printre alte localităţi este amintită Bucşoaia (care urma să fie anexată peste
2 ani sub numele de "Casele din Bucşoaia", cu un popă şi 17 familii de ţărani,
rezultă ca sigur că Bucşoaia la începutul secolului al XVIII-lea, era populată dacă nu mai devreme
dar nici într-un caz la finele secolului al XVIII-lea cum
se credea până acum, că la ocuparea Bucovinei de către habsburgi erau în
Bucşoaia numai 12 familii (restul probabil că fugiseră în Moldova) a căror suflete
erau păstorite de călugări de la Mănăstirea Voroneţ. După harta amintită a lui
Mieg, se pot enumera aşezările din vechiul ocol: Câmpulung, Pojorâta, Sadova,
Fundul Moldovei, Iacobeni, Ciocăneşti, Vatra-Dornei, Dorna, Şarul-Dornei,
Dorna-Cândreni, Coşna, iar de la Câmpulung, pe valea Moldovei în jos şi a aflu
enţilor săi, se găseau satele: Vama, Frumosul, Moldoviţa, (Mănăstirea Vatramoldoviţei), Argel, Casele Bucşoaia, Mănăstirea Voroneţ (Voroneţul de azi),
Casele Doroteii cu Plotoniţa, Lunca Negrilesei, Stulpicani, Poenele Gemenii şi
Ostra, Mănăstirea Humorului şi Capul-Codrului. Oraşul Gura-Humorului încă nu
constituia o aşezare temeinică ("înclinăm a crede că vor li fost desigur, la conflu
enţa Humorului cu Moldova, sălaşuri care aparţineau însă mănăstirii"11.
' Al. Rosetti în : Istoria limbii româneşti ne spune, într-o notă, că în Moldova
în secolul XVI, un sat avea în medie 20 de case; în secolul XVII, 30 de case. Chiar
la începutul veacului al XlX-lea, populaţia satelor româneşti era mică, în special
de tipul 21-50 şi 100 de gospodării (citează pe C. C. Giurăscu: Principatele
Române la începutul secolului XIX). Constatări istorice geografice şi statistice pe
temeiul hărţii ruse din 18351lbls.
Casele. Casele din Bucşoaia, pe vremuri erau mici, cu 2 camere şi tindă con
struite din lemn, cu prispă afară şi cuptor înăuntru, cu horn şi vatra cu perostree,
unde se prepara mâncarea. Această vatră singură ocupa un sfert din odaie. Pe^cuptor se încălzeau şi dormeau copiii în timpul iernii, căci în timpul verii dormeau pe
fân în şaier (şură). în interiorul locuinţei ţărăneşti se mai găseau laiţele, masa,
patul, lada de zestre, blidarul, lăicere, grinda pe care se aflau cărţi, calendare
(almanahuri).
La o gospodărie ţărănească, în afară de casă (îndreptată cu faţa spre soare) se
mai găseau ca anexe: grajd, şură, şopron (şandrama). Gardul de răzlogi, poartă cu
stâlpi (uneori sculptaţi). Casele erau confecţionate din bârne dispuse "în chiotori",
apoi "în amnari". Acoperişurile erau din şindrilă (draniţă), iar acum din azboci
ment, ţiglă sau tablă. Casele, unele aveau prispă, altele cerdac sau gang.
10. E. Camilar, Turmele, E. S. P. L. A., 1960, pag. 112, 139, 135.
11. Prefectura Câm pulung. D area de seam a, 1937, pag. 16.
11 bis. Al. Rosetti, Istoria lim bii rom âneşti, Bucureşti, 1957, pag. 84.
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în zilele noastre, înnoirile sunt evidente: divanul, studioul, dulapul, bibliote
ca, alături de unele piese de uz gospodăresc, ca maşina de gătit cu aragaz, maşina
de spălat, fierul electric de călcat, maşina de cusut, frigiderul, televizorul etc. au
devenit azi piese obişnuite al interiorului ţărănesc12.
Alimentaţia populaţiei. Alimentaţia populaţiei, în trecut a depins în cea mai
mare parte de producţia proprie a gospodăriei, adică lapte, carne, ouă, zarzavat,
etc., pentru cei ce aveau teren productiv: Pentru cei mai săraci, apa şi pădurea îi
aproviziona cu peşte, fructe de pădure, ciuperci, vânat şi cartofii a căror producţie
este bună aici şi pentru toţi au fost şi sunt aliment de bază.
Pâine se consuma mai puţin, în schimb mai multă mămăligă, tradiţională, cu
brânză sau cu sarmale, ciorbă etc. Aprovizionarea cu porumb se făcea mai mult
de pe piaţa din Gura-Humorului. Pâinea albă se folosea mai mult la sărbători,
nunţi şi cumetrii şi "nu trebuiaşte" se zicea la pomeni, la înmormântări. Pâinea se
cocea în cuptorul casei. Fasolea nu este agreată aici. Unii chiar fac grimase când
o pronunţă, zicând: "Fansolc...".
Statistica populaţiei. La 1775: 14 familii (respectiv 24 cu Voroneţ).
La 1786: 65 fam. Bucşoaia cu Voroneţul, fară Frasin, care aparţinea de
atunci de Stulpicani, până la 1864.
La 1786: Mănăstirea Voroneţ se desfiinţează rămânând parohie împreună cu
Bucşoaia până la 1864.
De la 1864, parohia Bucşoaia nou înfiinţată, are ca atenienţe Frasinul şi
Doroteia, care până atunci au aparţinut de Stulpicani 78 de ani, de la 1786 la 1864.
La 1900: 140 de familii, Bucşoaia singură cu 587 suflete. La 1937, Bucşoaia
are 235 de familii. La 1949, Bucşoaia are 250 de familii. La 1978, aici sunt 401
lamilii cu 1331 suflete.
Sporul de 42 de familii de la 24 la 66, între anii 1775 şi 1786 (respectiv 17791780) deci numai într-un an, se explică atât după Verenca, cât şi după A. Călinescu, în ambele localităţi Voroneţ şi Bucşoaia prin colonizările de români din Mara
mureş, din pricina odioasei "propagande forţate, de a-i trece pe românii ortodocşi
din Ardeal, parte la uniţi, parte la papistaşi sau la protestanţi"13. La 1786, prin des
fiinţarea mănăstirilor, secularizarea averilor lor şi înfiinţarea fondului religionar, se
desfiinţează şi mănăstirea Voroneţ, care rămâne ca parohie împreună cu Bucşoaia
până la 1864, când se înfiinţează parohia Bucşoaia cu biserică proprie şi cu filialele
amintite, iar Voroneţul rămâne doar unitate parohială separată.
Din conscripţia Bucşoaia cu filiala Frasin şi Doroteia aflăm că Bucşoaia sin
gură avea la 1870, una sută familii. La 1901, avea 142 de familii, plus 244 fam. la
Frasin şi 233 la Doroteia. La 1916, Bucşoaia avea 170 familii iar în 1923, 196 fam.
în anul 1928 erau 200 familii cu 776 suflete ortodoxe14. La 1980: 415 familii'cu
1341 suflete, deci în ultimii 50 de ani populaţia Bucşoaiei s-a dublat.
Conscripţia din 1891 este numai pentru Bucşoaia şi Frasin, fără Doroteia,
care a devenit parohie de sine stătătoare la 1921, iar Frasinul are biserică din 1933
şi devine parohie de sine stătătoare abia din 1940.
12. I. Vlădujiu. E tnografia Ronuâniei, Bucureşti, Ed. Şt., 1973.
13. Verenca, Topograpfue der Bucowina (1774-1775), Cernăuţi, 1895; M. Călinescu.
Norma li en der B ucowi/ier gr. or. D ioceze (1777-1886), Czeernowitz. 1887.
14. Conscripţia paroh ială B ucşoaia din 1908-1928.
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b). Urme istorice.
Revenind la pârâul Cetăţuia' amintit şi în documente se spune că aici ar fi fost
din vechime o cetate de apărare sau "pentru asigurarea circulaţiilor mărfurilor",
de pe drumul ce trecea spre Ardeal, nu pe dreapta râului ca acum, ci pe stânga, şi
se numea "Drumul Tătarilor", dmmul comercial şi de mare însemnătate strate
gică, fapt ce a dus la anexarea Bucovinei sub motivul că ar lega Transilvania
Împărătească de Galiţia de curând câştigată15. Cetatea poate fi şi de la Dacii
liberi, sau de la Cavalerii Teutoni (trimişi de Regele Ungariei Andrei II la 1211
împotriva Cumanilor în ţara Brodnicilor, care nu era decât Moldova ea şi
Bolohovenii, care înseamnă Valahi), poate fi şi de la primii descălecători: Dragoş
şi Bogdan, devreme ce astfel de ruine şi cetăţi au fost şi la Voroneţ, Şiret, etc16.
Dealul Cetăţclei (Făgăraşi), Cetăţele, Cetăţuia, Cetăţile aşezate pe întărituri oare
cum naturale, staţiuni preistorice sau foste aşezări fortificate, în alte părţi se
cheamă "Zamca", (Suceava) sau "Zanca" (Iaşi)17.
Alte urme istorice, după tradiţiile culese din gura bătrânilor de S. FI. Marian,
sunt girurile de stânci mari de la Podul Voroneţului (zis al Bucşoaiei de către cei
din Voroneţ), de peste apa Moldovei, sub numele de Runcul lui Ochian, unde s-ar
fi întâlnit Ştefan Cel Mare cu un sihastru care i-a prezis că va li mare şi va birui
pe păgâni (Copcâni), dar să zidească mănăstire drept mulţumită lui Dumnezeu şi
se zice de că.tre legendă că a ridicat mănăstirea Voroneţ, şi mănăstirea Humor
(Sic)18. Sihastrul, nu poate fi decât Daniel Sihastrul al cărui mormânt este la
Mănăstirea Voroneţ. Pe aceste stânci a fost ridicat şi monumentul fostei Regine
Maria, monument distrus în al II-lea război m ondial19. Din Ardeal au venit famili
ile: Ungurean, Moroşan, Căinar, Sahlean, după cum alte familii de ardeleni veniţi
în Bucovina mai sunt: Iacoban, Creangă, Grămadă, Marian, Blaga, Gherasim,
Boca, Baciu, Borşan, Muntean, Căilean, Ardelean etc20.
Alte familii de aici sunt: Ciofu, Flocea, Rusu, Bilan, Brădăţean, Piticari,
Gemănari, Stigleţ, etc. Familia Gemănar este originară din Dorotei, Brădăţenii din
Drăgoieşti. Despre familia Venin se zice că îşi are numele de la misiunea ce o
aveau de la Voievozii Moldovei, de a învenina armele de luptă şi apele în
retragerea din faţa inamicului mai puternic.
c. Numele satului
Acest nume, a fost mult controversat, ca până la urmă să se aprecieze că el
provine de la pârâul Bucşoiţa. Ipoteza lui Fischer "Das herzoghtum Bukowina",
Cernăuţi, 1899, că numele satului ar proveni de la planta "Buxus", aliată în grădina
fostului industriaş K. Kalita, neamţ colonizat aici şi care avea o mică industrie de fier,
e ridicolă după cum nici Dr. Verenca în op. cit. pag. 21, nu are dreptate când afirmă
că Bucşoaia ar proveni de la "Buehsbaum", care înseamnă merişor turcesc, întrucât
ştim că Bucşoaia exista înainte de anexarea Bucovinei, iar planta nu se mai alia decât
15. T. V. Stefaneli, Istoricul luptei pentru drept în ţinutul Câm pulungului M oldoven esc : I.
Nistor, Istoria F/idului bisericesc. Cernăuţi. 1921, şi de acelaşi autor, Legaturile noastre cu
A rdealul, Cernăuţi, 1914.
16. S. Reli, O raşul Şiret, Cernăuţi. 1927.
17. Iorgu Iordan. Toponimia R om âneasca , Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1963.
18. S. FI. Marian, Tradiţiile popu lare la rom ânii din B ucovina , 1885.
19. Cronica paroh iala Bucşoaia, 1937. pag. 174.
20. I. Nistor. X.egâturile noastre cu Ardealul, 1914, Ed. J. Literară.
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doar în Cişmigiu. 'Etimologic, numele satului ar proveni de la radicalul "Buc",
"bucşă", Bucşoiţa, după cum numele ofaşului Suceava ar proveni de la râul Suceava,
iar Moldoviţa, de la râul Moldoviţa şi la fel: Dorna, Frumosul, Suceviţa, de la pârâul
Doma, Frumosul, Suceviţa, iar Voroneţul de la pârâul Voroneţ, "Vorona", însemnând
corb şi mănăstirea Humorului de la pârâul Humor21.
Legenda cu bucşa pierdută de la 1111 rădvan şi intrată în piciorul unei oi ce
şchiopăta, rămâne legendă auzită cândva la radio Bucureşti, cum s-a.auzit şi altă
legendă pentru şcolarii din tabăra Buşteni din munţii Bucegi şi intitulată: "Legen
dele Carpaţilor, culmea Bucşoiul". Se spunea, adică despre valea şi muntele Bucşoiul, că-şi trag numele de la un baci de acolo de pe vremuri numit "Bucşoiul" şi
care căzuse în luptă cu ielele, eliberându-şi unicul fecior din farmecele lor. Este
adevărat că pe aici nume de plante au dat nume la localităţi ca: Molid, Frasin,
Paltin. Este adevărat şi faptul că bucşă a dat numele de "Bucşă", la Câmpulung,
ca nume de familie, după cum "Caş Avan" a dat numele Caşvanei, tot pe timpul
lui Ştefan cel Mare, iar Bucşoaia nu-şi poate avea numele decât de la râul
Bucşoiţa, căci râurile sunt mai vechi decât localităţile22.
Dar se pune întrebarea, de unde provine numele Bucşoiţei? Cercetând
"Toponimia românească", de Iorgu Iordan, am intrat într-un luminiş, căci la pag. 6667 se spune: "Toponimice care evocă natura terenului aprţinând localităţii respec
tive, sau aliate în apropierea ei "şi dând ca exemple: afmiş, alun, arţar, boz, cătină,
brusture,... fagi, apoi Frăsina, Frăsinetul...". în acest caz, "Fagii", Dealul fagilor,
Făget, Făgăraş, Bucova, Bucovina, Bucecea, Bucoşniţa, etc., etc. cu nota subliniară:
"în Dacor (Daco-Romania n. n.) VII, pag. 114-115 se spune că tema n. top. Bucegi
este identică cu a antroponimului Bucşă, format de la Bucur, iar în Rev. Cr. XIII,
apg. 150-151, că numirea ar fi o variantă a lui buceag, un complex de mai mulţi
muşchi, care formează un frumos covor verde şi moale...". Unele numiri româneşti
circulă şi ca apelative: Bucov şi Bucovina, sunt explicate de Por (ucic T.) prin
regiune acoperită de fagi" (pag. 65)22bls.
Rămâne deci stabilit că val^a Bucşoiţei se numea cândva valea Fagilor, de la
slavul "buc", ca şi valea Voroneţului (valea Corbului) de la "Vorona". în felul
acesta, avem un şirag de localităţi care evocă natura terenului: Păltinoasa, de la
paltin, Bucşoaia de la fag, Frasinul de la frasin, şi Molidul de la molid23.
21. M. Marinescu, Nume dace de triburi şi localităţi , în rev. "Noi tracii", an V, nr. 52, Milano,
spune că râul "Suceava" (şi oraşul) îi vine numele de la tribul dac "sucii", al căror nume apare în
rădăcina Sucidava, ar 11 reprezentaţi în Suceava şi Suceviţa din jud. Suceava, Sucii de sus şi Sucii de jos
din jud. Maramureş... Această ipoteză, pare mai plauzibilă decât aceea a lui I. Iordan (o. c. pag. 10,1) şi
M. Eliade 111 "De la Zamolxis la Genghis-liau, trad. Bucureşti, 1980, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
"care presupun că numele Suceava ar proveni de la Soci..., cuvânt magii iar, însemnând blănar.
22. I. Pătruţ, D icţion ar d e onom astică rom ânească , Ed. Şt. Enc., Bucureşti, 1980, pag. 60,
spune că:# "de la antroponimele Bucşan, provin numele de localităţi: Bucşanu, jud. Gorj, Bucşani,
jud. Argeş, Bucşoaia, jud. Suceava". Idem, N. A. Constantinescu în, D icţion ar onom. ro m .'\ Ed.
Acad. R. P. R., 1963, pag. 219, deduce Bucşoaia de la Bucşă.
22 bis. Vezi şi, D ocum enta Rom aniae H istorica, A. Moldova, voi. I, Ed. Acad. R. S. R.. 1975,
p. 443. deduce "Bucovina de la codru".
23. Ilie Dan, (op. cit. pag. 50), "Deoarece un nume topic face parte dintr-un şir toponimic, o
denumire geografică se explică prin alta... evident conţinutul toponm. nu poate fi tradus, numai
cuvântul de la baza numelui topic.
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Bucşoiţa, care a dat numele satului, se revarsă în Moldova, numele venind de
la slavul "Molidova", însemnând'valea Molizilor24. "Antroponimice femenine...
multe din ele sunt derivate de la toponimice... ex.: Botoşoniţa, Botoşana, Boroşaia, Bucşoaia (lângă Gura-Humorului), Bucura, Bucuroaia, Bogdana", spune tot
I. Iordan (pag. 179).
Bucşoiţa, a fluent pe dreapta Moldovei, izvorăşte de sub Butea Mărului, sau mai
exact din cele 3 izvoare din vârfurile Obicinile Voroneţului: Pălţiniş, Magherniţa., şi
Runculeţ25. Aşa cum aminteşte şi Victor Tufescu: "Dacă la apus era ocolul
Câmpulung, iar pe valea Moldoviţei până la Vama, stăpânea mănăstirea Moldoviţa,
pe valea Bucşoiţei, a Suhei şi Ostrei era domeniul mânăstirei Voroneţ"... "Au
aparţinut începând din secolul al XV-lea
al XVI-lea şi s-a rotunjit prin danii
domneşti repetate, Voroneţului:'Bucşoaia şi Frasinul pe valea Moldovei, Stulpicani
şi pare că şi Negrileasa, depindeau de această mănăstire la venirea austriecilor",
spune acelaşi autor, în lucrarea sa: "Pe valea Moldovei'*. Nemţii colonizaţi aici în
1810, s-au repatriat în 1940, în cursul celui de al II-lea război mondial.
Ocolul Câmpulung se afla de la începutul secolului XII "Ca o republică", care
cu 100 de ani în urma înfiinţării principatului nou al Moldovei, cade în depen
denţă de acesta, totuşi, cu toată dependenţa amintită împreună cu celelalte sate
învecinate, o comunitate mai mult de sine stătătoare, plătind Domnului Moldovei
numai un singur tribut obştesc şi pe acela numai într-o mărime ce o statorniceau
locuitorii însăşi, de altfel se stăpâneau ei înşişi şi erau scutiţi de alte dăjdii cărora
erau supuşi cei de la ţară, deci erau liberi de iobăgie26. "La 17 august 1488,
Sandru Gardu, ruda lui Suşman şi unchiul lor Ivan, cu surorile Magda, Mara şi
Neagra, fii lui Coste Măzărescu, au vândut lui Ştefan cel Mare, pentru suma
de: 160 sloţi tătărăşti, satul Stulpicani cu poieni, cu faneţe şi cu muncei, apoi cu
izvoarele Topriţa rece, Ostra şi Negrileasa... Iar Ştefan cel Mare l-a dăruit mănăstirii
Voroneţ. în confirmarea daniei din 11/1/1723 se accentuează că moşia "Stulpicani",
"iaste în Câmpulung"27.
Trebuie presupus că odată cu predarea satului mănăstirii Voroneţ se va fi scriS
şi hotarele braniştei mănăstirii. Faptul că Aron Pumnul, în lucrarea sa: "Privire
repede peste 313 din proprietăţile aşa numitei moşii mănăstireşti din care s-a for
mat măreţul fond bisericesc al Bucovinei", Cernăuţi 1865, nu aminteşte de
Bucşoaia ca aparţinând împreună cu Stulpicanii de mănăstirea Voroneţ, se explică,
cred, prin aceea că nu toate terenurile Bucşoaiei au aparţinut mănăstirii, respectiv
fondului, ci o parte conf. tabelului din lucrarea amintită, pag. 162-163, cu 137 de
iugăre ale Bucşoaiei au fost stăpânite de fondul bisericesc, dar împreună cu comu
na ori cu proprietarii, idem cu 67 iugăre păşune şi 44 iugăre neproductive şi cimi
tir. Este vorba de pădurea obştei de care aminteşte şi cronica parohială, şi care
până azi deşi e administrată de stat, totuşi locuitorii care au fost părtaşi la obştie
au dreptul de a fasona o anumită cantitate de lemn.
24. I. Iordan, O. C , PAG. 178.
25. Hm. Grigoroviţa, op. cit. şi Cronica paroh iei Voroneţ.
26. Verenca op. cit. şi D. Cantemir. D escrierea M oldovei (1716), trad. Bucureşti, 1956.
27. T. Bălan. Din istoricu l Câmpulungului M old.. Ed. Şt., Bucureşti. 1960, pag. 124. Notă, La
I. Nistor, Istoria Fondului bisericesc şi la I. Bogdan, op. cit., Stulpicani e trecut la un loc cu
Bucşoaia.
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d)
Desfiinţarea mănăstirii Voroneţ şi lupta pentru drept, după ocuparea
Bucovinei (1775)
Această obşte n-au obţinut-o bucşoienii ca un dar de la austrieci pentru că ar
fi luptat la 1848 împotriva insurgenţilor unguri, cum credea M. Tiriung28, ci în
baza luptei pentru dreptul de servitute pe care îl aveau şi pe care nemţii la creearea
fondului bisericesc l-au nesocotit, creând Ocoale silvice şi oprind pe ţărani să ia
în mod liber lemnul necesar. A urmat un proces de ani de zile la Viena până ce s-a
sesizat şi parlamentul austriac. Atunci s-a ajuns la un compromis şi li s-a dat
locuitorilor dreptul de "servitute, dar nu din toată pădurea, ci dintr-o parţiune de
circa 320 ha., aşa zisa "obşte".
La 1848, locuitorii au obţinut şi alte drepturi politice, o dată cu înfiinţarea
ducatului Bucovinei, cu dietă în Cernăuţi. Până atunci ei aparţineau samavolnic
de Galiţia, care ne-a trimis o mulţime de ruteni şi nemţi, care se foloseau de
pădurile fondului în defavoarea românilor, înstrăinând aproape jumătate din
averea acestui fond. "Abea în 1779, guvernatorul Enzenberg - al doilea guverna
tor al provinciei - inspectând ţinutul, are prilejul să se informeze, la faţa locului,
asupra stării de fapt şi să constate că locuitorii din părţile Câmpulungului sunt
ţărani avuţi, care se ocupă cu creşterea vitelor, că nu sunt supuşi nici unei sarcini,
ci duc o viaţă liberă şi că organizaţiile lor prezintă caractere particulare. Iar atun
ci când, mai târziu, slujbaşii împărăteşti vor încerca să le impună şi lor sarcinile
pe care le suportau ceilalţi locuitori ai Bucovinei, ei se vor lovi de cea mai îndâr
jită şi încununată de succes împotrivire a muntenilor... Vremea stăpânirii străine
poartă, de altfel, pecetea acestui conflict prin cele două forme îndeosebi, în care
el s-a manifestat: "Lupta pentru drept", cum o numeşte T. V. Stefanelli şi "Răs
coala din 1805". La acestea se mai adaugă şi reacţiunea împotriva procesului înfîltraţiunii de străini, favorizat şi încurajat de statul austriac29.
Venind vorba de nemţii colonizaţi aici ca "pioneri culturali" (kulturitrager) în
ţara "urşilor" (Bărenland) ei au fost colonizaţi numai pe fostele moşii mănăsti
reşti, respectiv pe fondul relig io n ar- care deţinea 25,7% din întreaga suprafaţă a
Bucovinei. Acest fond era cel mai bine administrat din toate ţările Austriei. Se
exporta lemn până în Egipt şi Indii. "Exploatarea se lacea în mod raţional^în locul
copacilor tăiaţi, se plantau alţii tineri pentru ca locul să fie împădurit din nou şi să
nu rămână neproductiv de pe urma puhoaielor care spălau humusul şi scoteau
stânca stearpă la iveală"30. E drept că fostele moşii mănăstireşti erau cam prost
gospodărite că se arendau la străini, ca armeanului Andrei Kapri, la Ilişeşti-Iacobeşti, lipovanului Matei din Moscova la Voroneţ, şi lui Ion Calvin din Baia-Mare,
care exploatau pe localnici, deşi aceştia aveau drept de servitute, drept în virtutea
căruia românii, prin boierul Vasile Balş, au protestat la 1780 la Consiliul Aulic de
război din Viena.
*
După înfiinţarea la 1786 a fondului bisericesc, exploatarea a continuat; nesocotindu-se dreptul de servitute, aşa cum s-a arătat, până la obţinerea dreptului
28. M. Tiriung, Bucşoaia un sat de muncitori fo re stieri şi industriaşii din Bucovina , - Ancheta
sociologica din anul 1938. 12 pagini, fotocopii, Acad. R. P. R.
29. P refectura ju d . Câm pulung , op. cit. 1937, pag. 17.
30. I. Nîstor. Istoria fondului b ise rice sc ", pag. 53. I. N.
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asupra obştilor. Localnicii de aici, se pare ca nu aveau atât de multe şi dese con
flicte de muncă, precum cei din Vama, care mereu aveau conflicte cu mănăstirea
Moldoviţa, că le încălca terenurile, sau invers şi se judecau la laşi înainte de
detrunchicre, cum cei din ocolul Câmpulung se judecau după detrunchiere la
Viena, până la 1870-1971, când s-a revenit Ia o învoială, prin intermediul lui
Hurmuzache pentru obştile lor încălcate şi luate de statul Austriac31. Ura localni
cilor nu era împotriva mănăstirilor, ci împotriva arendaşilor şi administratorilor
hrăpăreţi, atât de la mănăstiri cât şi de la fondul bisericesc32.
e) Referitor la mişcarea populaţiei şi asistenţa medicală
După Condicile mitricale şi conscripţiile parohiale, putem avea o evidenţă a
mişcării populaţiei din veacul trecut, când mortalitatea iniantilă era foarte mare.
In primii 50 de ani populaţia a crescut cu 223 suflete. în alţi 50 de ani care au
urmat populaţia a crescut cu 305 suflete. în ultimii 53 de ani populaţia a crescut
cu 348 de suflete. De observat cum creşte populaţia în veacul acesta, faţă de cel
trecut. Deci la 133 de ani, rezultă o creştere anuală de circa 6 suflete, în timp ce
creşterea în ultimii 50 de ani a fost de 784 de suflete, adică s-a dublat. Cauza
morţii era: tifosul, frigurile, holera, vărsatul, dizenteria, scarlatina, difteria etc.
Numai în anul 1831 s-au născut 13 şi au murit 29, iar în 1848, născuţi 18, morţi
28 de holeră. "Dureros record al ţării noastre, din pricina lipsei de asistenţă me
dicală şi a mortalităţii infantile"33. Situaţia a fost cam la fel şi în Bucşoaia, unde
în apropierea porţii din cimitir este o cruce dc piatră datată din anul 1848, când au
murit şi aici mulţi de holeră ca în întreaga Moldovă.
în primele concluzii ale cercetătorilor întreprinse de echipele studenţeşti în
1938, D. Guşti scrie: "întrucât cele 55 de sate studiate sunt "relativ înaintate",
starea lor economică şi cultură este ceva mai bună decât media pe ţară. Dar "starea
sanitară este alarmantă şi în aceste sate"34.
f Cronica vieţii sociale
Satul Bucşoaia are 415 -familii ortodoxe cu 1.341 de suflete, ceea ce nu
reprezintă nici 4 suflete de familie şi deci nu este o explozie demografică, dar cu
toate acestea, având în vedere că natalitatea în ultimii ani este de circa 27 de
născuţi anual, cununaţi 15 şi decedaţi 14, numărul populaţiei a crescut mult faţă
de situaţia anterioară celui de al II-tea război mondial. Fiind centru muncitoresc,
populaţia a mai sporit şi cu muncitori veniţi de la ţară. Dacă în anul 1928, erau
aici 200 familii cu 776 suflete, faţă de populaţia de acum, numărul s-a dublat.
Observăm că în anuM 945, anul tifosului exantematic şi al foametei, născuţi au
fost doar 19, iar morţi 45, cu o descreştere de 26 suflete. Cu toate acestea, în 50
de ani populaţia a crescut cu 784 suflete, adică ş-a dublat. Odată cu creşterea
31. I. Nistor. op. cit. şi Teodor Bălan, "Din istoricul ocolului Câmpulung Moldovenesc.
Nucureşti, 1960.
32. Prof. Jitaru Procopie, "'Monografia fo lclo ric ă a satului B erch işeşti”, Bucureşti, 1973, Ed.
Litera, pag. 223: Acest sat al mănăstirii Moldoviţa scapă de claca mănăstirii la 1776 (pag. 6) în timp
ce în Ardeal s-a abolit claca în 1848, iar în Principatele Unite la 1864 (V. Dicţionarul Enciclopedic
Român, Ed. Politică, Bucureşti. 1964).
33. Confi Rev. Fundaţiilor, 1940, nr. 3. pag. 452.
34. D. Guşti. Starea de azi a satului rom anesc . apud. rev. de filosofie şi sociologie de Gr.
Traian Pop, Edit. Şt.. Bucureşti. 1979. pag. 344.
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nivelului de trai, întrecându-se la construirea de case care de care mai mari şi mai
frumoase şi mai scump mobilate, oamenii muncesc spre a trăi cât mai confortabil.
Toţi vor să aibă servicii, chiar ambii soţi, aşa că nici nu prea are cine creşte copiii.
Părinţii au noroc de creşe, de grădiniţe şi de bunicii copiilor. Diferenţa dintre
familii mai înstărite şi mai sărace, a cam dispărut, căci săraci nu sunt şi toţi trăiesc
bine; având pe lângă servici şi gospodărie individuală.
Nu sunt secte religioase, trăim în înţelegere şi cu cele circa 20 suflete de
catolici de aici şi cu cei din Frasin (catolici*), care la un loc au o biserică mică de
zid în centrul satului Bucşoaia, lângă şosea şi unde slujeşte din când în când preo
tul romano-catolic din Gura-Humorului.
III. Manifestări culturale
a)
Şcoala şi complexul şcolar. Mai veche decât biserica este şcoala din
Bucşoaia, una din cele 14 şcoli mai vechi din Bucovina. Ea a fost înfiinţată în anul
1816, de către fostul industriaş neamţ Karl Kalita, ca şcoală particulară pentru
copiii nemţilor băieşi, colonizaţi în Bucovina în anul 1810, ca lucrători la mica
industrie de fier de aici. Până atunci, doritorii de carte se vor fi instruit pe lângă
călugării de la mănăstirea Voroneţ, posesoarea printre altele a vestitului "Codice
Voroneţean", publicat la 1885 de I. G. Sbierea. în anul 1844, această şcoală a
devenit publică, numită "şcoală trivială". învăţământul era în limba germană şi
avea numai două posturi, într-o clădire veche de piatră. Copiii românilor care erau
primiţi la această şcoală trebuiau să plătească taxe şcolare şi pe învăţători. La
1906, şcoala are secţie română şi germană cu cinci posturi. Până la 1860, şcoala
de aici era sub conducerea Consistoriului catolic din Lemberg.
Dintre conducătorii de seamă ai şcolii au fost: Director Simion Holca, E.
Filip, 1. Brădăţan, F. Săhlean, iar a fostului Gimnaziu industrial, ing. D. Dan şi
Prof. Teodor Uţan, directorul fostului, Gimnaziu, unic. Cu sprijinul lui Teofil
Sidorovici35, originar de aici, această şcoală a fost restaurată şi mărită, cumpărându-se şi un teren de 1 ha în centrul satului cu o clădire veche de piatră rămasă
de la fostul industriaş Kalita. Această clădire a servit, pe rând de grădiniţă de
copii, şcoală ţărănească, şcoală de meserii, gimnaziu industrial, iar în prezent
această clădire refăcută, serveşte ca sală de sport şi sală de lucru manual a şcolii
generale. Pe lângă aceste două clădiri, una de lemn şi alta de zid, s-a mai con
struit din zid o şcoală modernă cu etaj, prin autoimpunerea cetăţenilor din
Bucşoaia, Frasin şi Doroteia. Şcoala are 10 săli de curs cu 16 cadre didactice.
Această şcoală e dotată din punct de vedere material cu tot confortul necesar şi
material didactic.
Tot cu concursul lui Teofil Sidorovici, care avea ambiţia şi posibilitatea de a
face din satul său natal, un sat model, s-a construit tabăra centrală de şcolari. De
35.
Cine a fo st Teofil Sidorovici? Din auzite, Teofil Sidorovici, fiul lui Gheorghe Sidorovici,
înainte de primul război mondial, elev fiind, era un fel de preşedinte al tineretului român din
Bucşoaia. ( Mai amănunţit a se vedea subcapitolul: d) Oam eni de seam ă de aici, care au contribuit
■ la dezvoltarea satului, p.389).
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asemenea s-a construit aşa-zisa Cameră agricolă, azi Dispensarul veterinar. Fosta
comună Bucşoaia, a mai avut un cămin cultural, Societatea Arcaşilor (lui Ştefan
cel Mare), un cor condus de învăţătorul Leon Şandru, apoi de casierul de la Ocolul
silvic Frasin, Adrian Cărbune, precum şi de către licenţiatul teolog Em. Floca
(1939), când a fost premiat la concursul organizat de către Mitropolia Bucovinei.
Şcoala ţărănească a luat fiinţă în 1943, director fiind Trifon Chiş din Stulpi
cani. Gimnaziul industrial înfiinţat în anul 1938, tot cu concursul lui T. Sidoro
vici, a avut ca director pe ing. D. Dan, şi a avut patru secţii: lăcătuşerie,
tâmplărie, croitorie, cismărie. Şcoala de ucenici, înfiinţată în anul 1947, la
Tabăra centrală a avut ca director pe învăţătorul Gheorghe Sidorovici. Centrul
cultural al învăţătorilor din această zonă, era aici, la Bucşoaia, şi centrul misio
nar, de asemenea, era aici, Pr. Boca şi Pr. Lucan fiind protopopi de GuraHumorului. Centrul agricol, sau Camera agricolă, în perioada postbelică a depins
de Ferma zootehnică Lucina.
A mai fost aici: Societatea ajutorului mutual, pentru despăgubirea vitelor
pierdute, Cooperativa de consum, înfiinţată în anul 1939, iar Gimnaziul Unic s-a
înfiinţat în anul 194636. Căminul cultural, avea peste 5000 cărţi, şi broşuri şi
aparţinea de Biblioteca Centrală din Gura-Humorului, apoi a trecut la Clubul
muncitoresc din Frasin.
b)
Aspecte din cultura şi arta locală. Localnicii, deşi ocupaţi în producţie,
totuşi manifestă mult interes cultural, citind cărţi, ascultând emisiunile de radio,
vizionează emisiunile de televiziune, filmele la cinematograful din Frasin, iar
tineretul practică şi diferite sporturi ca: footbal, tenis, oina, baschet, şah.
Producţiile artistice populare sunt: cusăturile şi broderiile la portul naţional,
ţesăturile, covoarele înflorate etc. în care domină culoarea neagră pe fond alb, în
general "adevărate unicate ale tezaurului Artei populare româneşti"37.
Se dau serbări şcolare şi extraşcolare, unde se remarcă mai ales formaţiile
corale. Dintre dansuri mai frumoase şi mai apreciate sunt: Trilişeştii şi Arcanul.
Casele au înflorituri artistice la tencuielile exterioare, la porţi, dovedind că aici există
urmaşii meşterilor anonimi de la Voroneţ, Moldoviţa şi mănăstirea Humorului.
Menţionăm că Frasinul - sediul Consiliului popular al comunei - până la
1910, nu avea şcoală şi nici biserică, ci doar 9 cârciumi. Astăzi situaţia s-a schim
bat: fiind centrul muncitoresc între Dorotei şi Bucşoaia şi sat de centru al
comunei, în legătură cu T. C. M. M. şi marile exploatări miniere de la Ostra,
Călimani, Leşul Ursului, iar Frasinul devine oraş.
Tot ziarul "Zori Noi", aminteşte de artistul popular Gheorghe N. Săhlean,
muncitor la fabrica de binale, acum pensionat. Este născut la 05.03.1929, având 7
clase primare. Distins cu premiul I pe judeţ la ediţia I-a a festivalului "Cântarea
României" şi cu premiul II pe ţară la poezie, iar la ediţia a Il-a cu premiul I pe
36. Vezi, Cronica paroh ială , 155, 186, 162 etc.
37. M. Cioară, Zona etnografică Rădăuţi , Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1979.
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judeţ la poezie şi pictură naivă, şi cu premiul III pe ţară cu titlul de Laureat pen
tru un tablou pictat în uiei.
Redăm după "Zori Noi", poeziile "Vatra" şi "întreabă" ale lui Gh. Săhlean:
VA T R A
Unde soarele străluce,
Unde vântul cântec duce,
De ţara mea cu vorbă dulce.
Unde munţii-s împăraţi
Şi regi falnicii codri-nalţi,
Unde apele curg dulci
Printre dealuri, văi şi lunci,
Unde basme spun izvoare
Despre cerbi şi căprioare,
Despre tainice poeme,
Despre mândre cosinzene,
Despre feţi frumoşi voinici
Care au fost şi sunt pe-aici,
Aici, către miază-noapte,
Lângă falnică cetate,
Unde cresc zidiri înalte,
Unde-s oamenii îndrăzneţi,
Ceruri ca pe Voroneţ,
Unde stele mii şi mii,
Ard mai gingaşe, mai vii,
Soarele-i mai luminos,
încălzind pământ mănos,
Aici mi-i gândul şi iubirea,
Casa, masa, fericirea,
Este ţara turmelor
Şi sălaşul doinelor
Şi vârtejul horelor
Şi vatra străbunilor.

ÎNTREABĂ
De-ai să-ntrebi de unde sunt,
Cântecul unde mi-1 cânt,
‘Să-ntrebi soarele şi vântul
Că-mi ştiu sufletul şi gândul.
De-ai să-ntrebi de unde sunt,
Unde cântecul mi-1 cânt,
Obcinile Bucovinei
Au să-ţi spună despre mine.
De-ai să-ntrebi de unde sunt,
Unde cântecul mi-1 cânt,
întreabă câmpul cu flori
Brazii-nalţi şi doinitori
România mândră floare
Din prezent pân-la ivoare.
(Din testamentul meu literar, Mărturie)

Artişti, de la pictură naivă la picturi de mare valoare artistică au ajuns şi fraţii
Mihai şi Gavril D. Moroşan, şi Matei Ion a lui Gheorghe. Primii au pictat în ţară
şi străinătate diferite biserici şi catedrale, iar acum pictează mănăstirea Putna.
Diferite aspecte din cultura şi arta locală pot fi ilustrate prin proverbele,
strigăturile la horă şi la nuntă, şi mai ales prin bocete. Bocetele, prilejuite de mare
durere, de despărţirea de cei dragi, mişcă până la lacrimi pe auditori şi, după cum
la nunţi toţi se veselesc, aici toţi iau parte la durerea familiei îndoliate. Păcat că
încep să dispară aceste bocete, înlocuindu-se cu cântecul din fluier, buciume şi
chiar muzică, Iară cuvinte.
S u p e r s t i ţ i /. Superstiţiile sunt credinţe primitive, care mai supravieţuiesc
creştinismului, rămase de Ia strămoşii daco-romani. Dintre acestea, amintim,
semne prevestitoare, farmece, vrăji, numele şi zilele fatidice, faste şi nefaste,
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norocoase şi nenorocoase. Astfel, în ajunul Crăciunului sau Bobotezii, se crede că
c bine să .intre în casă întâi cei de parte bărbătească. La fel de Anul Nou,
semănătorii să fie întâi băieţii. Vinerea nu se toarce, nu se fierb rufele, nu se coase,
Marţea ca şi 13 ale fiecărei luni sunt zile nefaste. Să nu-ţi iasă cu golul înainte,
nici preotul în cale! Unii ţin sărbători nelegale: Filipii (contra fiarelor), Foca (con
tra incendiilor), Alexiile (contra jivinelor şi gândacilor), a treia zi de Rusalii con
tra grindinci, a doua zi de Sf. Petru şi Pavel, precum şi la 16 ianuarie (lanţul Sf.
Petru), se consideră primejdie a lucra în pădure ctc.
•
Unora le place mult şederea şi odihna şi să-şi petreacă timpul, să-l "omoare",
atunci inventează sfinţi şi sărbători în afară de cele legale (cu "ţinere"), sărbători
păgâncşti, de la zeii: Mercur, Jupiter, Venera etc., vorba cântecului:
"Luni îi Lunei,
Marţi îi Macovei,
Miercurile-s legate,
Joi nu luciu niciodată!
Vinerile-s Sfinte vineri,
Tot zile cu post şi ţineri;
Sâmbăta se face pomană în sat,
Să nu mă duc, ar fi păcat!".
întocmai ca şi ţiganul la boier: trimis în zorii zilei să vadă cum e vreme, căci
de-i frumos, vor merge la grâu, iar de nu, la nuiele. Venind de afară, ţiganul spune:
"Cucoane, zdrele printre stele,
Nici de grâu, nici de nuiele
Numai bine de şedere!"
Noroc, că aici nu-s nici boieri, nici ţigani!
Colinde din folclorul local. "Colindele s-au practicat din vremuri uitate în
timpul sărbătorilor de iarnă, în special în legătură cu sărbătorile Crăciunului şi *
Anului Nou. Românii transilvăneni (şi bucovineni n.n.) au făcut din sărbătorile
strămoşeşti un suport al vieţii lor". Crăciunul şi Anul Nou au fost sărbătorite până
după primul răboi mondial, după calendare deosebite, ortodox şi catolic, şi a
devenit, de fapt, o competiţie la nivel popular, de cultură şi tendinţă de grup social
şi naţional. "Cu vechi elemente profane şi laice, colindatul a devenit o manifestare
de existenţă străbună, de cinstire a unui obicei cu legământ străvechi. De aici per
petuarea în colind a unor teme, care în alte părţi ale ţării au dat naştere la creaţii
de altă specie literară". "S-a observat, bunăoară, că teme, cântate în unele
provincii ale ţării sub formă de baladă, apar în Transilvania în structură de colind,
o asemenea dualitate se întâlneşte chiar în ce priveşte teme de balade ca Mioriţa
şi Meşterul Mano/e"38:
38.
I. C. Chiţimia: "F olclorul rom ânesc in p ersp ectivă c o m p a ra tă ”, Ed. Minerva, Bucureşti.
1971. vezi şi la M. Eliade, op. cit., cap. V, "Meşterul M anole şi M ănăstirea A rgeşu lu i”'. "Tradiţiile
folclorice populare române sunt încă insuficient cunoscute, istoricul religiilor, utilizează concluzi
ile folcloriştilor şi etnologilor pentru cunoaşterea omului...", pag. 167, iar D. Guşti, ne spune:
"Obiceiul este un instrument conservator de progres şi anume pe lângă progresul social şi cel de pro
\
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"Sfântă Maica lui Iisus
Rătăceşte-n jos şi-n sus
lisus de nu se năştea
Toată lumea-n iad mergea..."
c)
Obiceiuri. Aşa cum se păstrează obiceiurile de la ajunuri, când copiii mai
umblau cu "chiraleisa" şi cu uratul şi semănatul de Anul Nou, tot aşa se menţin obi
ceiurile de la botezuri (cumetrii), nunţi şi înmormântări, cultul morţilor menţinându-se cu dragoste şi respect faţă de străbuni, căci se zice: "Cinstindu-i pe morţi, pe
tine te cinsteşti" şi "cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi te vor cinsti fiii tăi"39.
între obiceiurile familiare, precumpănesc: cumetria (obiceiuri legate de
naştere), nunta şi înmormântarea, descrise pe larg de către Simion Florea Marian,
în casă la noul născut se aduc "rodine", iar la cumetrie alte daruri (din lenjeria de
corp a copilului), cu urările tradiţionale, cântece şi voie bună. La nunţi, mai
dăinuie "hulpea", când alaiul se întoarce'de la biserică, punânfiu-se obstacole în
cale, pentru ca mirele să "cinstească feciorii" care au jucat mireasa înainte de
căsătorie. "Paharul dulce" este nelipsit, pentru a se strânge cuvenitele daruri pen
tru noua familie, însoţite de strigăturile obişnuite şi de voie bună. Priveghiul la
înmormântarea celor bătrâni, 1111 e prea trist, căci "bătrânul" trebuie să moară şi
"ce să-i faci?", se întreabă unii. "N-ai ce-i face", răspund alţii. în cazul acesta,
omul priveşte moartea cu seninătate, dar la moartea unui tânăr, tot satul e plin de
întristare, vin cu mic cu mare la priveghi, să consolez familia adânc îndoliată, căci
"toate se fac cu oameni" şi prezenţa lor aduce o mângâiere celor greu încercaţi.
Chiar şi în acest caz, tânărul sau tânăra decedată, dacă nu sunt căsătoriţi, sunt
îmbrăcaţi ca mire sau mireasă, întocmai ca în balada "Mioriţa".
La sărbătorile de iarnă, ca şi de Paşti (începutul primăverii) şi Rusalii
(începutul verii), se face ordine perfectă prin case şi gospodării, căci sunt vizitate
la ambele ajunuri de personalul bisericesc. La Paşti, tot satul este prezent la bise
rică, după ce noaptea (seara târziu până la miezul nopţii) au aprins mai întâi
lumânări la morminte. La fel şi în dimineaţa Sf. Paşti, la sfinţirea blidelor cu
pască, ouă roşii etc., din care coş fiind mai frumos. Tehnica împestririi (încon
deierii) ouălor, este mult dezvoltată mai ales spre munte, la populaţia huţulă
(Moldoviţa, Moldova-Suliţa, etc.). Oul e simbolul reînvierii, al dragostei de viaţă.
Alia împestririi ouălor, mai ales în motive geometrice, prezintă o pictură
adevărată, gust şi simţ estetic40. Operaţia încondeierii ouălor prezintă mai multe
etape: mai întâi, pregătirea materialelor necesare, adică "condeile" pentru "scris",
ceara, vopsele, apoi fiertul lor, iar după ce s-au răcit urmează operaţia de încon
deiere, apoi dezvăluirea modelului; acum ouăle sunt negre şi nu au nici o fru
museţe. Trebuie scos la iveală modelul propriu-zis. Pentru aceasta, având în mâna
stângă o bucată de postav, se prinde oul şi se apropie de o sursă de căldură, iar cu
mâna dreaptă, în care avem o altă bucată de postav, se şterge ceara. Acum iese de
sub ceară claritatea modelului. Liniile trase cu ceară când oul a fost alb, rămân
gres moral; el face ca societatea să progreseze şi în acelaşi timp să se menţină, să se conserve" (vezi,
Opere. voi. II - Etica, pag. 279).
39. Elena Vulpescu, A rta conservaţiei, roman. Bucureşti, 1979.
40. Cf. Graţian Jucan. Câmpulung M oldovenesc - vatră fo lclo ric ă , Bucureşti, 1975, Ed. Litera.
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albe, cele trase cu ceară când a fost oul vopsit galben, rămân galbene, petele de
ceară aplicate pe oul vopsit roşu vor scoate la iveală culoarea roşie, iar fondul este
negru. Se curăţă bine de ceara rămasă şi apoi se lustruiesc pentru a da o mai mare
claritate modelului41.
După masă, la vecernia Paştilor, iarăşi tot satul cu mic cu mare - dacă e vre
mea bună - vin la biserică, cu cele mai noi şi mai frumoase haine. A doua zi de
Paşti, băieţii (flăcăii) umblă cu "udatul", adică stropesc pe fete cu colonie, şi
schimbă ouă roşii între ei.
Părinţii şi moşii decedaţi sunt pomeniţi mai ales în sâmbetele postului mare
şi în joia mare, la biserică, iar la Rusalii, la cimitir, stropindu-se cu aghiazmă,
mormintele. Sărbătoarea Rusaliilor (Floralia) dăinuie încă de la romani şi mai ales
de la dacii "nemuritori", care aveua cultul nemuririi sufletului. Tot de la strămoşii
daco-romani, Anul Nou se serbează cu mult fast şi cu multă pregătire, nu numai
pentru că-i noaptea "revelionului", cu pahare pline şi mese îmbelşugate, ci şi pen
tru că e ziua Sf. Vasile (onomastică) "Mare dascăl al lumii şi ierarh, ocrotitorul
săracilor şi al suferinzilor". De aceea şi urâturile din această seară solemnă, în
ajun de Anul Nou, când se umblă cu "pluguşorul", cu buhaiul", cu "capra", sau cu
"căluţul", cu "irozii", cu "ceata lui Iancu Jianu", unii fiind mascaţi, urând un an
bun, mănos, şi sănătate gazdelor, încep aşa:
"Aho, aho, copii şi fraţi
Staţi p'uţin şi nu mânaţi etc"42.
în ziua de Anul Nou dimineaţa, copii umblau cu semănatul, cu grâu sau cu
alte seminţe, felicitând pe gazde cu cuvintele:
Să trăiţi,
Să-nfloriţi,
Ca merii,
Ca perii,
în mijlocul verii,
Ca toamna cea bogată
De Dumnezeu Sfântul lăsată!
Tare ca fierul,
Iute ca oţelul,
La anul şi la mulţi ani!
P o r t u l Portul naţional se păstrează mai mult de sărbători şi la diferite
ocazii festive: cumetrii, nunţi, botezuri şi serbări naţionale. Costumul din prăvălie
însă, îşi face tot mai mult loc, fiind mai ieftin, cumpărat de-a gata, iar femeile nu
se mai necăjesc cu cânepă şi in43.
Portul naţional, descendent din cel dacic, se menţine ca şi limba, în ciuda
înstrăinării din timpul habsburgilor, care stâlceau şi numele de familie. La bărbaţi,
portul constă din: cămaşă albă, având uneori şi cusături înflorate, iţari, iar iarna
41. N. Chifar, încondeierea nucilor de Paşti, T. Român, nr. 13-1980.
42. De la Săhlean Gheorghe a lui Niculae, poet popular.
43. De la Maria Macovei, din Bucşoaia.
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bcrneveci de lână, culoarea albă, brâu, curea sau chimir, bondiţă din (piele) de
dihor, suman, căciulă, opinci cu nojiţe sau ghete (bocanci sau cisme). La femei,
portul naţional constă din: cămaşă înflorată pentru sărbători, sau simplă pentru
zile de lucru, cu altiţe sau cu râuri, catrinţâ, brâu, bondiţă etc. Cămăşile sunt din
pânză subţire de borangic, sau şi de bumbac sau in, pentru lucru poate fi şi din
cânepă, în bătătură cu bumbac.
Sunt şi azi gospodine care torc, ţes pânză, ştergare, lăicere, scoarţe, covoare
cu dungi colorate sau alese cu diferite motive româneşti sau cu imitaţii după
natură, predominând elementul tloristic, îndeosebi trandafirii, pe fond negru.
Catrinţele şi brâiele sunt din lână, ţesute în război (stateve) în dungi, în partea din
faţă, iar spatele în roşu având pe poale o bordură neagră. Sunt şi brâie de mărgele.
Unele obiecte uzuale ca: linguri, furci, fluiere, vase de lemn, sunt sculptate
(încrustate) şi înflorate. Scoarţele, lăicerele, la care mai lucrează unele gospodine
ca şi ştergarele sunt "adevărate unicate ale tezaurului de artă populară locală"44.
Chiar şi flanelele şi ciorapii de lână sunt lucrate de mâna gospodinelor. Costumul
din prăvălie a uşurat munca gospodinelor, care şi aşa sunt foarte ocupate în tre
burile gospodăriei, iar unele sunt chiar în diferite servicii publice.
d) Oamenii de seama de aici care au contribuit la dezvoltarea satului
Vornicii şi intelectualii. Vornicii "erau bărbaţi care şi-au deslăşurat munca
punându-şi priceperea şi stăruinţa în slujba vieţii administrative şi economice a
satului. Ei erau aleşi din cei şase comitenţi ai fruntaşilor, din cei patru ai mijlo
caşilor şi din cei doi ai codaşilor (după starea lor materială)". Vornicii depindeau
de căpitănia districtuală, iar cancelaria era acasă la vornic. "Satul se administra Iară
salariaţi, Iară buget, fară câştig şi mai ales fară pierderi"45. Unii dintre vornici erau
chiar analfabeţi. Despre un astfel de vornic ne aminteşte şi cronica parohială, numit
Gh. Rusu, care a fost printr-un lung şir de ani, unul din cei mai vrednici vornici din
Bucşoaia, înmormântat pentru vrednicia lui, în cuilea bisericii. "Om fară carte, dar
înzestrat cu o minte naturală, încât întrecea pe mulţi cu carte, creştin evlavios, cin
stit, treaz şi om cu dreptate*'46. Un alt dregător vrednic, a fost vornicul Săhlean
Dumitru, care a făcut multe îmbunătăţiri aici, pe toate tărâmurile vieţii satului.
Primăria s-a construit mai târziu, după primul război mondial. Alt dregător
comunal a fost Gh. Sidorovici, secretar comunal şi cântăreţ bisericesc. Acesta este
fratele Arhimandritului Pancrate Sidorovici şi unchiul primarului Onesim
Sidorovici, al învăţătoarei Eugenia Holca, născută Sidorovici, şi unchiul lui Teofil
Sidorovici, precum şi bunicul lui Gheorghe a lui Onisim Sidorovici, ziaristul şi
scriitorul de la ziarul "Zori noi" din Suceava.
Dacă Pr. Adrian Boca, însemna prin anul 1938 în Cronica parohială că în
-Bucşoaia erau numai vreo 12 intelectuali ieşiţi de aici, astăzi sunt peste 80 inte
lectuali şi anume: Profesori şi învăţători - 22; Ingineri şi tehnicieni - 26; Medici
şi asistenţi medicali - 13; Jurişti - 4 ; Teologi - 2; Ofiţeri - 5; Scriitori - 1; Pictori
- 3; Diferiţi alţii - 4.
44. Maria Cioară, op. cit.
45. P. Jitaru. M onografia folclorică a satului B ercişeşti. jud. Suceava, pag. 112, Ed.. Litera.
Bucureşti, 1973.
46. Cronica paroh ială Bucşoaia, pag. 10.
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Nu putem trece cu vederea pe un alt intelectual şi'industriaş Iuliu Bălan, care
a avut o mică fabrică de lăzi şi unde mulţi oameni săraci şi-au câştigat existenţa.
Anuarul presei române din 1912, alături de alţi bărbaţi vrednici din Bucovina, de
pe vremuri ca: Mitropolitul Vladimir Repta, Al. Hurmuzache, Dr. FI. Lupu, T.
Simionovici, Arh. Balmoş, I. P. Călinescu, Prof. Radu şi Ion Zbiera, Dr. Pr.
Mihuţă, L. Marian, D. Cărbune, Orest Tarangu, Leonida Bodnărescu etc., scrie
următoarele şi despre Arhimandritul Pancrate Sidorovici:
"Părintele Pancrate Sidorovici s-a născut în anul 1855, în Cernăuţi. După
întreruperea studiilor, s-a dedicat cu totul stării monahale la mănăstirea Dragomirna, unde a stat de la 1878-1888. De atunci şi până în anul 1912 la mănăstirea
cu moaştele Sf. Ioan din Suceava. în anul 1881 a fost hirotonit diacon. în anul
1887 avansa ieromonah, iar în anul 1899 singhel arhiepiscopal. Sfinţia Sa a donat
2.000 coroane pentru ‘'Şcoala română", 2.000 coroane pentru "însoţirea orăşenilor
’ români". Mănăstirii în care se afla a donat 2.000 coroane pentru cumpărarea de
lemne la săraci. Părintele se ocupă mult şi cu vindecarea bolnavilor, cărora pe
*lângă sfaturi, le acordă şi medicamente în mod absolut gratuit"47. într-adevăr,
Pancrate Sidorovici era un fel de traumaturg. în timpul războiului I mondial,
aflându-se cu moaştele Sf. Ioan, în Viena, a făcut o şcoală sanitară, a îngrijit de
ostaşii români aflaţi în spitalele de acolo, răniţi (ostaşi din Ardeal şi Bucovina,
aflaţi încă sub puterea habsburgică), şi ar fi contribuit la formarea de legiuni vo
luntare pentru armata română, din aceşti ostaşi.
Dintre toţi intelectualii de aici, cel mai mult însă, a contribuit pentru ridicarea
satului, Teoiil Sidorovici, care,'cu poziţia înaltă pe care o avea a putut face acest
lucru, sprijinind şi pe ceilalţi tineri intelectuali şi studenţi, corişti etc. Din auzite,
Teoiil Sidorovici, înainte de primul război mondial, elev fiind, era în fruntea
tineretului român de aici. La o serbare a tineretului, arborând tricolorul român, a
. fost urmărit pentru arestare de către jandarmii austrieci. Cine a fo st Teofil
Sidorovici? Din auzite, Teofil Sidorovici, (iul lui Gheorghe Sidorovici, înainte de
primul război mondial, elev fiind, era un fel de preşedinte al tineretului român din
Bucşoaia. La o serbare a tineretului, arborând tricolorul român, a fost urmărit pen
tru arestare de către poliţia habsburgică. Aflând acest lucru, a fugit peste graniţă
la Găineşti, unde staţiona un regiment român condus de fostul Principe Carol.
Acesta l-a apreciat şi desigur că l-a şi folosit ca pe un voluntar, după intrarea
României în război. După primul răboi mondial fiind ofiţer în garnizoana
Cernăuţi, T. Sidorovici l-a întâmpinat pe fostul Principe, acum devenit rege, care
l-a recunoscut, şi l-a luat imediat la Bucureşti, facându-1 aghiotant regal. L-a tri
mis apoi în străinătate spre a vedea felul educaţiei tineretului în ţările democratice
din apus, şi la întoarcere în ţară l-a numit comandant al "Străjii ţării", cu menirea
de a contracara activitatea mişcării legiţmare. în această calitate, a stăruit şi acti
vat pentru înfiinţarea unor tabere de "străjeri" în ţară, între care şi aceasta de la
Bucşoaia, astăzi tabără şcolară, înzestrată cu alte clădiri mai mari şi mai moderne,
înzestrată cu apă curentă şi încălzire centrală, cu şansă de a deveni tabără perma
nentă, nu numai pentru sezonul de vară.
41.Anuarul presei rom âne. Bucureşti. 1912.

i

390

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Au contribuit la ridicarea satului, desigur cadrele didactice, amintite mai sus,
poate că şi preoţii ce au păstorit aici şi au avut un rol social atunci, mai ales că
erau şi protopopi, preoţi distinşi şi cu autoritate morală.
e) Alte tradiţii şi legende
Mănăstirea Voroneţ, de care aparţinea satul Bucşoaia este amintită documen
tar în 1472, deci anterior construcţiei lui Ştefan cel-Mare (1488)48. în timp ce satul
Voroneţ este vechi, menţionat încă din 1435, cel de la Gura Humorului, abia avea
câteva case în secolul al XVIII-lea, iar oraş devine abia din anul 190549. Acest
lucru confirmă tradiţia după care aici s-ar fi aflat mai înainte chilia şi schitul de
lemn al lui Daniil Sihastrul50.
După o altă tradiţie, după înfrângerea tătarilor la Vamă, aceştia au fugit pe
"Drumul tătarilor", spre Câmpulung, "Runcul Pojorâtei", iar de aici au luat-o de-a
dreapta peste munţi, Vârful Arşinei, Obcina Axşinei, munţii Sterparu, Colacul,
Botuşul Mare şi Dodul, coborând la Cârlibaba, de unde era asigurat accesul spre
Bistriţa, fie spre Maramureş, scurtând astfel Cotul Pojorâta - Iacobeni - Cârlibaba
(prin munţii Mestecănişului). Au luat-o apoi spre Maramureş, fiind nimiciţi de
Borşeni şi de cei din vecinătate, în frunte cu uîi Moroşan înalt, spătos şi foarte
tare, la obcina Tătarcei51.
Aceste tradiţii istorice dovedesc că năvălirile tătarilor (ultima năvălire barbară la
noi) a găsit o populaţie temeinic aşezată pe aceste meleaguri. Din tradiţiile culese de
S. FI. Marian, precum şi din cele auzite din bătrâni, de la bunici, românii moldoveni
de la ţară, se ascundeau prin tufişuri, dar tătarii îi descopereau cu ajutorul unor
păsărele dresate numite "nagâţi", ca şi cu ajutorul unor căini tătăreşti, zişi "capcâni"52.
IV. Biserica şi ctitorii ei
Biserica. "Un lăcaş de cult este-în primul rând un document de creaţie la un
moment dat, exprimând prin articulaţiile de formă, prin armoniile de culoare, prin
implicaţiile de ordin stilistic, orizontul artistic şi intelectul al societăţii româneşti
medievale (şi chiar şi în timpurile mai noi)53.
Până în anul 1860 când s-a sfinţit biserica de aici, parohia Bucşoaia, respec
tiv satul, depindea de parohia Voroneţ, urmaşă a mănăstirii Voroneţ. Preotul Mihai
48.
49.
50.
51.

Popp-Iosep-Paulescu, Jud. Su ceava , Ed. Acad. R. S. R., 1973.
Idem, p. 94.
Circuit în M oldova de Nord (Ghid), Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 116.
S. FI. Marian, Tradiţii pop o ra n e din Bucovina, Suceava, 1895. I. C. Chiţimia, în op. cit.
F olclorişti şi F olcloristică rom ânească, ne spune despre S. FI. Marian, că este "unul din folcloriştii
cei mai cunoscuţi din ţara noastră, din operele sale de sinteză... ridicându-se de la folclor la ştiinţă...
a vrut să dovedească şi a dovedit pentm întâia oară că neştiinţa de carte a poporului este confundată
în mod fals cu incultura... ştiind că poporul are în tezaurul său nu numaio literăde valoare, ci şi
interesante elemente de cultură etnografică, a trecutla punereaîn lumină a culturiipopulare mate
riale, sociale şi spirituale" (Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1968, p. 188).
Să nu uităm că "pentru meţinerea tradiţiei se cere smerenie şi iubire faţă de înaintaşi, căci
ruperea tradiţiei este pricinuită de mândrie şi de lipsa de iubire" (F ilo ca lia , voi. VI, D. Stăniloae,
pag. 62, Ed. Inst. Biblic şi de Misiune Ortodoxă).
52. S. FI. Marian, op. cit., pag. 19.
53. Maria Cioară, op. cit., apud Vasile Drăguţ.
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Muntean, care păstorise 10 ani la Voroneţ (până la 1860), s-a îngrijit să fie bise
rică în Bucşoaia şi a mai păstorit şi aici 7 ani.
Aşa cum au fost legende cu numele satului, au fost şi cu biserica, anume că ar
fi fost dăruită de parohia Capul-satului din Câmpulung, pentru satul Frasin, dar prin
întâmplări hazlii a ajuns la Bucşoaia. Se zice'că frăsinenii şi bucşoienii aducând
materialul împreună, "trăsurile au pornit spre Frasin, ca să se aşeze această biseri
că pe locul unde-i astăzi clădirea a I Gavrilovici, lângă şoseaua naţională. Enoriaşii
din Bucşoaia mai abili s-au aşezat la întoarcerea din Câmpulung, în fruntea taberii.
Pe drum s-au mai cinstit după obiceiul pământului şi poate zăpăciţi şi de băutură
şi de întunericul nopţii, ajunşi în satul Frasin s-au mai oprit la crâşma de lângă
locul hotărât pentru aşezarea bisericii. în crâşmuţă au intrat mai cu seamă cei din
Frasin, care erau cu căruţele. încercările celor ce rămăseseră pe lângă trăsurile
care erau în Bucşoaia, de a-i scoate pe ceilalţi cărăuşi din crâşmuţă au fost zadar
nice, pentru că rachiul era şi mult şi bun, din care pricină toţi se turtiseră de-a
binelea. Văzând cei din Bucşoaia că nu-i pot scoate pe ceilalţi cărăuşi din crâş
muţă, au pornit cu toate trăsurile înainte şi trecând peste râuleţul Suha, au ajuns
pe teritoriul Bucşoaiei. Când s-au desmeticit cei din Frasin, era prea târziu.
Această zăpăceală a fost pusă la cale de cărăuşii din Bucşoaia, se zice în înţelegere
cu preotul de atunci, M. Muntean. Ce era de făcut? Superstiţioşi cum sunt ţăranii
noştri, ţinând cărăuşii sfat, şi auzind din moşi strămoşi că precum mortul nu se
întoarce de la groapă, aşa şi biserica nu se poate întoarce înapoi la Frasin, pentru
că ar aduce nenorocire mare pe sat, de voie de nevoie, enoriaşii din Frasin au con
simţit ca biserica să fie aşezată în Bucşoaia. Aşa au ajuns enoriaşii din Bucşoaia
să aibă o biserică, după cum este vorba aceea "nu cui e menit, ci cui îi dat". "Dar
s-a ivit acum altă piedică. Bucşoienii n-aveau un loc hotărât pentru aşezarea bi
sericii, pentru că nu erau pregătiţi. Parohul de atunci M. Muntean, care în sufletul
său era mulţumit de această întâmplare cu biserica, locuia pe dâmb, alături de
crâşma fondului bisericesc, în.casa în care locuieşte astăzi gospodarul Gheorghe
Chichiriţă cu soacra sa Ana Rusu. Peste drum era proprietatea lui Nicolae
Ungurean. Parohului i-ar fi convenit de minune să aşeze biserica pe o bucată de
loc din apropierea sa, situat lângă diurnul mare. De aceea, s-a dus parohul însoţit
'de mai mulţi gospodari din Bucşoaia, la Niculae Ungurean şi l-au rugat să
dăruiască câteva prăjini din grădina sa pentru aşezarea bisericii. Numitul Niculae
Ungurean, era pe vremea aceea un gospodar bine înstărit, dar fără frica lui
Dumnezeu, om ursuz, nătâng, cu puţină credinţă. La rugăminţile parohului şi ale
celorlalţi gospodari Niculae Ungurean a răspuns - poate fără să-şi dea seama
"Mai bine m-oi spânzura, decât să dau loc pentru biserică". La aceste vorbe neso
cotite, parohul i-ar fi răspuns: "Să-ţi fie împlinită dorinţa". Nu mult după această
întâmplare Niculae Ungurean s-a spânzurat în pădurea din apropiere54. Biserica a
fost apoi reclădită pe locul unde-i astăzi, care loc a fost dăruit de enoriaşul Lupu
Venin. Această biserică mică şi neîncăpătoare, a fost mult lărgită şi adaptată de
parohul de atunci M. Muntean, care a păstorit între 1847-1864, cu ajutorul parohienilor, precum lămureşte singhelia (actul fiindaţional).
54. Pr. A. Boca, Cronica paroh ială B ucşoaia , 1937, pag. 5-8.
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Lăsăm legenda şi redăm adevărul, conform cronicii parohiale din
Capulsatului - Câmpulung: "în vara anului 1855 se începe cu clădirea bisericii noi
proiectate, după ce vechea biserică se dăruieşte comunităţii creştine ortodoxe din
Bucşoaia-Doroteia-Plotoniţa şi Frasin şi se strămută într-acolo cu binecuvântarea
scaunului Arhiepiscopesc din 18 aprilie nr. 1252 la 6 mai 1855, săvârşindu-se în
aceeaşi zi "slujbă de sobor" la ordinul protopopului ţinutului nr. 82 din 2/12 mai
1855, "în prezenţa poporenilor"55. Această biserică s-a sfinţit la 1860, de către
Episcopul Bucovinei Eugeniu Hacman, prin delegatul său Arhimandritul Teofil
Bendela, aşa cum arată pisania din pridvorul bisericii.
Ctitorii din Câmpulung ai bisericii vechi aduse aici au fost: N. Cogălniceanu
(mort 1752) şi Grigore Piticar, iar de aici Pr. Muntean M. şi Lupu Venin, care a donat
terenul de 19 ari, între şosea şi apa Moldovei, pe uliţa zisă de atunci "a bisericii".
a) Arhitectura, pictura, sculptura
Arhitectura bisericii este în stil moldovenesc, în forma crucii (trifoi) deci plan
triconic, construită din: bârne aşezate în "trepte" la capete, respectiv "în coadă de
rândunică" sau "închiotori", care sub straşină formează un fel de capiteluri.
Biserica are cupolă centrală şi două cupole laterale, meşterul fiind necunos
cut. Lungimea bisericii este de 24 metri, lăţimea de 13 metri, înălţimea de 15
metri, până la turn, respectiv 25 metri, până la crucea de pe turnul cupolei. Are
altar spaţios, naos cu două abside (sânuri) în lateral, care dau forma crucii împre
ună cu altarul, pronaos şi cămară, cafas pentru cor, pridvor care s-a adăugat mai
târziu, cu o uşă la intrare în pridvor, una la intrare în pronaos şi ulterior, una la
altar. Biserica are un frumos aspect în exterior şi în interior, fiind tencuită, iar în
interior având pictură "in tempera", de Gheorghe Buburuzan (1946) şi Gabor
(1976),.ambii din Gura Humorului. Biserica este iluminată prin şapte ferestre şi
lumină electrică.
Pictura catapetesmei are valoare artistică şi e făcută de un pictor "M.
Kalinkei, din mănăstirea Humăroului" (probabil, vezi inscripţia de pe uşa diaconească dinspre nord).
Sculptura (florală) a catapetesmei (tâmplei), are valoare artistică, sculptorul
fiind necunoscut, dar probabil un "săpător" în lemn, pe nume Salvar din FundulMoldovei, rămânând şi porecla acolo la această familie "Asăpătoriţei".
De valoare artistică ar m aiji: două Tetrapoade sculptate, cruci cu postament
şi două troiţe din curtea bisericii, lucrate la o şcoală de meserie din Câmpulung,
prezentând sculptură în lemn de stejar, din anul 1933, una fiind în amintirea
eroilor de aici căzuţi în primul război mondial.
De valoare istorică documentară sunt cărţile de cult. din secolul XVII-XIX-lea:
Evanghelie, cirilică, Bucureşti 1742; Euhologion, cirilică, laşi, 1764; Antologion,
cirilică, Bucureşti, 1762; Două Evanghelii, cirilică, M. Neamţ, 1858; Kiriakodromion, cirilică, Sibiu 1855; Liturghiei*, cirilică, M. Neamţ, 1860; Pidalion,
cirilică, M. Neamţ, 1844; Pitoma t. dogm., cirilică, Iaşi 1816; Oetoih, cirilică,
Blaj, 1825; Triodion, cirilică, M. Neamţ, 1847.
Alte obiecte vechi: 1 cinci sculptate în lemn cu postament; 2 cruci mici de
mână; 1 chivot de lemn; 1 aier (epitaf) din anul 1863; 2 sfeşnice de lemn masiv
55. CT Cronica parohiala, Capulsatului.
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din 1859; 2 icoane în stil slav-bizantin cu ramă sculptată din 1860, donate de
gospodarul Petre Săhlean, una reprezentând pe Maica Domnului şi a doua, Mân
tuitorul; 1 icoană a Maicii Domnului cu ramă foarte frumoasă din 1825, de la fos
tul primar Cih. Rusu; 1 cruce de piatră sculptată - imobilă - în curtea bisericii din
anul 1852; 1 icoană cu Maica Domnului, metalică de la Arhim. Sidorovici din
anul 1855; 1 pisanie din 1860.
Există unele inscripţii de pe obiecte bisericeşti vechi ce se află în această
biserică: "Antologionul" din Bucureşti, 1762, cirilic, cu stema Moldovei şi Mun
teniei, are la pag. 5, următoarea inscripţie: "Cu hramul Sf. Voievozi în satul
Bucşoaia, întru veşnică pomenire, anul 1862, iulie 30, Neofit Arhimandrit, Boca
preot, iar la mijloc semnează: Gh. Sidorovici, contor bisericesc 1871".
Acest Neofit, pare să fie scriitorul Neofit Scriban, fratele lui Filaret Scriban.
Fraţii Neofit (1803-1884) şi Filaret (1811-1872) Scriban, sunt ctitorii bisericii "Sf.
Treime" din Burdujeni, şi a unui spital de acolo. Au fost arhierei şi luptători pen
tru Unirea Principatelor Române.
Pe crucea de piatră din cuilea bisericii scrie cirilic: "Această S f Cruce s-au
tăcut cu cheltuiala robilor lui Dumnezeu Ion Vicol şi soţia lui, Irina din Volovăţ, şi
ginerele său Zaharia Săvescu şi soţia sa Eutimia din Horodnicul de Sus-Volovăţ;
1858. Tăitor în piatră Ilie Iţcuş din Suceviţa". Această cruce are sculpturi florale şi
pe partea cealaltă e scris o frântură din imnul Acatist al Sf. Cruci: "Crucea, podoa
ba bisericii, slava îngerilor, rana diavolilor, întărirea credincioşilor".
De asemenea, aproape de poartă este o cruce veche de piatră, cu inscripţie
cirilică, datând din 1848,-deci înainte de a fi biserică aici, se pare că în amintirea
celor răpuşi dc holeră. Este aşezată lângă un nuc bătrân, în apropierea crucii fami
liei Piticari (moşul nonagenarului V. Drelciuc-Piticari, dc la casa care purta nr. 1).
Există, de asemenea, inscripţii pe unele icoane datorită cărora se poate
cunoaşte numele pictorului M. KalinskP6.
Important este conţinutul pisaniei bisericii (diplomă de sfinţire a bisericii) pe
care îl redăm, în întregime: "Noi Eugeniu, din mila lui Dumnezeu pravoslavnicul
Episcop al Bucovinei, dat-am blagoslovenia noastră ca această dreptcredincioasă
biserică a răsăritului, sfinţii mai marilor Voievozi Mihai şi Gavril închinată, să
sfinţească cu ajutorul lui Dumnezeu prin ostenirile şi cheltuielile preacucernicului prezbiter Mihai Muntean împreună cu soţia sa Eudtfchia, împreună şi alţi buni
creştini din satele Bucşoaia, Frasin, Doroteia-Plotniţa şi unii gospodari din
megieşele sate ajutor, precum şi smerenia noastră cu o mică soma, s-au făcut şi
prin aceasta i s-au învrednicit a fi a ei drept ctitori, precum şi ceilalţi sunt a ei
adăugători. De aceea a primit prea cuvioşia sa consistorescul arhimandrit Chirio
56.
Icoana din centrul tâmplei, reprezentând pe Mântuitorul ca Arhereu pe tron, deasupra
icoanei "Cina cea de Taină", se atlă următoarea inscripţie: "S-au plătit de zugrăvit de C. Ungurean
cu soţia Axinia şi Mihai Piticari, soţia Ioana, fiul Vasile şi Ilie Ungurean, soţia Maria".
- Pe uşa Diaconească dinspre nord. s-a aliat urmatoarea inscripţie: "Această uşă s-au plătit de
Ion Brădăţan 1859, M. Kalinki zugrav", iar pe uşa diaconească dinspre sud, scrie tot cirilic: "Această
uşă s-au plătit de N. Brădăţan" şi e semnat de acelaşi zugrav Kalinki.
Cu această inscripţie se elucidează pentru prima dată problema zugravului întregii tâmple, care
a fost M. Kaliuiki. nu se ştie de unde, dar probabil din M. Humorului, cum credea şi scriitorul din
Cronica parohială (Pr. Boca). Iară însă a-i şti numele.
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Chir Teofil Bandela, care a săvârşit sfinţirea bisericii, punând numele nostru pe a
ei prestol Sfântul Antemis, aceasta se faeu în vremea împărăţirii, împărăteştei sale
măririi Frantz Iosif I, împăratul Austriei, craiul Ungariei, Bohemiei, Lombardiei
şi Veneţiei, Galiţiei, Ladomireii şi Iliriei, Arheduce al Austriei şi Ungariei, în zilele
excelenţei sale înalt prea Sf. D. D. Iosif Pavlici Arhiepiscopul Karlovăţului şi a
întregului sloveno-sârbescului şi românescului norod din monarhia Austriei,
Mitropolit, în satul Bucşoaia la anul de la întruparea Domnului 1860, indictul 3, luna
lui noiembrie zile, S f Arhanghel Mihail şi Gavril - smeritul Episcop Eugenie".
Pe clopotul de 80 kg scrie: "oferit de Gr. Ungurean, D. Brustus la 1864 şi
renovat de comuna Bucşoaia din 1908".
Restaurări la biserică. în decursul timpului s-au făcut următoarele restaurări:
Biserica fiind iniţial acoperită cu solzi de şindrilă, a fost apoi şi este acoperită, cu
tablă zincată. Reparaţii mai mari i s-au tăcut în anul 1936, paroh fiind A. Boca şi
în anul 1946, paroh fiind T. Butnar, când s-a realizat pictura în naos şi în altar.
Din anul 1949 i s-au adăugat: duşumeaua, peste lespezile de
piatră existente
şi completarea strănilor; temelia tencuită din nou şi bordură de
cimentîn jurul
bisericii; înlocuirea unor bârne din talpa putredă cu cărămizi; reparaţia acope
rişului, ferestrelor din turn, jghiaburi paratrăsnet; vopsirea tablei de pe acoperiş cu
antiruginol şi bronz argintiu; introducerea iluminatului electric trifazat prin tuburi
spre a folosi şi la încălzirea a două sobe electrice şi două-trei reşouri; reparaiea
tencuielii exterioare şi zugrăvirea în interior, plus pictarea în pronaos şi în prid
vor; în locul unor tei bătrâni care ameninţau cu căderea pe biserică, s-au plantat
pomi fructiferi şi alţi tei tineri; gard de fier pe postament de beton de 156 m.l.;
două alei de fiori de la biserică la clopotniţă. în curtea bisericii sunt două troiţe,
un post contra incendiului în remiza reparată, sistem de alarmă antifurt; clopotniţa
este de zid, în faţa bisericii, acoperită cu tablă, cu 5 clopote, care sună foarte fru
mos şi puternic, având - se zice - argint în ele. Unul e crăpat şi reparat, altul din
1852, donat de Pr. M. Muntean cu soţia şi 4 enoriaşi. Alt clopot este din 1894 şi
altul din 1874, cu inscripţiile descrise mai sus.
în curtea bisericii sunt. câteva morminte. Preoţii D. Popescu, Pr. M. Lucan,
fiul preotului AmfiL Boca şi în aceiaşi criptă cu tatăl este şi un fiu înmormântat al
Pr. D. Popescu, apoi Gh. Rusu - fostul primar mult timp şi care se zice.că era
foarte vrednic, toţi aceştia se odihnesc în curtea bisericii. Mai precizăm că, în
curtea bisericii se află'o cruce de piatră sculptată şi două troiţe de lemn, sculptate.
Fântâna bisericii, aflată nu în curtea bisericii, ci în drum, în faţa clopotniţei
şi a unei cruci de piatră. Fântâna bisericii, care era în vara anului 1979 s-a surpat,
fiind foarte veche ca şi biserica, s-a curăţat şi rezidit, având deasupra un schelet
de lemn în sistem nou şi cu acoperiş de tablă zincată.
Toţi vecinii bisericii iau apă de aici şi tot aici se face slujba Iordanului de
Bobotează, cu mult fast, după tradiţia Bisericii noastre.
Casa parohială se găseşte pe şoseaua naţională, peste drum de clădirea fostei
primării, şi este clădită din cărămidă şi acoperită cu tablă zincată, datând din anul
1910. înaintea acestei case era alta veche, din piatră, de la fostul industriaş Kalita.

DOCUMENTARE

395

Actuala casă s-a făcut pe timpul Pr. D. Popescu de către Fondul bisericesc şi
poporenii de aici, din Doroteia şi Frasin, apoi reparată în anul 1926-1927, sub Pr.
A. Boca, de către Fondul Bisericesc, şi ultima reparaţie fiind din anul 1949.
Preoţii care au slujit aici. Când nu era biserică aici, oamenii frecventau, la
slujbe mănăstirea Voroneţ, până ce s-a făcut biserică în satul Bucşoaia (1860). De
la această dată, au slujit aici următorii preoţi: Pr. Muntean M., 17 ani (de la 18471864); Pr. Turtureanu Ion, 2 ani (1864-1866); Pr. Tomovici Gh., 8 ani (18661874); Pr. Cobilanschi Simion, 1 an (1874-1875); Pr. Tuşinschi C-tin, 10 ani
(1875-1885); Pr. Popescu Dumitru, 1 an (1885-1886); Pr. Boca Amfilochie, 11 ani
(1886-1897); Pr. Avram M., 2 ani (1897-1899); Pr. Popescu Dumitru, 18 ani
(1899-1917); Pr. Spânu Ion, 2 ani (1917-1919); Pr. Boca Adrian, 18 ani (19191937); Pr. Lucan M., 8 ani (1937-1945); Pr. Tipa Ion, 1 an (J 945-1946); Pr.
Bodnar Teodor, 3 ani (1946-1949); Pr. Hoşbotă Gr., 3 ani, preot de ajutor la Pr.
Boca; Pr. Iacoban C-tin de la 1949 până în 1981, când a murit.
Primul slujitor a fost şi ctitorul bisericii şi a slujit şi la M. Voroneţ; al 3-lea a
scris prima conscripţie parohială, arsă probabil în primul război mondial. De la el
avem un volum de predici, manuscris cirilic, scris cu pana şi foarte îngrijit.
-Al.4-lea era scriitor57. Pr. Amfilochie Boca, este tatăl preotului Adrian Boca,
acela care a început Cronica parohială. Pr. M. Lucan, a fost un desăvârşit liturgist,
predicator şi cântăreţ, Pr. Bodnar Teodor, a fost inspector şi consilier eparhial.
Preoţii clin Voroneţ care au păstorit şi aici: Pr. Repec Anton (1777-1 801); Pr.
Nichitovici Anton (1801-1804); Pr. Karloveţ Ion ^(1804-1844); Pr. Andrievici
Elisei (1844-1845); Pr. Bănceseu Doroftei, 5 luni - 1845; Pr. Bacinschi Nicolae
(1845-1847); Pr. Muntean M. (1847-1864).
Acest ultim preot, foarte vrednic, s-a mutat cu locuinţa la Bucşoaia, a con
struit biserica şi a mai slujit aici de la 1847-1864, deci încă 17 ani.
Ceilalţi ctitori ai bisericii, miluitori şi făcători de bine. In afară de ctitoriislujitori ca preoţii: Muntean M., Popescu D., A. Boca, M. Lucan, T. Bodnar şi în
afară de ctitorii fondatori, mirenii amintiţi: Lupu Venin de aici şi N. Cogălniceanu
şi Gr. Piticari din Câmpulung, în decursul timpului, s-au mai adăugat următorii
ctitori: Ion şi Casandra Bilan, foarte bun epitrop în 40 de ani consecutiv, de la
1936-1976, când a decedat. Pe-mormântul lui va răsări o floare de "nu mă uita",
căci a fost om de omenie şi un poet popular.înaintea acestui epitrop şi ctitor a fost Gheorghe şi Berta Sidorovici, precum
şi Onesim şi Leopoldina Sidorovici. Urmează apoi Grigore şi Ana Săhlean, Ion şi
Victoria Moroşan, Mihai şi Varvara Căinar, Sevastian şi Ana Ciofu, Alexa şi
Domnica Moroşan, Gavril Ungurean, Emilian şi Aspazia Ciofu, Ion şi Silvia
Gemănari, Prof. Teodor şi Elena Muţan, P rof Meletie şi Elena Frăţeanu (născută
Iacoban), Gheorghe şi Viorica Brădăţean, Alexandru şi Elena Alexe, Andrei şi
Elena Caşu, Ion şi Eleonora Ungurean, Dumitru şi Veronica Săhlean, Orest şi
Anexia Săhlean, Vasile şi Aurelia Căinar, Gheorghe şi Olimpia Piteanu, Loghin şi
Eugenia Săhlean, Gavril şi Elisabeta Flocea, Eduard şi Aglaia Ginzel, Petru şi
57.
A publicat nuvela "Dumitru Stan" şi "Steluja". cea dintâi gazetă românească pentru ţăranii
din Bucovina, a înfiinţat Case de cetire şi bănci populare, având ca predecesor şi, poate un model,
în I. Slavici cu Popa Tanda - vezi, D icţionarul literaturii rom ane de la origini pan a la 1900 , Ed.
Acad. R.S.R., 1979. pag. 196.
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Elisaveta Căinar, Petru şi Paraschiva Flocea, Vasile şi Aurelia Gemănar, Ion şi
Ana Găinar, Ion şi Elena Bilan, Marin şi Elena Năvală, Nichita şi Ana Brădăţan,
Kanra Ciotu, Adrian şi Agripina Piticari, Mihai şi Areta Bilan, Emilian şi Edochia
Milian, Gavril şi Elisabeta Gemănar, Pavel şi Ana Brădăţan, Dumitru şi Filomela
Popescu, Gavril şi Aurelia Venin, Ion şi Victoria Drelciuc.
Cimitirul. în suprafaţă de 8082 m.p. plus circa 2 prăjini adaos de la familia
tniilian şi Edochia Ungurean, cimitirul din Bucşoaia este comunal - ca şi cel din
vo io n eţ-şj este intcrconfesional, înmormântându-se aici şi romano-catolicii. Se
alia in partea de est a comunei, spre Gura Humorului la 1 km dc centrul satului şi
deserveşte şi pentru o parte de frăsineni (dinspre valea Moldovei), iar la mijloc,
cuca 1-2 prăjini au ocupat germanii, înmormântându-şi ostaşii lor din cel de-al
11-lea război mondial. Cimitirul este destul de aglomerat, având în vedere că aici
nu se deshumează morţii după 7 ani spre a se înhuma alţii.
Dacă Pr. M. Lucan, scria în Cronica parohială că cimitirul lăsa mult de dorit în
l y aP0’ Putem spune că după război, în 1949, era dctevstabil: îngrădirea necompletă,
u păşteau vitele, era un huei (desiş), cu morminte neîngrijite, cruci de lemn care
putrezeau şi rămâneau mormintele fără cruce. După multe lămuriri şi cu multe cheltu
ieli şii muncă voluntară făcută în fiecare an cu poporenii, situaţia s-a îmbunătăţit în sen
sul că, cimitirul are porţi, portiţă şi gard de fier, pe postament dc beton, pomi fructiferi,
morminte aliniate şi îngrijite cu flori, cruci dc piatră sau de metal, unele morminte fiind
îngrădite, şi existând câteva cavouri. Aici sunt înmormântaţi între alţi poporeni din sat
Şi. preoteasa Elisaveta Iacoban, familia decedată Sidorovici, Holca, Inginerul Aurel
Cnşan (nepot al Patriarhului Miron Cristea,) participant activ în primul război mondi
al, pe frontul din Bucovina, alături de soţia sa, Ecaterina (permisul dc circulaţie pe
jiont, al Ecaterinei, a fost semnat de Regele Ferdinand - vezi Dosarul nr. 439/1978 de
Ia Muzeul de istoric Naţională a României), este tatăl a 12 copii, toţi intelectuali, prin
ţi c care şi scriitorii Constantin Crişan şi Felieia Marinca fostă elevă a lui George
idorovici. ^ 12-lea copil, Georgeta (în prezent profesoară) s-a născut la Bucşoaia şi
a rost botezată de Regele Mihai. Mai sunt înmormântaţi aici: inspector Petrea Piticari
fost voluntar în primul răboi mondial, Dr. C/ÎJngurean, Iuliu Bălan etc.
încheind acest capitol, se constată că afirmaţia marelui Mitropolit al
Bucovinei Silvestru Morar, că: "Biserica a fost pururea limanul naţionalităţii, iar
naţionahtatca română, sprijinul Ortodoxiei"5-'8, este apreciată şi azi la justa ei valoare,
ca şi afirmaţia marelui poet M. Eminescu: "Biserica este Maica Spirituală a nea
mului românesc, care a născut unitatea limbii şi unitatea etnică a poporului'09.
V. Viaţa economică şi social-morală
o) Ocupaţii tradiţionale şi ocupaţia ele baza a locuitorilor a fost creşterea '
animalelor şi păstoritul, îmbinat cu meşteşugul stânii, a oicritului şi ciobănitului,
iar mai târziu "lăzuindu-sc pădurile şi-au făcut loc şi pentru puţină agricultură.
Meşteşugurile ţărăneşti erau: cojocăritul pieptarelor şi a cojoacelor, sumănăntul cu sarad care împodobeşte, prelucrarea artistică a lemnului, dulgherit, con
fecţionarea cofelor, obroacelor de spălat sau de fiert rufe, poloboace etc. Căci
ocupaţia dc bază şi tradiţională la obârşia satului a fost, repetăm, creşterea ani58. Cronica parohială, pag. 27.
59. M. Eminescu, "Despre cultură si a rtă ", Ed. Junimea, 1970, pag. 218, fragment după
Timpul VII, 1882, nr. 63.
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malelor şi puţină agricultură, căci una fară alta nu se poate, deoarece "cu animalele
scoţi sărăcia din casă", se spunea, iar ca să ai animale trebuie să ai şi teren pentru
nutreţ, iar terenul agricol nu-i bun de nimic dacă nu se îngraşă cu gunoi de grajd60.
b)
Ocupaţiile secundare din vechime, erau culesul în natură mai ales în
pădure, albinăritul (în buduroaie), pescuitul, vânătoarea, care completa necesarul
de hrană. Vânătoarea se făcea cu ajutorul hăituirii, a curselor (şfacuri). Acum
albinăritul este în stupi sistematici, dar producţia este slabă din cauza insecticide
lor ce se presară pe florile cartofilor, albinele intoxincându-se.
Dacă preotul Modest Lucan şi înaintea lui preotul A. Boca scriau în Cronica
parohială că prin 1937, oamenii în general erau săraci, aici, mulţi chiar în lipsuri,
mai ales când nu funcţionau fabricile, nu acelaşi lucru se poate spune acum căci
fabricile funcţionează permanent şi oamenii în majoritatea sunt bine situaţi.
în Bucşoaia sunt două magazine alimentare şi nici o crâşmă. Centrul de
colectarea laptelui din Bucşoaia era le sediul gospodăriei T. Sidorovici, în centrul
civic al satului. Tot în Bucşoaia se găseau Unitatea pentru construcţii şi moara
electrică. Populaţia se aproviziona cu cereale de la Gura Humorului, destul de
bogată, fiind aprovizionată din satele de la şes.
Descoperirea în 1960 pe versantul dinspre Bi-striţa al muntelui Aluniş, al unor
zăcăminte importante din minereuri cuprifere (la punctul Leşul. Ursului) şi
descoperirea unor zăcămintc de baritină (sulfat natural de bariu, folosit în tehnica
forajelor, industria coloranţilor, a hârtiei etc.), în apropierea Ostrei, a schimbat
miraculos aspectul acestei văi sălbatice. Apele Suhei au fost cuminţite între di
guri, iar pe malul ci a înaintat în munte panglica de bitum a unei şosele moderne.
"Pe sus, au urmat-o firele de înaltă tensiune. Mulţi din locuitorii satului de aici
au devenit astfel constructori şi mineri. De la exploatarea minieră Leşul Ursului,
unde se scoate minereul ce este transformat apoi în cupru, plumb şi zinc, un îndrăzneţ
tunel a străpuns muntele Aluniş, spre Ostra, la marginea căreia îşi înalţă silueta noua
Uzină de preparare a minereului. Tunelul se mândreşte cu un record: acela de a fi fost
cel mai lung din ţară (la data construcţiei), măsurând peste 6 km. De la Ostra, o nouă
şosea forestieră trece muntele Aluniş, coborând în valea Bistriţei, la Holda"61.
De reţinut că, pe lângă firele de înaltă tensiune amintite mai sus, venind de la
hidrocentrala Bicaz, aici la Bucşoaia pe fosta Săsic, s-a construit un transforma
tor electric de mare tensiune, care la un loc cu celelalte obiective industriale din
Frasin, au schimbat faţa locului.
VI. Prin cc este cunoscuta Bucşoaia ca sat contemporan?
Concluzii. Potrivit ghidului - circuit în Moldova de nord - Bucşoaia este cunos
cută prin tradiţionala tabără de şcolari. începutul acestei tabere este de prin anul 19361937, aşa cum arătam, la iniţiativa lui T. Sidorovici, originar de aici. Dar, Bucşoaia îşi
schimbă faţa în urma descoperirii minereurilor de pe valea Suhei, şi odată cu sistema
tizarea localităţilor din ţară, ea devine mai mult decât un sat model, devine oraş
împreună cu Frasinul, căci; "Sat model adevărat - scria N. Iorga- este acela care poate
trăi şi prospera. El trebuie să plece de la condiţiile date, adică ocupaţiile locuitorilor şi
felul cum, potrivit cu aceste ocupaţii, ei au izbutit a-şi sistematiza viaţa"62.
~ 60. M. Cioară, o. c., p. 54.
61. G hid —Circuit în M oldova de n o r d pag. 123-124.
62. N. lorga, "Ultim ele (scrieri) - A devăratul sat m o d el ", Bucurcşti, 1978.
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"Sistematizarea comunelor şi satelor va trebui să contribuie mai mult la
păstrarea specificului arhitectural al zonei respective, prin valorificarea tradiţiilor
constructive şi artistice locale, prin punerea în valoare a monumentelor istorice, a
elementelor etnografice şi de folclor"63.
Această sistematizare a vieţii, nu numai a caselor se vede şi din aceea că
Bucşoaia este omogenă, în sensul că: în ordine spirituală, nu are sectari, nu are câr
ciumi, decât restaurantul din Frasin. Mircea Tiriung, în lucrarea amintită de 12
pagini, spunea că Bucşoaia e cunoscută ca sat de muncitori forestieri şi industriali,
necăjiţi şi exploataţi. "Când aceste servituţi vor dispare, iar oamenii vor fi încadraţi
într-o nouă ordine de muncă - aceea cerută de necesităţile lor de viaţă ca şi de fires
cul lucrurilor -, atunci acest sat de muncitori harnici şi ageri, va constitui desigur
un model de aşezarea românească prosperă şi sănătoasă". "In ciuda secularei
ocupaţii străine, bucşoienii şi-au păstrat datinile şi obiceiurile strămoşeşti"64.
Bucşoaia este şi un punct turistic, între Voroneţ şi mănăstirea M oldoviţa şi de
aici peste Obcina Mare, pe drumul nou şi modern spre Suceviţa, Putna şi alte
obiective turistice. Populaţia s-a dublat, bunăstarea este mult mărită, şoseaua
naţională (Bucureşti-Cluj, asfaltată în anul 1952), trece prin centrul satului. O dată
cu noua împărţire administrativă a teritoriului ţării, localitatea noastră, cu centrul
administrativ în Frasin, devine un punct de atracţie pentru mulţi.
Edificiile publice s-au înmulţit. Există şcoală generală de 10 clase, pe lângă
şcoala veche şi cealaltă şcoală cu sală de sport şi lucru manual. Şcoala generală
este nouă, cu etaj, cu tot confortul necesar învăţământului. Fondul de locuit al sa
tului s-a extins cu spaţiul normat de fiecare cetăţean cu 3-4 camere, case de
cărămidă sau de lemn, acoperite cu ţiglă sau tablă, 95% în stare bună, 50% case
noi, care se construiesc în fiecare an, păstrând specificul local, cu toată sistemati
zarea legală. Obiectivele de viitor: extinderea^ apei potabile; a trotuarului,
asfaltarea uliţei Sulia şi a trotuarului bisericii etc. în anul 1936, D. Guşti, spunea:
"Noi vrem să mergem mai departe şi alături de ceia ce vedeţi şi este satul nostru
de acum, să aşezăm undeva într-o margine a lui un sat model cu toate
îmbunătăţirile edilitare ale vremii, care, fară să înăbuşe trăsăturile proprii şi
izvoarele creaţiei populare, să pună viaţa oamenilor la adăpost de primejdiile mai
ales ale bolilor şi să-i ajute să aibă din ea toate binefacerile şi bucuriile"65.
Bolile sociale au dispărut în cea mai mare parte. Este o mare diferenţă faţă de
ceea ce amintea sociologul M. 'firiung, în 1938, în lucrarea sa citată de ancheta
sociologică, că: "vitrejia vieţii acestor oameni, traiul aspru pe care-1 îndură,
condiţionează desigur sănătatea lor. Astfel, deşi se îmbracă bine, deoarece n-au
părăsit portul tradiţional al regiunii, deşi obişnuiesc să consume lapte şi ouă - cei
care au, bineînţeles - deşi au deprins câteva reguli de igienă, printre care baia - la
fabrică - , totuşi datorită ocupaţiilor şi situaţiei satului, sănătatea lor suferă.
Existenţa de lucrător, atât de deosebită de cea de plugar, i-a nărăvit şi viciat în
parte. Spre seară, când oamenii ies din fabrici, cârciumile gem de lume. Alcoolismul a prins rădăcini, din nenorocire în satul Bucşoaia. Pe de altă parte, praful
63. V. Clicii, "Geografia populaţiei şi aşezărilor omeneşti", Ed. Didactică, Bucureşti, 1974,
pag. 362.
64. M. Tiriung, op. cit., pag. 11.
65.
D. Guşti. Muzeu! satului rom ânesc , cuvânt de inaugurare ,
so c io lo g ie ” (B. de G. T. Pop. Ed. Şt. Bucureşti, 1979, pag. 343-344).

apud "Revista de filo so fie şi
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din ateliere şi privaţiunile zilnice produc şi favorizează afecţiunile pulmonare,
după cum călătorii de pe şoseaua Suceava-Vatra Dornei aduc în sat sifilisul şi„alte
boli lumeşti... Din fericire, sătenii s-au obişnuit să consulte doctorii în care au tot
mai multă încredere, încât babele şi descântătoarele au dispărut cu totul"66.
In ceea ce priveşte situaţia moral-juridică, în general, bucşoienii sunt paşnici
şi muncitori, harnici, cu o morală sănătoasă, puţinele vicii care mai sunt, cu timpul
se vor împuţina tot mai mult, până la dispariţie, dacă se vor ridica prin cultură şi
moralitate. Procesele juridice sunt puţine, unele chiar între rude, din cauza moşte
nitorilor şi a averilor, precum şi a delictelor silvice. Divorţurile, de asemenea, sunt
tot mai puţine. "Până prin anul 1930, când s-a introdus căsătoria civilă, divorţurile
erau necunoscute. Nici nu le venea a crede oamenilor că se poate desface căsătoria,
considerată până atunci "jug de fier în care trag oamenii până ce pier". "Operaţia
aceasta grea şi mai totdeauna dureroasă, o făcea numai sapa şi lopata".
Din cele arătate în contribuţia la această monografie, potrivit documentelor
istorice şi tradiţiilor, rezultă că locuitorii acestei aşezări pitoreşti, şi-au păstrat prin
veacuri unitatea naţională, portul, obiceiurile şi limba strămoşilor, cu toată vitre
gia vremurilor prin care au trecut, încât se poate spune că, localitatea Bucşoaia
constituie, în cadrul larg al istoriei noastre naţionale, un punct de însemnătate prin
trecutul şi progresul realizărilor actuale.
In părţile acestui colţ de ţară, a Ţării de Sus, s-au născut şi au trăit unele din
tre cele mai mari personalităţi ale culturii noastre ca: povestitorul Ion Creangă,
Mihai Eminescu, scriitorul Mihail Sadoveanu, istoricul N. Iorga, pictorii O.
Băncilă şi Ştefan Luchian, compozitorii George Enescu şi Ciprian Porumbescu.
Pitorescul naturii se îmbină aici, fericit, cu activităţile din trecut şi de azi, ca
palma ridicată pe traseul Moldoviţa-Suceviţa şi ca mărul de aur aşezat nu întâm
plător la mănăstirea Moldoviţa.
*
V IL A n e x e

Fragmente din Cronica parohială
"Industria de fie r"
"La începutul secolului al XlX-lea, a fost în comuna Bucşoaia puţină indus
trie de fier. In cuptorul de pe Suha, ale cărei urme se cunosc încă, se topeau
minereurile de pe valea Suhei, Stulpicani şi împrejurimi, şi din fierul câştigat se
făceau sape, hârleţe, precum şi alte unelte de gospodărie, dar în măsură redusă,
pentru a da de lucru băieşilor nemţi aduşi aici pe la anul 1810, precum am amintit.
Industria aceasta de fier din Bucşoaia sub conducerea industriaşului la început
bogătan Karl Kallita, a decăzut cu încetul, încetând apoi cam pe la mijlocul sec. al
XlX-lea cu totul. Spezele de regie, precum şi alte speze, nu se acopereau din produsele
de minereuri, exploatate pe valea Suhei, pentru că erau prea reduse. La aceasta se
adăuga şi situaţia încurcată financiară a conducătorului, care deprins să ducă un trai
costisitor, a sărăcit şi a fost silit să sisteze lucrările la această industrie de fier.
îndată după ocuparea Bucovinei de către Austria, în anul 1796, un neamţ Karl
Manz von Mariensee, venit din vest în Bucovina, pe care o numeau "ţara urşilor
(Bărenlănd)", ţară bună de exploatat, a primit de la Guvernul austriac concesiune
66. Prof. Jitaru, op. cît., pag. 30.
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de a exploata zăcămintele de mangan de la Iacobeni şi împrejurimi. La început
această exploatare mai simplă, a (ost mult lărgită de urmaşii săi Anton şi V. Manz,
care începuse a exploata şi zăcămintele de argint din Cârlibaba. Aceşti din urmă
industriaşi au exploatat în stil mare minereurile din Iacobeni şi împrejurimi, pre
cum şi minereurile de aramă din Pojorâta, Fundul-Moldovei. în scopul acesta au
zidit cuptoare de topit aceste minereuri, nu numai în Iacobeni ci şi în Pojorâta,
Fundul Moldovei, Valea Stânei. Pentru o întreprindere atât de mare a avut tre
buinţă de lucrători băieşi, pe care i-au adus în număr foarte mare din nordul
Ungariei (Zips), precum şi saşi din Ardeal, băieşi de meserie, pe care i-au colo
nizat prin satele unde aveau industriile de fier, aramă, pirită şi argint. Astfel a
început această familie a Mânzenilor sprijinită de Guvernul Austriac, să ocupe
părţile cele mai pitoreşti ale dulcii Bucovine, satele cele mai româneşti din munţii
româneşti ai Bucovinei, după sistemul austriac, cu o droaie de venetici, care după
cum povestesc bătrânii noştri, au venit la noi cu nişte saci în spate, cu holţ-pantofi
(pantoli de lemn) în picioare şi cu un cărucior pe două roţi tras de câini. Aceşti
venetici s-au aşezat de-a binelea în ţara noastră mândră şi mănoasă, de bună
seamă că au muncit (au cruţat), au adunat. După ce au prins puţin la putere au
cumpărat de la românii noştri, dintre care unii trăiau numai în chiu, ca în urmă să
dea în vai, locurile cele mai bune, facându-se în unele sate chiar stăpâni, unde
intraseră ca robi. Şi pe când stăpânii lor ca Manz şi Kallita, au sărăcit, pentru că
au trăit fără socoteală, aceşti băieşi ţipţeri, care au ştiut să chivernisească, s-au
îmbogăţit pe spatele românilor noştri băştinaşi, şi cum atunci erau veniţi cu câini,
astăzi nu i-ai putea scoate cu boii. Industria aceasta montanistică începuse să
decadă spre mijlocul sec. al XlX-lea, proprietarii sărăcind din diferite pricini,
toate instalaţiile imobile şi locurile de minereuri au 'trecut apoi în proprietatea
Fondului bisericesc, care finanţase pe Manzeni cu sume înseninate de bani.
Purtarea veneticilor ţipţeri faţă de români în unele sate, după ce aceşti veneti
ci au căpătat pene, a fost adesea provocatoare. Şi bieţii români asupriţi şi necăjiţi,
dar din păcate primitori de străini, n-aveau'cui se jelui, pentru că după vorba lor
"Dumnezeu îi sus şi împăratul e departe". Ca dovadă s-au purtat ţipterii din
Iacobeni, cocoliţi de guvernul austriac, faţă de unii români pe care i-au despuiat
de averile lor, reproduc aici de curiozitate, o jalbă din 19 martie 1804, publicată
într-un număr al jurnalului "Glasul Bucovinei", din Cernăuţi:
"Către preacinstit măria sa Domnul Gofrodu. Jalbă cu rugăminte. Noi mai
gios iscăliţii, dăm adevărata jalbă a noastră la Măria Să Domnul mai sus arătat,
pentru un loc adică moşie, care mi s-a luat la Argestru, la moara împărăteaseă,
adică şase laici de pământ şi au zis că mi s-a da aiurea moşie pentru aceea şi nu
mi s-au dat nici decum şi acum fac rugăminte ca să am o milostivă dreptate ca să
nu mi se ia moşie fiind că este drept a noastră şi acum n-avem cu ce ne hrăni
fiindcă suntem foarte străcaţi despre aceasta care de multe ori am dat jalobă la
Scaune şi nu mi-au ieşit nici un răspuns, ca să ştiu pentru ce mi. s-au luat moşia
care cu aceasta sunt sărace şi lipsit foarte tare ca să am o milostivă dreptate după
jaloba aceasta fiindcă de la 18 anii mi s-a luat moşia şi-am rămas lipsit". Eu,
Ioniţă Dumitraşcu jeluitor. Eu, Petre Simionescu tij jăluitor. Eu, Ioan Iacoban,
vornicul, am întărit cu pecetea satului. Artemie Dranca giurat. Ioniţă Iuga giurat".
Acest loc de care vorbeşte această jalbă a fost dat unor nemţi din Iacobeni.
Această jalbă deşi din comuna Iacobeni, am reprodus-o aici pentru că ilustrează
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procedura străinilor'faţă de români sub stăpânirea austriacă, ea priveşte trecutul
nostru, cade deci în cadrul şi al acestei "Condici cronicale".
"Industria lemnului"
"Mai ales de la răzoiul (I) mondial încoace, industria lemnului a luat un avânt
însemnat şi în părţile acestea.
Pentru refacerea feluritelor stabilimente, a gospodăriilor, a satelor, a oraşelor,
unele distruse de tot de urgia războiului, atât în ţara noastră cât şi în alte ţări din
colo de hotarele noastre, cheresteaua a avut o mare trecere. Cheresteaua din
Bucovina era şi este încă mult căutată, atât în ţările din Orient cât şi în unele din
Occident, având cea mai bună calitate. Molidul din pădurile Bucovinei este mult
superior celui din alte ţări, de aceea este foarte bine plătit pe pieţele mondiale.
Urmarea a fost că de la război încoace, ferestraiele de apă şi vapori, s-au înmulţit
în Bucovina ca ciupercile după ploaie. Dar durere că cele mai multe fierăstraie sunt
proprietatea străinilor care au exploatat pădurile noastre fară cruţare. In comuna
Bucşoaia este o fabrică de cherestrea proprietatea unui român - Iuliu Bălan - unde
lucră aproape numai lucrători români din Bucşoaia. Din nenumăratele fabrici de
cherestea din Bucovina, care toate capătă lemn din pădurile Fondului nostru bise
ricesc, pe lângă câteva fabrici de cherestea, care sunt proprietatea Fondului bise
ricesc, numai foarte puţine sunt proprietatea românilor. Nu ştiu cum se face, că la
Fondul nostru bisericesc, proprietarii români de fabrici de cherestea, care sunt de
tot puţini, primesc pentru fierăstraiele lor din pădurile fondului, lemn în cantităţi
reduse, pe când fabricile străine sunt alimentate cu lemn după trebuinţa lor".
"Jaful din păduri"
"Inmulţindu-se după război (I) fierăstraiele şi urcându-se preţul lemnului, s-au
înmulţit şi jafurile atât în pădurile Fondului bisericesc, dar mai cu seamă şi într-o
măsură nemaipomenită în pădurile comunale şi cele ale Obştilor. S-au jefuit cu
nemiluita parchetele mari şi frumoase, s-au despădurit întinderi mari de păduri,
care trebuiau păstrate şi cruţate. In urma acestor despăduriri, au rămas cioate şi
stânci, a rămas o pustietate pe care nu creşte nici o buruiană. Dacă nu se va pune
capăt acestui jaf, acestei barbarii în unele păduri, atunci ne aşteaptă în această
mândră ţară a fagilor un dezastru. Să ne ferească Dumnezeu, să nu ajungă şi ţara
noastră în halul în care a ajuns Canaanul, în care curgea odată lapte şi miere, pe
când era acoperită de păduri întinse de ctfdru. Ţara care din pricina tăierii acestor
păduri este astăzi în mare parte o ţară neproductivă (stearpă).
Averea Fondului nostru bisericesc, care hrăneşte atâta lume în această ţară,
constă mai ales din păduri. Această avere trebuie cruţată şi păstrată în marginile
posibilităţilor. Ţăranii noştri români încă n-au ajuns la acel grad de înţelegere, ca
să cruţe pădurile, care nu numai că ne dau lemn de construcţie şi de încălzit, dar
ne apără de secetă, de ploi torenţiale, de grindină, de vânturi mari, de torente şi
de alte întâmplări elementare, la care sunt expuse părţile de ţară lipsite de păduri.
Cei mai mulţi dintre ţăranii noştri spun că pădurea creşte singură, nu duce
nimeni apă cu gura la copaci, de aceea taie şi jefuiesc unde pot şi cât pot"67.
67. A. Boca. "Cronica paroh ială B u cşoaia ", anul 1937, p. 56-62.
26 - B. O. R. 1-6/2001
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Fragment din: "NOUI DOCUMENTE CĂMPULUNGENE"
Iacobeni, 1804, martie 20
Arh. Buc. Creisant 99

Comuna Iacobeni către împărat
Se plânge contra lui Manz, posesorul ocnei de mangan din Iacobeni, ce
deposedează pe ţăranii români, tară a le da în schimb alte locuri.
"In spre a tot puternică a noastră râmlenească împărăţie şi a multor ţări vechi
în împărăţie.
Un tot satul Iacobina locuitori răzăşi moşinaşi din strămoşi şi moşii noştrii ce
am fost aşezaţi întru acel loc cerim milă din a sa împărătească bogată visterie spre
a noastră arătare din nevoi cari din 18 ani o pătimim că fiind noi adivăraţi supuşii
împărăţiei ne-am purtat toată datoria noastră despre partea noastră am fost
mulţămiţi, aşişdre datoria împăratului ori când a împlini iar acum din vreme mai
sus arătată ni s-au întâmplat mari pricinuire şi sărăcie din pricina stăpânilor di baia
întâi Măria Sa Pelmeştir iar altcum noi ştim atâta ştim că încă trăieşti şi să află
comisari de băi în Bucovina di cari am fost săliţi a ne vinde casele noastre cu frica
şi tocmeala au fost după voia sa. Care întâi s-au luat patru case acelor mai de tre
buinţă vrednici oameni cu moşiele lor împrejur întâi Andreies Iacobanul i s-a
lepădat pi lemnul casăi 40 lei iară pi moşie nimic, al 2-lea Grigore Iacobanul tij 1
casă cu 80 lei, iar pentru moşie nimic, al 4-lea Niculae Iacoban 20 lei, iar pentru
locuri nimic pentru că n-am vrut nici noi a lucra nici într-un chip di frică dând şi
noi pricină că nu avem nici o putere de viaţă.
Pentru cari s-au făgăduit că ni vor da locuri pentru locuri ori unde vom ceri.
Şi aceasta au fost pân am ieşit din casele noastre cari noi di atunce şi acum ne
aflăm aşteptând o adivărată şi dreaptă danie noastră cari o am apucat din părinţii
părinţilor noştri cari cu distulă osteneală ni s-au rupt oasele părinţilor şi a noastre
pân am deschis pomenitele mai sus locuri şi ne îndestulându-se cu aceste 4 familii
di mai sus arătate au pornit asupra tuturor lăcuitorilor pân şi biserica care aşişdere
din părinţi au fost zidită ni s-au luat. Iarăşi lepădându-i 120 lei cari dila aceste
întâmplări ni s-au arătat nouă robilor împărăteşti pân acum tot această nenorocire
şi nespusă nevoie veţuind în marginile Ipcurilor conştiinţei noastre şi mai la pustii
tot împrejurul moşiilor noastre cari noi nici acum nu ni putem răsufla din mulţime
oamenilor di băişăi pentru neajungere lor fiind slujitori în locul acela fieşti cari
împreună cu locul acela adică cu dobitocul său cari-1 are; Despre cari nu este
îndestul atâta că am rămas săraci di lucrurile mai sus arătate, ci încă avem şi acum
că ne aflăm săraci pentru că oţiră di loc unde ne facem de acolo ni se fură o ţăr de
fân ci avem rămânem păgubaş din pricina băeşilor cari noi iscăliţi neputând din
tre aceasta răbda ne-spusă sărăcia noastră cari o tragim din pricina mai sus arătată
rugăm cu ferbinţi lacrimi ce prea mari milă a de Dumnezeului ales împăratul nos
tru şi în toată vreme puternic apusului ca şi noi să aflăm adevărată dreptatea noas
tră precum ar voi mila împărăţiei sale pân la sfârşitul vieţii noastre".
Din Bucovina, Iacobani la leat 1804, martie 20.
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Grigorie Iacoban sân Andrieş
Sămion Iacoban tij.
Ştefan Iacoban tij.
Niculae Iacoban tij.
Mitrofan tij sătean.
Vasile Iacoban tij.

Şi toată grămada însuflaţi
adivărată dreptate noastră
precum şi cu pecete încredinţăm
(L. S.)
Grigore Erhan, vornic68.
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LUCRĂRILE SFÂNTULUI SINOD
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Sumarul şedinţei de lucru din 19 - 22 februarie 2001*
Potrivit convocării Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist nr. 202/2001
făcută în conformitate cu prevederile art. 12 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în zilele de 19-22 februarie 2001, a avut
loc şedinţa Sfântului Sinod.
LUNI, 19 FEBRUARIE 2001
Dimineaţa, la orele 8,00 s-a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală,
iar la orele 9,30 s-a oficiat slujba Te-Deum-ului de către I. P. S. Arhiepiscop Iosif
al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională,
împrreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, cu participarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, a înalt Prea Sfinţiţilor Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, a Prea Sfinţi
ţilor Episcopi, a Prea Sfinţiţilor Episcopi-Vicari şi Arhierei-Vicari, membri ai
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
La orele 10,00, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist,-împreună cu membrii
Sfântului Sinod au intrat în sala sinodală din Reşedinţa Patriarhală.
La invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Preşedinte, P S. Episcop-Vicar
Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul dă citire Apelului N om inal
Sunt prezenţi: Prea Fericitul Părinte TEOCTIST, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, II. PP. SS. Mitropoliţi: DANIEL al Moldovei şi Bucovinei,
ANTONIE al Ardealului, TEOFANzX Olteniei, NICOLAE al Banatului, FETRIJ al
Basarabiei, SERAFIM al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi
Europa Centrală; II. PP. SS. Arhiepiscopi:' NIFON al Târgoviştei, PIM EN al
Sucevei şi Rădăuţilor, BARTOLOMEU ăl Vadului, Feleacului şi Clujului,
ANDREI al Alba Iuliei, VICTORIN al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în
America şi Canada, IOSIF al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa
Occidentală şi Meridională; PP. SS. Episcopi GHERASIM al Râmnicului,
EFTIMIE al Romanului, EPIFANIE al Buzăului, CALINIC al Argeşului şi
* Prezentul sumar a fost elaborat de Pr. Dr. Augustin Rusu, consilier patriarhal pe baza Proce
sului-Verbal al şedinţei sinodale existent la Cancelaria Sf. Sinod.
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Muscelului, lOACHIM al Huşilor, CASIAN al. Dunării de Jos, TIMO TEI al
Aradului, LAURENŢIU, al Caransebeşului, Locţiitor de Episcop al Episcopiei
Ortodoxe Române de la Vârşeţ, JUSTINIAN al Maramureşului şi Sătmarului,
D AM ASCHINal Sloboziei şi Călăraşilor, IO A N al Covasnei şi Harghitei, GALACTION al Alexandriei şi Teleormanului, SOFRONIE al Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria; PP. SS. Episcopi-Vicari Patriarhali: VINCENŢIU
PLOIEŞTEANUL şi AMBROZIE SINAITUL; PP SS. Episcopi-Vicari: TEODOSIE SNAGOVEANUL al Arhiepiscopiei
Bucureştilor,
CALINIC
BOTOŞĂNEANUL al Arhiepiscopiei Iaşilor, VISARION RAŞINĂREANUL al
Arhiepiscopiei Sibiului, LUCIAN LOGOJANUL al Arhiepiscopiei Timişoarei,
GHERASIM PUTNEANUL al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, VASILE
SOMEŞANUL al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului; PP. SS. ArhierpiVicari: IRIN EU SLĂTINEANUL al Episcopiei Râmnicului, lO A C H IM
BĂCĂUANUL al Episcopiei Romanului, CORNELIU BÂRLĂDEANUL al Episco
piei Huşilor, PETRO N IU SĂLĂJANUL al Episcopiei Oradiei şi IU STIN
SIGIIETEANUL al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.
Absentează motivat: P. S. Episcop IOAN al Oradiei şi P. S. Episcop-Vicar
IRINEU BISTRIŢEANUL al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului.
Prea Fericitul Patriarh Preşedinte, constatând prezenţa statuară a membrilor
Sfântului Sinod declară şedinţa sinodală legal constituită şi deschide sesiunea
Sfântului Sinod pe anul 2001.
în cuvântul de deschidere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în numele
membrilor Sfântului Sinod îşi exprimă bucuria pentru prezenţa la această şedinţă
sinodală a înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Victorin, căruia îi adresează salut
frăţesc şi îl asigură de toată dragostea şi preţuirea membrilor Sfântului Sinod.
în continuare, Prea Fericirea Sa arată că Ordinea de zi a Sfântului Sinod este
foarte bogată şi cu probleme deosebite, care necesită mare atenţie în studierea lor.
Informează apoi, pe membrii Sfântului Sinod că în desfăşurarea lucrărilor
Organelor Centrale Bisericeşti, în ziua de miercuri, 21 februarie 2001 va avea loc o
sesiune solemnă comună a Sfântului Sinod şi Adunării Naţionale Bisericeşti pentru
aniversarea Centenarului de la naşterea Patriarhului Justinian, în cadrul căreia va
conferenţia I. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, iar joi, 22 februarie a. c., în
Biserica Radu-Vodă - Paraclisul Teologic - se va oficia Sfânta Liturghie cu partici
parea tuturor membrilor Sfântului Sinod, urmată de oficierea slujbei de pomenire a
Patriarhului Justinian, care îşi are mormântul în această Sfântă Biserică.
Pentru omagierea Patriarhului Justinian, cu prilejul Centenarului naşterii sale şi
pentru a sublinia acest eveniment, Patriarhia Română a emis o efigie cu chipul fostului
Patriarh, de pioasă memorie, care se înmânează fiecărui membru al Sfântului Sinod.
în finalul cuvântului, Prea Fericitului Părinte Preşedinte arată că în Ordinea de
zi sunt înscrise unele probleme pentru a Ii examinate chiar de plenul Sfântului
Sinod, înainte de a se trece la lucrările în Comisiile sinodale, şi anume:
Temei nr. 71/2001 - Propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
privind desemnarea Prea Sfinţitului Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu
Ploieşteanul ca secretar al Sfântului Sinod şi al Sinodului Peimanent.
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Prea Fericirea Sa arată că, în urma alegerii P S. Episcop-Vicar Patriarhal
Teofan Sinaitul ca Mitropolit al Olteniei, este necesar ca, prin Sfântul Sinod să se
încredinţeze această funcţie unuia dintre cei doi Episcopi-Vicari Patriarhali actuali,
în acest scop, Prea Fericirea Sa propune ca această funcţie să se încredinţeze
P. S. Episcop-Vicar Patriarhal Vinceţiu Ploieşteanul cu experienţă mai îndelungată
în administraţia bisericească, care s-a familiarizat mai mult cu lucrările Sfântului
Sinod şi care îşi are reşedinţa la sediul Cancelariei Sfântului Sinod, de unde poate
îndruma mai apropiat lucrările Cancelariei Sfântului Sinod.
Plenul Sfântului Sinod, în unanimitate îşi exprimă acordul cu propunerea
Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi, în urma votului hotărăşte:
In acord cu prevederile arţ. 13 din Statut şi ale art. 55 din Regulamentul
Organelor Centrale Bisericeşti, aprobă propunerea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist ca Prea Sfinţitul Episcop-Vicar Patriarhal VINCENŢIU
PLOIEŞTEANUL să îndeplinească funcţia de Secretar al Sfântului Sinod şi al
Sinodului Permanent.
Prea Fericitul Părinte Preşedinte propune plenului Sfântului Sinod spre
examinare:
Temei nr 867/2001 - Referat privind repartizarea la Comisiile Sinodale a
noilor ierarhi, şi anume:
- Prea Sfinţitul Episcop-Vicar Patriarhal Ambrozie Sinaitul, la Comisia
Relaţiilor Externe Bisericeşti;
- Prea Sfinţitul Episcop-Vicar Lucian Logojanul al Arhiepiscopiei
Timişoarei, la Comisia Canonică, juridică şi pentru disciplină;
- Prea Sfinţitul Arhiereu-Vicar Petroniu Sălăjanu, la Comisia pentru doc
trină, viaţă monahală şi misiune socială.
Totodată, Prea Fericirea Sa propune ca preşedinte al Comisiei Canonică,
juridică şi pentru disciplină pe I. P. S. Mitropolit Teofan al Olteniei, urmând ca I.
P. S. Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, care a prezidat până acum această
Comisie, să rămână în cadrul acesteia, ca membru.
In urma propunerilor Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi discuţiilor
purtate pe marginea componenţei Comisiilor de lucru, plenul Sfântului Sinod
hotărăşte:
- Aprobă următoarea componenţă a Comisiilor sinodale ale Sfântului
Sinod pentru sesiunea anului 2001;
COMISIA PENTRU DOCTRINĂ,
VIA ŢĂ MONAHALĂ
ŞI MISIUNE SOCIALĂ
Preşedinte:
I. P. S. Mitropolit Antonie
Raportor:
P. S. Episcop-Vicar Visarion Răşinăreanul
Membri:
I. P. S. Mitropolit Petru
I. P. S. Arhiepiscop Petru

COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI
BISERICESC
Preşedinte
I. P. S. Mitropolit Daniel
Raportor:
P. S. Episcop Casian
Membri:
I. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu
P. S. Episcop Ioan
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P. S. Episcop-Vicar Teodosie Snagoveanul
R S. Episcop-Vicar Irineu Bistriţeanul
P. S. Arhiereu-Vicar Irineu Slătineanul

I. P. S. Arhiepiscop Pimen
P. S. Episcop Eftimie
P. S. Episcop Ioachim
P. S. Episcop Galaction
P. S. Episcop-Vicar Gherasim Putneanul
P. S. Episcop-Vicar Vasile Someşanul
P S. Episcop Ioachim Băcăoanul
P. S. Episcop Petroniu Sălăjanul
P. S. Arhiereu-Vicar Iustin Sigheteanul

,

COMISIA CANONICĂ JURIDICĂ
ŞI PENTRU DISCIPLINĂ
Preşedinte:
I. P. S. Mitropolit Teofan
Raportor:
P S. Episcop C'alinie
Membri:
I. R Arhiepiscop Andrei
R S. Episcop Gherasim
R S. Episcop Epilanie
R S Episcop Laurenjiu
P. S. Episcop Justinian
P. S Episcop-Vicar Calinic Botoşăneanul
P. S. Episcop-Vicar Lucian Lugojanul
P. S. Arhiereu-Vicar Comeliu Bârlădeanul
R S Episcop Damaschin

v

COMISIA
RELA ŢIILOR EXTERNE BISERICEŞTI
Preşedinte:
I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului
Raportor:
I. P. S. Arhiepiscop Nifon ‘
Membri:
I. P. S. Mitropolit Serafim
I. P. S. Arhiepiscop losif
P. S. Episcop Timotei
R S. Episcop Ioan
P. S Episcop Sofronie
P. S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu
Ploieşteanul
P. S. Episcop-Vicar Patriarhal Ambrozie Sinaitul

în continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh aduce la cunoştinţă membrilor
Sfântului Sinod că, prin trecerea la cele veşnice a I. P. S Mitropolit Nestor al Ol
teniei, Comisia sinodală pentru canonizarea sfinţilor români a rămas fără preşe
dinte şi, ca urmare, propune spre examinare:
Temei nr. 997/2001 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod pentru
desemnarea preşedintelui Comisiei sinodale pentru canonizarea sfinţilor români
Având în vedere importanţa lucrărilor acestei comisii speciale pentru viaţa re
ligioasă a credincioşilor Bisericii noastre şi pentru istoria Bisericii Ortodoxe
Române, Prea Fericirea Sa arată că, pe lângă desemnarea preşedintelui, care să
cunoască viaţa liturgică şi să se poată preocupa de studiu, este necesară comple
tarea Comisiei cu alţi nlembri, precum şi desemnarea unui secretar al Comisiei
care să ţină evidenţa lucrărilor, în care scop, Prea Fericitul Părinte Patriarh propune ca
preşedinte al Comisiei pe P. S. Episcop Laurenţin al Caransebeşului, care este
profesor de Liturgică, iar ca membri, în completarea Comisiei, propune pe: P. S
Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor, P S Irineu Slătineanul ArhiereuVicar al Episcopiei Râmnicului, care să îndeplinească şi funcţia de secretar al Co
misiei şi pe P. S Ioachim Băcăuanul Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului,
urmând ca toţi aceştia_să se adauge actualilor membrii,ai comisiei existente.
în urma discuţiilor purtate şi a acceptării propunerilor Prea Fericitului Părinte
Patriarh, Sfântul Sinod hotărăşte:
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- Comisia Sinodală specială pentru canonizarea sfinţilor
următoarea componenţă:
P. S. Episcop Laurenţiu al Caransebeşului
I R S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului
P S. Episcop Gherasim al Râmnicului
P S. Episcop Eftimie al Romanului
P S. Episcop Epifanie al Buzăului
P S. Episcop Calinic al Argeşului
R S. Episcop Ioachim al Huşilor
P. S. Episcop Timotei al Aradului
R S. Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului
P S. Episcop Damaschin al Sloboziei şi Călăraşilor
R S. Episcop-Vicar Patriarhal Vinceţiu Ploieşteanul
P S. Episcop-Vicar Gherasim Putneanul
P S. Arhiereu-Vicar Irineu Slătineanul
P S. Arhiereu-Vicar Ioachim Băcăuanul

români va avea
Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Temei nr 861/2001 - Proiectul Pastoralei Sfântului Sinod în legătură cu
colecta pentru Fondul Central Misionar din Duminica Ortodoxiei
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist informează pe membrii Sfântului Sinod
că, din încredinţarea Prea Fericirii Sale, proiectul textului Pastoralei a fost alcătuit
de P. S Episcop-Vicar Visarion Răşinăreanul al Arhiepiscopiei Sibiului şi, deoarece
mai sunt doar două săptămâni până la Duminica Ortodoxiei, Prea Fericirea Sa pro
pune ca textul Pastoralei să fie lecturat, îmbunătăţit şi definitivat în Plenul Sfântului
Sinod, spre a putea ti tipărit şi luat de membrii Sfanţului Sinod la plearea spre Eparhii.
In urma lecturării acestui proiect, a îmbunătăţirilor aduse, a definitivării textului
respectiv, precum şi a discuţiilor care au avut loc, Plenul Sfântului Sinod hotărăşte:
- Aprobă textul Pastoralei Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei pe anul
2001 (4 nmrtie), privind colecta pentru Fondul Central Misionar, în form a
definitivată de Sfântul Sinod.
- Sectorul II al Administraţiei Patriarhale este îndatorat cu luarea măsu
rilor necesare pentru tipărirea şi difuzarea către toate unităţile bisericeşti
din cuprinsul Patiiarhiei Românie, prin mijlocirea Centrelor Eparhiale,
împreună cu instrucţiunile stabilite de Sfântul Sinod în această privinţă.
- Textul integral al Pastoralei, aprobat de Sfântul Sinod, se va anexa la
Procesul-Verbal al şedinţei sinodale*.
In continuare, Prea Fericitul Părinte Patriarh prezintă Ordinea de zi q
Sfântului Sinod şi propune adoptarea şi invită pe membrii care au de făcut com
pletări să le prezinte plenului.
In urma discuţiilor purtate şi a propunerilor de teme care s-au făcut, Plenul
Sfântului Sinod hotărăşte:
- Aprobă Ordinea de zi prezentată cu completările care s-au făcut, urmând
ca temele noi să fie înscrise la Comisiile sinodale respective.
* Se publică în prezentul număr de revistă
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- Aprobă repartizarea pe Comisii sinodale a Ordinii de zi în vederea exa
minării şi întocmirii rapoartelor.
*

>

La orele 11,00, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist suspendă şedinţa pentru
examinarea lucrărilor şi întocmirea referatelor în Comisiile sinodale, şi anunţă re
deschiderea acesteia în după-amiaza aceleiaşi zile.
COMISIA PENTRU DOCTRINĂ, VIAŢĂ MONAHALĂ
ŞI MISIUNE SOCIALA
La orele 17,00 Prea Fericitul Părinte Preşedinte redeschide şedinţa Sfântului
Sîinod şi invită pe Prea Sfinţitul Episcop-Vicar Visarion Răşinăreanul raportorul
Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială să dea citire refe
ratelor Comisiei privind:
Temei nr. 236/2001 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu
itinerariile pastorale ale membrilor Sfântului Sinod şi Dările de Seamă ale Cen'trelor Eparhiale privind activitatea de teren pastoral-misionar deşfaşurată în cursul
anului 2000.
Referatul consemnează multipla activitate bisericească, deşfaşurată în anul
2000, de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi de către toţi ceilalţi ierarhi, îm
plinirea cu zel şi jertfelnicie a-întreitei slu jiri arhiereşti: învăţătorească, sfinţitoare şi
de conducere.
în urma discuţiilor purtate în legătură cu activitatea pastoral-misionară, care
rezultă din intinerariile pastorale şi din dările de seamă ale Centrelor eparhiale pe
anul 2000;
La propunerea Comisiei pentru doctrină,* viaţă monahală şi misiune.socială,
Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act că toţi mem brii Sfântului Sinod au îndrumat cu competenţă şi
responsabilitate activitatea pastoral-misionară din Eparhii, împlinindu-şi
fiecare întreita slujire arhierească: învăţătorească, sfinţitoare şi de condu
cere a credincioşilor;
- Adresează membrilor Sfântului Sinod rugămintea de a dispune luarea
măsurilor cuvenite prevăzute în planul de activitate pastoral-misionară la
nivel de parohii, protoierii şi eparhial, pentru preîntâmpinarea acţiunilor
prozelitiste, pentru impulsionarea activităţii liturgice, a programului cateheic, a activităţii caritativ-sociale şi de asistenţă religioasă în spitale, p e 
nitenciare, azile, orfelinate etc. şi de a fixa responsabilităţi. concrete co
laboratorilor pentru urmărirea realizării lor;
- Centrele eparhiale să analizeze trimestrial, activitatea pastoral-misiona
ră din parohii, să fa că evaluări, constatări şi să dea îndrumările necesare
pentru impulsionarea vieţii religioase şi antrenarea organelor parohiale în
lucrarea pastoral-misionară, caritativă şi de asistenţă socială, pentru a
preîntâmpina prozelitismul sectar;
- Recomandă înalt Prea Sfinţiţilor şi Prea Sfinţiţilor Ierarhi să ia măsurile
cuvenite, 'pentru prevenirea abaterilor şi pentru întărirea disciplinei în rândul
clerului şi personalului bisericesc din toate stările;
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- Să se constituie activitatea de constituire a fondului special la nivelul
Centrelor eparhiale din contribuţiile parohiilor, pentru sprijinirea activi
tăţilor pastoral-misionare în caz de calamităţi naturale sau cerinţe urgente
de întrajutorare;
- Să se insiste pe lângă autorităţile locale abilitate, pentru recuperarea,
pofrivit legii a proprietăţilor pe care le-au deţinut parohiile sau aşezămintele monahiceşti şi Centrele eparhiale;
- Să se manifet.se grijă şi interes deosebit pentru a pune la îndemâna cre
dincioşilor literatură religioasă şi catehetică necesară cerinţelor lor du
hovniceşti, colportaj, icoane, calendare, cărţi de rugăciuni şi cărţi de zidire
sufletească;
- Centrele eparhiale sunt îndatorate să vegheze asupra măsurilor de pro
tejare şi păstrare a patrimoniului bisericesc şi de respectare a dreptului
exclusiv privind producerea şi valorificarea produselor bisericeşti în con
formitate cu Legea nr 103/1992;
- Centrele eparhiale sunt îndatorate a îndruma activitatea asociaţiilor reli
gioase din eparhie, pentru sprijinirea activităţii misionare în eparhie şi parohii;
- Preoţii care predau religia în şcoli vor fi îndrumaţi să realizeze în practi. că legătura tineretului cu Biserica; <- Centrele eparhiale sunt îndatorate a urmări realizarea planului de
măsuri misionare aprobat de Sfântul Sinod şi să întocmească anual dări de
seamă asupra activităţii pastoral-misionare pe care să le înainteze Sfântu
lui Sinod, pentru examinare şi măsuri corespunzătoare;
- Să se exprime mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi
membrilor Sfântului Sinod pentru modul în care au îndrumat lucrarea
pstoral-misionară în Biserică în anul 2000.
Temei nr 788/2001 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu
solicitările unor eparhii pentru aplicarea unitară în cadrul tuturor unităţilor bise
riceşti din cuprinsul Patriarhiei Române a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului României nr 24/2000, precum şi pentru majorarea cuantumului con
tribuţiei de la bugetul de stat pentru salarizarea personalului neclerical
Din referatul respectiv reiese că la Cancelaria Sfântului Sinod s-au primit
solicitările scrise ale Arhiepiscopiei Tomisului, Episcopiei Buzăului şi Episcopiei
Dunării de Jos, precum şi solicitări telefonice de la alte eparhii în legătură cu
necesitatea aplicării unitare în cadrul eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Române
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 24/2000 referitoare la majora
rea salariului personalului din unităţile bugetare şi întocmirea unei metodologii de
punere în aplicare a acesteia, precum şi iniţierea unor demersuri în privinţa
creşterii contribuţiei de la bugetul de stat pentru salariile personalului neclerical.
în urma analizării multiplelor aspecte ale problemei salarizării personalului necle
rical în toată complexitatea ei şi a discuţiilor purtate în plenul Sfanţului Sinod şi la
Comisia pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Pentru unitate şi uniformitate în privinţa salarizării personalului necleri
cal, Sfântul Sinod aprobă aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.
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24/2000 în cadrul tuturor unităţilor bisericeşti din fiecare eparhie, cu înca
drarea personalului neclerical între limite minime şi.maxime;
• Să se intervină la Guvernul României cu solicitarea de a se aproba asigu
rarea contribuţiei la salarizarea personalului neclerical la nivelul salariu
lui minim pe economie de 1.400.000 lei/lună, aprobat prin hotărârea
Guvernului României din 07 februarie 2001.
Temei nr. 255/2001 - Referatul Editurii Institutului Biblic în legătură cu adresa
din 2 februarie 2001 a I. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului prin care solici
tă aprobarea, omologarear şi tipărirea Sfintei Scripturi, în versiunea revizuită, re
dactată şi completată de înalt Prea Sfinţia Sa ca Ediţie a Sfântului Sinod.
în adresa respectivă, înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu al Clujului precizează că
prezintă Sfânta Scriptură într-o versiune revizuită după Septuaginta, redactată şi
comentată potrivit cu trebuineţelc actuale ale Bisericii şi cu vârsta de acum a lim
bii române, spre a 11 acceptată, aprobată şi omologată pentru tipărire ca "Ediţie a
Sfântului Sinod".
Această propunere, înalt Prea Sfinţia Sa o întemeiază pe două raţiuni:
- în istoria Bibliei româneşti, singura ediţie a Sfântului Sinod a fost cea din
1914, la care au lucrat numai arhierei şi care a fost omologată astfel de către
Sinodul Plenar, ea rămânând astăzi, şi ultima versiune revizuită după
Septuaginta.
- Versiunea pe care o reprezintă înalt Prea Sfinţia Sa, alcătuită tot de un
arhiereu - care s-a folosit şi de munca înaintaşilor săi - restaurează autori
tatea Septuagintei ca textus receptus pentru întreaga creştinătate răsăriteană
- inclusiv cea ortodoxă română - reînnodând astfel firul rupt în 1936, prin
tipărirea Bibliei traduse după Textul Masoretic. O nouă "Edifiţie a Sfântului
Sinod" ar avea o mult mai mare autoritate în contextul circulaţiei unor
Biblii paralele, iar numele ostenitorului responsabil va fi menţinăt pe con
trapagina foii de titlu, în ceea ce se va numi "Caseta ediţiei".
Totodată, precizează înalt Prea Sfinţia Sa că în cazul că nu se va aproba ca
această versiune să se numească "Ediţia Sfântului Sinod", să se folosească formu
la "cu aprobarea Sfântului Sinod".
înalt Prea Sfinţia Sa apreciază că, în ediţiile curente ale Bibliei există erori şi
falsuri de traducere, precum şi diferenţe între textul masoretic şi Septuaginta, cu
consecinţe dogmatice şi se fac exemplificări în acest sens.
înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu consideră că noutatea versiunii pe
care o prezintă constă în aceea că textul este precedat de către o Introducere şi’însoţit de Note infrapaginale.
Cele zece volume tipărite ca probă şi care cuprind Noul Testament şi toate
cărţile canonice ale Vechiului Testament, mai puţin cele istorice, au fost bine pri
mite de cititori;
Arată, de asemenea, că o seamă de teologi şi filologi, la apelul înalt Prea Sfinţiei
Sale, au participat la această versiune prin observaţii şi sugestii de care au ţinut cont.
în referatul Institutului Biblic arată că formatul de carte propus de Înalt Prea
Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu este acela al Bibliei de la Ierusalim, cu oglinda
paginii având 160/207 mm, numărul paginilor estimându-se la 1800 -2000.
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în privinţa posibilităţilor editorial-tipografice de concretizare a acestui vast
proiect se arată că în. urma discuţiilor purtate prin intermediul Societăţii Biblice
Interconfesionale cu Societăţile Biblice Unite, pe marginea proiectului de publi
care în cadrul Institutului Biblic a Sfintei Scripturi în versiunea revizuită, redactată
şi comentată de înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, dacă
aceasta va fi însuşită de Sfântul Sinod s-a obţinut promisiunea furnizării hârtiei
necesare, prin negocieri, pentru anul 2002.
Condiţia onorării acestui angajament de către Societăţile Biblice Unite este
încheierea unui contract care să stipuleze ca, timp de zece ani, noua versiune a Bi
bliei în limba română, însuşită în prealabil de Sfântul Sinod, să fie tipărită doar în
colaborare cu Societăţile Biblice Interconfesionale din România, urmând ca
numărul de exemplare tipărite să fie stabilit tot prin negocieri cu această Societate.
Referitor la exigenţele înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu al
Clujului legate de structurarea volumului (care va mai include Prefaţa Prea
Fericitului Părinte Patriarh, Nota asupra Ediţiei, Unităţi de Măsuri, Colofon), de
onorarea drepturilor de autor - 1 (unu) leu pentru întreaga ediţie, plus 300 (trei sute)
de exemplare, şi de plata costului lucrărilor de culegere, corectură şi tehnoredactare,
a întocmirii sistemului referenţial ca şi a executări hărţilor, se precizează că acestea
se încadrează în categoria de obligaţii pe care Editura Institutului Biblic şi de
Misiune le onorează în mod curent faţă de autorii cu care colaborează.
în urma discuţiilor care au avut loc, a intervenţiilor membrilor Sfântului
Sinod pe marginea problemei prezentate şi la propunerea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, care împărtăşeşte contextul luării unei hotărâri la acest Jubileu,
pentru tipărirea Ediţiei Sfintei Scripturi, după o muncă rodnică, îndelungată şi
competentă desfăşurată de I. P. S Arhiepiscop Bartolomeu, spre folosul Bisericii,
clericilor şi credincioşilor noştri, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aprobă ca Sfânta Scriptură, în versiunea revizuită, redactattă şi comen. tată de /. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului să fie tipărită în Editura
Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române,
cu denumirea "Ediţie Jubiliară a Sfântului Sinod".
- Tipărirea se va executa la Tipografia Institutului Biblic, în care scop
adresează /. P. S Arhiepiscop Bartolomeu rugămintea de a supraveghea
tipărirea, urmând ca de toate detaliile tehnice să se îngrijească- Editura
Institutului Biblic.
Temei nr. 237/2001 - Referatul Pr. Constantin Pârvu, vicar administrativ patriar
hal, în legătură cu data serbării Sfintelor Paşti şi Calendarul Bisericesc pe anul 2002.
Din referat reiese că în anul comun 2002 prăznuirea Sfintelor Paşti se va face
în ziua de duminică, 5 mai, fiind prezentate succint cele mai importante date în le
gătură cu ciclul pascal din anul respectiv.
în funcţie de data Sfintelor Paşti, este necesar ca Sfântul Sinod să se pro
nunţe, în concordanţă cu recomdările înscrise în Evanghelistar şi cu hotărârea
Sfântului Sinod nr. 4838/1982 privind fixarea pentru Lăsatul secului pentru postul
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, fie în ziua de marţi, 25 iunie, iar postul să dureze
3 zile (26, 27 şi 28 iunie inclusiv), fie în ziua de luni, 24 iunie (Sfânta Treime), iar
postul să dureze 5 sau 4 zile, până vineri 28 iunie, inclusiv.
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Ţinând seama că textul Calendarului, bisericesc prezentat are caracter unitar
pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, cuprinzând Sfinţii Români canonizaţi
de Sfântul Sinod în 1992, aşa cum s-a procedat până în prezent şi că este nevoie
să se ia măsurile necesare pentru aplicarea fermă a hotărârii Sfântului Sinod nr.
8250/1995 privind tipărirea calendarului pe anul 2002 numai în tipografiile bise
riceşti, în scopul evitării apariţiei acestuia în alte edituri şi pentru protejarea
intereselor patrimoniale ale Bisericii noastre, a dreptului de gopy-right şi a dreptu
rilor de autor ale Bisericii.
Constatând că este necesar ca, începând cu anul 2002, în concordanţă cu
hotărârea Sfântului Sinod nr. 6157/1999, să se înscrie în Calendarul de perete,
într-un spaţiu central, zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează, stabilite
prin Lege nr. 75/12 iulie 1996 (1 şi 2 ianuarie; prima şi a doua zi de Paşte; 1 mai;
1 decembrie (Ziua Naţională); 25 şi 26 decembrie);
Apreciind că tot la această rubrică va trebui înscrisă şi înălţarea Domnului - Ziua
Eroilor ca zi naţională, aşa cum s-a stabilit prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 6157/1999
după aprobarea ei de către forurile legiuitoare, la care va trebui să se intervină;
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă monahală şi misiune socială, Sfântului Sinod hotărăşte:
- Ia act că în anul comun 2002, Sfintele Paşti se vorprăznui duminică, 5 mai.
- Aprobă înscrierea Lăsatului secului pentru postul Sfinţilor Apostoli Petru
şi Pavel în ziua de luni, 24 iunie (Sfânta Treime), urmând ca postul să du
reze 4 zile (25 - 28 iunie).
- Ia act şi aprobă textul Calendarului Bisericesc pe anul 2002, elaborat de
P. C. Pr. Constantin Pârvu, vicar adm inistrativ patriarhal, text cu caracter
unitar în Biserica Ortodoxa Română.
-A p ro b ă ca textul Calendarului să fie difuzat Centrelor Eparhiale după ce
se vor lua măsuri de asigurare a dreptului de exclusivitate al Bisericii, cu
implicarea fiecărui Chiri arh, pentru respectarea hotărârii Sfântului Sinod
nr. 8250/1995 privind imprimarea obligatorie a Calendarului Bisericesc
numai în tipografii bisericeşti.
- Pentru asigurarea exclusivităţii Bisericii în privinţa tipăririi şi difuzării
Calendarului bisericesc se aprobă obligativitatea imprimării pe acestea a
Stemei Patriarhiei şi a înscrisului rfCalendar bisericesc autorizat pentru
difuzare numai în biserici
-A p ro b ă înscrierea într-un spaţiu central în Calendarele de perete pe anul
2002 a următoarelor zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează: I şi
2 ianuarie; prima şi a doua zi de Paşte; 1 mai; 1 decembrie (Ziua
Naţională); 25 şi 26 decembrie (conform Legii nr. 75 din 12 iulie 1996) şi
înălţarea Domnului - Ziua Eroilor - sărbătoare naţională - 12 iunie 2002
(conform Legii nr 107 din 31 mai 1995).
TemeL nr. 6880/2000 - Adresele Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 9964/2000,
Arhiepiscopiei Timişoarei nr. 2948/2000. şi Episcopiei Caransebeşului nr.
1861/2000 privind comercializarea ilicită a Calendarului bisericesc pe anul 2001.
După cum se cunoaşte, la art. 1, al. 1 din Legea nr. 103/1992, se prevede că:
Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte religioase au, în exclusivitate, drep
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tul de producere şi valorificare a obiectelor şi veşmintelor de cult, precum şi de tiT
părire a cărţilor de cult, a celor teologice sau cu conţinut bisericesc, necesare
practicării cultului, iar la al. 2 se stipulează că: "Se asimilează obiectelor de cult şi
calendarele religioase, precum şi produsele necesare exercitării activităţii de cult,
cum ar f i tămâia şi lumânările, cu excepţia celor decorative şi a celor pentru
nunţi şi ‘botezuri".
Din cele sesizate de cele trei eparhii şi în lumina prevederilor Legii nr.
103/1992 se constată următoarele: falsificarea, multiplicarea şi comercial izfirea
ilicită a calendarului bisericesc pe 2001; intrarea în posesia calendarului bise
ricesc pe căi ilicite de către unele tipografii, altele decât cele bisericeşti; uzurpa
rea titulaturii unor instituţii bisericeşti prin imprimarea chiar şi eronată a titula
turii acestora pe calendarele pirat; încălcarea dreptului de'copy-right şi a drep
turilor de autor ale Bisericii; comercializarea ilicită sub preţul de desfacere sta
bilit în Patriarhia Română ceea ce aduce grave prejudicii financiare editorilor şi
tipografiilor eparhiale; difuzarea în cuprinsul altor eparhii a calendarului bise
ricesc apărut în alte eparhii, de către comercianţi ambulanţi.
în legătură cu numeroasele aspecte ridicate mai sus, precizăm că imediat după
publicarea Legii nr. 103/1992 în Monitorul Oficial la 1 octombrie 1992, pe baza
materialelor elaborate în consfătuirile delegaţilor Centrelor Eparhiale şi ale Cen
trului Patriarhal, Sfântul Sinod în şedinţa sa din 22 ianuarie 1993, prin hotărârea
nr. 7402 comunicată la 21 feb r 1993 a aprobat o serie de măsuri pentru aplicarea
Legii nr 103/1992, precum şi lista cărţilor şi produselor asupra cărora Biserica
Ortodoxă Română are exclusivitate în privinţa iniţierii producerii şi valorificării.
Menţionăm că, pentru limitarea abaterilor de la prevederile Legii nr.
103/1992, la intervenţia Patriarhiei Române, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 92/2000 prin care s-a majorat cuantumul amenzilor ce şe aplică
contravenienţilor.
Având în vedere că hotărârea Sfântului Sinod nr. 7402/1993 şi lista aprobată
în acel an îşi păstrează valabilitatea şi actualitatea în contextul în care interesele
Bisericii sunt subminate de producătorii pirat;
Constatând că este necesar să se intervină din nou la autorităţile abilitate ale
Statului pentru luarea măsurilor privind respectarea acestei Legi, comunicându-se
şi lista aprobată de Sfântul Sinod dar că, în aceeaşi măsură şi în spiritul acestei
hotărâri "fiecare Centru eparhial va interveni la autorităţile locale şi la forţa publi
că pentru aplicarea acestei legi";
Ţinând seama că problema exclusivităţii Bisericii noastre asupra Calendaru
lui Bisericesc este reglementată expres prin prevederile art. 1, al. 2 din Legea nr.
103/1992;
Apreciind că pentru creşterea exigenţei în privinţa exclusivităţii Bisericii
asupra Calendarului Bisericesc este necesar ca pe acestea să fie imprimată stema
fiecărei eparhii, în acest fel contravenienţii fiind pasibili de sancţiuni penale prin
uzurparea tutulaturii şi însemnelor oficiale ale unei instituţii;
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
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- Calendarul Bisericesc să fie tipărit numai în tipografiile bisericeşti, aşa
cum s-ci stabilit prin hotărârea nr 8250/1995, înnoită prin hotărârea nr.
237/2001.
- Pe fiecare exemplar al Calendarului Bisericesc p e anul 2002 să fie impri
mată Stema Patriarhiei şi Stema Eparhiei respective cu înscrisul
"Calendar bisericesc autorizat pentru difuzare num ai în biserici", astfel
încât contravenienţii să fie pasibili de sancţiuni penale pentru uzurparea
titulaturii însemnelor oficiale ale acestor instituţii bisericeşti.
- Distribuirea Calendarului Bisericesc să se facă numai prin Biserică în
ultimul trimestru al anului 2001, pentru, a se putea evita apariţia pe piaţă
a' calendarelor pirat sau false.
- Să se facă intervenţii la Guvernul României spre a amenda Legea nr.
103/1992, cu privire la dreptul de exclusivitate al Bisericii asupra calen
darelor, lumânărilor şi obiectelor de cult, publicaţiilor teologice, precum şi
la celelate instituţii abilitate ale statului, astfel încât acestea să prevadă
sancţiuni mai aspre asupra încălcării prevederilor Legii nr. 103/1992, cu
confiscarea materialelor respective şi predarea lor cultului religios păgubit.
Temei nr. 601/2001 - Referatul Cancelariei Sfântului Sinod cu propunerea de
constituire la Biblioteca Sfântului Sinod a Depozitului Legal de carte şi publicaţie
teologică religioasă şi de cult, de istorie şi de artă religioasă.
Din referat rezultă că pentru sprijinirea activităţii misionar-pastorale, al activi
tăţii de educaţie religioasă, pentru promovarea activităţii de asistenţă socială şi caritativ-filantropică desfăşurată de preoţi şi pentru întărirea în dreapta credinţă a cre
dincioşilor, pe lângă mijloacele tradiţionale un rol aparte îl are activitatea editorială.
Din datele primite de la Centrele eparhiale, reiese că în ultimii ani, numărul
revistelor, periodicelor, publicaţiilor şi al cărţii religioase, teologice, de cult, de
istorie şi artă bisericească s-au înmulţit considerabil, toate Centrele Eparhiale dis
punând uneori de mai multe edituri, altele având şi tipografii proprii.
Ţinând seama că în Patriarhia Română, Biblioteca Sfântului Sinod este sin
gura care, pentru cartea religioasă, teologică, de artă şi istorie bisericească şi de
cult, are caracter de Bibliotecă Centrală, asemenea Bibliotecii Centrale de Stat,
Bibliotecii Centrale Universitare şi Bibliotecii Academiei;
Având în vedere că Biblioteca Sfântului Sinod este frecventată de cadre di
dactice de la instituţiile de învăţământ teologic, de studenţi şi doctoranzi în teolo
gie, de cercetători din afară şi de clerul Bisericii noastre;
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea Comisiei pentru doctrină,
viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Toate editurile şi tipografiile eparhiale au îndatorirea de a trimite
Bibliotecii Sfântului Sinod, în mod gratuit, câte 3 exemplare din orice
publicaţie de carte religioasă, teologică, de cult, de istorie şi artă bise
ricească etc. editate în eparhii pentru constituirea depozitului legal de
carte, pe adresa: Biblioteca Sfanţului Sinod, str. Antim Ivireanul nr. 29,
cod 70666, Sectorul 5, Bucureşti
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Temei nr. 781/2001 - Adresa Arhiepiscopiei laşilor nr. ' 893/2001, cu propu
nerea I. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei de a se acorda Cuv.
Protosinghel Varlaam Merticariu, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei laşilor,
rangul de Arhimandrit.
Cunoscând că? la propunerea I. P. S. Mitropolit Daniel, Sfântul Sinod, în
şedinţa sa din 12-13 septembrie a aprobat luarea în evidenţă a Pr'otos. Varlaam
Merticariu pentru a fi candidat la ridicarea la treapta arhieriei într-un post de
Episcop-Vicar la Arhiepiscopia Iaşilor;
Pe temeiul prevederilor art. 82 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 27, alin. 3 din Regulamentul pentru organi
zarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor,
potrivit cărora rangul de Arhimandrit se conferă cu aprobarea Sfântului Sinod;
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă
monahală şi misiune socială, Sfântului Sinod hotărăşte:
- Acordă Cuviosului Pro tos. Varlaam Merticariu, vicar administrativ al
Arhiepiscopiei Iaşilor, rangul de Arhimandrit.
Temeiul nr. 782/2001 - Adresa Arhiepiscopiei Iaşilor nr. 893/2000, cu propu
nerea I. P. S Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei de a se acorda Cuv. Pro
tosinghel Dosoftei-Dumitru Şcheul, Mare Eclesiarh la Catedrala Mitropolitană
din Iaşi, rangul de Arhimandrit.
Având în vedere recomandarea I. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei şi pe temeiul prevederilor art. 82 din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române şi ale art. 27, alin. 3 din Regulamentul pentru orga
nizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor,
potrivit cărora rangul de Arhimandrit se conferă cu aprobarea Sfântului Sinod;
în urma discuţiilor şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală
şi misiune socială, Sfântului Sinod hotărăşte:
- Acordă 'Cuviosului Protosinghel Dosoftei-D um itru Şcheul, Mare
Eclesiarh la Catedrala Mitropolitană din Iaşi/ rangul de Arhimandrit.
Temei nr. 6567/2000 - Adresa Arhiepiscopiei Craiovei nr. 2889/2000, cu
propunerea I. P. S. Mitropolit Teofan al Olteniei de a se acorda Cuv. Protosinghel
Gurie Grigore Georgiu, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, rangul de
Arhimandrit.
Având în vedere recomdarea I. P. S. Mitropolit Teofan al Olteniei şi pe te
meiul prevederilor art. 82 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române şi ale art. 27, alin. 3 din Regulamentul pentru organizarea vieţii
monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântului Sinod hotărăşte:
- Acordă Cuviosului Protosinghel Gurie Grigore Georgiu, vicar adminis
trativ al Arhiepiscopiei Craiovei, rangul de Arhimandrit,
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Temei nr. 6567/2000 (bis) - Adresa Arhiepiscopiei Craiovei nr. 2889/2000, cu
propunerea I. P. S. Mitropolit Teofan al Olteniei de a se acorda Cuv. Protos.
Nicodim Nicolae Nicolaescu, stareţul Mănăstirii Vodiţa, rangul de Arhimandrit.
Ţinând seama de recomandarea I. P. S. Mitropolit Teofan al Olteniei şi pe te
meiul prevederilor art. 82 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române şi ale art. 27, alin. 3 din Regulamentul pentru organizarea vieţii
monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântul Sinod hotărăşte:
-A c o rd ă Cuviosului Protosinghel Nicodim Nicolaescu, stareţul Mănăstirii
Vodiţa, rangul de Arhimandrit.
Temei nr 932/2001 - Adresa din 11. 02. 2001 a Episcopiei Dunării de Jos, cu
propunerea P. S. Episcop Casian privind acordarea rangului de Arhimandrit,
Cuv. Protos. Daniil Oltean, vicar administrativ al Episcopiei Dunării de Jos
Având în vedere recomandarea P S. Episcop Casian al Dunării de Jos şi pe
temeiul prevederilor art. 82 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bise
ricii Ortodoxe Române şi ale art. 27, alin. 3 din Regulamentul pentru organizarea
vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi disciplinară a mănăstirilor;
La propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântului Sinod hotărăşte:
—Acordă Cuviosului Protosinghel Daniil Oltean, vicar administrativ al
Episcopiei Dunării de Jos, rangul de Arhimandrit.
Temei nr. 999/2001 - Solicitarea I. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului
privind punerea în aplicare a hotărârii sinodale anterioare, în legătură cu obliga
tivitatea introducerii de legitimaţii tip pentru personalul monahal, în scopul
lim itării călugărilor cerşetori şi a falşilor călugări.
Având în vedere că prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 4235/1993 s-a'aprobat
obligativitatea introducerii de legitimaţii tip pentru personalul monahal, dar că nu
toate eparhiile au aplicat această hotărâre sinodală, existând în continuare, călu
gări cerşetori şi falşi călugări, care întinează imaginea cinului monahal şi aduc
prejudicii morale şi materiale Bisericii noastre.
Apreciindu-se că legitimaţiile tip se vor introduce să aibă model şi conţinut
unitar în cuprinsul tuturor eparhiilor din Patriarhia Română, că acestea vor trebui
să rămână în păstrarea stareţilor (egumenilor) şi vor putea fi eliberate vieţuitorilor
din mănăstiri şi schituri numai în condiţiile prevederilor art. 123 şi 145 din Regu
lamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi dis
ciplinară a mănăstirilor, urmând a fi restituite stareţului (egumenului) la
întoarcerea din învoire;
în urma examinării şi discutării acestor aspecte şi la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Menţine hotărârea Sfântului Sinod nr. 4325/1993 privind obligativitatea
introducerii de legitimaţii tip pentru personalul monahal> valabile în
cuprinsul tuturor eparhiilor din Patriarhia Română.
27 - B. O. R. 1-6/2001
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- Adresează rugămintea I. P. 'S. Arhiepiscop Andrei al Alba luliei, P. S.
Epifanie al Buzăului, P S. Episcop Casian al Dunării de Jos şi Prea
Sfinţitului Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Teodosie Snagoveanul de a tri
mite la Cancelaria Sfântului Sinod, în cel mai scurt timp posibil, modelul
de legitimaţie pe care îl folosesc în cuprinsul eparhiilor respective, urmând
ca pe baza acestora să se elaboreze o legitimaţie tip pentru personalul
monahal valabilă în întreaga Patriarhie Română.
-A p ro b ă ca legitimaţia tip ce se va elabora să fie transmisă, pentru infor
mare şi cele de urmare, organelor de ordine publică ale administraţiei de
stat centrale şi locale, cu rugămintea de a sprijini Biserica pentru limitarea
călugărilor cerşetori şi a falşilor călugări.
- Aprobă ca legitimaţiile tip ce se vor introduce pentru personalul mona
hal să rămână în păstrarea stareţilor (egumenilor), să fie eliberate vieţuito
rilor din mănăstiri şi schituri numai în condiţiile prevederilor art. 123 şi
145 din Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea
administrativă şi disciplinară a mănăstirilor şi să fie restituite stareţului
(egumenului) la întoarcerea din învoire,.
Temei nr. 6519/2000 - Darea de seamă privind activitatea de asistenţă reli
gioasă desfaşurată în armată şi unităţile ministerului de interne în anul 2000.
Constatând că în anul 2000, activitatea de asistentă religioasă în armată s-a
bucurat de spri jinul autorităţilor bisericeşti şi militare, răspunzând astfel cerinţelor
spirituale ale personalului din structurile militare, ajutându-1 să depăşească mo
mentele grele de stres şi tensiune, generate de viaţa militară şi socială;
Luând act că în cursul anului 2000, activitatea de asistenţă religioasă în struc
turile militare a fost asigurată de -56 de preoţi militari care slujesc în 13 biserici şi
26 de capele, altele 10 aflându-se în construcţie;
La propunerea Comisiei pentru Doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act cu binecuvântare de activitatea de asistenţă religioasă desfaşurată
în armată în anul 2000.
Temei nr. 6518/2000 - Darea de seamă privind activitatea de asistenţă reli
gioasă desfăşurată în penitenciare în anul 2000.
Având în vedere că pentru buna desfăşurare a activităţii de asistenţă reli
gioasă în sistemul penitenciar, în anul 2000, s-au completat posturile vacante de
preoţi capelani la toate penitenciarele din ţară, în prezent fiind încadraţi un număr de
37 preoţi şi că aceştia îşi desfăşoară slujirea în 33 de capele şi biserici, altele 3
fiind în construcţie;
La propunerea Comisiei pentru Doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act cu binecuvântare de activitatea de asistenţă religioasă desfaşurată
de preoţii capelani în penitenciare în anul 2000.
Temei nr. 244/2001 - Referatul Sectorului Biserica şi Societatea privind modul
de gestionare al Fondului Filantropia în anul 2000 şi propuneri penru 2001.
Luând act că potrivit hotărârii Sfântului Sinod nr. 3997/1999, fiecare parohie
trebuie să vireze centrului eparhial până la data de 31 ianuarie a fiecărui an o con-
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tribuţie destinată exclusiv activităţilor socio-caritative din care, un procent de 30%
din totalul sumei colectate la centrul eparhial se virează în contul special al Biroului
de asistenţă socială al Patriarhiei pentru programele derulate de către acesta;
Având în vedere necesitatea desfăşurării în bune condiţii a programelor
sociale, precum şi finalizarea în scurt timp a aşezămintelor sociale în curs de ame
najare, Sfântul Sinod, în urma analizei şi discuţiilor în plen, la propunerea Comi
siei pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, a hotărât:
- Fiecare parohie din cuprinsul Patriarhiei Române să vireze în contul
Sectorului de asistenţă socială de la centrul eparhial contribuţia cu titlul
Fondul Filantropia, astfel: parohiile de categoria 1-1.000.000 lei; paro
hiile de categoria a Il-a - 600.000 lei; parohiile de categoria a IlI-a 400.000 lei.
- Eparhiile care nu au virat cntribuţia de 30% pe anul 2000, în contul Fondului
Filantropia al Patriarhiei, să vireze de urgenţă sumele corespunzătoare.
- Toate eparhiile să respecte şi să aplice hotărârile Sfântului Sinod în pro
blemele de asistenţă socială a Bisericii.
Temei nr. 245/2001 - Referatul Sectorului Biserica şi Societatea privind
form a definitivă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de
asistenţă socială al.Bisericii Ortodoxe Române.
Luând act că prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 3336/1997 s-a aprobat în apli
care cu titlul experimental a Regulamentului de organizare şi funcţionare a siste
mului de asistenţă socială al Bisericii Ortodoxe Române, şi că pe baza experien
ţelor locale şi în concordanţă cu realităţile din flecare eparhie, acesta a fost re
vizuit şi îmbunătăţit; prezentându-se acum în forma definitivă;
Având în vedere că, Biroul de asistenţă socială al Patriarhiei Române, în baza
propunerilor făcute de eparhii şi de participanţii la cea de a IV-a întrunire anuală a
coordonatorilor eparhiali ai acitivităţilor sociale, a elaborat forma definitivă a Re
gulamentului;
în baza discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă
monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod a hotărât:
- Aprobăform a definitivă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
sistemului de asistenţă socială a Bisericii Ortodoxe Române, în vederea
aplicării acestuia de către toate eparhiile.
*
Temei nr. 6251/2001 - Darea de seamă privind activitatea desfaşurată de
Asociaţia Frăţia Ortodoxă Română în cursul anului 2000.
Luând act de activitatea desfăşurată de Asociaţia Frăţia Ortodoxă Română în
cursul anului 2000, prin acţiuni specifice acestei asociaţii şi la propunerea Comisiei
pentru Doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act cu binecuvântare de activitatea desfaşurată de Asociaţia Frăţia
Ortodoxă în anul 2000.
Temei nr. 241/2001 - Darea de seamă privind activitatea desfaşurată de Aso
ciaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români şi Liga Tineretului Creştin Ortodox
Român în anul 2000.

\

420

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Constatând că, în cursul anului 2000, activitatea celor două asociaţii s-a con
cretizat într-o serie de acţiuni cu caracter misionar şi cultural; pelerinaje la mă
năstiri din ţară, tabere de muncă şi de iconografie, conferinţe, seminarii şi mese
rotunde pe teme de spiritualitate, tradiţia colindului în spitale şi aşezăminte de
ocrotire medico-sociale;
Luând .act de acţiunile acestor asociaţii desfăşurate în întreaga ţară pentru stă
vilirea ravagiilor morale, sociale, economice şi demografice produse de avort, anti
concepţionale, sterilizare, care contravin învăţăturii de credinţă şi moralei creştin
ortodoxe;
La propunerea Comisiei pentru Doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act cu binecuvântare de activitatea desfăşurată de Asociaţia
Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) şi Liga Tineretului
Creştin Ortodox Român (LTCOR) în cursul anului 2000.
- Ia act cu îngrijorare de fenom enul semnalat de filialele ASCOR din ţară
în legătură cu starea de imoralitate, promovarea pornografiei, practicile
avorţioniste, etc. şi propune Sfântului Sinod plenar instituirea unei Comisii
speciale care să se ocupe de redactarea unui material documentat şi coerent
care să expună poziţia oficială a Bisericii Ortodoxe Române faţă de aces
te fenomene.
Temei nr. 242/2001 - Darea de seamă privind activitatea Asociaţiei Oastea
Domnului în anul 2000.
Apreciind făptui că, în cursul anului 2000, Asociaţia a desfăşurat o intensă
activitate misionară sub asistenţa directă a înalţilor ierarhi şi a preoţilor din dife
rite localităţi, urmărind îndeosebi răspândirea învăţăturii de credinţă a Bisericii
noastre în rândul credincioşilor.
La propunerea Comisiei pentru Doctrină, viaţă monahală şi misiune socială,
Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act cu binecuvântare de activitatea desfăşurată p e plan misionar şi
editorial de către Asociaţia Oastea Domnului în anul 2000.
Temei nr. 243/2001 - Referatul Sectorului Biserica şi Societatea asupra Legii
nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar.
Din referatul prezentat rezultă că Legea privind constituirea şi organizarea
clerului militar a fost adoptată de Parlamentul României în şedinţele din 2-3
octombrie 2000 şi a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 561 din 13 noiembrie
2000. Legea definitivează statutul preotului militar, regimul de subordonare
(canonic către Patriarhie şi militar către comandantul garnizoanei), sistemul de
asimilare cu corpul ofiţeresc, precum şi modalităţile de recrutare, selecţionare şi
promovare a preoţilor militari, urmând a fi completată cu regularitate de aplicare
în care se vor face precizări privitoare la uniforma preotului militar, sancţiunile
disciplinare, drepturile şi îndatoririle preotului militar.
In urma examinării referatului şi a discuţiilor purtate, la propunerea Comisiei
pentru doctrină, viaţă monahală şi misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act cu aprobare de promulgarea Legii nr. 195/2000 privind consti
tuirea şi organizarea clerului militar.
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Temei nr. 874/2001 - Adresa Episcopiei Argeşului privitoare la candidaţii ce
vor urma cursurile secţiei "Comunicare şi slujire prin limbaj mimico-gestual" de
la Facultatea de Teologie din Piteşti.
Referatul aminteşte că, în prezent, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a
Universităţii diii Piteşti, în cadrul secţiilor de Teologie Pastorală,şi Teologie Asis
tenţă Socială, funcţionează catedra de "Comunicare şi slujire prin limbaj mimicogestual", unde se pregătesc 20 de studenţi atât auzitori, cât şi cu deficienţe de auz
şi vorbire, la care au primit binecuvântare şi aprobare candidaţi din Arhiepisco
piile Iaşilor, Clujului, Craiovei şi Sibiului şi Episcopiile Râmnicului, Caranse
beşului, Oradiei, Dunării de Jos.
în urma analizei şi la propunerea Comisiei pentru doctrină, viaţă monahală şi
misiune socială, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Eparhiile care nu au trimis candidaţi auzitori pentru secţia "Comunicare
şi slujire prin limbaj mimico-gestualn de la Facultatea de Teologie din
Piteşti sa recomande şi să acorde binecuvântare unor astfel de candidaţi în
vederea acestor cursuri.
COMISIA CANONICĂ, JURIDICĂ ŞI PENTRU DISCIPLINĂ
în continuare, la invitarea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, P. S. Episcop
/ Calinic al Argeşului, raportorul Comisiei Canonică Juridică şi pentru disciplină,
prezintă referatele Comisiei după cum urmează:
Temei nr. 285/2001 - Adresa nr. 21/9 ianuarie 2001 a P. S. Episcop Laurenţiu .
al Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia, cu Procesul-Verbal al Adunării
Eparhiale privind Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Episcopiei
Ortodoxe Române din Iugoslavia şi constituirea organelor eparhiale.
Din documentaţia transmisă de P. S. Episcop Laurenţiu al Caransebeşului,
Locţiitor de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia, Comisia
canonică, juridică şi pentru disciplină a constat că: alegerea membrilor Adunării
. Eparhiale şi ai celorlalte organe ale Eparhiei s-a făcut cu respectarea prevederi
lor Statutului Eparhiei, a principiilor cuprinse în Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, transpuse şi înscrise în Statutul
Eparhiei şi că organele s-au constituit statutar prin Decizie dată de P. S. Episcop
Laurenţiu, locţiitor de Episcop.
în legătură cu proiectul de Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române din Iugoslavia redactat în 75 de articole, Comisia canonică, ju
ridică şi pentru disciplină constată că acesta respectă principiile de bază ale Sta
tutului pentru organizare^ şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române în ceea ce
priveşte: organizarea locală şi structura unităţilor bisericeşti: parohii, pro
topopiate, mănăstiri, eparhie, precum şi funcţionarea lor; organele deliberative şi
executive ale unităţilor bisericeşti,' alegerea, atribuţiilor şi funcţionarea lor; dis
ciplina clerului, numirea, transferarea şi salarizarea acestuia; Alegerea
Chiriarhului Eparhiei, atribuţii; calitatea de membru al Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, jurisdicţia, apartenenţa Episcopiei la Patriarhia
Română, cu care păstrează legături jurisdicţionale, canonice şi spirituale.
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Totodată, Comisia semnalează şi existenţa unor probleme speciale în legătură
cu funcţionarea Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia şi anume: poziţia
Bisericii Ortodoxe Sârbe care, în prezent, evită să se pronunţe în legătură cu
hotărârea Sfântului Sinod privind înfiinţarea şi funcţionarea Episcopiei Ortodoxe
Române din Iugoslavia; Poziţia Episcopului Ortodox Sârb din Vâirşeţ, care obiec
tează cu privire la reşedinţa a doi Episcopi ortodocşi în acelaşi oraş (cetate),
potrivit Canonului VIII al Sinodului I Ecumenic. In legătură cu acestea, Comisia
canonică, juridică şi pentru disciplină consideră că aceste poziţii se pot soluţiona,
prin dialog, avându-se în vedere principiul reciprocităţii şi faptul că în Statutul
Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia se prevede posibilitatea reşedinţei
episcopale şi în altă localitate.
Constatând că nu sunt impedimente pentru ca Sfântul Sinod să procedeze la
aprobarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
Române din Iugoslavia;
în urma discuţiilor purtate în plenul Sfântului Sinod," a explicaţiilor date de R
S. Episcop Laurenţiu, Locţiitor de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din
Iugoslavia şi la Propunerea Comisiei canonică, juridică şi pentru disciplină,
Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de alegerea şi constituirea organelor eparhiale ale Episcopiei
Ortodoxe Române din Iugoslavia în şedinţa de lucru a Adunării Eparhiale
din 15 decembrie 2000, prin aceasta încheindu-se procedura de organizare
administrativă a Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia.
- Ia act de lucrările Adunării Eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române
din Iugoslavia din 15 decembrie 2000, privind elaborarea şi însuşirea
Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Episcopiei Ortodoxe Române
din Iugoslavia .şi aprobă punerea lui în aplicare.
- Adresează Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist rugămintea de a
constitui o comisie a Bisericii Ortodoxe Române pentru dialog cu Biserica
Ortodoxă Sârbă, care să discute problemele deosebite în legătură cu
Episcopia Ortodoxă Română din Iugoslavia, cu demersurile cuvenite către
autorităţile româneşti şi sârbe competente.
Temei nr. 6146/2000 - Adresa Arhiepiscopiei Timişoarei nr. 2653/2000 cu
propunerile I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului în legătură cu organizarea
Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia, cu reşedinţa la Vâirşeţ, alegerea
Chiriarhuhii, afilierea acesteia la Mitropolia Banatului şi locul în dipticele
Bisericii Ortodoxe Române
în adresa respectivă, I. P S. Mitropolit Nicolae al Şanatului face o seamă de
propuneri referitoare la: Afilierea Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia la
Mitropolia Banatului, aşa cum s-a procedat şi în cazul Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria (hotărârea nr. 2944/1999 a Sfântului Sinod - 16 iunie 1999
şi Adunării Naţionale Bisericeşti - 24 februarie 2000); înscrierea Episcopiei
Ortodoxe Române din Iugoslavia în toate evidenţele Patriarhiei (în listele centra
le bisericeşti) la locul cuvenit, cu menţionarea locţiitorului de episcop al acestei
eparhii; Să se dea posibilitate preoţilor şi credincioşilor din eparhie de a avea un
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episcop titular iar până la alegerea titularului Episcopiei Ortodoxe Române din
Iugoslavia, să se procedeze la alegerea unui Episcop-Vicar sau Arhiereu-Vicar la
Timişoara, Arad sau Caransebeş în grija căruia să intre eparhia respectivă; In
cazul unor obiecţii din partea Bisericii Ortodoxe Sârbe în legătură cu organi
zarea Episcopiei cu sediul la Vârşeţ, unde există reşedinţa unui ierarh sârb, sediul
Episcopiei Ortodoxe Române ar putea Ji mutat, la Panciovo; Să se întreprindă
ceva din partea Patriarhiei Române în legătură cu asistenţa religioasă a
românilor din zona Timocului.
în cadrul discuţiilor care au avut loc în Sfântul Sinod, s-a precizat că o parte
dintre acestea şi-au găsit rezolvarea prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 285/2001,
luată în şedinţa prezentă, referitoare la problema Statutului Episcopiei Ortodoxe
Române din Iugoslavia, la alegerea şi constituirea organelor eparhiale ale acesteia.
Ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod nr. 562 din 13-14 februarie 1997, prin
care s-a înfiinţat Episcopia Ortodoxă Română din Iugoslavia, precum şi a hotărârii
Sfântului Sinod nr. 285/2001, luată în prezenta şedinţă sinodală, prin care s-a luat
act de alegerea şi constituirea organelor eparhiale ale acesteia şi s-a aprobat Statutul
ei de organizare şi funcţionare, se consideră că s-a îndeplinit toată procedura de
organizare a Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia, astfel că, se poate pro
ceda la înscrierea în evidenţele statutare ale Patriarhiei Române, ca. Eparhie exis
tentă, afiliata la Mitropolia Banatului, cu toate urmările juridice şi canonice care
rezultă din această situaţie, luându-se o hotărâre sinodală în acest sens.
lo t în cadrul discuţiilor, se precizează că eventualele probleme legate de
acordul Patriarhiei Sârbe şi ale autorităţilor de stat sârbeşti în legătură cu
recunosşterea din partea lor a Episcopiei, ca şi sediu al acesteia se vor putea so
luţiona pe calea dialogului, iar până la alegerea unui ierarh titular, să se aleagă
un al doilea Episcop-Vicar la Arhiepiscopia Timişoarei, cu atribuţii speciale pentru
Episcopia Ortodoxă Română din Iugoslavia.
în urma amplelor discuţii care au avut loc, a sublinierilor făcute de Prea
Fericitul Părinte Patriarh şi la propunerea Comisiei canonică, juridică şi pentru
disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aprobă afilierea Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia la
Mitropolia Banatului, având în vedere că procesul de organizare adminis
trativă a acesteia s-a încheiat prin alegerea şi constituirea organelor
eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia.
- Aprobă înscrierea Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia în evi
denţele Patriarhiei Române, la locul cuvenit, potrivit dipticelor, urmând a
se modifica în mod corespunzător art. 5, cap. V, din Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, prin înscrierea punctu
lui 25 EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMâNĂ DIN IUGOSLAVIA, înainte
de Episcopia Ortodoxă Română'diir Ungaria şi supunerea sau aprobarea
către Adunarea Naţională Bisericească, potrivit prevederilor art 20. lit.
"e" din Statut.
- Aprobă înfiinţarea celui de al doilea post de Episcop-Vicar la
Arhiepiscopia Timişoarei, al cărui titular va avea atribuţii pentru Epis
copia Ortodoxă Română din Iugoslavia.
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- Adresează P S Episcop Laurenţiu al Caransebeşului rugămintea de a
administra, în continuare, Episcopia Ortodoxă română din Iugoslavia
până la alegerea celui de al doilea Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Timişoarei cu atribuţii pentru Episcopia Ortodoxă Română din Iugoslavia.
- Să se urgenteze demersurile pentru începerea dialogului dintre Biserica
Ortodoxă ■Română şi Biserica Ortodoxă Sârbă şi demersurile către
* autorităţile bisericeşti şi de stat competente în speţă.
Temei nr. 602/2001 - Adresa Episcopiei Oradiei nr. 17/2000 cuprinzând
hotărârea Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei din 28 ianuarie 2001 în legătură
cu schimbarea titulaturii acestei eparhii în Episcopia Oradiei, Bihorului şi Sălajului.
Referatul asupra problemei relevă faptul că în motivarea hotărârii Adunării
Eparhiale în legătură cu schimbarea titulaturii din Episcopia Oradiei în Episcopia
Ortodoxă a Bihorului şi Sălajului s-a avut în vedere că: atunci când s-a înfiinţat
Episcopia Oradiei prin Legea din 30 august 1920, majoritatea populaţiei
judeţului Sălaj era greco-catolică, în timp ce astăzi ponderea e reprezentată de
credincioşii ortodocşi, lucru sim ilar şi în judeţul Bihor; Dorinţa credincioşilor şi
a preoţimii din Judeţul Sălaj este de a se include numele acestui ju d eţ în titulatura
eparhiei spre a înceta stările de nemulţumire în rândul credincioşilor şi clerului
din acest judeţ; In judeţul Sălaj există nenumărate vestigii ale vieţii religioase
ortodoxe, constând în existenţa unor vechi mănăstiri în care funcţionau şcoli din
sec. XIV; Vechimea şi continuitatea neîntreruptă a poporului român şi a Ortodoxiei
pe meleagurile sălăjene trebuie ilustrate şiprintr-o eparhie care să conţină denu
mirea acestora.
Având în vedere că în cadrul discuţiilor s-a scos în evidenţă necesitatea
menţinerii, în continuare, a titulaturii istorice Episcopia Oradiei, putându-se
adăuga şi numele judeţului Sălaj la actuala titulatură, pentru a se păstra denumirea
istorică a eparhiei cu care a fost înfiinţată prin Legea din 30 august 1920;
Luând act că păstrarea titulaturii istorice de Episcopia Oradiei apare necesară
şi pentru faptul că datorită contextului multi-confesional al zonei respective, Epis
copia Oradiei, majoritară ca număr de credincioşi, trebuie să-şi păstreze identi
tatea istorică şi naţională, şi prin titulatură, faţă de eparhiile altor culte din zonă
care au în titulatura lor denumirea Oradea şi că în acest context, este necesar să
se păstreze Episcopia cu denumirea EPISCOPIA ORTODOXĂ A ORADIEI,
BIHORULUI ŞI SĂLAJULUI;
In urma discuţiilor purtate în plen şi la propunerea Comisiei Canonică,
juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
-A p ro b ă modificarea titulaturii Episcopiei Oradiei în EPISCOPIA ORTO
DOXĂ ROMÂNĂ A ORADIEI, BIHORULUI ŞI SĂLAJULUI.
- In acord cu prevederile art. 7, al. 2 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, prezenta hotărâre va fi supusă
Adunării Naţionale Bisericeşti pentru aprobare şi modificare a art. 5, cap.
III, punctul 18 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române.
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Temei nr. 6201/2000 - Solicitarea I. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului
privind amendarea hotărârii Sfântului Sinod nr. 5074/12-13 septembrie, 2000 în
legătura cu procedura alegerii Episcopi lor-Vicari şi a Arhiereilor-Vicari.
în şedinţa sa din 12-13 septembrie 2000, Slanţul Sinod a luat în examinare
propunerile I. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului de amendare a prevederilor
statuare şi regulamentare bisericeşti în legătură cu procedura alegerii EpiscopilorVicari şi Arhierei-Vicari, apreciindu-se că, departe de a fi o problemă de interes
local, alegerea unui Episcop-Vicar sau Arhiereu-Vicar interesează întreaga Biserică,
întrucât noul membru al Sfântului Sinod se bucură de toate drepturile pe care i le
conferă această calitate, inclusiv aceea de a accede la cele mai înalte trepte ale ierar
hiei bisericeşti, Sfântul Sinod a luat în examinare propunerile de mai sus.
în urma luărilor de cuvânt din plen şi a opiniilor exprimate cu acel prilej,
potrivit cărora hotărârea ce se va lua trebuie să aibă caracter de recomandare, care
întregeşte prevederile statutare şi de care va trebui să se ţină seama la împlinirea
procedurii de alegere a Episcopilor-Vicari şi Arhiereilor-Vicari.
După o amplă dezbatere Sfântul Sinod cu o largă majoritate a aprobat
hotărârea nr. 5074/2000 în legătură cu procedura alegerii Episcopilor-Vicari şi
Arhiereilor-Vicari, pe care Cancelaria Sf. Sinod a comunicat-o tuturor Eparhiilor.
Primind această hotărâre, I. P. S. Arhiepiscop.Bartolomeu al Clujului conside
ră că, faţă de propunerea iniţială, în textul hotărârii respective s-au strecurat o sea
mă de inadvertenţe şi propune amendarea textului respectivei hotărâri sinodale.
La propunerea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, Sfântul Sinod plenar reia
discuţiile asupra textului hotărârii sinodale rir. 5074 din 12-13 octombrie 2000, :
amendată de î. P.S Arhiepiscop Bartolomeu chiar în şedinţă.
Ca urmare, după discuţiile purtate, plenul Sfântului Sinod hotărăşte:
- Aprobă ca hotărârea Sfântului Sinod nr. 5074/12-13 octombrie 2000,
comunicată la 25 octombrie 2000, să fie amendată, după cum urmează:
- Pe viitor, Chiriarhul care, potrivit cerinţelor locale, va voi a propune un
candidat pentru ocuparea postului de Episcop-Vicar sau de Arhiereu-Vicar să
se îngrijească a pregăti din vreme persoana corespunzătoare care întruneşte .
condiţiile canonice şi statuare bisericeşti spre a f i recomandat să obţină apro- .
barea Sfântului Sinod pentru a fi luat în evidenţă drept candidat la arhierie.
- în cazul în care propunerea Chiriarhului respectiv este acceptată, prin
aclamaţie, de Sfântul Sinod, candidatul poate desfăşură, pe o perioadă de
doi ani, activităţi în posturi de răspundere în cuprinsul' eparhiei, sub
ascultarea Chiriarhului care l-a recomdat. De asemenea; candidatul poate
participa, cu recomandarea Chiriarhului, la lucrările Sinodului Mitropolitan
şi ale Sfântului Sinod — atât în plen, cât şi în comisii - elaborând şi
prezentând, la solicitarea acestora, referate pe probleme date în studiu.
- Dacă, la capătul celor doi ani, Chiriarhul locului îşi menţine opţiunea,
iar Sfântul Sinod o validează prin vot secret, candidatul poate fi ridicat la
treapta arhieriei, devenind membru ăl Sfântului Sinod.
- Dacă, în decursul celor doi ani se produce o schimbare în conducerea
eparhiei, noul Chiriarh are dreptul de a menţine sau nu opţiunea predece
sorului său.
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- De la această procedură este exceptat candidatul care, prin slujire
preoţească şi duhovnicească, prin studii şi activitate didactice sau publi
cistică în domeniul Teologiei, prin aptitudini administrative şi gospodăreşti
evidente, se bucură de o notorietate, menită săi-i confere, de la bun început,
sufragiile Sfântului Sinod. Alegerea acestuia se fa ce tot prin vot secret.
Temei nr. 901/2001 - Propunerea 1. P S. Mitropolit Teofan al Olteniei pentru
luarea în evidenţă drept candidaţi pentru treaptă Arhieriei, în posturi de EpiscopiVicari ai Arhiepiscopiei Craiovei, a Protos. Gurie Georgiu, vicar administrativ şi
a Protos. Nicodim Nicolaescu, stareţul Mănăstirii Vodiţa, jud. Mehedinţi.
Cu scrisoarea din 7 februarie 2001,1. P. S. Mitropolit Teofan al Olteniei solici
tă Sfântului Sinod examinarea propunerii ca PP. CC. Protosinghel Gurie Grigore .
Georgiu, vicar administrativ la Arhiepiscopia Craiovei şi Protosinghel Nicodim
Nicolaescu, stareţul Mănăstirii Vodiţa, jud. Mehedinţi să fie luaţi în evidenţă drept
candidaţi la treapta arhieriei, pentru posturi de Episcopi-Vicari la Arhiepiscopia
Craiovei, în care scop anexează câte un curriculum vitae al celor propuşi.
I.
P. S. Mitropolit Teofan al Olteniei motivează solicitarea adresată Sfântului
Sinod cu următoarele aspecte: Arhiepiscopia Craiovei are în jurisdicţie judeţele
Dolj, Gorj şi Mehedinţi, întinse pe o mare suprafaţă şi cu o populaţie creştin orto
doxă de aproape 1,5 milioane locuitori; Consolidarea lucrăriipastoral-misionare
şi a slujirii arhiereşti în cele peste 800 de parohii, 25 mănăstiri, 4 instituţii de
învăţământ teologic necesită o continuă şi eficienţă prezenţă arhierească dificil
de realizat în prezent, p rin prezenţa înalt Prea Sfinţiei Sale.
în aceeaşi adresă înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan al Olteniei opinează că
numai promovarea de Episcopi-Vicari sau eventualitatea reînfiinţări unei Episcopii
la Turnu Severin ar putea sprijini îmbunătăţirea activităţii misionare în Oltenia.
în legătură cu cele de mai sus, se aminteşte în referat, că Sfântul Sinod prin
hotărârea nr. 5074/2000 luată în şedinţa din 12-13 septembrie 2000 a aprobat condiţiile
şi procedura pentru recomandarea şi alegerea Episcopilor-Vicari şi Arhiereilor-Vicari.
Această procedură, aprobată iniţial prin hotărârea mai sus amintită, a fost
amendată în prezenta şedinţă sinodală prin hotărârea nr. 6201/2000.
Din curriculum vitae al celor doi candidaţi se constată următoarele:
Prea Cuviosul Protosinghel Gurie Grigore Georgiu, care în această şedinţă
sinodală a primit rangul de Arhimandrit, este licenţiat în teologie, doctorand la
Institutul de Teologie din Padova (Italia), având în pregătire teza de doctorat, este
vicar administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei, are experienţă administrativă şi pu
blicistică, întrunind condiţiile de recomandare pentru a fi luat în evidenţă drept
candidat la arhierie;
Prea Cuviosul Protosinghel Nicodim Nicolaescu, care, de asemenea, a
primit rangul de Arhimandrit în, această şedinţă; este licenţiat în teologie, are
studii post-universitare la Facultatea de Teologie din Atena (Grecia), fiind absol
vent de maşter şi doctorand, are experienţă administrativă ca stareţ al mănăstirii
Vodiţa şi se bucură de aprecieri din partea Chiriarhului, întrunind condiţiile pentru
a fi luat în evidenţă şi recomandat pentru a candida la treapta arhieriei.
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La propunerea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, Sfântul Sinod, prin vot pe
faţă, îşi exprimă acordul în unanimitate, cu propunerea I. P. S. Mitropolit Teofan
al Olteniei şi hotărăşte:
Aprobă luarea în evidenţă drept candidaţi pentru treapta arhieriei, în
posturi de Episcopi-Vicari la Arhiepiscopia Craiovei a PP. CC. Protos.
Gurie Grigore Georgiu şi Protos. Nicodim Nicolaescu, urmând a se împli
ni măsurile rânduite potrivit prevederilor hotărârii Sfântului Sinod nr.
50 74/12 -/3 sept. 2000, amendată prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 6201
din 19 februarie 2001, privind candidaţii recomandaţi pentru arhierie, ca
Episcopi- Vicari şi Arhierei- Vicari.
Temei nr. 879/2001 - Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură cu stadiul
definitivării textului Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii
Ortodoxe Române.
Problematica necesităţii revizuirii
Statutului pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române s-a ridicat imediat după decembrie 1989
şi prezintă următoarele etape:
1. în scopul revizuirii Statutului s-a instituit, iniţial, o Comisie mai restrânsă
care, ulterior a fost completată, din care fac parte: PP. CC. Arhid. Prof. Univ. Ioan
Floca (Sibiu); Pr. P rof Univ. Dumitru Radu, Pr. Prof. Univ. Nicolae Dură şi Pr.
Prof. Univ. Nicolae Necula (Bucureşti); Pr. Constantin Pârvu (vicar administrativ
patriarhal); Pr. Al. Armând Munteanu (vicar eparhial Bucureşti) şi Dl. Ion Neagu
(consilier juridic AP) - hotărârile Sfântului Sinod nr.27/3 - 4 ianuarie 1990 şi nr.
6010/25-26 iulie 1991.
2. în scopul începerii lucrărilor acestei Comisii s-a trimis textul Statutului tuturor
Centrelor Eparhiale, în două etape (1991 şi 1996) în vederea formulării de propuneri,
observaţii şi sugestii, în consultare cu reprezentanţii clerului din eparhie - hotărârea
, Sfântului Sinod nr. 6010/25 - 2 6 iulie 1991, la care au răspuns doar câteva.
3. Ulterior, s-a aprobat principiul ca propunerile eparhiilor să fie dezbătute în
cadrul Sinoadelor Mitropolitane care, la rândul lor, să trimită la Cancelaria Sf.
Sinod, într-o formulare comună, propunerile şi sugestiile eparhiilor sufragane
fiecărei Mitropolii. în acest scop s-a transmis Eparhiilor textul Statutului în
vigoare cu toate amendamentele la zi şi s-a recomandat pregătirea temeinică a
lucrării de amendare şi definitivare a Statutului, prin: consultarea dintre ierarhi şi
canonişti; elaborarea unor studii de specialitate care să reflecte principiile canoni
ce şi pastorale ale activităţii şi vieţii bisericeşti care fundamentează Statutul Bise
ricii noastre; reflectarea în amendamentele ce se vor face a lucrării Bisericii noastre
în actualitate - hotărârea Sfântului Sinod nr. 6010/25 - 26 iulie 1991, reactuali
zată apoi prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 6568/23 - 24 octombrie 1996.
4. Până în prezent, au răspuns prin formularea de amendamnete, propuneri şi
sugestii numai Sinoadele Mitropolitane ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,
Mitropoliei Olteniei şi Mitropoliei Banatului, s-a luat act de această lucrare - şi s-a
recomandat ca Sinoadele Mitropolitane ale Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi
Mitropoliei Ardealului să procedeze la formularea amendamentelor la Statut pe
care să le înainteze prioritar la Cancelaria Sf. Sinod - hotărârea Sinodală nr.
5481/1 oct. 1997.
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Referatul menţionează că, în perioada 1990 - 2000, cu aprobarea Sfanţului
Sinod şi a Adunării Naţionale Bisericeşti au fost amendate un număr de 38 articole,
după cum urmează: art. 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 23, 28, 29, 31, 32, 37, 49, 69,
70, 101, 103, 104, 113, 129, 130, 131, 132, 134, 145, 150, 151, 158, 166, 187, 191,
192,205,206, aceasta însemnând că Statutul a fost amendat în proporţie de 18,36%.
In referatul Cancelariei Sf. Sinod se aminteşte că, adiacent problemei revi
zuirii Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în
unele şedinţe sinodale s-a discutat despre necesitatea alcătuirii unui Regulament
al Sfântului Sinod şi al Sinodului Permanent, precum şi despre necesitatea revi
zuirii prevederilor referitoare la componenţă şi atribuţiile Sinodului Permanent,
dar nu s-au luat hotărâri în cauză.
In urma concluziilor desprinse, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist care a
considerat necesar ca şi cele două Sinoade Mitropolitane restante să-şi trimită
propunerile cât mai curând posibil, a discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei
canonică, juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
- îndatorează Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei M unteniei şi Dobrogei şi
Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului a se întruni, cât mai curând
posibil, pentru examinarea propunerilor şi sugestiilor Eparhiilor sufragane privind revizuirea Statului pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române şi să înainteze Cancelariei S f Sinodpropunerile finale ale fiecărei Mitropolii, folosind textul Statutului trimis anterior,
fiecărei Eparhii.
Temei nr. 207/2001 - Grupajul tematic anual privind viaţa şi activitatea bise
ricească desprins din corespondenţa primită la Centrul Patriarhal în cursul anu
lui 2000.
în anul 2000, s-au înregistrat la Cancelaria S f Sinod un număr de 483 de
scrisori şi sesizări, cu 134 mai multe decât în anul 1999, care privesc aspecte din
activitatea preoţilor: ţinută inadecvată; comportament incompatibil cu slujirea
preoţească; lipsa de promtitudine în împlinirea îndatoririlor preoţeşti; nelocuirea
în parohie, abuz şi administrare incorectă a averii parohiale; lipsa de tact pastoral
în relaţiile cu credincioşii; neîmplicare şi superficialitate în activitatea de asistenţă
socială; nerespectarea şi neaducerea la îndeplinire a hotărârilor organelor
eparhiale sau contestarea neîntemeiată a deciziilor chiriarhiale, lipsa de colabo
rare sau colaborarea defectuoasă cu organele parohiale; implicarea în activităţi
politice partizane şi exercitarea de activităţi comerciale şi economice incompati
bile cu slujirea preoţească; aspecte din activitatea centrelor Eparhiale: nesoluţionarea la termen a sesizărilor şi scrisorilor credincioşilor; neocuparea la timp a
parohiilor şi filiilor vacante; lipsa de tact a persoanelor cu funcţii de răspundere
de la centrele eparhiale în relaţiile cu clericii şi credincioşii; nesoluţionarea
promtă a cazurilor de indisciplină semnalate eparhiilor; diferite aspecte ale vieţii
religioase: solicitarea de lămuriri cu privire la anumite rânduieli legate de
sărbătorile bisericeşti, de post, de calendar, de Sfintele Taine şi Ierurgii, de viaţa
monahală; combaterea prozelitismului sectar; învăţământul religios şi asistenţa
socială; probleme tipiconale şi liturgice: inovaţii de cult, oficierea de servicii religioase
la miezul nopţii în parohiile de mir; exorcizări; conţinutul publicaţiilor bisericeşti.
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în urma examinării celor arătate în referat, a'discuţiilor care au avut loc pe
marginea celor prezentate şi la propunerea Comisiei Canonice, juridice şi pentru
disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte: .
- Ia act de grupajul tematic rezultat din scrisorile şi sesizările primite şi
înregistrate la Cancelaria Sf. Sinod în cursul anului 2000 privind diferite
aspecte din viaţa şi activitatea clerului şi a Bisericii.
- Centrele eparhiale sunt rugate să analizeze şi să soluţioneze cu atenţie şi
în spiritul Sfintelor Canoane şi al Legiuirilor bisericeşti şi de stat cazurile
disciplinare semnalate eparhiilor şi în mod deosebit acelea care pot da
naştere unor tulburări ale ordinii şi disciplinei bisericeşti.
- Să se răspundă petiţionarilor, în termen legal, la corespondenţa primită,
evitându-se astfel repetarea sesizărilor care ar genra critici la adresa fac
torilor responsabili de la Centrele eparhiale şi de la Administraţia
Patriarhală.
MARŢI, 20 FEBRUARIE 2001
La orele 9,00 se reiau lucrările în plen sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist.
După rostirea rugăciunii împărate Ceresc şi constatarea că sunt prezenţi toţi mem
brii Sfanţului Sinod, Prea Fericitul Părinte Preşedinte dispune continuarea lucrărilor.

COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI BISERICESC
La invitarea Prea Fericitului Părinte Preşedinte,. P. S. Episcop Casian al
Dunării de Jos, raportorul Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalu
lui Bisericesc prezintă referatele acesteia, după cum urmează:
Temei nr. 265/2001 - Referatul Cancelariei S f Sinod în legătură cu subiec
tele Conferinţei preoţeşti semestriale pe anul 2001.
Referatul respectiv subliniază că în şedinţa sa din 23 februarie 2000, Sfântul
Sinod, prin hotărârea nr. 348/2000, a aprobat ca tema primei conferinţe preoţeşti
semestriale care are caracter unitar pe întreaga Patriarhie Română să se stabilească
de către Sfântul Sinod şi să fie comunicată din vreme spre a putea fi pregătită co
respunzător pe plan local, iar tema celei de a doua conferinţe preoţeşti semestria
le să se stabilească de către fiecare eparhie potrivit cerinţelor specifice şi misionar-pastorlae locale, respectându-se, în continuare, hotărârile sinodale nr.
7050/1996 şi 7236/1998, prin care s-a stabilit cadrul organizatoric şi modalităţile
de desfăşurare a Conferinţelor preoţeşti semestriale.
,
De asemenea, Sfântul Sinod a hotărât ca pentru Conferinţa preoţească semes
trială din primăvara anului 2002, care are caracter unitar pentru întreaga Patriarhie
să se trateze subiectul: "Administraţia bisericească azi, cadru juridic actual şi
metode practice de a p l i c a r e în acest scop a încredinţat PP. SS. Episcop Casian
al Dunării de Jos şi Teodosie Snagoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bu
cureştilor ca, împreună cu o comisie formată din profesori de drept canonic, spe-
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cialişti în economie, management şi legislaţie, precum şi personal competent din
administraţia bisericească să pregătească materialul orietaţiv pentru tratarea aces
tui subiect pe care îl vor prezenta la proxima şedinţă a Sfântului Sinod.
Comisia învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, analizând
problema, a reţinut, în esenţă tema aprobată îniţial de Sfântul Sinod pentru prima
Conferinţă preoţească din anul 2001 direcţionând-o şi reformulând-o pentru lu
crarea administrativă a parohiilor.
Ca urmare a discuţiilor care au avut loc, pe temeiul prevederilor art. 138 din
Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ale art. 40 din
Regulamentul Organelor Centrale din Patriarhia Română şi la propunerea Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
, In prima Conferinţa preoţească semestrială din primăvara anului 2001,
clerul Bisericii Ortosdoxe Române va trata tema: "Administraţia paro
hială în raport cu diferitele legi, hotărâri şi ordonanţe guvernamentale
care se referă la Biserică” (Legea contabilităţii, Legea nr. 142/1999
privind sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical, Legea nr.
103/1992, Legea nr. 1/2000 etc., precum şi toate celelalte legi începând cu
anul 1990 care fa c referiri la Biserică).
Cancelaria S f Sinod în colaborare cu Oficiul Juridic AP, cu profesori de
drept canonic, specialişti în economie, management, legislaţie şi cu per
sonalul de la Administraţia Patriarhală, va pregăti materialul de lucru
necesar pentru uzul clerului în scopul tratării acestei teme.
- La cea de a doua Conferinţă preoţească semestrială din toamna anului 2001,
pentru care stabilirea temei cade în sarcina fiecărei Eparhii, se recomandă
tema generală: "Familia azi, probleme pastorale şi sociale11 (a. Unitatea
familiei; b. Relaţia familie - părinţi, copii: abandonul, violenţa etc.; c. Relaţia
familie - societate: probleme morale, economice, de muncă, emigraţie, etc.).
- Conferinţa se va organiza în cooperare cu autorităţile locale, cu şcoala,
justiţia, factori medicali etc.
Temei nr. 266/2001 - Referatul Cancelariei Sf. Sinod în legătură cu organi
zarea Seriei a 86-a a Cursurilor pastorale şi de îndrumare misionară din anul 2001.*
Referatul arată că Tematica pe baza căreia se vor desfăşura Cursurile pasto
rale şi de îndrumare misionară ale clerului a fost aprobată de Sfântul Sinod prin
hotărârea nr. 572/1998 şi îşi menţine actualitatea, putând fi utilizată şi la seria a
86-a a Cursurilor din anul 2001, iar în urma rezultatelor pozitive obţinute la serii
le din anii precedenţi, Metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor pas
torale şi de îndrumare misionară aprobată prin hotărârea Sfântului Sinod nr.
7284/1991, poate li menţinută în forma actuală şi pentru viitoar.
Pentru anul 2001, Centrele eparhiale au comunicat că un număr de 1.527 preoţi
sunt îndreptăţiţi a participa la Cursuri, aceştia putând fi repartizaţi pe grupe de 50 100 preoţi, la unul din cele 11 centre de cursuri care au funcţionat în anul 2000.
Pe temeiul prevederilor art. 10 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române, ale art. 51 din Regulamentul Organelor Centrale şi la
propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc,
Sfântul Sinod hotărăşte:
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- Aprobă organizarea seriei a 86-a a Cursurilor pastorale şi de îndrumare
misionară din anul 2001, în condiţiile hotărârilor Sfântului Sinod nr.
572/1998 şi 7248/1991.
- Aprobă menţinerea şi pentru seria a 86-a din anul 2001 a tematicii cur
surilor pastorale şi de îndrumare misionară aprobată de Sfântul Sinod prin
hotărârea nr 572/1998, aceasta urmând a se comunica Centrelor
eparhiale şi instituţiilor de învăţământ organizatoare.
- Aprobă ca la fiecare centru de cursuri să se repartizeze grupe de 50 - 100
de preoţi şi diaconi, în funcţie de condiţiile locale de cazare, masă şi studiu,
pe baza cifrelor ce se vor comunica de centrele eparhiale, potrivit următoarei
arondări a eparhiilor, pe centre de cursuri: Facultatea de Teologie
Bucureşti (Arhiepiscopia Bucureştilor, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor,
Episcopia Alexandriei şi Teleormanului); Facultatea de Teologie Iaşi
(Arhiepiscopia Iaşilor, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Episcopia
Romanului, Episcopia Huşilor); Facultatea de Teologie Sibiu (Arhiepis
copia Sibiului, Episcopia Covasnei şi Harghitei); Facultatea de Teologie
Cluj-Napoca (Arhiepiscopia Clujului, Episcopia Maramureşului şi Sătmarului); Facultatea de Teologie Craiova (Arhiepiscopia Craiovei şi Episcopia
Râmnicului); Facultatea de Teologie Piteşti (Episcopia Argeşului şi
Muscelului); Facultatea de Teologie Oradea (Episcopia Oradiei); Facul
tatea de Teologie Alba Iulia (Arhiepiscopia Alba Iuliei); Facultatea de
Teologie Târgovişte '(Arhiepiscopia Târgoviştei); Seminarul Teologic
Liceal Galaţi (Arhiepiscopia Tomisului, Episcopia Dunării de Jos, Episcopia
Buzăului); Seminarul Teologic liceal Caransebeş (Arhiepiscopia
Timişoarei, Episcopia Aradului, Episcopia Caransebeşului).
- Aprobă organizarea acestor cursuri şi de către alte Centre Eparhiale
care au condiţii locale corespunzătoare de cazare, masă şi studiu, urmând
ca acestea să comunice Cancelariei Sf. Sinod opţiunea lor în acest sens.
-A p ro b ă durata cursurilor la 14 zile urmând ca perioada de organizare să
se stabilească de către fiecare centru de cursuri numai cu aprobarea
Chiriarhului locului.
- Se va respecta, în continuare, metodologia de organizare şi desfăşurare
a cursurilor pastorale şi de îndrumare misionară, stabilită prin hotărârea
Sfântului Sinod nr. 7284/1991.
- Centrele Eparhiale vor atenţiona preoţii şi cloaconii programaţi că/
potrivit prevederilor statuare şi regulamentare bisericeşti, de participarea
şi rezultatele obţinute la Cursurile pastorale şi de'îndrumare misionară se
va ţine seamă la solicitarea trasferului şi la încadrarea la salarizare.
- Centrele Eparhiale vor comunica la centrele de cursuri numărul de preoţi
şi diaconi din eparhia respectivă, programaţi pentru seria a 86-a, cu pre
cizarea nivelului de curs (definitivam/promovare) şi vor înştiinţa din vreme
pe preoţii şi diaconii programaţi, inclusiv pe cei care-şi desfăşoară activi
tatea în instituţii bugetare (spitale, armată, penitenciare), precum şi asupra
îndatoririlor statuare şi regulamentare ce le revin odată programaţi la
aceste cursuri.
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Temei nr. 6403/2000 - Referatul Sectorului învăţământ cu privire la memoriul Pr.
P rof Univ. Sebasţian Şebii în care semnalează apariţia lucrării "Metodica predării
Religiei în învăţământul preuniversitar”, fară aprobarea forurilor bisericeşti.
Referatul arată că Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Mitropolia Olteniei,
au înaintat memoriul Pr. Prof. Univ. Sebasţian Şebu de la Facultatea de Teologie
"Andrei Şaguna" din Sibiu, referitoare la lucrarea "Metodica predării Religiei în
învăţământul preuniversitar" apărută la Editura "Gheorghe Alexandru" din
Craiova sub egida unui colectiv de autori, în care se semnalează unele nereguli şi
aspecte inacceptabile pentru o lucrare ştiinţifică.
Tot în legătură cu acel manual referatul menţionează unele păreri personale
ale Prof. Univ. Dr. Constantin Cucoş, de la Iaşi, precum şi existenţa la Patriarhia
Română a unui memoriu al principalului autor.
în cadrul discuţiilor din plen s-a luat act de punctul de vedere al Comisiei
sinodale care a acreditat ideea lipsei de autoritate ştiinţifică a manualului respec
tiv, şi s-a exprimat nedumerirea în legătură cu aprobarea manualului de către Mi
nisterul Educaţiei Naţionale fară a fi aprobat, în prealabil, de către Sfântul Sinod,
aşa cum este normal pentru manualele de teologie sau religie şi de ce Inspectorul
de Religie din Ministerul Educaţiei Naţionale nu a urmărit situaţia, precum şi fap
tul că manualul a fost întocmit fară rigurozitate ştiinţifică şi pe bază de plagiat.
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de editarea lucrării nMetodica predării Religiei în învăţământul pre
universitar”apărută la Editura "Gheorghe Alexandru” din Craiova având ca
. autori pe: Nicolae Iordăchescu, Gheorghe Alexandru, Alina Vâlcu, Ovidiu
Gheorghe lonescu, Ion Drăguşin, Iuliana Gheorghe, cu menţiunea că ea
încalcă normele deontologice şi, ca atare, Sfântul Sinod nu o aprobă,
- Se va respecta hotărârea Sfântului Sinod nr. 433/2000prin care s-a apro
bat lucrarea "Metodica predării Religiei" întocmită de Pr. Prof. Sebasţian
Şebu şi Prof. Dorin şi Monica Opriş, ca lucrare de referinţă pentru
întocmirea subiectelor şi fixarea baremului de corectare la examenele de
titularizare şi grade didactice.
- Se va comunica Ministerului Educaţiei şi Cercetării hotărârea Sfântului
Sinod şi, totodată, propunerea ca nici un manual sau alte documente'privitoare la învăţământul teologic şi religios să nu mai fie difuzate în reţeaua
şcolară dacă nu sunt propuse şi aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române.
Temei nr. 6297/2000 - Referatul Sectorului învăţăm ânt cu privire la noul
Plan cadru de învăţământ pentru seminariile teologice liceale ortodoxe pro
pus de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.
Referatul subliniază că Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, cu adresa nr.
9675/2000 a înaintat spre aprobare noul plan cadru de învăţământ pentru semi
nariile teologice liceale ortodoxe pentru 4 ani de studiu, adaptat potrivit noii struc
turi a învăţământului preuniversitar, în condiţiile generalizării învăţământului de
9 ani, proiect rezultat în urma întâlnirii cu directorii seminariilor teologice din ca
drul Arhiepiscopiei Iaşilor şi care, în noua sa alcătuire, corespunde normelor
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impuse de reforma curriculară, cu trunchi comun (TC) şi curriculum la dispoziţia
şcolii (CDS).
Noul Plan de învăţărhânt are în vedere atât armonizarea cu planul de
învăţământ specific învăţământului liceal, cât şi o pondere mai mare a disciplinelor
teologice potrivit specificului şcolii vocaţionale, de-specialitate şi filieră teologică.
în cadrul discuţiilor din plenul Sfântului Sinod, I. P. S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei a adus numeroase lămuriri în legătură cu necesitatea redu
cerii cursurilor seminariale la 4 ani, în condiţiile generalizării învăţământului obli
gatoriu de 9 ani, evidenţiind şi faptul că, în viitor, absolvenţii unor asemenea seminarii nu vor mai putea fi hirotoniţi.
Ca urmare a acestor discuţii şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Siiiod hotărăşte:
-A probă noul Plan cadru de învăţământ pentru semin ariile teologice liceale
ortodoxe pe 4 ani de studiu, care va intra în vigoare începând cu anul de
învăţământ 2003/2004, în condiţiile generalizării învăţământului de 9 ani.
Se va interveni la Ministerul Educaţiei şi Cercetării în scopul aprobării
acestui nou Plan de învăţământ.
x Temei nr. 7624/2000 - Referatul Sectorului învăţământ cu privire la noul
Regulament pentru seminariile teologice liceale ortodoxe, propus de Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei.
în referat se arată că la Sectorul învăţământ al Patriarhiei Române s-a primit
adresa Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei nr. 9675/2000 prin care se înaintează
spre aprobare propunerea pentru un nou Regulament al seminariilor teologice
liceale ortodoxe, rezultată în urma întâlnirii cu directorii seminariilor teologice
din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor şi care reprezintă o aducere la zi a celui aprobat
de Sfântul Sinod prin hotărârea nr. 2411/1998 în aşa fel încât să concorde cu regu
lamentul de funcţionare şi organizare a unităţilor de învăţământ public, aprobat de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu ordinul nr. 4322/1999.
Faţă de actualul regulament care conţine 97 de articole, noul proiect de
Regulament conţine 95, cu următoarele modificări operate în cuprinsul său: 24, 42, 62,
91, 93, 97 din actualul Regulament au fost înlăturate; art. 2, 50, 5, 70, 72, 74, 82 au
fost modificate; art. 7, 17, 18, 28, 36 au fost modificate şi renumerotate ca art. 8, 18,
19, 29 şi 37; au fost introduse noile art. 3, 22, 61 şi au fost completate art, 32 şi 76.
Referatul prezintă în continuare recomandările Comisiei sinodale pentru
învăţământ cu privire la: înscrierea corecţă în Regulament a denumirii actuale a
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, renumerotarea corectă a articolelor din Regu
lament, reformularea art. 3 şi 95, modul de calcul a mediei de admitere, abroga
rea prevederilor Regulamentului pentru seminariile teologice ortodoxe aprobat de
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea nr. 5561/1997 şi de
Ministerul Educaţiei Naţionale, prin adresa nr. 19318/30 aprilie 1998, precum şi
a celorlalte instrucţiuni anterioare privind şcolile teologice ortodoxe.
în cadrul discuţiilor din plen, I. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Buco
vinei, a iăcut unele precizări în legătură cu: necesitatea adaptării Regulamentului
seminariilor Teologice la Regulamentul Ministerului şi Cercetării, necesitatea
sublinierii loialităţii profesorilor faţă de Biserică prin întărirea prevederilor aces2 8 - B. O. R. 1-6/2001
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tuia cu privire la numirea şi menţinerea în funcţie a personalului didactic de la.
seminariile Teologice, cu aprobarea Chiriarhului.
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Şfântul Sinod hotărăşte:
-Aprobă noul Regulament pentru seminariile teologice liceale ortodoxe pro
pus de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, cu amendamentele operate în text de
Comisia sinodală a învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc.
- Textul Regulamentului aprobat urmează a fi publicat în Revista "Biserica
Ortodoxă Română" şi în broşură, după aprobarea lui de către Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, prin grija Sectorului de învăţăm ânt al
Administraţiei Patriarhale.
Temei nr. 5471/2000 - Proiectul Programei analitice şi al Manualelor de Limba
greacă pentru Seminariile Teologice propus deAsis. Univ. Maria Luiza Dumitru.
în referatul prezentat se menţionează că Doamna asist. univ. Maria Luiza
Dumitru de la Facultatea de Limbi Clasice din cadrurUniversităţii din Bucureşti,
fostă titulară la catedra de Limba greacă de la Seminarul Teologic Ortodox Bucu
reşti, până în martie 2000 a înaintat la Patriarhia Română un memoriu la care
anexează un proiect de programă şcolară pentru studiul Limbii eline la Semina
riile Teologice şi clasele de liceu care doresc să studieze opţional, în cadrul CDS,
această limbă, solicitând aprobarea acestuia, urmând ca în baza acesteia să se>elaboreze manualele pentru această disciplină.
Referatul subliniază că programa propusă este întocmită după toate normele
psihopedagogice şi metodico-didactice, cu notă de prezentare, competenţe speci
fice şi conţinuturi, valori şi atitudini, urmând ca, în pespectiva aprobării, programa
să poată li utilizată pentru studiul limbii eline, pentru 4 (5) ani de studiu sau, în
cazul reducerii învăţământului liceal, la 3 (4) ani de studiu.
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aprobă programa şcolară propusă de Asist. Univ. Maria Luiza Dumitru
şi tipărirea în concordanţă •cu aceasta a manualelor de Limba elină ce
urmează a se utiliza în seminariile teologice, precum şi în clasele de liceu
ce studiază această limbă.
Temei nr. 228/2001 - Referatul Sectorului învăţământ cu privire la adresa
Arhiepiscopiei Alba Iuliei nr. 98/2000, prin care se propune o nouă tematică la
disciplina Metodica predării Religiei, autori P rof Dorin şi Monica Opriş, coor
donator Pr. Prof. Univ. Dr. Şebu Sebastian, şi recomandarea lucrării menţionate
ca manual de referinţă pentru formularea subiectelor şi întocmirea baremului de
corectare la examenele de titularizare şi grade didactice.
în susţinerea acestei solicitări, Arhiepiscopia Alba Iuliei arată că tematica
corespunde problemelor actuale de metodică iar manualul menţionat este aprobat
de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române prin hotărârea nr. 433/2000, cât şi
de Ministerul Educaţiei Naţignale, prin ordinul nr. 30.346/2000, argumentând,
totodată, că astfel se va putea preîntâmpina dufuzarea unor lucrări fără probitate
ştiinţifică.
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în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aproba tematica propusă de Arhiepiscopia Alba Iuliei la disciplina
Metodica predării Religiei pentru examenele de titularizare, definitivat şi
grade didactice, cu bibliografia aferentă.
- Recomandă lucrarea Metodica predării Religiei, autori Prof. Dorin şi
Monica Opriş, coordonator Pr Prof. Dr. Sebastian Şebu, ca manual de
referinţă pentru form ularea subiectelor şi întocmirea baremului de
corectare la examenele de titularizare şi grade didactice.
Temei nr. 229/2001 - Referatul Sectorului învăţământ cu privire la adresa
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului nr. 357/2001 în care se semnalează
unele deficienţe în ceea ce priveşte manualele pentru învăţământul teologic şi se
propune editarea de către acest centru eparhial a unora din manuale.
Referatul Sectorului de învăţământ precizează că adresa^ Arhiepiscopiei
Clujului semnalează o serie de deficienţe constând în: lipsa manualelor de
predare în seminarii şi facultăţi; apariţia pe piaţă a unor ediţii pirat ale manua
lelor, din cauza lipsei de coordonare la nivel central a tipăririi acestora, fapt ce
prejudiciază interesul şi misiunea Bisericii; dispariţia folosirii manualelor unice
pe şcoli, materie şi an de studiu, ca urmare a autonomiei p e care au primit-o seminariile şi facultăţile de teologie.
Pentru remedierea unor astfel de deficienţe, Arhiepiscopia Clujului propune
editarea sau realizarea manualelor de teologie recunoscute oficial în învăţământul
teologic, oferindu-se să tipărească, prin Editura "Renaşterea" care îi aparţine, o
mare parte din manualele necesare, cu excepţia manualelor de Catehetică şi Omilitetică pentru facultăţi şi a celor de Istoria Bisericească Universală şi Liturgică
pentru seminarii, cuprinse deja în planul editorial al Institutului Biblic.
în urma discuţiilor în plen şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aprobă ca Arhiepiscopia Clujului, precum şi alte Centre Eparhiale care
au posibilităţi tehnice, să participe la activitatea de reeditare a manualelor
de teologie, după consultarea prealabilă a Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române care are în derulare această activitate, în
care scop lista titlurilor se va comunica eparhiilor.
- Se precizează că retipărirea oricărui manual impune încheierea unui con
tract între editor şi autor, dacă acesta este încă în viaţă sau între editor şi
moştenitorii legali ai autorului (cf. Legii drepturilor de autor). în privinţa
titlurilor reţinute de Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române în vederea reeditării, se va preciza că acest aşezământ deţine, în mod
exclusiv, dreptul de a reedita opera Pr. P rof Ioan G. Coman, iar pentru cele
lalte titluri a încheiat sau este în curs de negociere a contractelor de editare.
Temei nr 880/2001 - Referatul Sectorului învăţământ al Patriarhiei Române
cu privire la .propunerile cifrelor de şcolarizare făcute de Centrele Eparhiale,
pentru anul de învăţământ 2001-2002 la şcolile teologice de toate gradele din cu
prinsul Patriarhiei Române.
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în uţma discuţiilor în plen, a opiniilor exprimate şi la propunerea Comisiei
învăţământului pentru pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
- îndatorează toate eparhiile şi centrele universitare să respecte cu stricteţe
hotărârile Sfântului Sinod privind învăţământul teologic.
- Interzice înscrierea la admiterea în instituţiile de învăţământ ortodoxe fără
binecuvântarea ierarhului, care, de regulă, se va acorda pentru candidaţii
din eparhie şi pentru Facultatea şi Seminarul din jurisdicţia ierarhului.
• - Aprobă publicarea, cu prioritate, a hotărârilor Sfântului Sinod, din
ultimii 10 ani, pe comisii sinodale, pentru a fi accesibile cercetării şi cu
noaşterii de către eparhii, lucrarea pregătitoare desfăşurâmdu-se sub egida
Cancelariei Sf. Sinod.
- Acordă binecuvântarea pentru tipărirea de cărţi teologice, doar pentru
acelea editate şi tipărite în eparhia respectivă;
- Numărul de locuri la specializarea Teologie Pastorală se va stabili pe
viitor, în cadrul Sinoadelor Mitropolitane, acestea nedepăşind 50 şi neaprobândn-se decât pentru forma de şcolarizare fără taxă.
- Aprobă cifrele de şcolarizare propuse de Centrele Eparhiale la instituţiile de
învăţământ teologic de toate gradele pentru anul 2001-2002, Sfântul Sinod
acceptând m aximum 50 de locuri, pentru fiecare Facultate\ la specializarea
Teologie Pastorală, fără taxă, conform hotărârii Sfântului Sinod nr
2333/1999, la forma de şcolarizare cu taxă nemaiaprobându-se nici un loc.
Temei nr 883/2001 - Informare a Sectorului învăţământ al Patriarhiei Ro
mâne cu privire la abrogarea Hotărârii de Guvern nr. 999/2000 referitoare la du
blele. specializări din învăţământul superior.
Ca urmare a hotărârii şi intervenţiei Sfântului Sinod nr. 4730/2000 pentru
menţinerea dublelor specializări în cadrul facultăţilor de teologie, Ministerul Edu
caţiei şi Cercetării, cu adresa nr. 19733/13.12.2000 a informat că prevederile
hotărârii de Guvern nr. 999/2000 care au determinat intervenţia Sfântului Sinod
au fost abrogate prin Hotărârea de Guvern nr. 174/18 ianuarie 2001.
Luând act de acest răspuns şi la propunerea Comisiei învăţământului pentru
pregătirea personalului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
^
—Se ia act de abrogarea Hotărârii de Guvern nr 999/2000 prin Hotărârea
de Guvern nr. 174/18 ianuarie 2001 care menţine dublele specializări în
forma actuală.
Temei nr 1000/2001 - Adresa Arhiepiscopiei Bucureştilor prin care solicită
aprobarea ca Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti să poarte denumi
rea nPatriarhul'Justinian Marina
In contextul aniversării a 100 de ani de la naşterea Patriarhului Justinian şi a
rolului deosebit pe care ilustrul ierarh l-a avut în reorganizarea învăţământului
teologic din România, în situaţia dificilă în care s-au aliat ţara şi Biserica în anii
de după războiul al II-lea mondial, cu adresa nr. 1058/2001, Arhiepiscopia Bucu
reştilor înaintează propunerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi
acordului Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor ca această instituţie de
învăţământ superior să poarte denumirea "Patriarhul Justinian".
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în cadrul discuţiilor purtate în plen, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezentat toate aspectele organizatorico-administrative şi didactice pe care
Patriarhul Justinian le-a conceput astfel încât învăţământul teologic să fie un
învăţământ specific şi propriu tradiţiei Bisericii Ortodoxe Române şi să satisfacă
toate trebuinţele pastoral-misionare ale Bisericii, măsuri care au făcut ca toate
parohiile să aibă preoţi încât credincioşii să nu ducă lipsa îndrumătorilor spirituali.
Ca urmare, la propunerea Comisiei învăţământului pentru pregătirea persona-'
lului bisericesc, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Aproba ca Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universităţii din Bucureşti
să poarte denumirea Patriarhul Justinian.

COMISIA RELAŢIILOR EXTERNE BISERICEŞTI
La invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, I. P. S. Arhiepiscop
Ni fon al Târgoviştei, raportorul Comisiei pentru Relaţiile Externe Bisericeşti, dă
citire referatelor acestei Comisii, după cum urmează:
Temei nr. 379/2000 - întâlnirea de la.Constantinopol şi Niceea a întâistătătonlor
şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe, la praznicul Naşterii Domnului 2000.
Referatul reliefează'că, la invitaţia Sanctităţii Sale Bartolomeu 1, Patriarhul
Ecumenic al Constantinopolului, în cadrul sărbătorilor creştine dedicate celor
două milenii de la Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos pe plan pan-ortodox, în
prea jma Crăciunului anului jubiliar 2000 a avut loc Sinaxa întuistătătorilor şi re
prezentanţilor Bisericilor Ortodoxe din întreaga lume, cu desfăşurare la Istanbul
şi Isnik (Niceea), între 23 - 27 decembrie.
Au răspuns invitaţiei majoritatea Bisericilor Ortodoxe, cu excepţia Bisericii
Ortodoxe Ruse, dar Patriarhia Moscovei a lipsit, din motive de interpretare diferi
tă a jurisdicţiei canonice asupra Bisericii Autonome a Estoniei, situaţie ce face
obiectul dialogului între cele două Patriarhii (Constantinopol şi Moscova), la ju 
mătatea lunii ianuarie 2001.
. ,
Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Prea Fericitul Părinte Pa
triarh Teoctist, însoţit de I. P S; Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, P S.
Casian al Dunării de Jos şi Pr. Ion Chivu, interpret.
Sosirea la Istanbul a avut loc în după-amiaza zilei de 23 decembrie 2000,
după care imediat a urmat primirea tuturor delegaţiilor de către Sanctitatea Sa Pa
triarhul Ecumenic.
'
în Duminica dinaintea Naşterii Domnului s-a săvârşit Sfânta Liturghie în
Catedrala S f Mare Mc. •Gheorghe din Fanar de către Prea Fericitul Pavle al Serbiei,
la care au asistat toţi întâistătătorii, ierarhii şi delegaţii prezenţi la Constantinopol.
După aceasta, s-a deschis Consfătuirea întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe,
însoţiţi de delegaţi, în sala Sfântului Sinod, cu o alocuţiune a Sanctităţii Sale Bar
tolomeu I, din care, în referat, este menţionată atât bucuria întâlnirii aflată sub
semnul jubileului a doua milenii de la Naşterea Domnului în Betleem, cât şi spe
ranţa ce renaşte din unitatea celor ce mărturisesc prin cuvânt şi faptă darul sfânt
al Ortodoxiei pentru lume şi pentru mântuirea tuturor. S-a păstrat un moment de
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reculegere pentru Patriarhul Diodor I al Ierusalimului, decedat în preajma Sfinte
lor Sărbători.
în contextul celor cuprinse în cuvântul Sanctităţii Sale, referatul a accentuat
locul şi prezenţa efectivă a Mântuitorului în Biserică prin binefacerea unităţii, in
vitând la depăşirea a ceea ce tulbură prin asumarea Crucii şi Jertfei, ca şi Sfinţii
Apostoli, pentru a se păstra unitatea credinţei în legătura păcii. Nu au fost ignora
te dificultăţile, suferinţa şi mai ales greşelile comise în istorie de către slujitori şi
credincioşi împotriva poruncii iubirii, a credinţei şi a comuniunii ortodoxe.
Călăuziţi de Duhul Sfânt pentru a face faţă problemelor lumii contemporane, a
arătat Sanctitatea Sa, reprezentanţii Ortodoxiei sunt adunaţi ca şi Sfinţii Apostoli
"de la marginile lumii", după făgăduinţa divină şi din experienţa de două milenii a
trecerii Bisericii prin încercări şi dificultăţi, cu credinţa că Hristos Domnul va fi
cu noi şi în mileniul al III-lea şi până la sfârşitul veacurilor.
Referatul aminteşte apoi dc faptul că Biserica Ortodoxă a fost invitată, prin
glasul Intâistătătorului ei, să-şi exprime, gândul în duh comunitar, la problemele cu
care se confruntă, în purtarea Crucii lui Hristos în viaţa popoarelor creştine, cu con
vingerea că, la provocări şi bucurii locale, în comuniunea ortodoxă văzută, se pot
găsi şi remedii comune, care decurg din scopul final comun: unitatea desăvârşită
în Hristos şi în Biserică, dar exprimată în specificul fiecărui popor creştin.
în referat se face amintire şi de momentul slujbei Vecerniei închinată Naşterii
Domnului, în Catedrala Patriarhiei, unde Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezidat din tronul patriarhal constantinopolitan, având în faţă tronurile voievozilor
Moldovei şi Munteniei, ca un semn al participării şi ajutorului nepreţuit al poporu-.
lui şi al Bisericii Ortodoxe Române la suferinţele Bisericii de la Bizanţ după căderea
sub ocupaţie turcească. S-a continuat apoi în Sala Sinodului întrunirea, până la
miezul nopţii, pentru ca toate Bisericile să-şi poată exprima deschis aspectele ce le
frământă mai mult şi care aşteaptă o soluţionare comună spre binele tuturor.
La sfârşit, Sanctitatea Sa a mulţumit călduros tuturor şi a propus, ca urmare
şi a solicitării celor prezenţi, de a se repeta cât mai des astfel de întruniri, consti
tuirea unor comisii panortodoxe care să studieze cele mai urgente aspecte cu care se
confruntă Biserica astăzi: comisia pentru învăţământul teologic universitar în
Ortodoxie; comisia pentru studierea problemelor de bioetică, prelevarea de
organe, donare ş.a., în vederea unui răspuns cât mai precis teologic şi moral, cu
deschidere spre nevoile vitale ale omului în lumea contemporană, dar din perspec
tivă dumnezeiască şi cu scop diaconic real.
Un element important al referatului priveşte coliturghisirea întâistatătorilor,
în sfânta zi a Naşterii Domnului, sub protia Sanctităţii Sale, în Catedrala din
Fanar, continuat în Palatul Sultanilor din Istanbul, unde a avut loc lansarea mono
grafiei în două volume, intitulate "Tezaurul Ortodoxiei", context în care este re
marcată referirea unui distins cercetător al artei şi culturii bizantine de la Paris la
marele Nicolae Iorga, cu a sa mărturie românească: "Byzance apres Byzance".
Referatul a continuat cu prezentarea pelerinajului din 26 decembrie - Soborul
Maicii Domnului şi Sfântul Nicodim de la Tismana - a doua zi de Crăciun la Niceea (Iznik), locul lansării mesajului inconfundabil al unităţii Bisericii cea "Una,
Sfânta, Sobornicească şi Apostoleascâ” şi care reţine atenţia prin convocarea a
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două Sinoade ecumenice,- unde s-au formulat primele 7 articole din Crez (Sinodul
I) şi învăţătura despre Sfintele Icoane (Sinodul VII).
Momentul cu totul special al Sinaxei l-a constituit săvârşirea, după atâtea
secole, a Sfintei Liturghii de către întâistătătorii Ortodoxiei în ruinele bisericii
Sfânta Irina - acum muzeu - în care s-a ţinut Sinodul VII ecumenic, precum şi
transmiterea, ca un corolar, a "Mesajului întâistătătorii or Bisericii Ortodoxe, cu
ocazia întâlnirii lor de la Constantinopol, Naşterea Domnului 2000", din care se
reţine că "pentru Biserică, unitatea nu este un lux, ci un element constitutiv al exis
tenţei şi mărturiei ei în lume. Unitatea Bisericii nu priveşte numai Biserica în sine
însăşi, ci unitatea .întregii umanităţi şi a lumii întregi. Astfel, unitatea Bisericii se
oferă ca exemplu valabil pentru unitatea oamenilor, pentru acea unitate care să
respecte specificul propriu fiecărei persoane şi fiecărui popor într-o perioadă de
evoluţii şi dezvdltări impetuoase ale diferitelor tendinţe şi forme de globalizare".
Referatul remarcă făptui că la Niceea, pe lângă ortodocşi - inclusiv credincioşi
din multe neamuri, din care n-au lipsit, pe toată perioada, pelerinii români şi reprezen
tanţi ai presei 'de acasă - au asistat, binevoitori şi interesaţi şi musulmani turci.
O
importantă contribuţie la desfăşurarea acestor, manifestări jubiliare a a.vut-o
evocarea dimensiunii responsabilităţii Bisericii Ortodoxe Române la cumpăna
dinaintea celui de-al treilea mileniu, reliefată în alocuţiunile Prea Fericitului Părinte
Teoctist, ale delegaţilor români şi ale celorlalţi participanţi oficiali la Constantinopol.
Referatul subliniază importanţa deosebită a acestei manifestări a Ortodoxiei
la Constantinopol, la cumpăna dintre milenii şi reţine câteva aspecte:
/. Mai întâi, afirmarea concretă a darului sfânt al unităţii Ortodoxiei, atât.
prin mărturisirea aceleiaşi credinţe a Bisericii nedespărţite, cât şi prin împărtă
şirea efectivă euharistică cu Hristos, izvorul iubirii, păcii şi reconcilierii, care ne
ajută să slăvim pe Dumnezeu Cel în Treime. Este semnificaţia teologică în sensul
trăirii prezenţei lui Dumnezeu prin dreapta credinţă şi comuniune reală, în istoria
şi viaţa popoarelor, prin Ortodoxie.
2. Deschiderea reală a Ortodoxiei spre problemele lumii contemporane prin
descoperirea tezaurului ei, în contextul provocărilor moderne, este dimensiunea
diaconic-slujitoare a Bisericii în lume.
3. Mărturia speranţei în refacerea unităţii creştinilor, prin redescoperirea
crezului comun şi a spiritualităţii părinţilor Bisericii primelor veacuri ca dar
lumii contemporane atât de divizate. Este răspunsul Ortodoxiei în general şi al
Bisericii Ortodoxe Române, cum bine se cunoaşte, pentru refacerea unităţii
europene pe tot. întinsul continentului, pornind de la urgenţa.respirării Bisericii
prin cei doi plămâni, ca. şi Europa să facă aşijderea.
Cu prilejul prezenţei la Constantinopol a delegaţiei Bisericii-noastre şi ca un
semn concret al bunelor relaţii dintre cele două Biserici, Prea Fericitul Părinte.
Teoctist şi delegaţia însoţitoare au discutat cu Sanctitatea Sa şi cu autorităţile con
sulare ale României de la Istanbul despre modalităţile concrete de începere a activi-,
tăţii pastorale în parohia românească înfiinţată de Patriarhia Română pentru a
răspunde solicitărilor celor ce, departe de ţară, doresc să rămână fiii Bisericii-Mame.
Luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist subliniază impor
tanţa acestei acţiuni, ca lucrare de închidere a anului sfânt jubiliar 2000, apreciind
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că în propunerile Comisiei Relaţiilor Externe sunt cuprinse elementele esenţiale,
dar exprimă în egală măsură şi tristeţea pentru faptul că Ortodoxia nu s-a manifes
tat în întregime, fără reţineri, prin neparticiparea Bisericii Ortodoxe Ruse la acest
eveniment, considerând că ar fi de dorit să se continue lucrarea Ortodoxiei întregi,
în pofida tuturor rănilor, cu iubire, insistenţă, lepădare de sine.
I. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei arată că, faţă de Mesajul de
la Ierusalim (care era mai pastoral), Mesajul de la Niceea se remarcă prin făptui că
face apel la unitatea internă a Ortodoxiei, la efortul pe care trebuie să-l depună
aceasta, fiind vizate în acest sens grupările eterodoxe, schismatice, stiliştii etc.,
care creează dezordine din punct de vedere canonic şi divergenţe jurisdicţionale,
apreciind ca regretabilă absenţa Bisericii Ortodoxe Ruse de la această manifestare.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bise
riceşti, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de întâlnirea de la Constantinopol şi Niceea a întâistălătorilor şi
reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe, la praznicul Naşterii Domnului 2000,
C*// regretul câ ~ p rin participarea Bisericii Ortodoxe Ruse - Ortodoxia nu
s-a manifestat în unitatea ei, dând lumii un semnal nefavorabil
- Se apreciază ideile cuprinse în pragraful 9 al Mesajului în legătură cu
problemele autocefaliei, identităţii naţionale, jurisdicţiei canonice.
Să se intensifice eforturile pentru ca - în vederea întăririi unităţii
Ortodoxiei şi a rezolvării diferitelor divergenţe (canonice sau de altă
natură) - să se permanentizeze întâlnirile panortodoxe la nivel de întâistătători şi delegaţi şi să finalizeze lucrările Comisiei Pregătitoare a Sfântu
lui şi Marelui Sinod Panortodox, în sprijinul celor stipulate în paragraful
14 al Mesajului, care se va da publicităţii*.
Temei nr 1396/2000 - Vizita în România a Sanctităţii Sale Bartolomeu I,
Patriarhul Ecumenic (10 - 14 octombrie 2000).
Cea de a şasea vizită frăţească a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul
Ecumenic al Constantinopolului în cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române s-a des
făşurat în perioada 10 -14 octombrie 2000, la invitaţia Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist. Referatul Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti prezintă succint
derularea acestei vizite, după cum urmează:
1.
Bucureşti. Vizita a început în dimineaţa zilei de 10 octombrie 2000,
Sanctitatea Sa Bartolomeu fiind însoţit de I.I. P.P. S.S. Mitropolit Atanasios Papas de
I lelioupolis şi Tyră şi Sotirios Athanasoulas de Toronto şi exarh al întregii Canade.
în scurta conferinţă de presă care s-a desfăşurat la sosire, la Aeroportul Băneasa,
Sanctitatea Sa Bartolomeu I şi-a exprimat bucuria revenirii în România, unde "se
simte ca acasă", aducând Bisericii Ortodoxe Române dragostea şi binecuvântarea sa.
La rândul său, întâistătătorul' Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a rostit cu cuvânt de bun venit Sanctităţii Sale în România,
subliniind făptui că "Biserica Ortodoxă Română trăieşte din nou momente de
înaltă intensitate spirituală prin vizita Sanctităţii Sale".
* Mesajul se publică în prezentul număr al revistei.
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Referatul relatează, apoi, momente de la primirea în Catedrala Patriarhală din
Bucureşti, unde cei doi întâistătători au fost întâmpinaţi de câteva sute de preoţi,
studenţi teologi şi seminarişti, precum şi de credincioşi, prilej cu care, la sfârşitul
slujbei, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a spus între altele că, deşi lumea
contemporană are la îndemână numeroase descoperiri ştiinţifice ce fac posiblie
întâlnirile dintre oameni, aceştia, trăiesc într-o mare înstrăinare. In acest context
întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că scopul vizitei Sanctităţii Sale
în România este acela că "noi, slujitorii Bisericii, simţim mai mult această
înstrăinare" pe care încercăm astfel să o depăşim. La rândul său, Sanctitatea Sa a
accentuat necesitatea unei solide unităţi panortodoxe, arătând că "două sunt capaci
tăţile persoanei umane care eonstutuie cele mai înalte daruri făcute de Dumnezeu
omului: capacitatea de a trăi conştient bucuria comuniunii personale în dragoste cu
semenii şi capacitatea necuprinsă în concepte, de a trăi conştient lumina orbitoare
a bucuriei intrării în comuniune cu Dumnezeu, Cel în Treimea Persoanelor lăudat".
Referatul se ocupă pe larg de întâlnirea, în după-amiaza zilei de marţi, 10
octombrie 2000, a Sanctităţii Sale Bartolomeu I cu preoţii din Capitală şi din împre
jurimile acesteia la Palatul Patriarhiei. întâlnirea a avut alese semnificaţii spirituale,
fiind prima de acest geii cu slujitorii din Arhiepiscopia Bucureştilor. Numeroasa
asistenţă din Rotonda Palatului Patriarhal i-a primit cu deosebită dragoste şi preţuire
pe cei doi întâistătători, după care, în cuvântul rostit, întâistătătorul Bisericii noastre
a scos în evidenţă binecuvântarea duhovnicească de care preoţii din Arhiepiscopia
Bucureştilor s-au împărtăşit. în cuvântul său, Sanctitatea Sa Bartolomeu I a averti
zat asupra numeroaselor pericole la care este expus astăzi slujitorul lui Hristos, sub
liniind dăruirea de care acesta trebuie să dea dovadă.
Un moment special prezent îii referat a fost cel de a doua zi, când, sub cupo
la Academiei Române, i-a fost decernată Sanctităţii Sale "Diploma Honoris Causa"
a celui mai înalt for ştiinţific şi cultural din România. Distincţia "Hornoris Causa"
decernată Patriarhului Ecumenic l-a înscris în rândul celorlalte şase personalităţi
care au primit această diplomă, între acestea găsindu-se şi doi laureaţi ai Premiului
,Nobel. Cu acest prilej, au luat cuvântul Dl. Eugen Simion, preşedintele Academiei
Române, şi Dl. Virgil Cândea, vicepreşedintele Academiei Române. După aceea,
în alocuţiunea susţinută în faţa academicienilor, Sanctitatea Sa a conturat coordo
natele generale ale ideologiilor umaniste contemporane, ce au aruncat omul într-o
existenţă marcată de o profundă însingurare. Ca soluţie oferită acestor ideologii,
Patriarhul Ecumenic a conchis: "Omul este cu adevărat om, şi prin urmare bucuros,
atunci când se află în relaţie iubitoare cu Dumnezeu şi cu semenii săi".
Delegaţia Patriarhiei Ecumenice şi-a continuat vizita în Bucureşti la Palatul
Cotroceni, unde a fost primită de Preşedintele României, domnul Emil
Constantinescu. Cu acest prilej au fost subliniate bunele relaţii care există între
Statul Român şi Scaunul Patriarhiei Ecumenice, Domnul Preşedinte evocând per
sonalitatea Patriarhului Ecumenic în contextul actual al Mişcării ecumenice şi al
luptei pentru protecţia mediului. La sfârşitul întrevederilor Sanctitatea Sa i-a oferit
în dar Preşedintelui Emil Constantinescu o replică a "Crucii Maicii Domnului", al
cărei original, realizat în secolul al Xl-lea, se află în Catedrala Patriarhală din
Constantinopol: Semnificaţia acestui gest a tâlcuit-o însuşi' Sanctitatea Sa,
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spunând că nu dăruieşte Crucea "ca o medalie sau decoraţie, ci ca un simbol al
protecţiei lui Dumnezeu".
Ultima etapă din programul vizitei în Capitală s-a derulat în după-amiaza
zilei de 11 octombrie în Aula Palatului Patriarhal, unde delegaţia Patriarhiei Ecu
menice, însoţită de Prea Fericitul Părinte Teoctist, a participat la deschiderea festi
valului ROMFEST - 2000? care reuneşte români din întreaga lume, având ca temă
"Rostul românilor la 2000 de ani de la Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos".
2. Galaţi. Cea de a doua etapă a vizitei delegaţiei Patriarhiei Ecumenice, prezen
tată în referat,- s-a derulat în Eparhia Dunării de Jos, în perioada 11-12 octombrie 2000.
Cei doi patriarhi şi delegaţiile însoţitoare au sosit la Brăila în seara zilei de mier
curi, 11 octombrie, participând, în aceeaşi seară la mai multe evenimente şi anume:
oferirea, la mănăstirea Sfântul Pantelimon — Lacu Sărat, a titlului de Cetăţean de
Onoare al Municipiului Brăila celor doi întâi stătători; vizita la biserica "Buna
Vestire" a comunităţii greceşti din Brăila; vizita la biserica "Sfinţii Arhangheli" din
centrul Brăilei, monument istoric din secolul al XVl-lea găzduit într-o fostă moschee.
A doua zi, la Galaţi, înalţii oaspeţi au participat la slujba de sfinţire a altaru
lui Catedralei Episcopale şi au vizitat biserica "Sf. Nicolae", unde a avut loc dez
velirea plăcii prin care se aminteşte prezenţa la respectivul locaş de închinare,
timp de 12 ani, a patriarhului ecumenic Atanasie Patelarie, exilat aici.
Referatul continuă cu prezentarea momentului binecuvântării şi sfinţirii
Orfelinatului "Sf Vasile cel Mare", aşezământ aliat sub oblăduirea episcopiei
Dunării de Jos, iar apoi cu cel de la Universitatea "Dunărea4de Jos", prin partici
parea la deschiderea oficială a anului universitar 2000-2001. Cu acest prilej, celor
doi patriarhi li s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din
Galaţi, moment înălţător pentru învăţământul teologic gălăţean, în pragul celui de
al treilea mileniu creştin. în discursul rostit, Sanctitatea Sa a vorbit celor prezenţi
despre importanţa păstrării unităţii credinţei şi a valorii deosebite pe care îl'are
timpul acordat de-a lungul vieţii noastre lui Dumnezeu.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, luând cuvântul, a reliefat necesitatea
acordării unei importanţe deosebite învăţământului teologic şi a celui religios din
şcolile de stat, credinţa şi morala sănătoasă fiind singurele şanse şi baze reale pentru
redresarea societăţii româneşti.
3. Iaşi. Referatul prezintă apoi elemente ale celei de a treia etape ale vizitei
Sanctităţii Sale în România, care a debutat la Iaşi în seara zilei de 12 octombrie
2000, când oaspeţii s-au deplasat la Catedrala Mitropolitană, unde au participat la
un Te-Deum.
Ziua de 13 octombrie cu procesiunea scoaterii din Catedrala Mitropolitană a
moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe,
în prezenţa a sute de mii de pelerini.
Este amintit şi faptul că delegaţia Patriarhiei Ecumenice, însoţită de Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi de I. P. S. Mitropolit Daniel a participat la
inaugurarea Centrului de diagnostic şi tratament "Providenţa", al Mitropoliei
Moldovei şi Bucovinei, acolo unde s-a oficiat şi slujba de sfinţire. Unitatea sani
tară destinată săracilor aparţinând tuturor confesiunilor creştine, Centrul
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"Providenţa" este cel mai mare aşezământ sanitar filantropic din Moldova, ale
cărui servicii medicale sunt oferite gratuit sau la preţuri modice.
în mijlocul unui numeros sobor de ierarhi, preoţi şi personalităţi ale lumii me
dicale din România şi străinătate, Sanctitatea Sa a binecuvântat această acţiune, în
care eforturile medicilor se îndreaptă, cu ajutorul lui Dumnezeu, spre vindecarea
trupului şi a sufletului.
Prea Fericitpl Părinte Teoctist a subliniat, la rândul său că o astfel de acţiune,
aflată sub patronajul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, este o adevărată "piatră
aşezată la temelia Bisericii din mileniul al III-lea".
După sfinţirea acestui Centru, la reşedinţa Mitropolitană, în sala "Doctor
Iustin Moisescu", a avut loc, aniversarea a 10 ani de la înscăunarea I. P. S. Daniel
ca mitropolit al Moldovei, precum şi aniversarea unui deceniu de la reînfiinţarea
Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi.
Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva a adunat la slujba Sfintei Liturghii
câteva sute de mii de pelerini din ţară şi din străinătate. Cu acest prilej, Patriarhul
Ecumenic a vorbit despre personalitatea Sfintei Cuvioase Parascheva, un adevărat
model de curaj, iubire şi curăţire creştină, arătând că "cel ce-L iubeşte pe Hristos
încearcă să se facă plăcut Celui pe care-L iubeşte", asemenea Sfintei Cuvioase
Parascheva. Luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a arătat că po
porul român, aflat la răscrucea vremurilor, şi-a făcut din cinstirea moaştelor o
straşnică pavăză de apărare. întâistătătorul Bisericii noastre a mai spus că la Iaşi
a avut loc o adevărată întâlnire a sfinţilor, dar şi a Ortodoxiei "care ne obligă să
nu cădem în tentaţiile unei lumi fără etică".
Delegaţia Patriarhiei Ecumenice a părăsit ţara în seara zilei de 14 octombrie, nu
înainte ca Sanctităţii Sale să-i fie acordat titlul de "cetăţean de onoare al laşului".
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea comisiei pentru Relaţii Externe
Bisericeşti, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de vizita efectuată în România de Sanctitatea Sa Bartolomeu I,
Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în perioada 1 0 -1 4 octombrie
2000 .
Temei nr. 2184/2000 - Vizita în România a Prea Fericitului Sava, Mitropolit al
Varşoviei şi a toată Polonia (23 -2 7 septembrie 2000).
La invitaţia Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, Prea Fericirea Sa Sava, Mitropolit al Varşoviei şi a toată Polonia a făcut,
în perioada 23 - 27 septembrie 2000, o vizită în cuprinsul Patriarhiei Române.
Delegaţia Bisericii Ortodoxe a Poloniei, condusă de Prea Fericitul Sava, Mi
tropolit al Varşoviei şi a toată Polonia, alcătuită din P S. Episcop Grigorie de
Bielsk, PP. CC. Preoţi Jerzy Tokarewski şi Henryk Paprocki, şi Dl. Bazyli Piwnik,
şi-a început vizita sâmbătă, 23 septembrie, iar a doua zi, duminică 24 septembrie,
cei doi întâistătători au săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală "Sfinţii
împăraţi Constantin şi Elena". în cuvintele de învăţătură adresate cu acest prilej
celor de faţă, cei doi întâistătători au scos în evidenţă bunele legături existente
între cele două Biserici şi popoare, mai ales în vremuri de cumpănă între care pe
rioada celui de-al doilea război mondial şi au menţionat contribuţia deosebită pe
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care Patriarhul Miron Cristea, în calitate de întâistătător al Bisericii Ortodoxe
Române şi Prim-Ministru al Guvernului României, a adus-o la adâncirea acestor relaţii.
După-amiază, oaspeţii au vizitat biserica S f Spiridon Vechi din Bucureşti,
unde au asistat la slujba vecerniei şi la un înălţător concert religios susţinut de ti
nerii elevj ai Seminarului Teologic din Bucureşti.
Luni, 25 septembrie, delegaţiile celor două Biserici au fost primite de preşe
dintele Camerei Deputaţilor, Dl. Ion Diaconescu, şi au vizitat apoi Cimitirul
eroilor tineri şi Mormântul soldatului necunoscut, unde au fost păstrate momente de
reculegere, au fost săvârşite pomeniri ale celor jertfiţi pe altarul credinţei şi al
Patriei şi au fost depuse coroane de flori.
La amiază, oaspeţii, însoţiţi de P. S. Episcop Teofan Sinaitul, Vicar Patriarhal,
au mers la Iaşi, unde au fost întâmpinaţi de I. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei
şi Bucovinei. în după-amiaza aceleiaşi 2ile, ca şi în ziua de marţi, 26 septembrie,
oaspeţii s-au aflat în cuprinsul Arhiepiscopiei Iaşilor, unde au vizitat numeroase
mănăstiri şi alte aşezăminte religioase şi de caritate.
Miercuri, 27 septembrie, delegaţia Bisericii Ortodoxe a Poloniei s-a întors la
Bucureşti, de unde a fost condusă la Aeroportul internaţional Otopeni de o delegaţie a Bisericii noastre având în frunte pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea comisiei pentru Relaţii Externe
Bisericeşti, Sfântul Sinod plenar hotărăşte: .
- I a act de vizita făcută în România de Prea Fericitul Părinte Sa va,
Mitropolit al Varşoviei şi a toată Polonia în perioada 23-2 7 septembrie 2000.
Teniei nr. 3739/2000 - Referat privind vizita efectuată în Polonia de o dele
gaţie a Bisericii Ortodoxe Române condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist ( 4 - 9 noiembrie 2000).
Vizita pe care delegaţia Bisericii Ortodoxe Române a întreprins-o în Polonia,
între 4 - 9 noiembrie 2000, prima de acest gen, s-a desfăşurat după un program com
plex şi a avut o semnificaţie şi o importanţă particulare. Prea Fericitul Părinte Teoctist
a fost însoţit de I. P S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, de Pr. Prof.
Dumitru Popescu, decan onorofic al Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii
din Bucureşti, Pr. Michael Tiţa, consilier patriarhal şi Diac. Zaharia Matei.
La sosirea delegaţiei române, pe Aeroportul din Varşovia Prea Fericitul
‘ Părinte Patriarh Teoctist a participat la o conferîliţă de presă, în cadrul căreia a
adresat "un cuvânt de îmbrăţişare frăţească şi de mulţumire călduroasă" Prea Fe
ricitului Sava, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe a Poloniei, precum şi Eminenţei
Sale, Cardinalul Josef Glemp şi Arhiepiscopului Josef Jycinski din partea
Bisericii Catolice din Polonia.
Unul din multiplele scopuri ale acestei vizite a fost acela de a cunoaşte, a
susţine şi a dezvolta comuniunea dintre cele două Biserici Ortodoxe surori, fapt
relevat în cadrul Sfintei Liturghii celebrate în catedrala mitropolitană din
Varşovia, în ziua de 5 noiembrie 2000, când Prea Fericitul Părinte Teoctist a subli
niat: "avem prilejul binecuvântat să trăim în duhul comuniunii dragostea pe care
însuşi Hristos ne-a chemat să o arătăm unii faţă de alţii: "întru aceasta vor
cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă Veţi avea dragoste unii fa ţă de alţii”
(Ioan 13, 35). Dragostea presupune comuniunea şi a fi ortodox înseamnă de fapt

PARTEA OFICIALĂ

445

a trăi în comuniune cu ceilalţi. Ortodoxia înseamnă comuniune, ori comuniunea se
bazează pe păstrarea învăţăturii de credinţă nealterată Şi pe mărturisirea ei directă.
Cu acelaşi prilej, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a amintit numele
unor ierarhi care au marcat istoria relaţiilor culturale şi bisericeşti dintre Bisericile
şi popoarele român şi polonez, între care: Mitropolitul Petru Movilă al Kievului
şi Mitropolitul Dosoftei al Moldovei (1671-1674 şi 1675-1686), Mitropolitul Dionisie, întâistătător al Bisericii Ortodoxe Poloneze, un adevărat m artir al lui
Hristos, care a vizitat Biserica Ortodoxă Română, în luna septembrie a anului
1937, Patriarhul României, Iustin Moisescu, care şi-a desfăşurat o parte a activi
tăţii ca profesor de teologie, la Universitatea din Varşovia, Mitropolitul Vasile al
Varşoviei, al cărui chip plin de blândeţe a rămas întipărit în inimile ierarhilor
Bisericii noastre sau actualul întâistătător al Bisericii din Polonia, Mitropolitul
Sava care în 1986 a participat, ca delegat al Bisericii sale la întronizarea Prea Feri
citului Teoctist ca Patriarh al României.
Pe durata vizitei, delegaţia Bisericii noastre a avut posibilitatea să cunoască
îndeaproape viaţa şi activitatea Bisericii Ortodoxe din Polonia, condusă cu ener
gie şi înţelepciune de Prea Fericitul Mitropolit Sava. Au fost vizitate biserici din
Varşovia şi din Bialystock, unele restaurate sau în curs de restaurare, altele con
struite de curând, precum şi două mănăstiri, una de monahi, alta de monahii, ade
vărate focare de spiritualitate, care atrag un mare număr de credincioşi.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi delegaţia însoţitoare au avut ocazia
să se întâlnească cu unii dintre ierarhii care păstoresc cele cinci eparhii ale Bise
ricii Ortodoxe din Polonia, cu membri ai Sfântului Sinod, cu credincioşii sau cre
dincioasele unor parohii ortodoxe poloneze, cu reprezentanţi ai intelectualităţii
sau ai autorităţilor locale din Bialystok, unde se află un important număr de cre
dincioşi ortodocşi. La aceste întâlniri au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Bisericii
catolice locale. în prezenţa acestora, 1. P. S. Mitropolit Daniel a prezentat o expu
nere cuprinzătoare asupra învăţământului teologic din ţara noastră.
Vizita delegaţiei noastre a continuat la Seminarul Teologic şi la Academia
Creştină Teologică din Varşovia unde, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
prezentat în faţa cadrelor didactice şi a studenţilor prelegerea "Ortodoxia şi
Europa", foarte mult apreciată de cei prezenţi.
Demn de subliniat este că în timpul Bisericii Ortodoxe Poloneze, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a susţinut şi a încurajat această Biserică soră să
stăruiască în menţinerea identităţii ei proprii, să persiste în aprofundarea spiritua
lităţii noastre răsăritene, care pune la temelia vieţii şi existenţei creştine Persoana
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care rămâne prezent în Biserica Sa până la
sfârşitul veacurilor, apreciind, în egală măsură, realizările remarcabile şi compleze ale Bisericii Ortodoxe din Polonia, minoritară în ţara ei, dar surprinzător de
dinamică şi foarte bine organizată prin'grija şi activitatea neobosită a întregului ei
cler, în frunte cu întâistătătorul ei, Mitropolitul Sava al Varşoviei.
Vizita a avut şi o dimensiune ecumenică importantă întrucât o parte a ei s-a
desfăşurat şi la invitaţia Eminenţei Sale, Josef Glemp, Cardinalul primat al
Poloniei, motivul principal fiind hotărârea Universităţii Catolice din Lublin, sin
gura instituţie creştină de acest gen, care a funcţionat în perioada regimurilor
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•comuniste din ţările est-europene, de a se acorda Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, înaltul titlu academic de "Doctor Honoris Causa".
Solemnitatea preilejuită de decernarea acestui titlu s-a desfăşurat în marea aulă
a Universităţii din Lublin, unde au fost prezenţi şi au participat înalţi reprezentanţi
ai Bisericii Catolice şi ai Bisericii Ortodoxe din Polonia, în frunte cu Prea Fericitul
Mitropolit Sava, precum şi numeroase personalităţi ale vieţii publice poloneze, cu
participarea întregului Senat universitar şi a unui numeros public de peste 600 de
persoane. Ceremonia a început cu Laudatio, în care distinsul profesor al
Universităţii din Lublin, Waclaw Hryniewcz a prezentat personalitatea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, sub aspectul calităţilor Sale de om al Bisericii
şi al ştiinţei, de om al dialogului ecumenic şi de om care ştie să facă faţă con
fruntărilor pe care Biserica le-a avut de înfruntat într-o perioadă dificilă, subliniind
că "Prea Fericirea Sa vorbeşte cu curaj şi modestie de această epocă a activităţii
Sale. Secolul al XX-lea a fost pentru Ortodoxie o epocă de teribile încercări. Este
suficient să asculţi ce spun, în România, cei care au petrecut în închisori numeroşi
ani de torturi şi de umilinţe. Toate acestea luate împreună explică păstrarea credinţei
în popor, în decursul a cinci decenii de propagandă atee înverşunată (...). Azi însă,
la sfârşitul celui de al doilea mileniu trăim în epoca relaţiilor complexe dintre
Biserici şi suntem bucuroşi să participăm la ceremonia de decernare a titlului de
"Doctor Honoris Causa" unui om al Bisericii şi al ştiinţei, unui om al dialogului,
deschis problemelor dificile ale Bisericii şi ale lumii contemporane". De asemenea,
în cuprinsul expunerii, a fost subliniată şi îndelungata şi rodnica-activitate ecu
menică a Prea Fericirii Sale, încununată cu vizita Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al
II-lea în România. în continuare, Rectorul Universităţii din Lublin a înmânat Prea
Fericitului Părinte.Patriarh Teoctist diploma de "Doctor Honoris Causa" în cuprin
sul căreia se subliniază cele două calităţi importante ale personalităţii Sale, aceea de
"a fi apărat valorile evanghelice împotriva vrăjmaşilor popoarelor şi de a contribui
la reconcilierea dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă".
Potrivit uzanţelor universitare şi academice, după primirea acestui titlu, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a prezentat două expuneri despre "Misiunea
Bisericii Ortodoxe la cumpăna dintre milenii. Experienţa Bisericii Ortodoxe în
România " şi respectiv "Mărturisirea valorilor evanghelice în contextul sistemului
totalitar din România".
Vizitarea Bisericii Catolice din Polonia de către delegaţia Bisericii Ortodoxe
Române a prilejuit afirmarea şi adâncirea căilor de refacere a comuniunii dintre
cele două Biserici şi o binevoită ocazie de a aminti şi reînnoi legăturile mai vechi
dintre cele două Biserici, în acest context conferirea titlului academic de "Doctor
Honoris Causa" Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de către Universitatea
din Lublin dobândind o semnificaţie particulară, fiind prima dată când întâistătă
torul unei Biserici Ortodoxe este onorat cu o astfel de distincţie academică, pentru
apărarea dreptei credinţe şi pentru activitatea Sa ecumenică.
în decursul vizitei întreprinse în Polonia, Prea Fericitul Părinte Patriarh şi de
legaţia însoţitoare s-a întâlnit cu membrii Consiliului Naţional Ecumenic din
Polonia, unde au avut loc ample discuţii în care s-a pledat pentru mişcarea ecu
menică şi pentru rolul ei important în vederea refacerii unităţii creştine.
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Un alt episod important din programul vizitei a "fost ceremonia consacrată
amintirii celor care au pierit în lagărul de exterminare de la Majdanek, din apro
pierea Varşoviei, în cursul ultimului război mondial, slujba de pomenire fiind ofi
ciată de însuşi Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, în prezenţa unui extrem de
numeroase asistenţe poloneze şi internaţionale, pe câmpul unde se află, până
astăzi, sinistrul lagăr de la Majdanek.
Pe lângă .caracterul ei ortodox şi ecumenic, vizita delegaţiei Bisericii noastre în
Polonia a avut şi o componentă naţională, fiindcă discuţiile pe care le-a avut atât cu
reprezentanţi de seamă ai Bisericii Catolice din Polonia, dar şi cu înalţi reprezentanţi
ai Statului polonez, au avut în vedere relaţiile dintre cele două State şi popoare, atât
în trecut, cât şi în prezent. Faţă de trecut, s-a vorbit mult despre centrele universitare
din Polonia - unde au studiat mulţi dintre fii poporului român - , dar şi de
bunăvoinţa şi ajutorul manifestat de români faţă de guvernul, armata şi cetăţenii din
Polonia, în zilele grele care au urmat desfînţării statului polonez din cauza neferici
tului tratat Molotov-Ribentrop, din preajma ultimului război mondial. După cum a
subliniat, în mod particular, Eminenţa Sa Cardinalul Josef Glemp "în acele zile
grele, de suferinţă şi grea încercare pentru poporul polonez, România a primit, pe
teritoriul ei, membri ai guvernului polonez, ofiţeri şi cetăţeni polonezi, care s-au
refugiat aici pentru a scăpa de urgia invadatorilor. Mai mult chiar, aceştia au adus
odată cu ei tezaurul statului polonez, pe care ţara noastră l-a înapoiat celor în drept,
la vremea potrivită. Toate acestea sunt fapte care nu se pot uita uşor şi care au con
ferit profunzime afectivă relaţiilor diplomatice şi culturale dintre ţările noastre".
Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Prea Fericitul-Părinte
Patriarh Teoctist a fost primită şi a purtat discuţii la cel mai înalt nivel cu repre
zentanţii Statului Polonez: Dl. Aleksander Kwasniewski, Preşedintele ţării; Dl.
Maciej Plazynski, Preşedintele Senatului Polonez şi cu Doam na Alicja
Greskowiak, Preşedintele Seimului, ca şi cu Emineţa Sa, Cardinalul Josef Glemp,
fiind abordată problema integrării ţărilor noastre în structurile europene şi nordatlantice. Cu acest prilej, ambele părţi au afirmat, în mod hotărât, că procesul inte
grării europene trebuie să continue şi să respecte identitatea culturală şi etnică a
fiecărui popr, fiindcă numai astfel fiecare naţiune poate contribui la îmbogăţirea
celorlalte, pledându-se stăruitor pentru conservarea valorilor creştine care alcătuiesc
"sufletul" Europei de mâine. Doar în măsura în care preocupările pentru valorile
materiale vor li însoţite de un-interes sporit pentru valorile spirituale, se poate
vorbi de o adevărată renaştere a Europei.
Concluzia care se impune este aceea că vizita pe care delegaţia Bisericii
noastre, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, a întreprins-o în
Polonia, sub aspectul ei ortodox, ecumenic şi naţional, are un caracter exemplar,
din mai multe puncte de vedere.
Astfel, într-o lume dezorientată din punct de vedere spiritual, care caută sen
sul vieţii şi existenţei umane, întâlnirea dintre reprezentanţii de seamă ai Bisericii
noastre şi ai celei poloneze ortodoxe a contribuit la consolidarea Ortodoxiei în Po
lonia şi a constituit un îndemn pentru strângerea rândurilor întregii Ortodoxii, în
vederea misiunii pe care o are de îndeplinit în lumea contemporană.
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Apoi, într-o lume în care relaţiile ecumenice dintre Bisericile creştine se
degradează din cauza acţiunilor prozelitice, acordarea titlului academic de "Doctor
Honoris Causa" Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de către Universitatea din
Lublin, ca şi vizita Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea în România, constituie
un exemplu şi un îndemn pentru promovarea ecumenismului şi a unităţii creştine.
De asemenea, într-o lume confruntată de globalizare şi secularizare, această
vizită a militat exemplar pentru respect faţă de valoarea identităţii culturale a
fiecărui popor şi pentru renaşterea spirituală a Europei. în aceste condiţii, nu este
întâmplător că Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a fost prezentat ca om al
dialogului, deschis problemelor dificile ale Bisericii şi ale lumii contemporane.
Numeroasele telegrame care au fost adresate Prea Fericirii Sale, de înalte persona
lităţi din lumea catolică, politică sau lumea intelectuală poloneză, cu ocazia
decernării titlului de "Doctor Honoris Causa", constituie o ilustrare elocventă a
caracterului exemplar al acestei vizite, care a contribuit la dezvoltarea legăturilor
de comuniune şi solidaritate dintre două Biserici Ortodoxe şi a căutat să ţină
aprinsă flacăra speranţei în viitorul ecumenismului şi al valorilor spirituale ale
Europei de mâine, ca Europă a naţiunilor.
Ca urmare a lămuririlor aduse de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi
I. P. S. Mitropolit-Daniel al Moldovei şi Bucovinei, la propunerea Comisiei Rela
ţiilor Externe Bisericeşti, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de vizita efectuată în Polonia de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe
Române condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, exprimând
bucuria că această vizită a contribuit la promovarea bunelor relaţii
interortodoxe şi ecumenice.
Temei nr. 122/2001 - Informare privind trecerea la cele veşnice a Prea Feri
citului Diodor I, Patriarhul Ierusalimului.
Prin scrisoarea semnată de I. P. S. M itropolit-Cornelius de Petra, locum
tenens al Patriarhiei Ierusalimului, Patriarhia Română a fost informată de trecerea
la cele veşnice - în ziua de 19 decembrie 2000, orele 22,00, în urma unui atac de
cord - a Prea Fericitului Părinte Diodor I, Patriarhul Ierusalimului.
Ca urmare, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist al României a delegat pe I.
P. S. Mitropolit Teofan al Olteniei să reprezinte Biserica Ortodoxă Română la liinerariile Patriarhului Diodor şi a transmis un Mesaj de condoleanţe Sfântului Sinod al
Patriarhiei Ierusalimului, în care se spune: "(...) Prea Fericirea Sa Diodor a fost şi va
rămâne în memoria noastră, a tuturor celor care l-au cunoscut, ca un prieten deosebit
pe care l-am simţit totdeauna alături cu inima şi cu sufletul, mai cu seamă pentru că
ne-a vizitat Biserica şi ţara de mai multe ori, împărtăşindu-ne totdeauna de bucuria
întâlnirii cu Prea Fericirea Sa (...). Chiar în aceste zile, urma să ne întâlnim cu Prea
Fericirea Sa, noi, toţi întâistătătorii de Biserici Ortodoxe, la Constantinopol, dar
voia lui Dumnezeu a fost ca Prea Fericirea Sa, să plece la Ierusalimul cel ceresc. Cu
siguranţă însă că vrednicul de pomenire Irate al nostru întru arhierie va fi cu noi în
duh şi adevăr, la întâlnirea din Cetatea Sfântului Constantin cel Mare".
Păstrând vie amintirea legăturilor frăţeşti, referatul reliefează, de asemenea,
recunoştinţa pentru frăţescul ajutor al Prea Fericirii Sale în sprijinirea eforturilor
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Bisericii noastre de a avea un loc de primire a pelerinilor ortodocşi români, mai
întâi la Ierusalim, iar mai recent, într-un alt oraş biblic* Ierihon.
După prezentarea referatului, membrii Sfântului Sinod s-au ridicat şi au intonat
Veşnica pomenire în amintirea Patriarhului Diodor. Luând cuvântul, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist arată întristarea şi durerea faţă de această pierdere,pentru
Ortodoxia întreagă, pentru Biserica Ortodoxă Română şi pentru Prea Fericirea Sa în
special, arătând că Patriarhul Diodor a vizitat Biserica Ortodoxă Română pe când
Prea Fericirea Sa păstorea ca Mitropolit al Moldovei şi, mai apoi, la instalarea sa ca
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. S-a creat o strânsă legătură. Ca rod al aces
tei legături, după ce iniţial Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului a refuzat să
aprobe construirea unui locaş de cult în incinta Căminului de pelerini de la Ierihon,
Prea Fericitul Diodor a transmis un acord confidenţial pentru zidirea Bisericii.
Actualmente, Biserica este gata, dar imediat după trecerea la cele veşnice a
Patriarhului Diodor, cei care îi ţin locul au atras atenţia, în termeni foarte duri, Cuv.
Arhim. Ieronim să înceteze oficierea de slujbe la Ierihon. Prea Fericitul Părinte
Teoctist subliniază că Patriarhul Diodor i-a mărturisit că are la inimă cu deosebită
preţuire întreaga Biserică Ortodoxă Română cu ierarhi, cler, monahi, credincioşi
etc. De asemenea. Prea Fericirea Sa aminteşte şi faptul că, în contextul în care
Patriarhul Diodor primise o aspră sancţiune din partea Patriarhiei Ecumenice, per
sonal a intervenit pe lângă Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, pentru
ridicarea acestei sancţiuni, îndemnând pe Sanctitatea Sa să nu înceapă păstorirea cu
astfel de acţiuni dureroase, cu urmări ireversibile şi de neînţeles pentru ierarhii şi
clerul Bisericii Ortodoxe Române. încheind, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a îndemnat la rugăciuni pentru odihna în pace a Patriarhului Diodor.
Ca urmare, la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti, Sfântul
Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act, cu durere, de trecerea la cele veşnice a Prea Fericitului Diodor I,
Patriarhul Ierusalimului.
Temei nr. 5148/2000 - Scrisoarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul
Ecumenic al Constantinopolului, prin care informează despre o nouă canonizare
în cuprinsul Patriarhiei Ecumenice.
Potrivit referatului prezentat, Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu I al
Constantinopolului aducea ia cunoştinţa Bisericii Ortodoxe Române - prin scri
soarea nr. 765 din 19 septembrie 2000 - că a fost trecut în rândul sfinţilor Epis
copul Platon al Tallinului şi al întregii Estonii, care a suferit moarte de mucenic,
'ziua sa de prăznuire fiind 14 ianuarie â fiecărui an.
Ca urmare este adresată rugămintea ca noul sfanţ să fie cinstit după cuviinţă şi
în Biserica noastră.
Luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Teoctist subliniază necesitatea ca un
ierarh din Comisia canonică (de canonizare a sfinţilor) să ţină evidenţa calen
darului, cu Sfinţii Bisericii Ortodoxe surori, ca şi nevoia reciprocităţii. Există o
listă mare de sfinţi care trebuie păstrată şi publicată. Alte Biserici (ca de exemplu
Patriarhia Ecumenică) nu au introdus Sfinţii români canonizaţi în 1992 în Calen
darul lor, dar Sanctitatea Sa Bartolomeu A a amintit de Sfinţii români, de martiri,
de familia domnitorului Brâncoveanu, în timpul vizitelor Sale în România.
2 9 - B. O. R. 1-6/2001
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La rândul sau, P. S. Episcop Casian sugerează să se acorde o atenţie mai mare
prăznuirii Sfinţilor Brâncoveni la Constantinopol, inclusiv prin participarea unui
ierarh delegat de la Bucureşti.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe
Bisericeşti, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de hotărârea Patriarhiei Ecumenice de a trece în rândul sfinţilor pe
Episcopul Platon al Tallinului.
Temei nr. 5147/2000 - Scrisoarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul
Ecumenic al Constantinopolului, prin care informează despre o caterisire în
Patriarhia Ecumenică.
Din referatul prezentat reiese că la Patriarhia Română a fost primită de la
Patriarhia Ecumenică scrisoarea cu nr. 779/2000 prin care se aduce la cunoştinţă
că fostul preot Ilias Politakis din Arhiepiscopia Australiei a fost supus de către
Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice pedepsei caterisirii şi repunerii lui în
• rândul laicilor, pentru încălcările canoanelor săvârşite împotriva "autorităţii bise
riceşti, a poporului lui Dumnezeu şi, în general, a Bisericii".
în referat se mai arată că, aducând la cunoştinţa Patriarhiei Române aceste
decizii, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopoluiui
roagă Biserica a nu avea nici o legătură cu persoana în cauză, îri eventualitatea că
acesta ar dori să slujească în Biserica Ortodoxă Română.
Luând cuvântul, PăriiUele Patriarh Teoctist subliniază că toţi ierarhii sunt
- confruntaţi cu fel de fel de situaţii în care preoţi şi călugări sunt primiţi la slujbă
fară să-i întrebe nimeni de acte şi apreciază că trebuie informate toate eparhiile
_ despre astfel de măsuri, pentru evitarea acestor situaţii.
La rândul său, P. S. Episcop Casian al Dunării de Jos subliniază necesitatea
unei bune comunicări şi între eparhii, în legătură cu preoţii şi călugării care merg
dintr-o eparhie într-alta, cu saii fară binecuvântare.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bise
riceşti, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de scrisoarea Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului, prin care informează despre o caterisire în Patriarhia
Ecumenică. •
‘
.
Temei nr. 1896/2000 —Vizita în România a Sanctităţii Sale Karekin al II-lea,
Patriarhul Catolicos Suprem al tuturor armenilor ( 1 8 - 2 0 septembrie 2000).
Potrivit referatului prezentat, la invitaţia Prea Fericitului Părinte Teoctist, Pa
triarhul Bisericii Ortodoxe Române şi ca expresie a legăturilor strânse existente din
vechime între popoarele armean şi român, Sanctitatea Sa Karekin al II-lea,
Patriarhul Catolicos Suprem al tuturor armenilor, a făcut o vizită în cuprinsul
Patriarhiei Române, în fruntea unei delegaţii alcătuită din PP. SS. Episcopi Yeznik
Petrossian (Secretar General al Sectorului pentru Relaţii Interbisericeşti) şi Arakel
Karamian, PP. CC. Arhim. Sion Adamian şi Mark Hovhanissian, Diac. Babken
Nanian şi Dl. Acad. Vladimir Barkhudarian (Vicepreşedinte al Academiei Armene).
Luni, 18 septembrie, delegaţia Bisericii Armene a sosit în Bucureşti şi în după
amiaza aceleiaşi zile, oaspeţii au vizitat Cimitirul Armenesc şi au păstrat un
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moment de reculegere la morrhântul rudelor după trup ale Catolicosului de
veşnică pomenire Vasken I, care s-a născut şi a vieţuit până la alegere pe pământ
românesc. Delegaţiile celor două Biserici au făcut seara o vizită la Ambasada
Armeniei la Bucureşti.
Marţi, 19 septembrie, delegaţia Bisericii Armene a fost condusă - de către
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist şi I. P. S. Dirayr Mardichian, Arhiepiscopul
armean la Bucureşti - în cuprinsul Episcopiei Râmnicului, unde a fost primită la
Catedrala episcopală din Râmnic, a vizitat noul Centru Episcopal şi a vizitat apoi
Mănăstirile Bistriţa, Hurezi şi Dintr-un Lemn.
Miercuri, 20 septembrie, oaspeţii au vizitat Centrul Eparhial şi obiective bi
sericeşti din cuprinsul Episcopiei Argeşului şi Muscelului.
în aceeaşi zi, după ce oaspeţii au revenit în Bucureşti, delegaţiile celor două
Biserici au fost primite de Dl. Emil Constantinescu, Preşedintele României, tare a
înmânat Sanctităţii Sale Karekin II Ordinul Steaua României în grad de mare
cruce, cea mai înaltă distincţie a Statului Român.
Seara, S. S. Karekin al II-lea a plecat spre Chişinău pentru a lua avionul către
EreVan, unde avea să participe la festivităţile Zilei Naţionale a-Armeniei (21 sep
tembrie).
Luând cuvântul, Prea Fericitului Părinte Teoctist informează pe cei de faţă
depsre invitaţiile adresate Patriarhiei Române de a participa prin reprezentanţi la
festivităţile jubiliare de la Etchmiadzin (septembrie 2001) şi respectiv de la
Cilicia, Liban (mai 2001).
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bise
riceşti, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de vizita făcută în România de către Sanctitatea Sa Karekin al
II-lea, Patriarh Catolicos Suprem al tuturor armenilor, în perioada 1 8 - 2 0
septembrie 2000, aceasta contribuind la întărirea relaţiilor tradiţionale
existente între Biserica Ortodoxă şi Bisericile Ortodoxe Orientale.
Temei nr 118/2000 - Referat asupra desfăşurării Săptămânii de Rugăciune
pentru Unitatea Creştinilor 2001 în România ( 1 8 - 2 5 ianuarie 2001).
în fiecare an, la iniţiativa Consiliului Mondial al Bisericilor, în penultima
săptămână din luna ianuarie se organizează, pe plan internaţional, Săptămâna de
Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor. Anul acesta, care de altfel are o simbolistică
deosebită, prin faptul că este primul an al unui nou mileniu, mileniu care prevesteşte
noi încercări dar şi speranţe pentru realizarea unităţii creştinilor, aşa cum sublinia
Prea Fericitul Părinte Teoctist în mesajul adresat cu privire la acest moment, a avut
drept temă cuvintele Mântuitorului "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6).
Timp de o săptămână, în fiecare seară, între 18 - 25 ianuarie, au fost oficiate
slujbe ecumenice în bisericile din Bucureşti.
Joi, 18 ianuarie, Săptămâna de Rugăciune a debutat la Catedrala RomanoCatolică "Sfântul Io sif', unde, din partea Patriarhiei Române, a participat P. S.
Teodosie Snagoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Din partea
Bisericilor participante a vorbit Dl. Zoltan Albu, pastor al Bisericii Reformate
Calvine din Bucureşti, care a subliniat ideea că rugăciunea comună este esenţială în
atingerea dezideratului unităţii creştine.
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Vineri, 19 ianuarie, Biserica Anglicană a fost gazda rugăciunii ecumenice
unde cuvântul în numele participanţilor a fost ţinut de reprezentantul Bisericilor
Evanghelice din Bucureşti, Dl. Pastor Christian Plajer. Biserica Ortodoxă Română
a fost reprezentată de P. S. Episcop-Vicar Patriarhal Ambrozie Sinaitul.
Sâmbăta, 20 ianuarie, rugăciunea ecumenică pentru unitatea creştinilor a contin
uat la Biserica Reformată Calvină unde Biserica noastră a fost reprezentată de P. S,
Episcop-Vicar Patriarhal Ambrozie Sinaitul. în mesajul adresat creştinilor din partea
Bisericilor participante la Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor,
Arhim. Zareh Baronian (Biserica Armeană din Bucureşti), axat pe îndemnul Mântu
itorului "Credeţi şi în Mine” (Ioan 14, 1), a arătat că mărturisirea dumnezeirii lui
Hristos constituie misiunea tuturor creştinilor în această lume secularizată.
După cum s-a obişnuit, duminica rugăciunile pentru unitatea creştinilor s-au
făcut în cadrul fiecărei Biserici participante.
Luni,. 22 ianuarie, gazdă a rugăciunii ecumenice a fost Biserica Armeană.
Motto-ul meditaţiei ţinute de reprezentantul Bisericii Catolice Orientale de rit Bi
zantin (greco-catolică) a fost încredinţarea Mântuitorului că "Iarăşi voi veni şi vă
voi lua la M ine" (Ioan 14, 3). Din partea Patriarhiei Române a fost prezent P. S.
Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul.
Marţi, 23 ianuarie, la Biserica Evanghelică Luterană SP din Bucureşti,
rugăciunea ecumenică a avut ca punct de referinţă cuvintele Mântuitorului Iisus
Hristos: "Unde Mă duc Eu, voi ştiţi, şi ştiţi şi calea" (Ioan 14, 4), Arhim.
Sebastian Paşcanu, exarlval mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureş
tilor, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Rom âne/a vorbit în numele Bisericilor
participante, făcând o paralelă între Adam cel Vechi şi Adam cel Nou, subliniind
faptul că Hristos este "plinirea legii" şi, deci, a întregii umanităţi.
Miercuri, 24 ianuarie, a venit rândul Bisericii Greco-Catolice să găzduiască
rugăciunea ecumenică. Biserica-Ortodoxă Română a fost reprezentată de Arhim'.
Sebastian Paşcanu, exarh al mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureş
tilor. A vorbit, în numele Bisericilor, reprezentantul Bisericii Anglicane, Pastor
Steve Hughes, inspirat din cuvintele Mântuitorului: "Oricine voieşte să vină după
Mine, să-şi ia crucea..." (Marcu 8, 34-38).
Joi, 25 ianuarie, ultima zi a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea
Creştină, a fost organizată la Patriarhia Română. Ca şi în ceilalţi ani, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist a făcut o invitaţie şi ambasadorilor creştini din România,
dintre care au dat curs invitaţiei, între alţii: E. S. Monseniorul Jean Claude
Perisset, reprezentantul Sfântului Scaun în România, EE. SS. Dl. Michal Klinger,
Ambasadorul Poloniei, de altfel credincios al Bisericii Ortodoxe Poloneze, Dl.
Ghenadii Altuhov, Ambasadorul Ucrainei, Dl. Pekka Matti Harttila, Ambasadorul
Finlandei, Dl. Valerii F. Keneaikin, Ambasadorul Federaţiei Ruse ş.a.
In Catedrala Patriarhală a avut loc slujba ecumenică, pe structura unei vecer
nii ortodoxe, oficiată în prezenţa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de către
Prea Sfinţitul Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanul, împreună cu un so
bor de preoţi.
Din partea Bisericilor participante a ţinut un cuvânt I. P. S. Mitropolit Ioan
Robu, în care ierarhul romano-catolic a subliniat deschiderea ecumenică a
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Bisericii Ortodoxe Române, care, totdeauna, a fost receptivă la acţiunile care au
ca scop apropierea între Biserici şi deci care duc la unitatea creştinilor, dorită astăzi
mai mult ca niciodată.
Cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh a arătat că rolul Bisericilor creştine
este de a se apropia mai mult de credincioşi, să fie mai receptive faţă de problemele
societăţii actuale aparţinând unei lumi secularizate, dar care nu poate face abstracţie
de statutul de creştin*al oamenilor. Binenţeles, nu poate exist# dialog ecumenic între
Biserici dacă nu există rugăciune. Astfel, rugăciunea ecumenică vine să împlinească
ceea ce, prin dialog teologic, s-a atins în decursul timpului. Biserica Ortodoxă şi în
special Biserica Ortodoxă Română au dat dovadă de o deschidere extraordinară pe
plan ecumenic, deşi poate sub acest aspect mai sunt destule de făcut.
La propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti, Sfântul Sinod plenar
hotărăşte:
- Ia act de desfăşurarea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea
Creştinilor 2001 în România (18 25 ianuarie 2001) şi să se organizeze şi
pe mai departe această manifestare ecumenică.
Temei nr. 769/2000 - Referat privind întrunirea anuală a Comitetului Central şi
a Prezidiului Conferinţei Bisericilor Europene (Iaşi, 16 - 23 octombrie 2000).
întâlnirea de la Iaşi a avut o importanţă deosebită, deoarece la ea au participat
atât membrii Comitetului Central, cât şi membrii Prezidiului, ceea ce a dat consis
tenţă întrunirii în luarea unor decizii importante. Cel mai însemnat aspect al
întâlnirii l-a constituit faptul că, organizată în preajma hramului Sfintei Parascheva
a acestui an, dedicat pelerinajului european, participanţii au venit în Iaşi ca pelerini.
Spiritul pelerinajului a fost, de altfel, cel care a animat atât pe organizatori, cât şi pe
participanţi ca, în aceste ultime luni ale mileniului, să reconsiderăm rolul sfinţilor şi
al pelerinajului de a uni, depăşi şi învăţa mai mult din spiritualitatea sfinţilor. .
Au fost prezenţi 70 de participanţi din străinătate, în frunte cu I. P. S. Jeremie,
Mitropolitul grec de Franţa, preşedintele CMB/KEK, cei doi vicepreşedinţi, precum
şi Pastorul Keith Clements, Secretarul General al acestui organism ecumenic.
Gazda întrunirii a fost I. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, mem
bru atât în Prezidiu, cât şi în Comitetul Central.
Deşi a avut caracter de îhtrunire de lucru, Conferinţa de la Iaşi a luat în discuţie,
pe lângă Raportul Secretarului General şi a altor membri angajaţi la sediul central
de la Geneva, aspecte concrete ale teologiei, vieţii sociale şi problemelor politice cu
care Europa se con Cruntă în acest timp şi spaţiu.'De o deosebită atenţie s-a bucurat
ziua de 20 octombrie 2000, închinată în întregime Europei, la care a fost invitat şi
Dl. Theo Junker, Director în Consiliul Europei, care a abordat chestiuni concrete
care fac obiectul preocupărilor organismelor europene contemporane.
Organizată în sesiuni plenare şi grupuri de discuţii pe teme, întrunirea a debu
tat printr-o rugăciune comună în biserica "Sfântul Gheorghe" (Catedrala Veche).
Cele palm grupuri de discuţii au abordat teme precum: teme şi recomandări prac
tice privind următoarea Adunare Generală a KEK şi pentru admiterea de noi
Biserici membre, care va avea loc la Tronheim, Norvegia,‘în 2003; aspecte finan
ciare cu care KEK şi alte organizaţii bisericeşti se confruntă în finanţarea pro
gramelor sociale şi teologice pe care le organizează; chestiuni referitoare la
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"Biserică şi Societate" şi "Biserici în solidaritate", cu accent deosebit pe proble
ma migraţiei, rezolvarea problemelor celor care solicită azil politic, teme de.diaconie şi slujire socială a Bisericilor Europei; activitatea biroului femeilor, Biserica
şi rolul ei în societatea Europei de Sud-Est, precum şi la minorităţile de Sinii şi
Rom i; recomandări cu privire la Charta Ecumenica.
Ca urmare a precizărilor aduse în plen de I. P. S. Mitropolit Daniel al Moldo
vei şi Bucovinei şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti, Sfântul
Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de desfăşurarea întrunirii anuale a Comitetului Central şi a Prezi
diului Conferinţei Bisericilor Europene (Iaşi, 16-23 octombrie 2000).
Temei nr. 650/2000 - Referai în legătură cu cea de-a IX-a sesiune de Dialog
Teologic Bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din
Germania EKD (Herrnhut, Germania, 7 - 1 3 octombrie 2000) şi cu cedde-a Vl-a
sesiune de Dialog dintre tinerii teologi ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai Bise
ricii Evanghelice din Germania (18 -2 6 septembrie 2000).
'
Cea de-a IX-a sesiune de Dialog Teologic Bilateral dintre' Biserica Ortodoxă
Română şi Biserica Evanghelică din Germania cu tema "Biserica şi responsabilitatea
ei polilico-socială astăzi. Aspecte biblic-liermeneutice, istorico-bisericeşti şi eclesiologice", a fost găzduită de Biserica Evanghelică din Germania la centrul d$ conferinţe
şi odihnă al Unităţii Fraţilor (Briider Unităt) din Herrnhut, între 7 - 1 3 octombrie 2000.
La această sesiune de dialog au participat: din partea Bisericii Ortodoxe
Române: I. R S. Mitropolit Serafim al Germaniei şi Europei Centrale, conducătorul
delegaţiei; Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, Pr, Conf. Dr. IoanTulcan, Diac. Conf. Dr. Dorin
Oancea, Pr. Conf. Dr. Vaier Bel, Pr. Dr. Mircea JBasarab, Pr. Lect. Dr. Constantin
Pătulescu, Dl. Adrian V. Carabă; Pr. Daniel Benga (observator); din partea Bisericii
Evagfielice din Germ ania: E. S. Episcep Dr. Rulf Koppe, conducătorul delegaţiei,
Asist. Dr. Reihard Flogaus, Past. Dr. Katharina Gaede, Past. Prof. Dr. Jorg Jeremias,
Past. Dr. Prof. Heinz Ohme, Past. Dr. Prof Adolf Martin Ritter, Past. Johannes
Toaspern, Past. Katharina Tons; Past. Dr. Prof. Reinhard Thole (observator), Past.
Heinz KJautke, Marianne Grefer, Drd. .Terniifer Wasmuth (steward).
Au mai participat, ca oaspeţi colaboratori din partea Bisericilor protestante
din România, Past. Dr. Prof. Herman Pitters (Biserica Evanghelică din România)
şi Past. Protopop Laszlo Ferencz (Biserica Reformată din România), iar din partea
Bisericii Evanghelice-Luterane a Landului Saxonia, Consilierul Superior. Biseri
cesc Jiirgen Bergmann.
v Referatul aminteşte că, de la cea de-a VlI-a întrunire de la Selbitz 1995, acest
dialog teologic a fost preocupat în mod continuu de problemele cu care se con
fruntă cele două Biserici într-o lume secularizată şi pluralistă. încă de atunci s-a
pus problema slujirii profetice a creştinilor şi a mărturisirii lor comune în lume.
încă de atunci s:a pus problema slujirii profetice a creştinilor şi a mărturisirii lor
comune în lume. în 1998, la a VlII-a întrunire de Dialog de la Bucureşti, a f o s t'
abordată această slujire cu privire la misiunea de reconciliere a creştinilor în
cadrul integrării europene. Continuând aceasta, întrunirea de la Herrnhut a avut
tema "Biserica şi responsabilitatea ei politico-socială astăzi. Aspecte biblichermenetutice, istorico-bisericeşti şi eclesiologice". Pe marginea acestei teme au
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fost prezentate şi discutate următoarele referate: "Responsabilitatea credinţei fală de
lume: Modele biblice" (Mircea Basarab); "Responsabilitatea credinţei faţă de lume:
Modele biblice" (Jorg Jeremias); "Modele istorice pentru înţelegerea relaţiei dintre
Biserică şi Stat în Teologia ortodoxă română" (Viorel Ioniţă); "Cetatea lui Dumnezeu
şi cetatea pământească la Augustin şi la Fotie" (Adolf Martin Ritter); "Fundamentele
eclesiologice ale activităţii sociale a Bisericii din punct de vedere ortodox" (Vaier
Bel); "Fundamentele evanghelice pentru activitatea în societate" (Rolf Koppe).
Pentru o aprofundare a problemelor actuale au fost susţinute suplimentar
următoarele referate: "Biserica poporului - Biserica minorităţilor” (Katharina
Tons); "Responsabilitatea Bisericii pentru societate - Impulsuri din practica bi
sericească" (Johanes Toaspern); "Reflecţii asupra relaţiei dintre majoritate şi mi
noritate în domeniul etnic şi confesional plecând de la noţiunile de minoritate
etnica şi Biserică naţională" (Dorin Oanceaj.
într-o primă etapă a discuţiiilor a fost pusă problema modelelor biblice a
responsabilităţii credincioşilor faţă de lume. Pentru relaţia 'dintre Biserică (în dimen
siunea ei de popor al lui Dumnezeu) şi Stat.se găsesc diferite modele în Vechiul şi
Noul Testament. După acestea trebuie să se orienteze şi astăzi activitatea biseri
cească, luând în considerare situaţia lor istorică originară şi intenţiile acestora. După
părerea participanţilor, aceste modele sunt complementare, nu contradictorii.
Participanţii la dialog au fost de acord că responsabilitatea social-politică a
Bisericii aparţine fiinţei sale ca Trup al lui Hristos. Ea rezultă^din faptul că Bise
rica drept comuniune în Hristos se afla în relaţie cu Dumnezeu, cu semenii şi cu
întreaga creaţie. Acest caracter relaţional al Bisericii pentru care există o multitu
dine de imagini neotestamentare (de exemplu: trupul lui Hristos, casa lui Dum
nezeu, templul Duhului Sfânt) se concretizează mai ales în comuniunea euharistică. Diaconia Bisericii în lume este strâns legată de jertfa euharistică în Sfânta
Liturghie. în acest sens ea se străduieşte să dea răspunsuri concrete la mulţimea
suferinţelor şi nevoilor oamenilor.
în a doua etapă au fost dezbătute modele istdrico-bisericeşti pentru lămurirea
deosebirilor reale sau presupuse între tradiţia răsăriteană şi cea apuseană (Augustin
şi Fotie). A fost adus în centrul dezbaterii câte un reprezentant al fiecărei tradiţii şi
s-a pus întrebarea dacă există o deosebire structurală între gândirea răsăriteană* şi
cea apuseană, în ceea ce priveşte înţelegerea fundamentală a relaţiei dintre religie
şi politică (respectiv Biserică şi Stat). S-a arătat că obişnuitele şabloane între. buinţate pentru desemnarea poziţiilor reprezentative de Augustin şi Fotie
(Teocraţie versus Cezaropapism) nu se potrivesc în nici o privinţă şi cu greu se
poate vorbi de o "deosebire structurală" sau chiar de 6 opoziţie.
Referatele cu privire la aspectele eclesiologice au putut defini, de asemenea,
acordul esenţial al celor două tradiţii, în timp ce accentuările ortodoxe şi evanghe
lice au dat ocazia unor discuţii mai ample.
Pentru problema responsabilităţii politico-sociale a Bisericii'astăzi a fost de
mare ajutor o caracterizare concretă a situaţiei sociale în România şi Germania,
expusă pe larg în cuprinsul referatului.
în referat se mai arată că cea de-a noua întrunire de Dialog bilateral a dus la
un consens important în privinţa responsabilităţii politice a Bisericii în societate.
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Referatele şi discuţiile au adus la lumină poziţii fundamental comune eclesiologice şi sociale, la care diferenţele celor două tradiţii s-au concretizat în accentuările
diferite din momentul respectiv, care au fost percepute ca o îmbogăţire reciprocă.
Slujirea Bisericii în lume, fundamentată pe iubire, se realizează atât în activitatea
ei diaconală faţă de săraci, cât şi în raportarea profetică şi în urmărirea critică faţă
de cei care poartă responsabilitatea politico-stâtală. Din aceasta rezultă implicarea
Bisericii pentru pace şi dreptate în lume şi pe deasupra mărturisirea ei prioritară a
dragostei mântuitoare a lui Dumnezeu.
Referatul face, de asemenea, amintire a dialogului tinerilor teologi şi al
schimbului anual de vizite, care a avut log în 1999 la Arad, România, cu tema
"Hermeneutica" şi în 2000, la Jugenheim/Mainz, cu tema "Slujire şi autoritate în
Biserică". Această formă de întâlnire a Bisericilor noastre este folosită intensiv şi
se recomandă continuarea ei.
Membrii celor două delegaţii, după cea de-a noua întâlnire a Dialogului teolo
gic bilateral, consideră necesar acest dialog între cele două Biserici şi, de aceea, au
recomandat continuarea lui. Cu privire la o nouă temă, au fost reiterate cele numite
în Raportul de evaluare din 1998: eclesiologie, preoţie, euharistie şi hermeneutică.
In urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bise
riceşti, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de desfăşurarea celei de-a IX-a sesiuni de Dialog Teologic Bila
teral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din
Germania şi a celei de-a Vl-a sesiuni de Dialog dintre tinerii teologi ai
BOR şi Biserica Evanghelică din Germania, de conţinutul şi rezultatele se
siunilor de dialog;
- Să se continue atât Dialogul Teologic Bilateral, cât şi dialogul între tineri
ai celor două Biserici.
Temei ni: 768/2001 - Referat privind cea de a X-a întrunire a Comisiei Mixte
pentru Dialogul dintre Bisericile Ortodoxe şi Federaţia Luterană Mondială
(Damasc, Siria, 3 -1 0 noiembrie 2000).
Cea de a X-a întrunire a Comisiei Mixte de Dialog dintre Bisericile Ortodoxe
şi Federaţia Lutherană Mondială (FLM) s-a desfăşurat la invitaţia Patriarhiei de
Antiohia la Damasc, Siria, între 3 -10 noiembrie 2000. Cazarea participanţilor a
fost asigurată la Mănăstirea Sf. Ilie precum şi la centrul Patriarhiei Antiohiei, iar
lucrările întrunirii s-au desfăşurat la Centrul de conferinţe al Parohiei Sfânta
Cruce din acelaşi oraş.
Cei doi co-preşedinţi ai întrunirii au fost: I. P. S. Mitropolit Ghennadios de Sassima, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, şi Episcopul William H. Lazareth, din
partea luterană. Federaţia Lutherană Mondială a fost reprezentată de 12 delegaţi iar
delegaţii ortodocşi au prezentat următoarele Biserici: Patriarhia Ecumenică;
Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei; Patriarhia Moscovei, Patriarhia
Română (Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Ioniţă); Biserica Greciei, Biserica .Ortodoxă din
Polonia; Biseri.ca Ortodoxă din Finlanda şi Biserica Ortodoxă din Estonia.
Tema întrunirii de la Damasc a fost: "Cuvânt şi Taine în viaţa Bisericii”.
Aceasta a constituit prima subtemă a temei mai largi "Taina Bisericii", adoptată la
cea de IX-a întrunire a acestei Comisii de la Sigtuna, Suedia, 1998 şi care urmează
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să fie dezvoltată prin mai multe subteme, care vor fi formulate pe parcursul aces
tui dialog.
Tema întrunirii de la Damasc a fost mai întâi aprofundată prin două referate,
întocmite de Prof. Dr. Vlasios Pheidas din partea ortodoxă şi Arhiepiscopul Georg
Kretscmar, din partea luterană. Prof Dr. Anna-Marie Agaard a prezentat un referat de
răspuns la textul Prof Pheidas, iar Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Ioniţă un referat de
răspuns la textul Arhiepiscopului G. Kretschmr. Aceste patru referate au fost discutate
mai întâi la şedinţa Comitetului Pregătitor, care s-a întrunit la Chania în Creta, între 9
- 14 octombrie 1999 când, s-a propus şi un text pentru declaraţia finală de la Damasc.
Referatul reliefează că, pe parcursul acestei întruniri, au fost prezentate şi dis
cutate mai întâi cele patru referate, iar mai apoi a fost prezentat şi textul propunere
pentru declaraţia finală. După discuţii foarte deschise, purtate într-un spirit de
adevărată deschidere ecumenică, comisie/mixtă a ales un comitet de redacţie for
mat din patru persoane, cu sarcina să redacteze textul final. Din acest comitet a
(acut parte şi delegatul Patriarhiei Române. Textul pregătit de comitetul de
redacţie a fost discutat şi îmbunătăţit în şedinţă plenară, iar în final aprobat în una
nimitate ca Declaraţia de la Damasc.
în textul final al acestei întruniri, compus dintr-o scurtă introducere şi opt
paragrafe, a fost abordată tema Sfintelor Taine în raportul lor cu Taina Bisericii.
Raportul dintre Sfintele Taine (Sacramente - Mystiria) şi cuvânt, temă foarte im
portantă pentru teologia luterană- este privit în acest text final în relaţie cu Taina
Bisericii, ceea ce a dat prilejul unor consideraţii comune foarte profunde. Atât în
cuvânt ca propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu, cât şi în Sfintele Taine, prin
cipiul operator este Harul divin. Intre aceste două acţiuni ale Harului este un
raport de reciprocitate, căci ambele decurg din natura hristocentrică a Bisericii.
O altă afirmaţie comună în declaraţia de la Damasc este aceea că administra
rea Sfintelor Taine nu se poate face decât de către preoţi' în cadrul Bisericii.
Elementele văzute şi materiale ale Tainelor, ca apa, pâinea, vinul, etc. devin prin
acţiunea Bisericii elemente concrete şi neschimbătoare ale acţiunii Sfintei Treimi
pentru mântuirea oamenilor.
Prin abordarea acestei mari teme, dialogul teologic dintre Bisericile Ortodoxe
şi Federaţia Luterană Mondială intră într-o nouă fază şi anume aceea a abordării
directe a învăţăturii despre Biserică (Eclesiologia). Pe acest drum se va putea
ajunge la o clarificare teologică menită să apropie efectiv cele două Biserici.
In referat se exprimă speranţa participanţilor la acest Dialog Teologic că
Duhul Sfânt va insufla pe teologii angajaţi în acest dialog, ca pe de o parte să ră
mână fideli întru totul tradiţiei lor, dar în acelaşi timp să găsească formulele care
să apropie şi mai mult cele două trafiţii teologice.
,
în urma discuţiilor care au avut loc şi la propunerea* Comisiei Relaţiilor
Externe Bisericeşti, Sfântul Sinod’plenar hotărăşte:
- Ia act de conţinutul şi rezultatele celei de a X-a întruniri a Comisiei Mixte
pentru Dialogul dintre Bisericile Ortodoxe şi Federaţia Luterană Mondială;
- Să se continue acest dialog în spiritul în care s-a desfăşurat şi până acum
' • • şi cu speranţele exprimate de reprezentantul Bisericii noastre în acest, dialog.
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Temei nr 448/2001 - Referat al Sectorului Comunităţi Externe cu privire la
participarea P. S. Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe din Ungaria la Masa de
lucru pentru Democratizare şi Drepturile Omului a Pactului de Stabilitate în
Europa de Sud-Est (Bucureşti, 2 6 - 2 7 octombrie 2000).
Masa de lucru I pentru Democratizare şi Drepturile Omului din cadrul întâl
nirii Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est a fost inaugurată în cadrul
reuniunii de la Geneva, din 18 —19 octombrie 1999. în cadrul acelei întâlniri s-au
conturat 7 grupuri de acţiune pe diferite probleme de interes general. •
Cea de-a doua conferinţă a Mesei de lucru I pentru Democratizarea şi
\ Drepturile Omului din cadrul întâlnirii Pactului de Stabilitate* pentru Europa de
ţ Sud-Est s-a desfăşurat între 31 mai - 2 iunie 2000 la Budapesta, Ungaria. Din
partea Bisericii Ortodoxe Române a participat Prea Sfinţitul Sofronie al Episco
piei Ortodoxe Române din Ungaria. Conferinţa a avut ca temă "Religie şi recon
ciliere în Europa de Sud-Est" şi s-a desfăşurat sub egida Comitetului Justitia et
Pax al Conferinţei Episcopilor Catolici din Ungaria, cu sprijinul Ministerului
Afacerilor Externe al Ungariei.
începând cu 1 iulie 2000, România a preluat co-preşedinţia Mesei de lucru
pentru o perioadă de şase luni, succedând Ungariei şi precedând Sloveniei.
In zilele de 26 - 27 octombrie 2000 a avut loc la Bucureşti cea de a treia
Conferinţă a Mesei de luciu I pentru Democratizare şi Drepturile Omului din
cadrul întâlnirii Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est, la care au parti
cipat din partea Bisericii Ortodoxe Române P. S. Episcop Sofronie al'Episcopiei
Ortodoxe Române din Ungaria şi Pr. Mircea Alexă Uţă, Consilier patriarhal.
Ineditul acestei reuniuni a constat în invitarea unor reprezentanţi ai cultelor reli
gioase din Balcani, aceasta, datorită includerii pe agenda de lucru a întâlnirii a unui
punct distinct privind "Contribu{ia dialogului interreligios la obiectivele Pactului de
Stabilitate". Au răspuns invitaţiei şi au rostit alocuţiuni Mons. Noel Treanor, Secretar
General al Comisiei Episcopiilor Catolici din cadrul Conferinţei Bisericilor Europene;
P S Episcop Emanuel Adamakis de la Biroul de legătură al Patriarhiei Ecumenice la
Uniunea Europeană; Mons. Joseph Marino, reprezentant al Vaticanului, P.S. Episcop
Sofronie Drincec, Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, Pr. Mircea Alexă Uţă,
consilier patriarhal din partea Bisericii Ortodoxe Română.
Această a treia întrunire a Mesei de lucru I a avut ca temă centrală primirea
Republicii Federale a Iugoslaviei ca membră a Pactului de Stabilitate, această
problemă fiind considerată o prioritate în integrarea sa cât mai rapid în toate
grupurile operative.
Referatul subliniază importanţa creării şi dezvoltării unui parteneriat puternic
cu instituţiile non-guvernametale, iclusiv cu comunitatea lărgită non-guvernamentală, cu fundaţiile politice şi reprezentanţii diferitelor religii şi confesiuni.
Aceste parterieriate.vor fi esenţiale pentru crearea unor societăţi civile puternice,
a unui mediu tolerant şi a unor instituţii guvernamentale respectate în întreaga
regiune. Declaraţia Organizaţiilor non-guvernamentale-redactată de România şi
adoptată de Masa de lucru, va fi un important instrument pentru dezvoltarea aces
tui parteneriat şi sublinierea rdlului esenţial jucat de comunitatea Organizaţiilor
non-guvernamentale. Conducerea întrunirii a apreciat participarea reprezentanţilor
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religioase la lucrările Mesei de lucru şi va căuta prilejuri de dezvoltare în continuare
a acestei cooperări.
Reprezentanţii Greciei, Bulgariei şi Albaniei au prezentat necesitatea asigu
rării dimensiunii culturale în cadrul eforturilor depuse de Masa de lucru pentru
stabilitate şi cultură democrată. Propunerea a fost sprijinită şi de alte delegaţii.
Referatul mai aminteşte de diferite propuneri tăcute cu privire la Drepturile
omului şi minorităţilor naţionale de Slovenia, privitor la reîntoarcerea refugiaţilor,
insistându-se asupra necesităţii dialogului şi a încercării de punere în practică a
generoaselor principii ofierite de credinţele religioase tradiţionale, pentru o
cooexistenţă paşnică în Balcani. Principalele linii directoare ale Conferinţei au
fost: temeiul teologic al reconcilierii, relaţia dintre identitatea naţională şi cea reli
gioasă, condiţiile pentru o coexistenţă paşinică, religiile pentru promovarea păcii
şi a securităţii în zonă şi nu numai, dialogul şi cooperarea inter-religioasă.
în referat mai este amintită intervenţia P. S. Episcop Emanuel, delegat al Pa
triarhiei Ecumenice, care, luând cuvântul joi, 26 octombrie 2000, în plenul
Adunării, a arătat că în cursul dimineţii, la invitaţia Prea Fericitului Părinte
Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române au participat mii de credincioşi,
lucru care a impresionat profund. Acest lucru arată că Europa de Sud Est are o spi
ritualitate puternică, de aceea, asemenea manifestări religioase cum a fost aceea
de la Patriarhie nu pot trece neobservate de Europa.
Prea Sfinţia Sa a propus Pactului de Stabilitate un program de acţiune care să
cuprindă următoarele puncte: a) mărirea înţelegerii între comunităţile religioase
şi mass media, pentru o mai bună media tizare a realităţilor sud-est europene; b)
proiectul privind cultura educaţională pentru a îm bunătăţi sistem ul de
învăţământ existent; c) parteneriatul cu comunităţile religioase din Balcani, în
vederea îmbunătăţirii relaţiilor politice; d) propunerea unei întâlniri la nivel
înalt, pe teme religioase, în cadrul căreia să se decidă o strategie comună a culte
lor religioase din Balcani privind stabilitatea în zonă.
La rândul său, luând cuvântul, P. S. Episcop Sofronie a arătat că Biserica
Ortodoxă Română este membră atât a Conferinţei Bisericilor Europene, cât şi a
Consiliului Mondial al Bisericilor şi că spiritul de cooperare europeană şi de dialog
ecumenic internaţional au fost concretizate prin organizarea în anul 1998 la Bu
cureşti de către Comunitatea Sant’Egidio, a întâlnirii "Oameni şi religii", iar în mai
1999 a vizitei Papei Ioan Paul al 11-lea în România. Prea Sfinţia Sa a subliniat fap
tul că în anul 2000,-cultele religioase din România au semnat o declaraţie comună
privind sprijinul acordat României în vederea integrării sale în Uniunea Europeană.
Au mai fost amintite relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi cea Greco
Catolică, precum şi cu celelalte Biserici din România. Ceea ce a realizat Biserica
Ortodoxă Română în ultimii ani poate fi considerat un model de dialog şi recon
ciliere în zona Balcanilor. Prea Sfinţia Sa a recomandat Pactului de Stabilitate să
acorde atenţie sporită educaţiei tineretului şi cooperării în vederea implicării în viaţa
comunitară, prin schimburi culturale şi de burse, schimburi de cadre didactice atât
din instituţiile de învăţământ religios, cât şi din cele laice, în zona Balcanilor.
în urma celor prezentate, a lămuririlor aduse de P. S Episcop Sofronie şi la
propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte:'

460

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

' - Ia act de participarea P S. Episcop Sofronie al Episcopiei Ortodoxe Ro
mâne din Ungaria şi a Pr. Mircea Alexă Uţă, consilier patriarhal, la Masa
de lucru Ipentru Denidcratizare şi Drepturile Omului a Pactului de Stabi
litate în Europa de Sud-EstfBucureşti, 26 - 27 octobrie 2000).
Temei nr. 446/2001 - Referat al Sectorului Comunităţi Externe în legătură cu vi
zita la Constantinopol a L P S. Mitropolit Teofan al Olteniei, cu ocazia instalării preo
tului Parohiei Ortodoxe Române din Istanbul (Constantinopol, 10 - 14 ianuarie 2001).
Cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, I. P. S. Mitro
polit Teofan al Olteniei a instalat pe Pr. Silviu State ca paroh la Parohia Ortodoxă
Română din Istanbul. Cu acest prilej, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecu
menic al Constantinopolului a acordat înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Teofan o
audienţă joi, 11 ianuarie 2001, elogiind realizările Bisericii Ortodoxe Române,
bunele relaţii şi dragostea frăţească dintre cele două Biserici surori. în cursul au
dienţei, Sanctitatea Sa a reiterat acceptul pentru înfiinţarea Parohiei Ortodoxe
Române din Istanbul, aflată în grija canonică a Sanctităţii Sale, oferind preotului
de la această parohie Sfântul Antimis şi "Crucea Patriarhală".
Prin mijlocirea Domnului Radu Băjenaru, Consulul general al României la
Istanbul, în ziua de joi, 11 ianuarie 2001, s-a semnat o convenţie cu Arhiepiscopia
Armeană-Catolică din Istanbul în favoarea comunităţii ortodoxe române din acest
oraş, în vederea preluării, sub formă de închiriere, pe durata unui an, a Bisericii
"Sfânta Treime" din Istanbul.
Duminică, 14 ianuarie 2 0 0 1 ,1. P S. Mitropolit Teofan a oficiat slujba Acatis
tului Mântuitorului Iisiis Hristos la care au participat peste 50 de credincioşi
români şi, printr-o solemnă cuvântare de binecuvântare din partea Prea Fericitului
Patriarh Teoctist, a iniţiat activitatea comunităţii ortodoxe române din Istanbul,
binecuvântându-i pe cei prezenţi.
Referatul mai aminteşte şi de faptul că, în Istanbul, anual, se află aproximativ
300.000 de români dintre care, cu domiciliul stabil între 10.000 şi 20.000 de români.
După expunerea referatului în plen, în urma discuţiilor şi la propunerea
Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti, Sfântul Sinod hotărăşte:
Ia act de vizita efectuată la Constantinopol de către I. P. S. Mitropolit Teo
fan al Olteniei, cu prilejul instalării Pr Silviu State, ca paroh al Parohiei Orto
doxe Române din Istanbul (Constantinopol, 10 - 14 ianuarie 2001).
Temei nr. 445/2001 - Referat al Sectorului Comunităţi Externe în legătură cu
activitatea pastoral-misionară pe anul 2000 a I. P. S. Mitropolit Petru al Basarabiei.
Din referat rezultă că în decursul anului 2000, I. R S. Mitropolit Petru al
Basarabiei a desfăşurat o activitate susţinută pentru păstorirea credincioşilor aflaţi
sub oblăduirea arhierească a înalt Prea Sfinţiei Sale.
Sub aspect canonic şi sacramental, I. P. S. Petru a participat la 4 sfinţiri de noi
biserici în cuprinsul Mitropoliei pe care o păstoreşte, la alte patru sfinţiri de noi
aşezăminte bisericeşti în cuprinsul altor eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române, la
sfinţirea temeliilor pentru 3 noi biserici, a oficiat numeroase liturghii arhiereşti în
oraşul Chişinău şi în eparhie, a efectuat vizite canonice în parohiile din cuprinsul
Mitropoliei Basarabiei, a hirotonit diaconi şi preoţi pentru trebuinţele eparhiei.
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Pe plan administrativ gospodăresc, 1. P. S. Mitropolit Petru s-a ocupat îndea
proape de finalizarea lucrărilor de reparare exterioară şi inferioară a sediului ad:
ministrativ şi a reşedinţei Mitropoliei Basarabiei, unde s-au construit noi anexe lo
cative, de încheierea reparaţiilor capitale la Paraclisul Mitropolitan "Sf. Ioan
Evanghelistul", precum şi reconstruirea zidului de împrejmuire a sediului
Mitropolitan şi a Paraclisului.
Cu purtarea de grijă directă a I. P. S. Mitropolit Petru al Basarabiei, toate parohiile
din cuprinsul Mitropoliei Basarabiei şi unele instituţii culturale nevoiaşe au primit can
tităţi importante de cărţi, îmbrăcăminte şi încălţăminte sub formă de ajutor umanitar.
După expunerea referatului în plen, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a
felicitat pe I. ,P. S. Mitropolit Petru şi pe preoţii Mitropoliei pentru eforturile
depuse în propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu şi în menţinerea legăturii cu
Biserica Mamă, în ciuda dificultăţilor existente .pe plan local.
In intervenţia Sa, I. P. S. Mitropolit Petru a arătat că Mitropolia Basarabiei îşi
desfaşoară activitatea în ilegalitate întrucât nici până acum nu a fost recunoscută
de către guvernul de la Chişinău, de aici născandu-se tot felul de greutăţi şi ex
primă mulţumiri pentru sprijinul financiar acordat Mitropoliei Basarabiei de către
Centrele Eparhiale din ţară şi pentru salarizarea clerului Mitropoliei, numărul per
sonalului bisericesc mărindu-se de la 4 la 71. O altă împlinire a fost obţinerea unui
teren lângă Chişinău, pe care ar dori să construiască o casă de oaspeţi şi unde să
funcţioneze o gospodărie agricolă.
în urma discuţiilor purtate, a lămuririlor date de I. P. S. Mitropolit Petru al
Basarabiei şi ia propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti, Sfântul Sinod
plenar hotărăşte:
*
- Ia act de activitatea misionar-pastorală desfăşurată de I. P S\ Mitropolit
Petru al Basarabiei în cursul anului 2000.
Temei nr. 248/2001 - Referat al 'Sectorului Comunităţii Externe în legătură
cu activitatea pastoral-misionar pe anul 2000 a I. P. S. Mitropolit Serafim al Mi
tropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Cetrală.în cursul anului 2000 ierarhul şi preoţii Mitropoliei Germaniei şi Europei
Centrale, sub păstorirea I. P. S. Mitropolit Serafim al Germaniei şi Europei Cen
trale tiu desfaşurat o impresionantă activitate pe linie pastoral-misionară, cât şi ad
ministrativă şi ecumenică.
Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania şi Europa Centrală, înfiinţată
la data de 10 ianuarie 1993, cuprindea la sfârşitul anului 2000 un număr de 36 de
parohii (18 - Germania, 3 - Austria, 1 - Luxemburg, 3 - Suedia, 1 - Danemarca),
iar păstorul ei canonic, I. P. S. Mitropolit Serafim, a reuşit să dea şi în cursul anu
lui 2000 impuls vieţii păstorie şi bisericeşti-administrative în scopul realizării de
plinei unităţi de credinţă şi de neam în rândul membrilor din parohii, precum şi
între unităţile bisericeşti pe care le păstoreşte.
în cadrul Mitropoliei pentru Germania şi Europa Centrală, I. P. S. Sa a vizitat
şi slujit la parohiile din Germania, participând*la manifestări cu caracter cultural şi
naţional, precum şi la diverse întruniri şi slujbe ecumenice sau interortodoxe. în
ceea ce priveşte activitatea *culturală, se precizează că, Mitropolia Ortodoxă

462

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Română pentru Germania şi Europa Centrală a continuat să editeze periodicul
Deisis şi buletinul oficial al Eparhiei intitulat Scrisoare Duhovnicească.
Activitatea V. S. Mitropolit Serafim s-a desfăşurat pe mai multe planuri, între
care: participări la sesiunile de lucru ale Sfântului Sinod Plenar, participări în Ro
mânia la diferite momente din viaţa Bisericii noastre, întruniri ale Adunării Epar
hiale, vizite canonice în parohii, hirotoniri şi instalări de preoţi, dezvoltarea rela
ţiilor culturale şi ecumenice.
Având că o permanentă preocupare dezvoltarea relaţiilor culturale şi ecumenice,
I. P. S. Mitropolit Serafim al Germaniei şi Europei Occidentale a avut mai multe
întâlniri şi discuţii cu personalităţi politice şi culturale şi cu grupuri reprezentând foruri
sau instituţii bisericeşti şi ecumenice, a participat la pelerinaje şi la rugăciuni ecu
menice.
în cadrul contactelor ecumenice, la 28 ianuarie 2000 I. P. S. Serafim l-a însoţit la
Bucureşti pe Eminenţa Sa, Episcopul de Hildesheim, preşedintele Conferinţei Catolice
episcopale din ţările Uniunii Europene pe lângă Comisia europeană de la Bruxelles.
în anul 1997, 1. P. S. Mitropolit Serafim a lansat iniţiativa cumpărării unei
biserici şi a unei clădiri în care să fie sediul Mitropoliei. încet, încet această ini
ţiativă prinde contur şi cu ajutorul lui Dumnezeu în mai puţin de patru ani, prin
generozitatea credincioşilor, precum şi cu ajutorul Patriarhiei Române şi al Bise
ricilor mari din Germania, s-a reuşit cumpărarea la Niirenberg a unei proprietăţi
de circa 1220 mp, constând din biserică, două clădiri şi o grădiniţă, la care urmează
să se facă reparaţii capitale şi care urmează să fie noul sediu al Mitropoliei, dorindu-se a ti, în acelaşi timp, un centru de spiritualitate şi cultură românească,
unde să se organizeze simpozioane, conferinţe, expoziţii etc.
în urma discuţiilor purtate, a precizărilor aduse de I. P. S Mitropolit Serafim şi
la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de activitatea misionar-pastorală desfăşurată de I. P. S. Mitropolit
Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa
Centrală în anul 2000.
-A p rec ia m progresele realizate de Mitropolie, inclusiv prin achiziţionarea
unui sediu episcopal la Niirenberg şi prin înfiinţarea de noi parohii.
Temei nr. 449/2001 - Referat al Sectorului Comunităţi Externe în legătură cu
activitatea paştoral-misionară a I. P. S. Arhiepiscop lo s if al Arhiepiscopiei Orto
doxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională pe anul 2000.
Itinerariul pastoral al I. P. S. Arhiepiscop losif pe anul 2000 a cuprins atât
întâlniri cu comunităţile ortodoxe române din cuprinsul Eparhiei, cât şi participări
ecumenice şi la alte reuniuni, din care se amintesc, printre altele: vizite şi acţiuni
pastorale în parohiile eparhiei; hirotoniri şi numiri de preoţi în parohii; întâlniri şi
relaţii interortodoxe; întâlniri şi relaţii ecumenice; demersuri pentru procurarea
unui sediu corespunzător al Arhiepiscopiei; perspectiva înfiinţării de noi parohii
la Rabat (Maroc), Pordenone, San Vito-Treviso, Genova şi Roma (Italia),
Lisabona (Portugalia), Barcelona, Alcalâ; şi Henares (Spania), Oxford (Anglia),
Berna şi Fribourg (Elveţia).
*
în legătură cu încercarea de reorganizare a parohiei de la Paris, darea de seamă
a I. P S. Arhiepiscop losif aminteşte că Asociaţia Românilor Democraţi din Franţa a
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trimis la data de 1 februarie o scrisoare Sfântului Sinod,prin care informează
despre starea de lucruri necanonică a bisericii, aflată la acel moment în afara
oricărei încadrări jurisdicţionale ierarhice şi despre demersurile Asociaţiei respec
tive pentru soluţionarea acestei situaţii cu totul anormale, pe cale juridică, prin
justiţia franceză, Sfântului Sinod adresându-i-se rugămintea de a acţiona oficial
pe lângă autorităţile franceze pentru ca Statul român, proprietarul de drept al lă
caşului de cult, să reintre în posesia lui.
In urma discuţiilor purtate a lămuririlor aduse de I. P. S. Arhiepiscop Iosif şi la
propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti, Sfanţul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de activitatea misionar-pastorală desfăşurată de I P. S. Io sif al
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa* Occidentală şi Meridio
nală pe anul 2000.
- Apreciază progresele înregistrate de Arhiepiscopie, demersurile pentru
dobândirea unei reşedinţe episcopale lângă Paris, precum şi stadiul
măsurilor luate pentru înfiinţarea de noi parohii.
Temei nr. 291/2001 - Referat al Sectorului Comunităţi Externe în legătură cu
activitatea pastoral-misionară pe anul 2000 a P. S. Episcop Sofronie al Episco
piei Ortodoxe Române din Ungaria.
în cursul anului 2000, Episcopia. Ortodoxă Română din Ungaria, sub păstorirea
P. S. Episcop Sofronie, aliat în cel de-al doilea an al slujirii şi demnităţii episcopale,.
au avut loc o serie de evenimente de mare însemnătate istorică între care: partici
parea la Adunarea Mondială Jubiliară pentru- Pace a Liderilor Religioşi şi
Spirituali ai lumii, la New-York, în perioada 27 august - 1 septembrie 2000; partici
parea la Conferinţa cu tema "Religia şi reconcilierea în Europa de Sud-Est", orga
nizată de Comitetul "Justitia et Pax" al Conferinţei Episcopilor Catolici din
Ungaria, participarea lafConferinţa "Pace şi Toleranţă în Balcani: rolul liderilor*
ivligioşi în promovarea dialogului înteireligios şi intercultural” (Budapesta, 27-28
iunie 2000), la care se adaugă strădania de zi cu zi şi purtarea de grijă pentru
împlinirea tuturor celorlalte lucrări ale Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.
P. S. Episcop Sofronie a săvârşit slujbe arhiereşti în Catedrala Episcopală din
Gyula, în parohiile din eparhie, a participat la hramuri şi sfinţiri de biserici, a
depus o activitate administrativă deosebită, a efectuat vizite canonice în cadrul
eparhiei şi a participat la 24 de întâlniri şi manifestări cu caracter cultural.
în urma discuţiilor purtate, a intervenţiei din plen a P. S. Episcop Sofronie şi la
propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- I a act de activitatea misionar-pastorală a P. S. Episcop Sofronie al Epis
copiei Ortodoxe Române din Ungaria pe anul 2000.
- Apreciază progresele pastorale şi administrativ bisericeşti realizate de
P. S. Episcop Sofronie în cursul anului 2000.
\
Temei nr 393/2001 - Referat al Sectorului Comunităţi Externe în legătură cu '
activitatea pastoral-misionară pe anul 2000 a P. S. Episcop Laurenţiu al Caran
sebeşului, Episcop Locum Tenens al Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia.
In calitate de Locum Tenens al Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia,
prima vizită canonică a P. S. Episcop Laurenţiu a fost efectuată de Praznicul
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Buneivestiri, la 25 martie 2000, săvârşind Sfânta Liturghie la Capela românească
din Pancevo, după care a avut o întâlnire cu membrii Consiliului Parohial, în ca
drul căreia a abordat probleme de ordin administrativ-bisericesc şi economic, cău
tând soluţii optime pentru aceasta. în ziua următoare, duminică, 26 martie, a liturghisit în parohia Satu Nou, rostind un cuvânt de învăţătură.
A doua vizită canonică P. S. Sa a facut-o în zilele de 18-19 iunie, 2000
poposind pentru început în parohia Voivodinţ. De Rusalii a oficiat Sfânta Litur
ghie în biserica din-Iablanca, răspunsurile corale fiind date de corul Facultăţii de
Teologie din Timişoara, condus de Pr. Prof. Dr. Nicolae Belean. în după-amiaza
aceleiaşi zile, a fost primit de către P. S. Hrisostom, Episcop sârb de Vârşeţ, cu
care a avut un dialog cordial pe probleme aparţinătoare celor două Biserici surori.
Ziua s-a încheiat cu o întâlnire de suflet la sediul Comunităţii Românilor din
Serbia (Vârşeţ), unde s-a întâlnit cu Domnii Ioan Cismaş, preşedintele Românilor
din Iugoslavia (C. R. I.), Aurel Bârlovan, vicepreşedinte şi P rof Aurel Uşurelu,
preşedintele Fundaţiei Culturale "Luceafărul".
O altă vizită canonică a avut loc în parohia Marcovăţ, determinată de rezol
varea unor probleme de natură administraţiv-bisericească.
încheierea unui Protocol de înfrăţire dintre oraşele Timişoara şi Vârşeţ, reali
zat de Dl. Conf. Univ. Dr. Gheorghe Ciuhandu,'primarul Timişoarei şi primarul
Vârşeţului a ocazionat o altă vizită canonică a P. S. Sale în Banatul iugoslav. La
Primăria din Vârşeţ au mai fost prezenţi prefectul jud. Timiş, consulul Iugoslaviei
la Timişoara, reprezentantul Ambasadei României la Belgrad şi membrii Consi
liului local. în cadrul discuţiilor s-a subliniat rolul comunităţii româneşti din
Voivodina ca element de legătură între cele două ţări.
Cu acet prilej a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii instituţiilor şi organiza
ţiilor româneşti din Banatul iugoslav, organizată de ASTRA, abordându-se necesi
tatea funcţionării unei Episcopii pentru românii din Iugoslhvia, mgându-i pe parti
cipanţi să sprijine acest demers care presupune obţinerea acordului Bisericii Orto
doxe Sârbe şi a Ministrului Cultelor.
: în zilele de 1 5 - 1 6 decembrie 20Q0, P S. Episcop Laurenţiu a fost prezent în
localitatea Pancevo unde, în ziua de 15 decembrie 2000 a condus lucrările de con
stituire a Adunării Eparhiale, care a ales Consiliul Eparhial, Consistoriul şi a con
firmat (şi reconfirmat) în funcţie Cancelaria Eparhială. Pe ordinea de zi a Adunării
Eparhiale a figurat aprobarea Statutului pentru organizare şi funcţionarea
Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia, dezbătut şi finalizat într-o fază ini
ţială într-o şedinţă cu toţi preoţii Episcopiei. Ulterior, Statutul a fost verificat şi
îndreptat de către o comisie de jurişti şi canonişti din cadrul Patriarhiei Române,
astfel încât, a acceptat unanim, aşa cum se prezintă în forma actuală, este pregătit
pentru a li analizat şi aprobat de către SfantulJSinod al Bisericii Ortodoxe Române.
în 16 decembrie 2000 P. S. Episcop Laurenţiu a participat la lucrările Ediţiei
a V-a a Simpozionului internaţional de la Novi Sad: "Banatul Iugoslav, trecut
istoric şi cultural'1. în cadrul lucrărilor în plen, P. S. Episcop Laurenţiu a vorbit
despre dubla semnificaţie a acestei manifestări culturale: ştiinţifică şi spirituală,
iar în cadrul celei de a IV-a secţiuni a Simpozionului a prezentat comunicarea:
"Rolul Bisericii Ortodoxe în păstrarea tradiţiilor strămoşeşti".
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în aceeaşi zi, P. S. Sa a avut o întâlnire cu Dl. Mile Mandic, vicepreşedintele
Voivodinei, care s-a arătat dispus să îl sprijine în vederea obţinerii drepturilor fi
reşti ale Episcopiei de Vârşeţ.
Ca urmare a discuţiilor purtate, a lămuririlor date verbal de R S. Episcop Laurenţiu şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe Bisericeşti, Sfântul Sjnod ple
nar hotărăşte:
- Ia act de activitatea misionar-pastorală a P. S. Episcop Laurenţiu al Ca
ransebeşului, Episcop locum tenens al Episcopiei Ortodoxe Române din
Iugoslavia pe anul 2000.
- Recomanda continuarea eforturilor în vederea înregistrării de către au
torităţile iugoslave a Vicaritului Ortodox Român ca Eparhie şi procedarea,
în consecinţă, la alegerea şi instalarea episcopului titular.
Temei nr. 295/2001 - Referat al Sectorului Comunităţi Externe în legătură cu
scrisoarea I. P. S. Arhiepiscop Nathaniel al Episcopiei Ortodoxe Române din America
privind aspecte legate de călătoria unor clerici şi monahi români în străinătate.
în scrisoare se face referire la faptul că în ultima vreme călătoresc în America
o serie de clerici şi monahi din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române care, fără să
aibă o scrisoare de recomandare din partea ierarhilor lor, solicită sprijin financiar
pentru diferite lucruri. Având în vedere că acest lucru se întâmplă nu numai cu cle
rici de origine română, această problemă s-a discutat şi în SCOBA (Conferinţa
Episcopilor Canonici Ortodocşi din America).
După cum este cunoscut, sfintele canoane ale Bisericii Ortodoxe Universale
prevăd: ''clericii străini şi necunoscuţi, nicidecum să nu funcţioneze în altă cetate,
fară epistole de recomandare de la episcopul lor propriu" (can. 13, IV ecumenic).
Având în vedere perspectiva destul de apropiată a ridicării obligativităţii vi
zelor pentru cetăţenii români ce călătoresc în Europa Occidentală şi luând act de
sesizările venite din partea unor funcţionari din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe al României pe aceeaşi temă;
Ţinând cont de corespondenţa avută în anul 1999 cu Biserica Ortodoxă a
Greciei când, în urma sesizării Prea Fericitului Hristodulos în legătură cu colec
tele făcute în Grecia de clerici şi monahi aparţinând diferitelor Biserici Ortodoxe,
Sfântul Sinod al Bisericii noastre, în şedinţa din iunie 1999, a hotărât că: "fiecare
ierarh al Bisericii noastre este rugat să nu acorde binecuvântarea pentru colectă,
decât numai după primirea acordului Bisericii Greciei
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe
Bisericeşti, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- în perspectiva plecării în străinătate pentru perioade mai scurte sau mai
lungi, orice cleric sau monah este obligat să aibă binecuvântarea chiriarhului locului, cu specificaţia duratei şederii în străinătate, scopul deplasării
şi, eventual, dacă are permisiunea de a face colecte în ţara respectivă.
- In cazul în care un cleric sau monah merge în străinătate cu scopul
declarat de a colecta fonduri pentru construcţia, repararea, restaurarea lo
caşurilor de cult etc., aceştia sunt obligaţi să prezinte la Sectorul de Relaţii
Externe Bisericeşti al Patriarhiei Române binecuvântarea chiriarhului, pe
baza căreia se va fa ce o înştiinţare oficială către Bisericile din ţările
3 0 - B. O. R. 1-6/2001
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respective, cu menţiunea că respectiva persoană are binecuvântarea
Patriarhiei Române pentru activităţile pe care le va desfăşură acolo, dar îi
este Merzisă rămânerea în ţara respectivă, la încheierea perioadei de şedere.
- Pentru a nu mai exista sesizări ale autorităţilor bisericeşti din diferite părţi
ale lumii în legătură cu statutuhcanonic incert al unor clerici plecaţi din
România, precum şi pentru a sprijini clericii canonici în a-şi exercita slujirea
preoţească pe perioada şederii în străinătate, Sectorul de Relaţii Externe
Bisericeşti al Patriarhiei Române va emite, pe baza recomandării chiriarhului locului, un act din care să reiasă scopul vizitei, durata acesteia şi faptul că
clericul are, preoţie lucrătoare, nefiind sub incidenţa unor sancţiuni canonice.
- Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine sancţiuni canonice
care pot merge până la suspendare şi caterisire.
Temei nr. 902/2001 - Referat al Sectorului-Comunităţi Externe în legătură cu
salarizarea personalului bisericesc de la comunităţile ortodoxe române din străinătate.
începând cu luna octombrie 2000, au intrat în vigoare prevederile Ordonanţei
de Urgenţă nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999,
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului şi ale Ordonanţei de Urgenţă
nr. 72/2000 prin care s-a obţinut majorarea numărului personalului clerical şi ne
clerical din străinătate care să beneficieze de sprijinul statului la salarizare;
Constatând că ş i ‘în forma modificată numărul de posturi şi sumele alocate
sunt insufieciente pentru deservirea corespunzătoare a aşezămintelor Bisericii
Ortodoxe Române din străinătate;
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe
Bisericeşti, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Având în vedere ca suma de 52.000 USD alocată pentru sprijinirea la sa
larizare a personalului clerical al Bisericii noastre din străinătate este
insuficientă, să se intervină la autorităţile statului român pentru suplimen
tarea acestei sume.
- întrucât numărul posturilor de îngrijitori şi cântăreţi este insuficient, se
va interveni la autorităţile competente ale statului român, pentru suplimen
tarea celor 20 de posturi existente.
Temei nr. 896/2001 - Participarea I. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi
Bucovinei la Comitetul ecumenic CCEE/CBE (Porto, Portugalia, 2 6 - 2 9 ianua
rie 2001).
Din referat rezultă că acest Comitet ecumenic mixt a l ' Consiliului
Conferinţelor Episcopale Catolice Europene (CCEE) şi al Conferinţei Bisericilor
Europene (CBE) este compus din reprezentanţi ai Conferinţelor episcopale cato
lice şi ai Conferinţei Bisericilor Europene (ortodocşi, anglicani, protestanţi). Bise
ricile Ortodoxe au fost reprezentate de către I. R S. Mitropolit Ieremia al Franţei,
preşedintele CBE şi de I. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei.
Principalele teme ale întâlnirii de la Porto au vizat: activităţile ecumenice ale
celor două organizaţii, CCEE şi CBE; finalizarea textului documentului Vaticanului
numit Charta Oecumenica; viitoarea reuniune ecumenică de la Strasbourg (17 22 aprilie 2001); documentul roman Dominus Jesus; violenţa împotriva femeilor
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şi comerţul cu femei în Europa; islamul în Europa; viitoare activităţi comune ale
CCEE şi CBE.
S-a hotărât că documentul Charta O ecumenica va fi primit la viitoarea reuni
une ecumenică de la Strasbourg (aprilie 2001) şi trimis apoi Bisericilor Europei
pentru a fi adaptat contextului şi pus în practica vieţii Bisericilor. Documentul nu este
unul de ordin dogmatic sau canonic, ci reprezintă un îndemn la cooperare adresat *
Bisericilor Europei.
în drum spre Portugalia, I. P.S Mitropolit Daniel a participat în Italia, la Terni,
la rugăciunea pentru unitatea creştină, la invitaţia P. S. Episcop Vincenzo Paglia.
Cu acest prilej, P. S Episcop Vincenzo Paglia a oferit, la solicitarea I. P.S Mitro
polit Daniel; o biserică (Sf. Alois) spre folosinţă pentru cele circa 130 de familii
de români ortodocşi din oraşul Terni şi împrejurimi, gest ecumenic frăţesc apre
ciat de către românii ortodocşi din Terni.
Concluzia referatului este că întrunirea Comitetului ecumenic mixt al
Consiliului Conferinţelor Episcopale (Catolice) Europene (CCEE) şi al Conferinţei
Bisericilor Europene (CBE) de la Porto a scos în evidenţă nevoia de cooperare
între Bisericile Europei, în domeniul misionar, filantropic şi social, într-un context
din ce în ce mai confruntat cu.problemele de ordin economic, moral şi spiritual.
Luând cuvântul, I. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei prezintă
celor de faţă câteva detalii legate de contextul în care Mons. Vincezo Paglia a oferit
comunităţii românilor de la Terni o biserică.
în urma discuţiilor purtate şi la propunerea Comisiei Relaţiilor Externe
Bisericeşti, Sfântul Sinod plenar hotărăşte:
- Ia act de participarea 1. P. S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei
la întrunirea Comitetului Ecumenic Mixt. al Consiliului Conferinţelor Epis- ■
copaie Catolice Europene (CCEE) şi al Conferinţei Bisericilor Europene
(CBE!) desfăşurată la Porto (Portugalia, 26 - 29 ianuarie 2001).
JO I, 22 FEB RU A RIE 2001
După-amiaza, la orele 16,00, cu participarea tuturor ierarhilor prezenţi şi în
zilele anterioare, se reiau lucrările Sfântului Sinod în plen sub preşedinţia Prea Fe
ricitului Părinte Patriarh Teoctist.
Luând cuvântul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte arată că lucrările
Sfântului Sinod continuă cu examinarea unor problem e actuale ale A rhiepisco
piei O rtodoxe Rom âne în A m erica şi C anada, pentru care, la această şedinţă de
lucru sunt prezenţi şi I. P. S. Arhiepiscop Victorin, însoţit de Cuv. Arhim. Mitrofor
Vasile Vasilache, precum şi de Pr. Nicolas Apostola şi Pr. Ion Gherman, membrii
Comisiei împuternicită de Congresul Arhiepiscopiei.
Prea Fericitul Părinte Preşedinte Teoctist informează pe membrii Sfântului
Sinod că în afara discuţiilor personale purtate cu I. P. S. Arhiepiscop Victorin de
la sosirea sa la Bucureşti, au avut loc şi trei consfătuiri ale Sinodului Permanent
în zilele de 19 şi 20 februarie a. c. la care a participat atât I. P. S. Arhiepiscop
Victorin cât şi Cuv. Arhim. Mitrofor Vasile Vasilache, Pr. Nicolas Apostola şi Pr.
Ion Gherman, delegaţi de Congres. La şedinţele Sinodului Permanent a participat,
de asemenea, I. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, ca unul care a activat
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vreme îndelungată în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada,
în calitate de colaborator apropiat al I. P. S. Arhiepiscop Victorin şi care cunoaşte
foarte bine situaţia Arhiepiscopiei, problemele acesteia şi pe preoţii din eparhie.
Prea Fericitul Părinte Teoctist reaminteşte membrilor Sfântului Sinod că I. P. •
S. Arhiepiscop Victorin nu a participat la şedinţa Sfântului Sinod din luna
octombrie 2000, la care a fost invitat, împreună cu preoţii membri ai Comisiei
împuternicită de Congres, şi la care preoţii respectivi au fost prezenţi, şedinţă care
s-a încheiat cu hotărârea nr. 5174/2000 prin care s-a recomandat I. P. S. Arhie
piscop Victorin de a adresa Sfântului Sinod cerere de retragere din scaunul
arhiepiscopal până la încheierea anului 2000. I. P S. Arhiepiscop Victorin nu a
dat urmare acestei hotărâri şi nici nu a răspuns în scris până acum, dar se află
astăzi participant la şedinţa Sfântului Sinod începută la 19 februarie a.c.
Această recomandare a Sfântului Sinod de retragere din scaun a fost determi
nată de îngrijorarea şi responsabilitatea ce îi revin canonic şi statuar faţă de vii
torul Arhiepiscopiei, faţă de criza de conducere cu care se confruntă Arhiepis
copia, de lipsa de legături a Chriarhului cu Consiliul Eparhial, de lipsa unei can
celarii eparhiale şi de necesitatea redresării şi normalizării activităţii administra
tive a acesteia. In grija şi hotărârea sa, Sfântul Sinod a subliniat că îi păstrează I.
P. S. Arhiepiscop Victorin titlul onorific de Arhiepiscop, demnitatea arhi-episcopală şi cinstirea care i se cuvin ca arhiereu în retragere, asigurându-i în ţară, stabi
lirea la mănăstirea Putna sau orice altă mănăstire, cu asigurarea condiţiilor de
locuinţă, întreţinere, personal de serviciu şi a pensiei din partea Bisericii.
în convorbirile din cadrul Sinodului Permanent, I. P. S. Arhiepiscop Victorin a
fost consiliat de I. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, ca vechi şi apropiat Cola
borator, de I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului, ca cel care l-a instalat în funcţie
în calitate de delegat al Sfântului Sinod şi care l-a vizitat în mai multe rânduri, de I.
P. S. Mitropolit Antonie al Ardealului şi de I. P S. Mitropolit Serafim al Germaniei
şi Europei Centrale, ca unul care activează pentru românii de peste hotare întocmai
ga şi I. P S. Arhiepiscop Victorin, fiecare adresându-i îndemnuri de a accepta hotă
rârea Sfântului Sinod, faţă de care I. P. S. Arhiepiscop Victorin a cerut amânarea
punerii în aplicare până la întrunirea Congresului Arhiepiscopiei din luna iulie 2001.
în cadrul Sinodului Permanent s-au explicat I. P. S. Arhiepiscop Victorin
motivele stringente pentru care nu se mai poate acofda o amânare faţa de hotărârea
Sfântului Sinod amintită, în final, I. P. S. Arhiepiscop Victorin declarând că "se va
supune hotărârii Sfântului Sinod" şi aducând mulţumiri pentru asigurarea locului
de retragere la Mănăstirea Putna, de care se simte legat încă din tinereţe.
întrucât referatul încocmit de Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină
în legătură cu problemele Arhiepiscopiei Române în America şi Canada sinteti
zează şi recapitulează constatările şi concluziile la care a ajuns Sinodul Permanent,
Prea Fericitul Părinte Preşedinte adresează P. S. Episcop Calinic al Argeşului şi
Muscelului, raportorul acestei Comisii, invitaţia de a prezenta referatul în cauză:
Temei nr. 605/2001 - Referatul Ca'ncelariei S f Sinod în legătură cu unele
probleme ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Române-în America şh Canada.
Din referatul respectiv ca şi din înseşi relatările I. P. S. Arhiepiscop Victorin
făcute în şedinţa Sfântului Sinod din 29 octombrie 1999, reiese că în ultimii ani
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se resimt tot mai acut necesitatea revigorării şi consolidării vieţii şi activităţii bise
riceşti în cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în Ajuerica şi Canada,
. printr-o mai bună organizare administrativă a Eparhiei, în contextul existenţei
concomitente a două jurisdicţii ortodoxe române pe continentul american.
Cu acel prilej, I. P. S. Arhiepiscop Victorin a subliniat că parohiile, clerul şi
credincioşii ortodocşi români din America şi Canada doresc ca înalt Prea Sfinţia
Sa să aibă colaboratori unul sau doi Episcopi-Vicari, care să-l sprijine în lucrarea
misionară arhierească în teritoriul canonic foarte întins al Eparhiei, cu parohii în
Statele Unite ale Americii, Canada, America de Sud şi aria Pacificului.
Deteriorarea continuă a relaţiilor dintre Chiriarhul Arhiepiscopiei şi colabo
ratorii din administraţia eparhială, lipsa unei cancelarii eparhiale eficiente, lipsa
unui Episcop-Vicar care să-l sprijine pe înalt Prea Sfinţia Sa în lucrarea pastoralmisionară de teren, au determinat Congresul Arhiepiscopiei întrunit la 30 iunie 2 iulie 2000 să ia hotărârea constituirii unei\Comisii speciale, împuternicită ca,
sub preşedinţia I. P S. Arhiepiscop Victorin să participe la şedinţa Sfântului Sinod
care va discuta şi soluţiona problema Episcopului-Vicar sau a Episcopilor-Vicari,
precum şi a problemelor care privesc viitorul Arhiepiscopiei.
La 4 octombrie 2000, Sfântul Sinod a constatat cu regret că I. P. S. Arhiepis
cop Victorin nu a participat la şedinţa sinodală alături de membrii Comisiei spe
ciale împuternicită de Congres, Sfântul Sinod neputând soluţiona, în lipsa
Chiriarhului Arhiepiscopiei, problema Episcopului-Vicar, formându-şi convinge
rea că fenomenul de criză prin care trece Arhiepiscopia s-a accentuat şi că, în
această situaţie, este necesar să reflecteze mai degrabă la asigurarea succesiunii la 4
conducerea Arhiepiscopiei, decât la aceea a unui Episcop-Vicar.
Ca urmare, Sfântul Sinod, cu toată consideraţia pentru frumoasa, rodnica şi
îndelungata arhipăstorire a I. P. S. Arhiepiscop Victorin dc până la această dată,
având în vedere responsabilitatea de ordin ca,nonic care-i. revine, potrivit legiuiri
lor bisericeşti, pentru bunăstarea şi viitorul Arhiepiscopiei, faţă de necesitatea
redresării activităţii administraţiei eparhiale, faţă de criza de conducere cu care se
confruntă Arhiepiscopia, faţă de necesitatea creării condiţiilor care să asigure con
tinuarea şi normalizarea activităţii Arhiepiscopiei, existenţa şi identitatea sa în
cadrul Ortodoxiei din America, precum şi condiţiilor pentru alegerea succesoru
lui la conducerea Arhiepiscopiei;
în acord cu învăţătura Sfintei noastre Biserici şi cu Sfintele Canoane pe care se
întemeiază Statutul şi Legiuirile noastre bisericeşti, Sfântul Sinod, în şedinţa din
4 octombrie 2000, a hotărât următoarele în unanimitatea membrilor săi:
- Recomandă înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Victorin al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada ca, până la sfârşitul anului 2000,
să adreseze Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cerere de retra
gere din scaun.
- Asigură înalt. Prea Sfinţitului Arhiepiscop Victorin păstrarea titlului ono
rific de Arhiepiscop şi demnitatea arhiepiscopală de care se va bucura ca
arhiereu în rândurile membrilor Sfântului Sinod aflaţi în retragere.
- Asigură înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Victorin stabilirea la Mâinăs\ tirea de metanie Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor sau '
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la orice mănăstire din ţară pe care şi-o va alege, în care i se vor crea, de
asemenea, toate condiţiile Arhiereilor pensionari din ţară, potrivit rangu
lui şi demnităţii lor (locuinţă, întreţinere, personal de serviciu şi pensie din
partea Bisericii).
La această hotărâre cu nr. 5174 din 4 octombrie 2000, comunicată I. P. S. Vic
torin la 25 octombrie 2000, înalt Prea Sfinţia Sa nu a dat urmare.
înalt Prea Sfinţia Sa, prin scrisoarea din 6 februarie 2001, primită la Patriar
hia Română în 14 februarie a. c. şi-a anunţat venirea la şedinţa Sfântului Sinod din
10 februarie 2001 însoţit de Cuv. Arhimandrit Mitrofor Vasile Vasilache, ceea ce
s-a şi întâmplat.
La această şedinţă au fost prezenţi şi Pr. Nicholas Apostola şi Pr. Ion Gherman, membrii ai Comisiei speciale din partea Congresului.
în zilele de 19 şi 20 februarie 2001 au avut loc trei întruniri de lucru ale Sinodului
Permanent cu participarea I. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului şi în prezenţa I.
P. S. Arhiepiscop Victorin, pentru examinarea problemelor actuale ale Arhiepiscopiei.
în prima şedinţă a Sinodului Permanent, I. R S. Arhiepiscop Victorin a pre
zentat un memoriu datat la 14 februarie a. c. în care a arătat de ce nu a dat răspuns
la hotărârea Sfântului Sinod din octombrie referitoare la retragerea din scaun şi a
afirmat următoarele: "Am întârziat cu răspunsul la scrisoarea Sfântului Sinod,
nădăjduind că veţi binevoi a amâna îndeplinirea hotărârilor Sfântului Sinod cel
puţin până la data Congresului Anual din iulie 2001 al Sfintei noastre Arhiepis
copii, care va lua act de statutul meu de Arhiepiscop Onorific şi va proceda la
alegerea unui nou Arhiepiscop, cu aprobarea Sfântului Sinod şi cu îndeplinirea
tuturor formalităţilor canonice şi statutare", înscrise în Statutul Arhiepiscopiei şi
în Decretul de Autonomie al acesteia.
în convorbirile purtate, Sinodul Permanent a adus la cunoştinţa I. P. S. Arhiepis
cop Victorin că, potrivit art. 7 din Statutul Arhiepiscopiei, înalt Prea Sfinţia Sa este
membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi că hotărârile Sfântului
Sinod sunt obligatorii pentru toţi membrii săi (art. 8 din Statutul pentru organizarea
şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române), inclusiv pentru înalt Prea Sfinţia Sa.
în cadrul celor trei runde de discuţii din cadrul Sinodului Permanent, I. P. S.
Arhiepiscop Victorin a înţeles care sunt urmările hotărârii Sfântului Sinod nr.
5174/4 octombrie 2000 referitoare la retragerea sa din scaunul de Arhiepiscop şi
a declarat: "Mă voi supune întru totul hotărârii Sfântului Sinod",
Sinodul Permanent a precizat că este absolut necesară menţinerea acestei ho
tărâri a Sfântului Sinod, întrucât se constată că actuala criză în conducerea Arhie
piscopiei, inexistenţa unei cancelarii eparhiale funcţionale şi lipsa de relaţii cu
clerul Eparhiei sunt tot mai păgubitoare şi nu pot fi remediate decât prin crearea şi
asigurarea condiţiilor pentru alegerea unui nou Arhiepiscop, în cel mai scurt timp
posibil, prin retragerea la pensie a I. P. S. Arhiepiscop Victorin şi prin declararea
ca vacant a scaunului arhiepiscopal.
Aceste constatări au fost relevate de Sinodul Permanent şi în discuţiile cu
Prea Cuv. Arhimandrit Mitrofor Vasile Vasilache şi cu reprezentanţii preoţilor care
fac parte din Comisia specială stabilită de Congres.
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în încheierea discuţiilor, Sinodul Permanent a liiat act că prin memoriul din
6 februarie 2 0 0 1 ,1. P. S. Arhiepiscop Victorin a înţeles că prin aplicarea hotărârii
Sfântului Sinod din 4 octombrie 2000, nu va mai fi'Arhiepiscop titular ci, onorific,
cu cinstirea şi rangul ierarhic ce i se cuvin, situaţie de care Congresul va lua cu
noştinţă şi a interpretat acest memoriu ca pe o acceptare scrisă din partea I. P. ÎS.
Arhiepiscop Victorin.
Având în vedere că declaraţia I. P. S. Arhiepiscop Victorin, prin care conside
ră că oferta făcută de Sfântul Sinod de a se putea stabili în ţară la Mănăstirea Putna
este "ca o minune dumnezeiască", pentru care mulţumeşte Sfântului Sinod;
Ţinând seama de toate acestea şi, ca urmare a discuţiilor purtate, Sinodul Per
manent prezintă Sfântului Sinod Plenar următoarele propuneri:
- Se aprobă punerea în aplicare a hotărârii^ Sfântului Sinod nr. 5174/4
octombrie 2000, privind retragerea din scaun a înalt Prea Sfinţitului Arhiepis
cop Victorin, începând cu data prezentei şedinţe sinodale (22 februarie 2001).
• - Pe aceeaşi dată, să declare vacant scaunul de Arhiepiscop al Arhiepisco
piei Ortodoxe Române în America şi Canada.
- Potrivit discuţiilor purtate în Sinodul Permanent şi a propunerilor şi opţi
unilor exprimate de membrii Comisiei speciale, Sfântul Sinod să încredinţeze
înalt. Prea Sfinţitului Mitropolit Teofan al Olteniei, mandatul de Arhiepiscop
Locţiitor al Scaunului de Arhiepiscop începând cu 22 februarie 2001.
- Potrivit prevederilor statutare ale Statutului Arhiepiscopiei (art. 130,
146, 147, 171, etc.), Locţiitor de Arhiepiscop împreună cu Consiliul
Eparhial să fie împuterniciţi a declanşa procedura statutară de urmat pentru
alegerea noului Arhiepiscop.
Prea Fericitul Părinte Preşedinte supune discuţiilor Plenului Sfântului Sinod
referatul şi propunerile Comisiei Canonică, juridică şi pentru disciplină şi invită
apoi pe membrii Sfântului Sinod să ia cuvântul.
La discuţiile care au urmat, membrii Sfântului Sinod au purtat un dialog
frăţesc cu 1. P. S. Arhiepiscop Victorin, intervenind şi luând cuvântul în următoarea
ordine: P S. Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului, P. S. Episcop-Vicar
Gherasim Putneanul, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, I. P. S. Arhiepiscop
Victorin, I. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, I. P. S. Arhiepiscop Andrei al
Alba Iuliei, P. S. Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului, P. S. Episcop
Epifanie al Buzăului, P S. Arhiereu-Vicar Petroniu Sălajanul.
In cadrul discuţiilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte a invitat să-şi
expună punctele de vedere pe Prea Cuv. Arhim. Mitrofor Vasile Vasilache şi pe
P. C. Pr. Nicolas Apostola sosiţi din America cu acest prilej.
Dialogul frăţesc al membrilor Sfântului Sinod cu I. P S. Arhiepiscop Victorin
a continuat apoi cu participarea: P. S. Episcop Gherasim al Râmnicului, P. S.
Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului, I. P. S. Mitropolit Daniel al
Moldovei şi Bucovinei şi I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului.
Spre finalul discuţiilor, I. P S. Arhiepiscop Victorin declară că: "Mă supun
întru totul voii Sfântului Sinod".
Prea Fericitul Părinte Patriarh considerând încheiate luările de cuvânt din
partea membrilor Sfânţului Sinod, ale I. P S. Arhiepiscop Victorin şi ale însoţito
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rilor săi (Arhim. Mitrofor Vasile Vasilache şi Pr. Nicolas Apostola) supune la vot con
statările şi concluziile Sinodului Permanent precum şi propunerile Comisiei Canonică,
juridică şi pentru disciplină, formulate pe baza acestora şi a discuţiilor ce s-âu purtat.
Membrii Sfântului Sinod îşi exprimă, în unanimitate, acordul cu concluziile
Sinodului Permanent şi ale Comisiei Canonică, juridică şi pentru disciplină.
în urma amplelor discuţii care s-au purtat în prezenta şedinţă sinodală, a con
statărilor, concluziilor şi propunerilor Sinodului Permanent din zilele de 19 şi 20
februarie 2001, precum şi a precizărilor care s-au făcut cu participarea la discuţii a
membrilor Sfântului Sinod, a I. P. S. Arhiepiscop Victorin, a Prea Cuv. Arhim.
Mitrofor Vasile Vasilache şi PP. CC. Pr. Nicholas Apostola şi Pr. Ion Gherman,
reprezentanţii Comisiei speciale împuternicită de Congresul Arhiepiscopiei, în le
gătură cu problemele Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada;
■ Jinând seama de votul exprimat de membrii Sfântului Sinod;
însuşindu-şi constatările şi concluziile Sinodului* Permanent confirmate în
desfăşurarea discuţiilor purtate în plen şi la propunerea Comsiei Canonică, juri
dică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
- îşi menţine hotărârea nr 5174 din 4 octombrie 2000 şi aprobă retragerea
din scaunul de Arhiepiscop a I P. S. Arhiepiscop Victorin al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada cu data prezentei şedinţe sinodale
(22 februarie 2001).
- Asigură I. P. S. Arhiepiscop Victorin păstrarea titlului de Arhiepiscop şi
demnitatea arhiepiscopală de care se va bucura ca arhiereu în rândurile
membrilor Sfântului Sinod aflaţi în retragere.
- Asigură I. P. S. Arhiepiscop Victorin stabilirea la Mănăstirea Putna din
cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor sau la orice mănăstire din ţară
pe care şi-o va alege, în care i se vor crea, de asemenea, toate condiţiile
Arhiereilor pensionari din ţară, potrivit rangului şi demnităţii lor (locuinţă,
întreţinere, personal de serviciu şi pensie din partea Bisericii).
- Pe aceeaşi dată (22 februarie 2001) declară vacant scaunul de
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada.
- Potrivit discuţiilor purtate în Sinodul Permanent şi a propunerilor şi
opţiunilor exprimate de membrii Comisiei speciale, Sfântul Sinod
încredinţează I P. S. M itropolit Teofan al Olteniei mandatul de
Arhiepiscop-Locţiitor al scaunului de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române în America şi Canada începând cu 22 februarie 2001.
- Potrivit prevederilor statutare ale Statutului Arhiepiscopiei (ari 130,
146, 147, 171 etc.), ' Locţiitorul de Arhiepiscop împreună cu Consiliul
Eparhial sunt împuterniciţi a declanşa procedura statutară pentru alegerea
noului Arhiepiscop.
Temei nr. 204/2001 - Procesul-Verbal al Colegiului Electoral Bisericesc din
21 februarie 2001 privind rezultatul alegerii pentru ocuparea scaunului vacant de
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului.
Din Procesul-Verbal respectiv reiese că după aprobarea retragerii la pensie, a
I. P. S. Arhiepiscop Lucian al Tomisului şi după vacantarea scaunului arhiepisco
pal cu data de 1 noiembrie 2000, potrivit prevederilor art. 129, al. 3 din Statutul
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pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod în
şedinţa sa de lucru din 4 octombrie 2000, în conformitate cu votul secret exprimat a
propus drept candidaţi pentru alegerea de Arhiepiscop al Tomisului pe PP. SS.
Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului şi pe Dr. Teodosie Snagovenul,
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Potrivit prevederilor art. 129, al. 4 din Statut, cu adresa Cancelariei Sf. Sinod
nr. 204/2000, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist a emis convocarea membri
lor Colegiului Electoral Bisericesc pentru ziua de miercuri, 21 februarie 2001, la
Palatul Patriarhiei din Bucureşti, comunicând confidenţial acestora, numele celor
doi candidaţi însoţite de curriculum vitae.
Procedând la examinarea şi cercetarea canonică a alegerii, potrivit art. 130,
al. 11 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române,
Comisia Canonică juridică şi pentru disciplină constată următoarele:
- Lucrările Colegiului Electoral Bisericesc s-au desfăşurat cu respectarea
prevederilor canonice, statuare şi regulamentare bisericeşti.
- în urma votării şi a despuierii scrutinului, din totalul celor 128 de membri
prezenţi ai Colegiului Electoral Bisericesc, voturile au fost exprimate după cum
urmează: P. S. Dr. Teodosie Snagoveanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucu
reştilor - 81 voturi; P. S. Glaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului - 45
voturi; P. S. Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei - 1 vot; P. S. Episcop-Vicar Pa
triarhal Vincenţiu Ploieşteanul - 1 vot. Total voturi exprimate: 128.
- în urma rezultatului votării, în temeiul prevederilor art. 130, al. 9 din Statut,
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, Preşedintele Colegiului Electoral Biseri
cesc a proclamat ales ca Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului pe P. S. Dr.
Teodosie Snagoveanul Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor
Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină, temeiul prevederilor art. 131,
al. 1 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, a
procedat la examinarea canonică şi a constatat că lucrările Colegiului Electoral
Bisericesc s-au desfăşurat cu respectarea prevederilor legale şi canonice.
Ca urmare, la propunerea Comisiei Canonică, juridică şi pentru disciplină,
Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act că alegerea Prea Sfinţitului Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor! Dr. Teodosie Snagoveanul ca Arhiepiscop al Tomisului s-a să
vârşit cu repsectarea dispoziţiilor art. 129 şi 130 din Statutul pentru orga
nizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Rom âne.
- Validează şi aprobă alegerea făcută de Colegiul Electoral Bisericesc în
ziua de 21 februarie 2001 în persoana P. S. Episcop- Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor, Dr. Teodosie Snagoveanul ca Arhiepiscop al Tomisului.
- Adresează Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist rugămintea de a
face cuvenitele demersuri către autorităţile de stat competente şi de a lua
măsurile canonice şi statutare pentru emiterea Gramatei Patriarhale în ve
derea înscăunării şi instalării P. S. Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucu
reştilor Dr. Teodosie Snagoveanul în scaunul de Arhiepiscop al Tomisului,
potrivit datinilor Bisericii Ortodoxe Române.
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Temei nr. 818/2001 - Adresa Ministerului Culturii şi Cultelor - Secretariatul
de Stat pentru Culte nr. 1363/2001 prin care se solicită observaţiile Patriarhiei
Române la proiectul Legii privind regimul general al cultelor religioase.
Din adresa respectivă reiese că la 13 septembrie 1999, Guvernul României a
emis Hotărârea nr. E/314, privind înaintarea la Camera Deputaţilor, în vederea
adoptării în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind regimul general al
cultelor religioase. Ulterior, prin adresa nr,,34/17 fenruarie 2000, Camera Depu
taţilor a restituit Guvernului proiectul respectivei Legi, la solicitarea acestuia.
Dat fiind faptul că, actualul Guvern are prevăzut în Programul de guvernare
adoptarea acestei Legi în anul 2001, Secretariatul de Stat pentru Culte a solicitat
Patriarhiei Române ca până la data de 15 martie 2001, să transmită eventualele
sale observaţii la proiectul de lege adoptat de Guvern la 13 septembrie 1999, pe
care îl trimite Patriarhiei Române.
în urma lecturării în plenul Sfântului Sinod a textului proiectului de Lege pri
vind regimul general al cultelor religioase, articol cu articol, şi a notării observa
ţiilor care s-au făcut, Sfântul Sinod hotărăşte:
• - Se vor transmite Ministerului Culturii şi Cultelor următoarele observaţii
la proiectul de Lege privind regimul general al cultelor religioase:
Sub aspectul fondului:
- La art. 15, se propune eliminarea a l 5: "Parohiile şi unităţile de cult si
milare acestora po t dobândi personalitate juridică dacă au ca membri cel
puţin 5% din populaţia aparţinând primăriei localităţii respective"; La art.
24, al. 2, p t.l par. 2 se propune reformularea în: "Episcopia Ortodoxă
Sârbă "; La art. 34, s& propune completarea astfel: "Cultele religioase pot
înfiinţa instituţii de caritate şi asistenţă socială: case de copii, centre de
plasament, cămine de bătrâni, cantine şi alte aşezăminte de caritate"; La
art. 43, al. 1 se propune completarea astfel: "Personalul didactic din uni
tăţile de învăţământ ale cultelor religioase integrante în învăţământul de
stat se numeşte şi se menţine de către Ministerul..."; La art. 72 se propune
completarea astfel: ”Prin unităţi de cult centrale şi locale, în sensul prezen
tei legi, se înţeleg: patriarhia, mitropolia:..".
Sub aspect gramatical:
- La art. 10, se corectează: "... legii"; La art. 13 se corectează: ”... legii";
La art. 25, se corectează adăugând: "... cult religios şi al aprobării..."; La
art.. 62, se corectează: ”... România, vor respecta...".
Privind corelarea denumirii unor instituţiide stat:
- Acolo unde era menţionat Secretariatul de Stat pentru Culte se propune
înscrierea denumirii actuale, Ministerul Culturii şi Cultelor - Secretariatul
de Stat pentru Culte: art. 15, a l 4; 22; 23, a l 1 şi 3; 24, al. 1; 26,' al. 2; 27,
al. 1; 28; 42, al. 1; 45; 46; 56; 62, al: 2; 63; 64; 65. al. 1 şi 3; 69, al. L
-A c o lo unde era menţionat Ministerul Educaţiei Naţionale se propune în
scrierea denumirii actuale Ministerul Educaţiei şi Cercetării: art. 42, al. 1
şi 43, al. I.
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Temei nr. 941/2001 - Propunerea I. P S. Mitropolit Nicolae al Banatului pentru
alegerea Prea Cuviosului Protos. Dr. Daniil Nacu Stoenescu în cel de al doilea
post de Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.
Având în vedere că plenul Sfântului Sinod în şedinţa din 19 februarie 2001,
după examinarea anumitor aspecte privind organizarea Episcopiei Ortodoxe
Române din Iugoslavia, prin hotărârea nr. 6146/2000 a aprobat înfiinţarea celui de
al doilea post de Episcop-Vicar la Arhiepiscopia Timişoarei, care să aibă ca atribuţii
administrarea Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia, I. R S. Mitropolit Nico
lae al Banatului a propus alegerea în acest post a Prea Cuviosului Protos. Dr. Daniil
Nacu Stoenescu, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Arad.
Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină procedând la examinarea cano
nică a Prea Cuv. Protos. Daniil Nacu Stoenescu a constatat că întruneşte condiţiile
de studii şi canonice prevăzute de art. 104'şi 129 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române spre a fi ridicat la treapta arhieriei.
Ca urmare Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină a propus plenului
Sfântului Sinod ca potrivit prevederilor art. 104 şi 129 din Statut şi cu derogare de laprevederile hotărârii Sfântului Sinod nr. 5074/2000 privind alegerea EpiscopilorVicari şi Arhiereilor-Vicari, să aprobe alegerea Prea Cuv. Protos. Daniil Nacu
Stoenescu în cel de al doilea post de Episcop-Vicar de la Arhiepiscopia Timişoarei
urmând ca, în prealabil, potrivit art. 82 din Statut să i se .acorde rangul de Arhimandrit.
Luând în considerare recomandarea I. P S. M itropolit Nicolae al Banatului şi
având în vedere că Prea Cuv. Protos. Daniil Nacu Stoenescu întruneşte condiţiile
prevăzute de art. 104 şi 129 din Statut pentru ridicarea la treapta arhierei;
Ţinând seama de rezultatul votării şi de faptul că şi la alte Eparhii există două
posturi de Episcopi-Vicari;
în urma discuţiilor care au avut loc cu privire la titulatura noului Episcop-Vicar şi
la prounerea Comisiei Canonică, juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de rezultatul votului secret şi aprobă alegerea Prea Cuviosului
Protosinghel Dr. Daniil Nacu Stoenescu în cel de al doilea post de EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titulatura PARTOŞEANUL. Aprobă
ridicarea la treapta Arhieriei a Prea Cuviosului Protosinghel Dr. Daniil
Nacu Stoenescu şi, în prealabil, îi acordă rangul de Arhimandrit.
- Se va interveni la autorităţile de stat în drept pentru emiterea Decretului
Prezidenţial de recunoaştere a Prea Cuviosului Protosinghel Dr. Daniil
Nacu Stoenescu în cel de al doilea post de Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Timişoarei, pentru care a fo st ales de Sfântul Sinod, şi pentru încadrarea la
salarizare potrivit Legii nr. 142/1999.
- în conformitate cu prevederile art. 104, al. 6 din Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi cu hotărârea Sfântului
Sinod nr. 1681/1969, înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Nicolae al Banatului va
emite Decizia de atribuţii a celui de al doilea Episcop-Vicar al Arhiepisco
piei Timişoarei şi o va înainta Sfântului Sinod spre aprobare.
Temei nr. 991/2001 - Propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
pentru alegerea Prea Cuviosului Ahimandrit Dr. Sebastian Paşcanu în postul de
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.
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Din propunerea făcută reiese că, în urma alegerii P. S. Dr. Teodosie Snagoveanul ca Arhiepiscop al Tomisului, postul de Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei
Bucureştilor a devenit vacant.
în propunere se arată că multiplele probleme pastorale, misionare şi administrativ-gospodăreşti de la Arhiepiscopia Bucureştilor, care se cer a fi împlinite în cuprin
sul celor 10 protopopiate, 800'’de parohii şi filih, 30 de aşezăminte monahale, 5 insti
tuţii de învăţământ teologic, coordonarea şi îndrumarea activităţilor de asistenţă reli
gioasă, social-lilantropică, de educaţie religioasă, precum şi cele de la Centrul
Eparhial impuri cu prioritate ocuparea neîntârziată a postului vacant de EpiscopVicar care, prin Decizie Patriarhală să îndeplinească o parte din aceste atribuţii.
Totodată, în propunere se arată că la recomandarea Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist, Prea Cuv. Arhim. Dr. Sebasţian Paşcanu, exarhul mănăstirilor
din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor a fost acceptat de Sfântul Sinod, în şe
dinţa sa de lucru din 12-13 septembrie 2000, drept candidat pentru ocuparea unui
post de Episcop-Vicar;
Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină procedând la examinarea ca
nonică a Prea Cuv. Arhim. Dr. Sebasţian Paşcanu a constatat că îndeplineşte con
diţiile de studii şi canonice prevăzute de* art. 104 şi 129 din Statut pentru a fi ridi
cat la treapta arhieriei.
în urma acestor constatări, Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină a
propus alegerea Prea Cuv. Arhim. Dr. Sebasţian Paşcanu în postul de EpiscopVicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, urmând a purta titulatura ILFOVEANUL.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist subliniază necesitatea ocupării urgente
a postului de Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, iar Prea Cuv. Arhim.
Dr. Sebasţian Paşcanu a fost deja aprobat de Sfântul Sinod pentru a fi luat în evi
denţă drept candidat la arhierie, având experienţă administrativă în cadrul Arhie
piscopiei Bucureştilor.
în urma desfăşurării votului secret se constată că Prea Cuv. Arhim. Sebasţian
Paşcanu a întrunit marea majoritate de voturi din partea membrilor Sfântului Sinod.
Având în vedere rezultatul votului secret exprimat şi ţinând seama că Prea
Cuv. Arhim. Dr. Sebasţian Paşcanu întruneşte condiţiile de studii şi canonice pre
văzute de art. 104 şi 129 din Statut pentru ridicarea la treapta arhieriei;
în urma discuţiilor purtate, a propunerilor Prea Fericitului Părinte Patriarh şi
Comisiei Canonică, juridică şi pentru disciplină, Sfântul Sinod hotărăşte:
- Ia act de rezultatul votului secret şi aproba alegerea Prea Cuviosului
Arhimandrit D r Sebasţian Paşcanu în postul de Episcop-Vicar al
Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titulatura ILFOVEANUL, precum şi ridicarea
la treapta Arhieriei.
- Se va interveni la autorităţile de stat în drept pentru emiterea Decretului
Prezidenţial de recunoaştere a Prea Cuviosului Arhimandrit Dr, Sebasţian
Paşcanu în postul de Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru
care a fo st ales de Sfântul Sinod, şi pentru încadrarea la salarizare potrivit
Legii nr.. 142/1999.
- In conformitate cu prevederile art. 104, al. 6 din Statutul pentru organi
zarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi cu hotărârea Sfântului
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Sinod nr. 1681/1969, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist. este rugat să
emită Decizia de atribuţii a noului Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucu
reştilor pe care o va înainta Sfântului Sinod spre aprobare.
în legătură cu alegerile celor doi candidaţi pentru posturile de EpiscopiVicari, I. P S. Arhiepiscop^ Bartolomeu al Clujului, cerând cuvântul, arată că Sfân
tul Sinod, la propunerea înalt Prea Sfinţiei Sale a luat hotărârea nr. 5074 din 1213 septembrie 2000 care fixează condiţiile de alegere a Episcopilor-Vicari şi
Arhiereilor-Vicari şi tot Sfântul Sinod, pe cale de excepţie, este nevoit să renunţe la
condiţiile stipulate în hotărârea respectivă. De aceea, consideră că este necesar ca
Sfântul Sinod să abroge hotărârea respectivă, întrucât condiţiile locale care impun
situaţii de excepţie nu permit aplicarea acesteia.
Ca urmare, I. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului propune plenului
Sfântului Sinod să aprobe abrogarea Hotărârii Sinodale nr. 5074 din 12-13 sep
tembrie 2000, care a fost amendată chiar în prezenta şedinţă sinodală sub temei
nr. 6201/2000.
însuşindu-şi propunerea făcută de I. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului
şi, în urma discuţiilor purtate, Sfântul Sinod hotărăşte:
-A brogă hotărârea sinodală nr. 5074 din 12-13 septembrie 2000, amendată
sub temei nr. 6201/2000, privitoare la condiţiile pentru recomandarea can
didaţilor pentru posturile de Episcopi-Vicari şi Arhierei-Vicari.
*

La invitarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist sunt introduşi în Sala
Sinodală cei doi candidaţi aprobaţi şi aleşi de Sfântul Sinod pentru treapta arhieriei: Arhim. Dr. Sebastian Paşcanu pentru postul de Episcop-Vicar al Arhiepisco
piei Bucureştilor şi Protos. Dr. Daniil Stoenescu Nacu pentru cel de al doilea post de
Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.
Prea Fericitul Părinte Preşedinte le aduce la cunoştinţă alegerea de către
Sfântul Sinod ca Episcopi-Vicari şi promovarea în rândurile ierarhilor Bisericii
Ortodoxe Române,'urmând ca Arhim. Sebastian Paşcanu să devină colaborator
direct al Prea Fericirii Sale, iar Prot. Daniil Stoenescu Nacu să devină colaborator
al I. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului şi le adresează felicitări şi îndemnuri de a
depune stăruinţă în lucrarea arhierească pentru care au fost chemaţi prin alegerea
făcută de Sfântul Sinod.
#
în cuvântul de răspuns, cei doi aleşi au adresat mulţumiri Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist şi membrilor Sfântului Sinod care le-au acordat încrede
rea prin votul exprimat şi au făgăduit ascultare şi supunere faţă de Sfântul Sinod
şi faţă de cei care i-au recomandat pentru treapta arhierească.
*

Epuizându-se examinarea tuturor problemelor înscrise pe Ordinea de zi, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist adresează mulţumiri frăţeşti tuturor membrilor
Sfântului Sinod pentru participarea la şedinţa de lucru a acestui for central bise
ricesc din zilele de 19-22 februarie 2001, la lucrările Adunării Naţionale Biseri
ceşti şi ale Colegiului Electoral Bisericesc, la sesiunea festivă dedicată aniversării
Centenarului naşterii Patriarhului Justinian (1901-2001), precum şi pentru con
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tribuţiile aduse la soluţionarea problemelor care au fost aduse în dezbaterea
Sfântului Sinod.
In mod special, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist exprimă mulţumiri I.
P. S. Arhiepiscop Victorin pentru participarea la şedinţele de lucru ale Sinodului
Permanent şi ale Sfântului Sinod plenar, pentru înţelegerea pe care a manifestat-o
faţă de hotărârea luată de Sfântul Sinod în scopul soluţionării problemelor actuale,
vitale pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română în America şi Canada, asigurându-1
de întreaga preţuire şi grijă pe care i-o poartă deopotrivă toţi membrii Sfântului
Sinod şi de cinstirea ca arhiereu în retragere, cu păstrarea titlului onorific de
Arhiepiscop şi de demnitatea arhiepiscopală de care se bucură în rândurile mem
brilor Sfântului Sinod aflaţi în retragere. Totodată, Prea Fericirea Sa îşi exprimă
încredinţarea că preoţii şi credincioşii Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în
America şi Canada, precum şi forurile eparhiale vor primi şi aprecia cum se cuvine
această hotărâre sinodală.
Prea Fericitul Părinte. Preşedinte declară şedinţa închisă şi prorogă sesiunea
sinodală, pe anul 2001.
Se rosteşte rugăciunea Cuvine-se cu adevărat.

Preşedintele Sfântului Sinod
f TEOCTIST
P A T R IA R H U L B IS E R IC II O R T O D O X E R O M Â N E
SECRETARUL SFÂN TULUI SINOD

t VINCENŢIU PLOIEŞTEANU
EPISCOP-VICAR PATRIARHAL

LUCRĂRILE ADUNĂRII NAŢIONALE BISERICEŞTI*
. Sumarul şedinţei de lucru din 21 februarie 2001
Potrivit prevederilor art. 22 şi 30, din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 5, lit. '!a" şi 59 din Regulamentul
Organelor Centrale din Patriarhia Română, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist
a emis convocarea nr. 201 .din 10 ianuarie 2001, în baza căreia, membrii Sfântu
lui Sinod şi membrii clerici şi mireni delegaţi ai celor 23 eparhii din cuprinsul
Patriarhiei Române, s-au întrunit la Bucureşti, în ziua de 21 februarie 2001, pentru
a participa la lucrările şedinţei anuale a Adunării Naţionale Bisericeşti.
La orele 8,00 în Catedrala Patriarhală, în prezenţa membrilor Sfântului Sinod
şi a membrilor clerici şi mireni ai Adunării Naţionale Bisericeşti, a colaboratorilor
de la Centrul Patriarhal, a altor invitaţi şi a numeroşi credincioşi, a fost oficiat
un Te-Deum de către un sobor de preoţi şi diaconi, în jfrunte cu P. S. Petroniu
Sălăjanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Oradiei.
După oficierea Te-Deum-ului, membrii Adunării Naţionale Bisericeşti, precum
şi ceilalţi invitaţi au trecut în Aula Mare din Palatul Patriarhiei, întâmpinând la orele
8,30 pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist însoţit de II. PP SS. Mitropoliţi.
Potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, Prea Fericitul
Părinte Patriarh Teoctist procedează la constituirea Secretariatului Adunării
Naţionale Bisericeşti, invitând pe secretarii aleşi la şedinţa de constituire a aces
tui for central bisericesc din 16 iulie 1998, să ia loc la Biroul Secretariatului: Pr.
Alexandru Hotăran (Episcopia Aradului) - secretar general, Dl. Av. Ioan Morariu
(Arhiepiscopia Sibiului) şi D l Av. Mihai Sălcuţan (Episcopia Buzăului) - secretari.
în continuare, la invitarea Prea Fericitului Părinte Preşedinte, secretarul gene
ral al Adunării face Apelul Nominal, în urma căruia se constată că din totalul de
112 membri, un număr de 16 membri sunt absenţi motivat iar 3 locuri sunt vacante.
Constatând prezenţa statutară a membrilor ierarhi, clerici şi mireni, Prea Fericitul
Părinte Preşedinte dclară legal constituit acest for bisericesc şi deschide prezenta
şedinţă de lucru a sesiunii pe anul 2001 a Adunării Naţionale Bisericeşti.
în Cuvântul de deschidere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist îşi
exprimă bucuria reîntâlnirii cu membrii acestui important organ central bise
ricesc la începutul celui de al treilea mileniu de viaţă creştină, pentru a evalua
amploarea înfăptuirilor dar şi pricina neîmplinirilor din activitatea generală a
Bisericii noastre' desfăşurată în ţară şi în străinătate în cursul anului 2000. în
continuare, Prea Fericirea Sa subliniază însemnătatea anului 2000, arătând că
ultimul an al celui de al doilea mileniu creştin a început cu liturghisirea p e piatra
Sfântului Mormânt, împreună cu toţi întâi stătătorii Bisericilor Ortodoxe surori şi
s-a încheiat la Constaritinopol şi Niceea, p e locul desfăşurării Sinoadelor I şi VI
Ecumenice, tot împreună, unde a fo st emis "Apelul întâistătătorilor Bisericilor
*
Prezentul sumar a fost alcătuit de Pr. Dr. Augustin Rusu, consilier patriarhal
pe baza Procesului-Verbal al şedinţei de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti
existent la Cancelaria Sf. Sinod.
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Ortodoxe”, şi unde Prea Fericirea Sa s-a simţit precum scitul de la Tomis acum
2000'de ani. Pentru a accentua şi a aprofunda importanţa acestor întâlniri, Prea
Fericitul Părinte Patriarh Tecotist a adăugat că acest lucru dă actualitate
Ortodoxiei şi constituie pavăza credinţei noastre la acest început de drum.
încheind, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist imploră milostivirea AtotB un ului Dumnezeu să reverse darurile Sale peste întreaga Biserică Ortodoxă Ro
mană şi peste toţi membri acestui for central bisericesc, urând bun venit, şi un an
plin de sporuri duhovniceşti şi roade profesionale pentru creşterea Bisericii noastre
şi progresul ţării noastre.
După cuvântul de deschidere, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist supune
plenului componenţa Comisiilor Permanente de lucru ale Adunării Naţionale
Bisericeşti, aprobate în şedinţa de constituire a acestui for central bisericesc din
iulie 1998, fiecare membru al Adunării având în faţă lista cu repartizarea în cadrul
acestora, după care, potrivit prevederilor regulamentare bisericeşti supune aprobă-,
rii plenului Ordinea de zi şi repartizarea lucrărilor pe Comisiile Permanente.
Ca urmare a propunerii Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, plenul
Adunării Naţionale Bisericeşti hotărăşte:
- Ia act de componenţa Comisiilor Permanente de lucru ale Adunării
Naţionale Bisericeşti, inform a aprobată la şedinţa de constituire a acestui
for central bisericesc din 16 iulie 1998. •
- Aprobă Ordinea de Zi a prezentei şedinţe de lucru şi repartizarea
lucrărilor la Comisiile Permanente ale Adunării Naţionale Bisericeşti,
după cum urmează:
A. La Comisia de validări şi petiţiuni {Raportor Pr. Niţu Voicu):
- Temei nr. 993/2000 - Validarea mandatului Dlui. Prof. Mihai Albotă, pro
pus de Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Tonusului ca delegat mirean
în Adunarea Naţională Bisericească.
B. La Comisia organizatoare (Raportor Pr. Augustin Vasile):
- Teniei nr 602/2001 - Hotărârea Sfântului Sinod în legătură cu propu
nerea Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei pentru schimbarea titula
turii din Episcopia Oradiei în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, .
Bihorului şi Sălajului şi modificarea corespunzătoare a art. 5 din Statutul
pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
- Temei nr. 6146/2000 - Hotărârea Sfântului Sinod în legătură cu afilierea
Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia la Mitropolia Banatului şi
modificarea corespunzătoare a art. 5 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
C. La Comisia Bisericească (Raportor Pr Dr. Marian Ciulei)’.
- Darea de seamă a Cancelariei Sfântului Sinod pe anul 2000;
- Darea de seamă a Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti pe anul 2000;
- Darea de seamă a Sectorului Biserica şi Societatea pe anul 2000;
D. La Comisia Culturală (Raportor Pr Gheorghe Nicolae Şincan):
- Darea de seamă a Sectorului învăţământ teologic şi educaţie religioasă pe 2000;
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- Darea de seamă a Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române privind activitatea Editurii, a Tipografiei şi a Atelierelor în anul 2000.
E. La Comisia Economico-Financiară (Raportor Pr Constantin Savit):
- Raportul Sectorului Economico-Fmanciar privind contul de execuţie bugetară
şi bilanţul pe anul 2000 al Administraţiei Patriarhale şi ale Instituţiilor anexe.
F. La Comisia Bugetară (Raportor Pr. Io an Dâmbu):
- Raportul Sectorului Economico-Financiar privind proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli al Administraţiei Patriarhale şi ale Instituţiilor anexe
pe anul 2001.
Invitând pe membrii Adunării Naţionale Bisericeşti să participe la lucrările
Comisiilor Permanente potrivit componenţei acestora şi în sălile anume destinate,
la orele 9,00, Prea Fericitul Părinte Preşedinte suspendă şedinţa plenară pentru
pauză, timp *în care comisiile vor examina problemele primite'de la Biroul Adu
nării şi vor întocmi rapoartele.
La reluarea lucrărilor în plen, la orele 10,00, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Teoctist, luând cuvântul, invită pe raportorii Comisiilor Permanente sa prezinte
deliberării şi hotărârii plenului Adunării Naţionale Bisericeşti rapoartele acestora,
după cum urmează:
P. C Pr. NIŢU VOICU, de la Episcopia Dunării de Jos prezintă plenului
referatul Comisiei de Validări şi Petiţiuni în legătură cu validarea mandatului
D-lui Prof. Mihai Albotă, propus de Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Tomisului ca delegat mirean în Adunarea Naţională Bisericească, în locul rămas
vacant prin trecerea la cele veşnice a Prof, Univ. Dr. Adrian Rădulescu:
Luând act că Dl. Prof. Mihai Albotă a depus la Biroul Adunării Naţionale Bi
sericeşti mandatul respectiv, că în urma examinării acestuia s-a constatat că este
conform cu dispoziţiile electorale, că nu prezintă defecte de formă şi că nu au fost
făcute contestaţii împotriva lui;
în temeiul ari. 63 din Regulamentul Organelor Centrale Bisericeşti, Comisiei de
validări şi petiţiuni propune plenului Adunării Naţionale Bisericeşti:
- Să aprobe validarea mandatului D l Prof. MIHAI ALBOTĂ ca delegat
mirean din partea Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Tomisului în Adu
narea Naţională Bisericească şî repartizarea în Comisia Organizatoare,
pentru perioada 2001 - 2002.
P. C. Pr. AUGUSTIN VASILE, de la Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, prezintă referatul Comisiei Organizatoare în legătură cu:
1.
Temei nr. 602/2001 - Hotărârea Sfântului Sinod în legătură cu propunerea
Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei pentru schimbarea titulaturii din Epis
copia Oradiei în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Bihorului şi Sălajului şi
modificarea corespunzătoare a art. 5 din Statutul pentru organizarea şi funcţio
narea Bisericii Ortodoxe Române.
Referatul Comisiei Organizatoare prezintă expunerea de motive şi hotărârea
Sfântului Sinod nr. 602/2001 luată în şedinţa de luciu din 19 februarie 2001, cu
privire la schimbarea titulaturii din Episcopia Oradiei în Episcopia Ortodoxă Ro31 - B. O. R. 1-6/2001
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mână a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, precum şi a modificării corespunzătoare a
art. 5 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române.
în susţinerea acestei propuneri a Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei se
aduc argumentele cum că, atunci când s-a înfiinţat Episcopia Oradiei prin Legea
din 30 august 1920, majoritatea populaţiei judeţului Sălaj era greco-catolică, în
timp ce astăzi, ponderea este reprezentată de credincioşii ortodocşi, lucru similar
şi în judeţul Bihor. De asemenea, vechimea şi continuitatea neîntreruptă a poporu
lui român şi a Ortodoxiei pe meleagurile sălăjene, nenumăratele vestigii ale vieţii
religioase ortodoxe, prin existenţa unor mănăstiri care funcţionau ca şcoli încă din
secolul al XlV-lea, nu pot decât să împlinească dorinţa credincioşilor şi a preoţimii
din judeţul Sălaj de a se include numele acestui judeţ în titulatura eparhiei, spre a
înceta stările de nemulţumire din rândul credincioşilor şi clerului acestui judeţ.
Având în vedere necesitatea menţinerii în continuare, în titulatura eparhiei a
denumirii istorice a cetăţii de reşedinţă a Episcopiei - municipiul Oradea - la aceasta
putându-se adăuga denumirile judeţelor din jurisdicţie, pentru a se păstra denumirea
istorică a eparhiei cu care a fost înfiinţată prin Legea din 30 august 1920;
Constatând că introducerea în titulatură a apelativului Ortodoxă, a*fost accep
tată de Sfântul Sinod şi de Adunarea Naţională Bisericească în anul 1991 pentru
Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, spre a nu crea confuzii cu denumirile
celorlalte eparhii ale altor culte din zonă;
Luând act de dorinţa credincioşilor şi preoţimii din judeţul Sălaj de a include
numele Judeţului Sălaj în titulatura eparhiei, dorinţă însuşită de Adunarea Epar
hială a Episcopiei Oradiei;
Pe temeiul prevederilor art. 7, al. 2 din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, potrivit căruia "Schimbarea titulaturii
Mitropoliilor, Arhiepiscopiilor şi Episcopiilor, precum şi înfiinţarea de noi
Eparhii se fac prin hotărârea Adunării Naţionale Bisericeşti", ale art. 20, lit. "e"
din acelaşi Statut* potrivit căruia Adunarea Naţională Bisericească are calitatea de "a
hotărî asupra schimbării titulaturii Mitropoliilor, Arhiepiscopiilor şi Episcopiilor,
a întinderii lor teritoriale şi a înfiinţării de noi eparhii" şi, Comisia Organizatoare
propune plenului Adunării Naţionale Bisericeşti;
- Să ia act cu aprobare de hotărârea Sfântului Sinod nr. 602 din 19 februa
rie 2001 privind schimbarea titulaturii Episcopiei Oradiei în Episcopia
Ortodoxă Română a Oradiei, Bihorului şi Sălajului;
- Să aprobe modificarea art. 5, cap. III, punctul 18 din Statutul pentru or
ganizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului
şi Sălajului, cu reşedinţa în municipiul Oradea ",
, 2. Temei nr. 6146/2000 - Hotărârea Sfântului Sinod din 19 februarie 2001
privind afilierea Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia la Mitropolia Ba
natului şi modificarea art. 5 din Statutul pentru organizare şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române.
în referatul Comisiei Organizatoare se arată că, având în vedere motivele canonico-juridice, istorice şi administrativ-bişericeşti privind necesitatea afilierii
Episcopiei Ortodoxe Române din Iugoslavia, sub aspectul orânduirii canonice şi
administrative la Mitropolia Banatului, precum şi necesitatea respectării principiu
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lui canonic al comuniunii ierarhilor şi al jurisdicţiei canonice administrative
prevăzut de Sfintele Canoane şi de Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române;
Constatând că această procedură s-a aplicat şi în cazul Episcopiei Ortodoxe
Române din Ungaria care a fost afiliată la Mitropolia Banatului prin hotărârea
Adunării Naţionale Bisericeşti din 24 februarie 2001;Ţinând seama de necesitatea înscrierii Episcopiei Ortodoxe Române din
Iugoslavia în toate evidenţele Patriarhiei la locul cuvenit, potrivit dipticelor, în con
textul în care procesul de organizare a acesteia s-a încheiat prin alegerea şi consti
tuirea organelor eparhiale şi-prin aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare;
Văzând hotărârea Sfântului Sinod nr. 6146/2000 luată în şedinţa de lucru din
19 februarie 2001, prin care s-a aprobat afilierea Episcopiei Ortodoxe Române din
Iugoslavia, sub aspectul orânduirii canonice şi administrative, la Mitropolia Ba
natului, cu înscrierea ei înaintea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria,
urmând ca titularul sau locţiitorul acesteia să fie membru al Sinodului Mitropolitan
al Mitropoliei Banatului;
în temeiul prevederilor art. 5 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea
Bisericii Ortodoxe Române potrivit cărora, eparhiile Bisericii Ortodoxe Române
sunt organizate în Mitropolii, ale art. 20, lit. "e", din acelaşi Statut care prevede că
Adunarea Naţională Bisericească hotărăşte "asupra schimbării titulaturii Mitropo
liilor, Arhiepiscopiilor şi Episcopiilor, a întinderii lor teritoriale şi a înfiinţării de noi
eparhii"; Comisia Organizatoare propune plenului Adunării Naţionale Bisericeşti:
- Sâ ia act cu aprobare de hotărârea Sfântului Sinod nr. 6146/2000 din 19
februarie 2001 p rivind afilierea Episcopiei Ortodoxe Române din
Iugoslavia, sub aspectul orânduirii canonice şi administrative, la Mitropo
lia Banatului, urmând ca titularul sau locţiitorul acesteia să fie membru al
Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Banatului.
- Să aprobe modificarea art. 5, par. V, din Statutul pentru organizarea şi
funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, prin includerea Episcopiei
Ortodoxe Române din Iugoslavia înaintea Episcopiei Ortodoxe Române
din Ungaria şi renumerotarea eparhiilor prevăzute la acel capitol imnând
ca noua formulare a art. 5 să fie următoarea:
Art. 5 - Biserica Ortodoxă Română, organizată ca Patriarhie, cu titilatura
"Patriarhia Română ", sub raportul orânduirii canonice şi administrative, cuprinde:
I. - Mitropolia Munteniei şi Dobrogei cu eparhiile:
1. Arhiepiscopia Bucureştilor, cu reşedinţa în municipiul Bucureşti
2. Arhiepiscopia Tomisului,’cu reşedinţa în municipiul Constanţa
3. Arhiepiscopia Târgoviştei, cu reşedinţa în municipiul Târgoviştei
4. Episcopia Argeşului şi Muscelului, cu reşedinţa în municipiul Curtea de Argeş
5. Episcopia Buzăului, cu reşedinţa în municipiul Buzău
' 6. Episcopia Dunării de Jos, cu reşedinţa în municipiul Galaţi
7. Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, cu reşedinţa în municipiul Slobozia
8. Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, cu reşedinţa în municipiul Alexandria
9. Episcopia Giurgiului, cu reşedinţa în municipiul Girugiu
//. - Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, cu eparhiile:
10. Arhiepiscopia Iaşilor, cu reşedinţa în municipiul Iaşi
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11. Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, cu reşedinţa în municipiul Suceava
12. Episcopia Romanului, cu reşedinţa în municipiul Roman
13. Episcopia Huşilor, cu reşedinţa în municipiul Huşi
III. - Mitropolia Ardealului, cu eparhiile:
14. Arhiepiscopia Sibiului, cu reşedinţa în municipiul Sibiu
15. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, cu reşedinţa în municipiul.
Cluj-Napoca
16. Arhiepiscopia Alba Iuliei, cu reşedinţa în municipiul Alba Iulia
17. Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, cu reşedinţa în
municipiul Baia Mare
18. Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Bihorului şi Sălajului, cu reşedinţa în
municipiul Oradea
19. Episcopia Covasnei şi Harghitei, cu reşedinţa în municipiul Miercurea Ciuc
IV. - Mitropolia Olteniei, eu eparhiile:
20. Arhiepiscopia Craiovei, cu reşedinţa în municipiul Craiova
21. Episcopia Râmnicului, cu reşedinţa în municipiul Râmnicu Vâlcea
V - Mitropolia Banatului, cu eparhiile:
22. Arhiepiscopia Timişoarei,-cu reşedinţa în municipiul Timişoara
23. Episcopia Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, cu reşedinţa în municipiul Arad
24. Episcopia Caransebeşului, cu reşedinţa în municipiul Caransebeş
25. Episcopia Ortodoxă Română din Iugoslavia
26. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu reşedinţa la Gyulă.
P. C. Pr. Dr. MARIAN CIULEI, de la Episcopia Alexandriei şi Teleorma
nului, prezintă referatul Comisiei Bisericeşti în legătură cu Raportul general al
Consiliului Naţional Bisericesc pe anul 2000 privind:
1. Activitatea Cancelariei Sf. Sinod
Tn introducere se arată că, traversând o perioadă de frământări şi instabilităţi
sociale, economice şi politice a societăţii româneşti supusă unui evident proces de
eroziune morală şi de secularizare vădită, întreaga activitate internă a Bisericii
Ortodoxe Române din anul 2000 s-a desfăşurat în cuprinsul celor 23 eparhii din
Patriarhia Română, pe temeiul Sfintelor Canoane, a legiuirilor bisericeşti proprii
şi în conformitate cu hotărârile forurilor centrale bisericeşti, a celor eparhiale, cu
îndrumările ' Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a celorlalţi membri ai
Sfântului Sinod.
Expunerea începe cu prezentarea unor evenimente din viaţa Bisericii noas
tre derulate în cursul anului 2000, constând în: aniversări, alegeri, hirotonii şi in
stalări de ierarhi, vacantări de scaune chiriarhale, înfiinţări de noi eparhii, come
morări ale unor personalităţi bisericeşti şi alte acţiuni prin care se subliniază pres
tigiul de care se bucură Biserica noastră, întâistătătorul ei, Prea Fericitul Părinte
Patriarh Teoctist şi toţi ceilalţi ierarhi.
în capitolul referitor la activitatea forurilor centrale ale Bisericii Ortodoxe
Romane, sunt prezentate lucrările Sfântului Sinod, ale Adunării Naţionale Biseri
ceşti, ale Consiliului Naţional Bisericesc şi ale Colegiilor Electorale Bisericeşti,
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desfăşurate potrivit competenţelor statuare vizând: probleme de ordin misionar,
pastoral, canonic, disciplinar şi juridic, înfiinţarea şi organizarea de noi eparhii, de
învăţământ teologic şi de educaţie religioasă, de asistenţă social-caritativă şi reli
gioasă, comunităţile ortodoxe române de peste hotare şi relaţii externe bisericeşti,
chestiuni economico-administrative, financiare şi patrimoniale, alegeri de Chiriarhi şi de Episcopi-Vicari şi Arhierei-Vicari.
Capitolul privitor la lucrarea misionară a Bisericii este expus, pe baza itinerariilor pastorale ale membrilor Sfântului Sinod şi a dărilor de seamă privind acti
vitatea de teren pastoral-misionară a Centrelor eparhiale, desfăşurată în cele 23 de
eparhii, 147 protoierii, 13.461 de unităţi bisericeşti (parohiale, filiale şi mănăs
tireşti) care, relevă grija pentru a răspunde cerinţelor pastorale şi misionare impuse
de amploarea şi complexitatea vieţii moral-religioase a credincioşilor, preocuparea
pentru aplicarea programului de măsuri misionare aprobat de Sfântul Sinod, prin
intensificarea slujirii liturgice, organizarea catehezei, sfinţiri de^noi biserici, hiro
to n iri de preoţi, continuarea vizitelor canonice şi pastorale ale ierarhilor în parohii
şi mănăstiri, exemplificând cu vizitele pastorale şi frăţeşti ale Prea Fericitului
Părinte Patriarh în 8 eparhii, cu vizitele celorlalţi ierarhi, cu apariţia a 49 reviste şi
publicaţii bisericeşti şi a peste 90 titluri de carte teologică şi de cult, toate consti
tuind un real sprijin pentru activitatea misionară a clerului şi pentru întărirea
unităţii de credinţă în anul jubiliar 2000 de la Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos.
Raportul evidenţiază bogata activitate desfăşurată în anul 2000 de cei 41
membri ai Sfântului Sinod şi de cei 11.105 preoţi şi diaconi (10.427 la parohii, filii
şi eparhii; 341 la mănăstiri şi schituri; 337 în instituţii bugetare) care activează în
cele 14.796 locaşuri de cult (29 catedrale; 13.984 biserici, capele şi paraclise paro
hiale, filiale şi de cimitir; 510 biserici şi capele mănăstireşti şi de schituri; 273 bise
rici şi capele din instituţiile bugetare), arondate unui număr de 13.631 unităţi bise
riceşti(23 eparhiale; 147 protopopeşti; 12.930 parohiale şi filiale; 531 monahale).
în legătură cu promovarea şi susţinerea activităţilor de asistenţă socială, cu
caracter filantropic şi de manifestare a solidarităţii creştineşti, sunt consemnate
apelurile Sfântului Sinod, ale întaistătătorului Bisericii şi ale tuturor ierarhilor
pentru ajutorarea materială şi morală a celor afectaţi de calamităţile naturale din
ţară, a familiilor sărace şi cu mulţi copii, a copiilor instituţionalizaţi, precum şi a
unităţilor bisericeşti din Mitropolia Basarabiei.
'
Grija deosebită manifestată de conducerea Bisericii pentru asigurarea
salarizării clerului şi a personalului bisericesc neclerical prin subvenţii de la bu
getul de stat, potrivit legislaţiei în vigoare, a adus un plus de stabilitate'şi de sigu
ranţă în desfăşurarea vieţii şi activităţii religioase din parohii şi din celelalte
unităţi bisericeşti.
Relaţiile Bisericii Ortodoxe Române cu celelalte culte religioase s-au con
cretizat, între altele, prin Declaraţia Cultelor Religioase din România pentru integrarea
României în Uniunea Europeană, semnată la 20 mai 2000 la Snagov şi dată publici
tăţii. în ceea ce priveşte relaţiile cu Biserica Greco-Catolică, în anul 2000 a avut loc
cea de-a cincea întâlnire de dialog (28 septembrie), acestea aflându-se pe o cale de
normalizare chiar dacă, sporadic, mai există neînţelegeri şi diferenduri patromoniale.
Viaţa monahală în Biserica Ortodoxă Română în anul jubiliar 2000 a con
tinuat în ritmul impus de procesul de revigorare spirituală şi materială început cu
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11 ani în urmă, astfel că, pentru pregătirea personalului monahal au funcţionat şi
în acest an cele 7 seminarii teologice monahale (2 pentru călugări şi 5 pentru că
lugăriţe), s-au înfiinţat 7 noi mănăstiri, iar altora 7 existente li s-a schimbat desti
naţia potrivit cerinţelor' şi realităţilor locale. Viaţa monahală a celor 7.532
vieţuitori (2.704 călugări şi 4.828 călugăriţe) s-a desfăşurat potrivit tradiţiei, în ru
găciune, studiu, muncă şi alte preocupări specifice în cuprinsul celor 53/
aşezăminte monahale (381 mănăstiri; 139 schituri şi 11 metocuri), în 81 dintre
acestea fiind organizate colecţii muzeale, iar în alte 18 existând sedii pentru con
servare de carte veche românească şi obiecte de cult.
Un capitol special al Dării de Seamă, nou introdus faţă de alţi ani, relevă
activitatea canonică a Organelor legislative bisericeşti, constând în modificări
statuare referitoare la alegerea chiriarhilor, a episcopilor-vicari şi a arhiereilorvicari, la componenţa Colegiului Electoral Bisericesc, la exercitarea votului secret
în organele centrale bisericeşti, la necesitatea finalizării procesului de revizuire a
Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, precum
şi a elaborării unui Regulament al Sfântului Sinod şi al Sinodului Permanent. In
strânsă legătură cu activitatea canonică şi legislativă bisericească stă disciplina
clerului, parte care înfăţişează, în egală măsură, grija autorităţii bisericeşti pentru
respectarea de către cler a canoanelor şi legislaţiei bisericeşti, dar şi modul de pre
venire, iar acolo unde a fost cazul, de sancţionare a celor vinovaţi cu încălcarea
disciplinei şi de săvârşirea linor abateri şi delicte.
Referitor la pregătirea şi perfecţionarea personalului clerical, sunt amintite
formele statuare prin care acestea se realizează şi anume: Cursurile pastorale şi
de îndrumare misionară care, în anul 2000, au ajuns la seria a 85-a, şi care au
fost organizate în 11 centre aprobate de Sfântul Sinod pentru un număr de 943 de
preoţi şi diaconi programaţi de eparhii şi Conferinţele preoţeşti semestriale cu te
matică aprobată de Sfântul Sinod, la care s-au adăugat şi conferinţe administra
tive, cu tematici stabilite de Centrele eparhiale în funcţie de cerinţele şi problematicile misionar-pastorale şi administrative locale.
Un capitol aparte prezintă grija Bisericii, a ierarhilor; a preoţilor şi credin
cioşilor pentru locaşurile de cult constând în constituirea de noi biserici, pictarea
şi întreţinerea bisericilor parohiale şi mănăstireşti existente, dar şi în restaurarea,
conservarea, întreţinerea şi valorificarea pe baze ştiinţifice a monumentelor
istorice de artă şi arhitectură religioasă. Pentru aceste lucrări, în cursul anului
2000 s-a cheltuit suma totală de peste 470 miliarde lei, provenind în cea mai mare
parte din contribuţia benevolă a credincioşilor, dar şi din subvenţii de la Guvern,
Ministerul Culturii, Secretariatul de Stat pentru Culte, prefecturi şi primării sau
din sponsorozări. Pentru a evidenţia efortul general al Bisericii şi grija credincio
şilor pentru locaşurile de cult se aminteşte că în cursul anului 2000 s-a pus piatra
de temelie la 246 biserici, au continuat lucrările la un număr de 749 biserici înce
pute în anii anteriori, au fo st date în folosinţă 197 biserici nou construite pe par
cursul anilor anteriori, se aflau în curs de pictare un număr de 202 biserici.
Prezentarea se încheie cu redarea succintă a activităţii generale a C ancela
riei Sfântului Sinod, ca organ executiv al forurilor centrale bisericeşti, cu ser
viciile aferente şi a activităţii specifice a C abinetului-Patriarh al prin personalul
de specialitate existent, aflate sub directa şi înţeleapta conducere a Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist.
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2. Activitatea Sectorului Relaţii Externe Bisericeşti
în referatul prezentat plenului sunt relevate aspecte esenţiale ale activităţii
Bisericii Ortodoxe Române în ce priveşte relaţiilţ sale cu Bisericile Ortodoxe su
rori, cu celelalte Biserici creştine şi instituţii ecumenice, precum şi cu românii care
vieţuiesc în jurul graniţelor României sau în alte părţi ale lumii.
în anul jubiliar 2000 de la Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, Biserica Orto
doxă Universală şi-a continuat strădania sa misionară pentru a împlini nevoile spi
rituale ale propiilor credincioşi şi a răspunde provocărilor societăţii contemporane,
aflate într-o perioadă de frământare şi profunde mutaţii dar şi într-un evident pro
ces dc globalizare politică şi economică. în acest context, s-a evidenţiat străduinţa
şi contribuţia Ortodoxiei Româneşti de a prezenta lumii mesajul autentic creştin.
Astfel, sunt expuse pe rând, câteva din cele mai importante momente din viaţa
Ortodoxiei Universale cure au avut loc în cursul anului 2000: Manifestările
jubiliare din Ţara Sfântă, prilejuite de împlinirea a două mii de ani^de la Naşterea
Mântuitorului Iisus Hristos (3-12 ianuarie 2000), care a reunit pe întâistătătorii şi
reprezentanţii tuturor Bisericilor Ortodoxe, şi când s-a transmis un "Mesaj solemn
al întâistătătorilor"; întâlnirea de la Constantinopol şi Niceea a întăistătătorilor şi
reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe, la Praznicul Naşterii Domnului 2000, prilej cu
care a fost elaborat şi dat publicităţii un "Mesaj" al întregii Ortodoxii adresat tutu
ror oamenilor; Manifestările sărbătoreşti ale Bisericii Ortodoxe Ruse (18-21
august 2000), ocazie cu care au avut loc canonizări de.sfinţi, publicarea unor docu
mente cu privire la misiunea Bisericii şi sfinţirea Catedralei "Hristos Mântuitorul"
din Moscova. La toate aceste evenimente au participat delegaţii ale Bisericii noastre,
având în frunte pe Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist.
în duhul comuniunii ce caracterizează ortodoxia universală, anul 2000 a con
semnat schimbul de vizite frăţeşti ale Bisericii noastre cu celelalte Biserici
Ortodoxe surori prin vizite în România ale: Sanctităţii Sale Bartolomeu I,
Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului (10-14 octombrie *2000); Prea
Fericitul Hristodulos, Arhiepiscop al Atenei şi a Toată Elada (20-25 mai 2000);
Prea Fericitului Sava, Mitropolit al Varoşoviei şi a Toată Polonia (23-27 septembrie
2000); Sanctităţii Sale Karekin al II-lea, Patriarh Catolicos Suprem al tuturor
armenilor (18-20 septembrie 2000) sau, prin vizita făcută Bisericii Ortodoxe din
Polonia de o delegaţie a Bisericii noastre, în frunte cu prea Fericitul Părinte
Patriarh Tecotist (4-9 noiembrie 2000), când i s-a acordat titlului de "Doctor Honoris Causa" de către Universitatea Catolică din Lublin.
între alte evenimente de seamă din viaţa unor Biserici Ortodoxe surori, au
fost amintite: trecerea la cele veşnice a Patriarhului DiodorT al Ierusalimului (19
decembrie 2000); trecerea la cele veşnice a Arhiepiscopului Dorotei de Praga şi
Mitropolit al Ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei (30 decembrie 1999) şi întronizarea
Prea Fericitului Părinte Nicolae ca nou întâistătător al acestei Biserici (4 iunie
2000); alegerea înalt Prea Sfinţitului Daniel, noul Arhiepiscop de Tokyo şi Mitro
polit al întregii Japonii (14 mai 2000).
Şi în cursul anului 2000, Biserica Ortodoxă Română a continuat să-şi clă
dească relaţiile sale intercreştine şi ecumenice plecând de la imperativul esenţial
al creştinismului acestui sfârşit de mileniu, unitatea văzută a Bisericii lui Hristos,
participând la efortul comun în vederea realizării acestui deziderat şi manifestând,
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în acelaşi timp, rezerve faţă de anumite devieri existente în Mişcarea Ecumenică.
In acest sens, sunt redate câteva aspecte ale relaţiilor Bisericii Ortodoxe Române
cu Biserica Romano-Catolică, cu Bisericile Protestante şi cu organismele ecu
menice interne şi internaţionale derulat în cursul anului 2000, între care Partici
parea unor delegaţi ai Bisericii Ortodoxe Române la: întruniri de dialog teologic
mixt - cu Biserica Catolică şi cu cele Protestante (Anglicană, Lutherană şi
Reformată) - sau bilateral (cu Biserica Evanghelică din Germania); întruniri
interreligioase; sesiuni ale organismelor.conducătoare ale instituţiilor ecumenice
internaţionale; reuniuni ce privesc relaţiile Bisericilor creştine de p e teritoriul
continentului nostru cu organizaţiile europene: Uniunea Europeană şi Consiliul
, Europei; întrunirea Comisiei Speciale privind participarea ortodoxă în cadrul
Consiliului Mondial al Bisericilor. în acest context este menţionată prezenţa Bi
sericii noastre în activitatea Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din România AIDRom, a Societăţii Biblice Interconfesionale din România, în cadrul Săptămânii
de Rugăciune pentru Unitate Creştină, în luna ianuarie a anului 2000.
în continuare, sunt expuse problem e referitoare la comunităţile ortodoxe
româneşti din jurul graniţelor şi din alte părţi ale lumii, precum şi legătura aces
tora cu Biserica Ortodoxă Română Mamă. Rând pe rând, sunt prezentate în mod
sintetic viaţa bisericească, activitatea religioasă şi culturală desfăşurate în:
Mitropolia Basarabiei, Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania şi Europa
Centrală, Arhiepiscopia Ortodoxă Română din America şi Canada, Arhiepiscopia
Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală şi Meridională, Episcopia
Ortodoxă Română din Ungaria, Episcopia Ortodoxă Română din Iugoslavia, precum
şi în parohiile ortodoxe româneşti din Australia, Noua Zeelandă, Sofia (Bulgaria)
şi la Aşezămintele româneşti de Ia Ierusalim, Iordan şi Ierihon - care depind ca
nonic direct de Patriarhia Română.
Expunerea se încheie cu prezentarea succintă a activităţii Sectorului Re
laţii E xterne Bisericeşti şi a Sectorului C om unităţi E xterne din c a d ru l A dm i
nistraţiei P atriarhale, prin personalul de specialitate, desfăşurată sub îndrumarea
părintească a Prea Fericitului Părinte Pariarfi Teoctist.
3. A ctivitatea Sectorului Biserica şi Societatea
In pofida dificultăţilor de ordin economic pe care le traversează Biserica în pre
zent, în cursul anului 2000 s-a remarcat o creştere a ponderii activităţii de asistenţă
socială şi caritativă, ca răspuns la problemele socio-economice dificile cu care s-a con
fruntat societatea românească şi ca o încercare de a alina lipsurile şi greutăţile existente.
Potrivit competenţelor date, în anul 2000, lucrarea de asistenţă socială la
nivelul Centrului Patriarhal a fost coordonată de Sectorul Biserica şi Societatea
şi s-a concretizat prin: acordarea de consultanţă eparhiilor în ceea ce priveşte
modul de organizare,şi funcţionare a biroului de asistenţă socială, monitorizarea
legislaţiei din domeniul asistenţei sociale; facilitarea accesului la programele de
finanţare PHARE pentru asistenţa socială; publicarea de materiale promoţionale
privind asistenţa socială desfăşurată în Biserica Ortodoxă Română; înfiinţarea şi
organizarea Aşezământului social pentru mamă şi copii aflaţi în dificultate
(Bucureşti); colaboram cu Sectorul Diaconia la programul social de urgenţă
"împreună cu sinistraţii de Sfintele Paşti” iniţiat de Prea Fericitul Părinte Patriarh
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Teoctist (ajutorarea a 5000 de familii afectate de inundaţii); acordarea de sprijin
financiar şi material familiilor nevoiaşe şi celor cu mulţi copii, în valoare de,
aproximativ 15 miliarde de lei.
în<continuare, se arată că în cursul anului 2000, reţeaua de asistenţă socială
a Bisericii Ortodoxe Române a cuprins 15 birouri de asistenţă socială eparhiale
şi 20 de birouri de asistenţă socială protopopeşti, deservite de 53 de asistenţi
sociali teologi şi 21 de preoţi misionari care, cu sprijinul Sectorului Biserica şi
Societatea au acordat servicii sociale constând în: întreţinere şi îngrijire zilnică în
cadrul instituţiilor de protecţie socială înfiinţate şi administrate de unele parohii
pentru 325 de copii şi 85 vârtstnici; întreţinere şi îngrijire temporară pentru 2390
de copii şi 535 bătrâni; masă la cantina socială asigurată zilnic pentru 1.470
familii, 1.445 de copii $11.446 vârstinici şi, oferire de hrană la domiciliu pentru
164 de bătrâni nedeplasabili; acordare de ajutoare materiale şi financiare unui
număr de 13.900fam ilii sărace, 28.525 copii şi 12.350 persoane vârtstnice; acor
dare gratuită de consultaţii medicale şi medicamente, prin cabinetele medicale şi
punctele farmaceutice înfiinţate şi administrate de Biserică, unui număr de 4.083
familii, 11.500 coţ)ii şi 5.285 bătrâni; organizarea de activităţi recreative (tabere
sociale, excursii, pelerinaje, ateliere de pictură) pentru 2.300 de copii; consiliere
spirituală şi consiliere în vederea reinserţiei şcolare şi sociale acordată unui
număr de 2.615. copii cu dificultăţi de adaptare şi tulburări de comportament;
, Bugetul alocat activităţilor de asistenţă socială, prin Fondul Filantropia, în
cuprinsul celor 23 eparhii, s-a ridicat la suma de peste 21,5 miliarde lei, realizată
din contribuţiile parohiilor, din donaţii şi prin sponsorizări, pe lângă acesta realizându-se şi colecte în parohii cu sprijinul unor sponsori pentru acordarea de aju
toare materiale (alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite pentru copii,
obiecte de uz casnic) în valoare de peste 5 miliarde lei.
în cursul anului 2000 au funcţionat 68 de aşezăminte de asistenţă şi protecţie
socială ale Bisericii, următoarele fiind înfiinţate în acest an: Centrul medicosocial Casa Bam abas al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Centrul de diagnostic şi
tratament Providenţa şi Centrul de zi pentru bătrâni Sfântul Andrei al Arhiepis
copiei Iaşilor, Orfelinatul Sf. Vasile cel Mare al Episcopiei Dunării de Jos, Cen
trul de plasament de tip fam ilial Sfânta Ana în Arhiepiscopia Clujului, iar alte 12
se află’în curs de amenajare sau în faza de construcţie.
în cadrul Administraţiei Patriarhale' funcţionează, de asemenea, Sectorul
pentru opera de caritate Diaconia care asigură asistenţa «socială şi filantropică
tuturor categoriilor de persoane aflate în dificultate, şi în mod special, sprijină
material instituţiile de protecţie socială ale statului şi aşezămintele sociale bise
riceşti. Principalele programe desfăşurate în anul 2000 au fost: Familia şi aban
donul şcolar: cauze, efecte, remedii, destinat copiilor din famiile sărace, Ajutor de
la distanţă pentru un copil sau o fam ilie săracă din România, Din suflet pentru
suflet, program realizat în colaborare cu postul Antena 1 pentru colectarea şi dis
tribuirea de bunuri şi bani pentru copii defavorizaţi.
în anul 2000, asistenţa religioasă în unităţile militare, penitenciare, spitali
ceşti şi de ocrotire socială s-a desfăşurat potrivit prevederilor* protocoalelor
încheiate de către Patriarhia Română cu Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul de
Protecţie şi Pază, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii şi,
începând cu data de 1 septembrie 1999, cu Comandamentul Protecţiei Civile.
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Asistenţa religioasă în unităţile militare din cadrul Ministrului Apărării
Naţionale, în cursul anului 2000, s-a desfăşurat prin lucrarea celor 53 de preoţi
militari ortodocşi, care slujesc în 13 biserici şi 26 de capele existente, alte 10
aflându-se în diferite stadii de. construcţie şi amenajare, şi a constat în: oficierea
de slujbe şi serivicii religioase în duminici şi sărbători bisericeşti şi militare, acor
darea de asistenţă religioasă soldaţilor şi personalului militar şi civil din unităţile
militare; susţinerea de expuneri şi prelegeri pe teme de educaţie morală şi reli
gioasă. Pentru soluţionarea unor probleme curente privind metodica activităţilor
pastorale şi educative în concordanţă cu misiunile şi specificul unităţilor şi institu
ţiilor militare, în perioada .16-19 octombrie 2000, s-a desfăşurat în garnizoana
Brăila-Galaţi Convocarea Anuală a Preoţilor de Armată.
Activitatea de asistenţă religioasă în penitenciare a fost asigurată Vie un
număr de 37 de preoţi ortodocşi, care şi-au desfăşurat activitatea liturgică şi catehetica în 33 de capele şi biserici, altele 3 fiind în diferite stadii de construcţie. In
perioada 9-10 octombrie, la Penitenciarul din Târgu-Mureş a avut loc Conferinţă
naţională a preoţilor capelani de penitenciar; care a analizat activitatea religioasă
desfăşurată şi a evaluat stadiul aplicării Programului de intensificare a activităţii
religioase în peniteciar, aprobat de Sfântul Sinod.
începând cu data de 1 ianuarie 2000, pe baza Protocolului încheiat între Pa
triarhia Română şi Ministerul de Interne au fost puse bazele asistenţei religioase
în unităţile Ministerului de Interne, înfiinţându-se un Serviciu de Asistenţă Reli
gioasă, în cadrul căruia funcţionează 3 preoţi, alţi 2 preoţi activând în două garni
zoane unde au fost ridicate capele pentru asigurarea asistenţei religioase a perso
nalului încadrat în această structură.
Asistenţa religioasă în spitale şi unităţi de ocrotire socială a fost asigurată de
către 174 preoţi încadraţi şi salarizaţi de Ministerul Sănătăţii, alături de ei slujind
alţi 51 preoţi salarizaţi din fondurile eparhiale. Există în funcţiune 112 capele şi
biserici, alte 36 capele fiind în construcţie. în activitatea preoţilor de spital, un
moment important l-a constituit, organizarea la Palatul Patriarhiei din Bucureşti a
Seminarului cu tema "Hristos - Doctorul sufletelor şi trupurilor noastre” (27-29
septembrie 2000), la care au participat preoţi de spital din toate eparhiile ţării,
medici şi profesori de teologie, în cadrul căruia s-au creionat o serie de concluzii
menite să aducă îmbunătăţiri activităţii preotului de spital.
în partea referitoare la activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor creştine care
funcţionează cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Romane sunt enumerate
Asociaţia Studenţilor, Creştini ortodocşi Români (ASCOR), Liga Tinerilor
Creştini Ortodocşi Români (LTCOR); Frăţia Ortodoxă Română, Societatea Naţio
nală a Femeilor Ortodoxe din România (SNFOR) şi Asociaţia Oastea Domnului,
toate acestea desfăşurând activităţi specifice cu caracter misionar-pastoral, cultural
şi de antrenare a tineretului şi intelectualităţii creştine în slujirea dreptei credinţe7
şi a însănătoşirii morale a societăţii româneşti. Fundaţia de misiune creştin-ortodoxă Sf. Grigorie Palama, înfiinţată în anul 2000 cu binecuvântarea Sfântului
Sinod, cu filiale în ţară, reprezintă singura instituţie ortodoxă din ţară care asigură
modalităţi de integrare socială pentru deficienţi de auz şi de vedere, cu acţiuni cu
caracter spiritual, catehetic şi publicistic (reyista Effata).
Referitor la reflectarea activităţii Bisericii Ortodoxe Române în MassM edia, se arată că şi în cursul anului 2000, Biroul de Presă şi Comunicaţii al Pa
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triarhiei Române a continuat să ducă la cunoştinţa opiniei publice prezenţa şi
implicarea activă a Bisericii Ortodoxe Române în societatea românească actuală,
prin activităţi specifice de redactare a comunicatelor de presă, ştirilor şi notelor
referitoare la activitatea forurilor centrale bisericeşti şi a Prea Fericitului
Părinte Patriarh Teoctist; mediatizarea activităţii Bisericii Ortodoxe Române la
nivel central şi, după caz, local; realizarea revistei presei; stabilirea şi menţine
rea legăturii cu jurnaliştii acreditaţi.
Ca urmare, în conformitate cu prevederile statutare şi regulamentare bise
riceşti, Comisia Bisericească propune plenului Adunării Naţionale Bisericeşti:
- Să ia act de referatele prezentate în legătură cu Raportul general anual al
Consiliului Naţional Bisericesc şi să aprobe activitatea desfăşurată în cursul
anului 2000 de Cancelaria Sfântului Sinod, de Sectorul Relaţiilor Externe
Bisericeşti şi de Sectorul Biserică şi Societate ale Administraţiei Patriarhale.
P. C. PROTOPOP NICOLAE GHEROGHE ŞINCAN de la Arhiepiscopia
Alba Iuliei, prezintă plenului Referatul Comisiei Culturale în legătură cu
Raportul General al Consiliului Naţional Bisericesc pe anul 2000 privind:
1. Activitatea Sectorului învăţământ teologic şi educaţie religioasă
Referatul arată că, şi în anul 2000, grija pentru formarea viitorilor slujitori ai
sfintelor altare şi a personalului bisericesc pentru diferitele sale domenii de activita’te a stat continuu în atenţia Sfântului Sinod dar şi a Centrelor Eparhiale, aceasta
înscriindu-se în amplul proces de adaptare a învăţământului teologic şi a educaţiei
religioase la tot ceea ce înseamnă învăţământ modern cu păstrarea specificului bi
sericesc, educaţie şi formare în pas cu cerinţele timpului pentru promovarea spiri
tualităţii ortodoxe, management şcolar.
în. ceea ce priveşte activitatea de predare a religiei în şcolile de stat. în anul
şcolar 1999-2000, aceasta s-a desfăşurat potrivit prevederilor Legii învăţământului
nr. 84/1995, republicată în 1999 şi are în vedere predarea Religiei la toate
nivelurile învăţământului preuniversitar, în conformitate cu Ordinul Ministerului
Educaţiei Naţionale nr. 4446/1998 şi cu hotărârea Sfântului Sinod nr. 2328/1999.
Ca preocupări constante ale Sfântului Sinod în procesul de perfecţionare a
predării Religiei amintim: îmbunătăţirea programelor şcolare, a activităţii de în
drumare şi control, a formării unor cadre pregătite şi agperfecţionării acestora, re
vizuirea şi elaborarea manualelor de Religie, acolo unde acestea lipesc.
în cursul anului'de învăţământ 1999r2000, Religia a fost predată de 10.840
profesori dintre care 4.866 preoţi iar îndrumarea şi controlul acestei activităţi a
fost exercitată de Cei 39 inspectori de specialitate Religie din cadrul Inspectoratelor
Şcolare judeţene.
Referatul prezintă, în continuare, reţeaua instituţiilor şi activităţile din
învăţământul teologic ortodox preuniversitar în anul de învăţământ 1999-2000,
enumerând, pe rând: 19 Şcoli de câtăreţi bisericeşti, cu un efectiv de 807 elevi
(270 absolvenţi); 37 Seminarii Teologice Liceale (dintre care 7 monahale), cu un
efectiv de 5.867 elevi (1.133 absolvenţi), în cadrul cărora au activat 735 de pro-,
fesori, din care 282 predau discipline teologice. Aceste şcoli teologice deşi sunt
integrate în reţeaua învăţământului de stat preuniversitar, îşi păstrează specificul
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teologic tradiţional pentru formarea personalului de cult, prin: ponderea discipli
nelor teologice, programul duhovnicesc, atestatul teologic, probă scrisă la exame
nul de bacalaureat. De asemenea, se subliniază intensa activitate extracurriculară
concretizată în organizarea de excursii tematice în ţară şi străinătate, organizarea
Olimpiadei de Religie, organizarea unor concerte de Crăciun şi Paşti, editarea
unor reviste teologice, a unor CD-uri şi casete cu conţinut religios; 9 Şcoli
postliceale teologico-sanitare care pregătesc personal sanitar, cu un efectiv de
834 de elevi (237 absolvenţi).
în capitolul privitor la reţeaua instituţiilor şi activităţile din învăţământul
universitar teologic ortodox se arată că este integrat în învăţământul universitar de
stat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii învăţământului şi ale Protocolului
încheiat de Patriarhia Română cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării nr. 9870/1991.
în cursul anului de învăţământ 1999-2000 au funcţionat, în reţeaua universita
rilor de stat, 15 Facultăţi de Teologie Ortodoxă cu un număr de până la 9 specia
lizări, cu un efectiv total de 9.235 de studenţi (4.322 la Teologie Pastorală), la care
au activat 406 cadre didactice dintre care: 67 profesori, 53 conferenţiari, 165 lec
tori iar restul, asistenţi şi preparatori. Au obţinut diploma de licenţă 1359 de absol
venţi. Activitatea de predare a fost susţinută de 406 cadre didactice dintre care 67
profesori, 53 conferenţiari, 165 lectori şi 121 asistenţi şi preparatori. Pe lângă
activităţile didactice specifice, cadrele didactice au susuţinut sau au participat la
conferinţe, întruniri internaţionale, activitate publicistică, simpozioane, la loc de
cinste situându-se organizarea, în perioada 2-4 octombrie 2000, a simpozionului
internaţional Părintele Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime, Biserica şi creaţia,
Activitate şi misiune, sub patronajul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
în privinţa cursurilor postuniversitare se menţionează că, în anul de învăţământ
1999-2000 acestea au fost structurate în ciclul de studii aprofundate (maşter) organi
zat pe 5 direcţii de aprofundare în 9 centre universitare, la care au fost înscrişi 258 can
didaţi şi Doctoratul în teologie, organizat în 4 centre universitare, la care au fost
înscrişi 242 candidaţi, dintre care un număr de 27 au obţinut titlul de doctor.
în legătură cu schimbul de bursieri cu Bisericile şi organizaţiile creştine din
străinătate, se aminteşte că în anul de învăţământ 1999 au fosta cordate 93 de
burse pentru tineri elevi şi studenţi românii din afara graniţelor ţării care au dorit,
să studieze în instituţii de învăţământ teologic din România (80 pentru tineri elevi şi
studenţi din Republica Moldova, 6 pentru românii din Bucovina de Nord, 4 pentru
Iugoslavia şi câte una pentru Macedonia, Albania şi S.U.A.), 4 burse pentru
străinii care doresc să studieze în şcolile teologice ortodoxe din România, alţi 31
tineri români fiin d trimişi la burse în străinătate pentru continuarea, completarea
sau definitivarea studiilor teologice.
Toate aceste strădanii expuse rând pe rând în referatul privind activitatea de
învăţământ teologic şi educaţie religioasă au fost depuse sub atenta purtare de grijă
a Prea Fericitului Patriarh Teoctist şi cu consursul celorlalţi membri ai Sfântului
Sinod angajaţi direct în procesul'didactic de coordonare a învăţământului teologic.
2. Activitatea Sectorului Patrimoniu Cultural-Naţional Bisericesc
Creatoare şi ocrotitoare tradiţională a unor inestimabile valori, ce exprimă într-o
înaltă măsură fizionomia cultural-spirituală a neamului nostru, Biserica Ortodoxa
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Romană se află în faţa unor generoase obiective acum, la cumpănă de milenii, când,
ca o expresie specifică a rolului său major în societatea românească actuală, se impune
o tot mai pregnantă punere în valoare a zestrei sale patrimoniale, menită să grăiască
lumii, cu vibraţie şi autenticitate, locul firesc al României într-o* Europă a valorilor
creştine, făuritoare şi ziditoare de speranţă şi de unitate în lumina lui Hristos.
în expunere se arată că, chiar dacă acest Sector a fost înfiinţat în cursul anu
lui 1999, problematica patrimoniului cultural-naţional bisericesc şi dimensiunea
acestora au structurat activitatea desfăşurată în cursul anului 2000, fiind prezen
tate în mod sintetic preocupările Centrului Patriarhal privind: Situaţia monumen
telor istorice, de arta şi arhitectură religioasă aparţinând Bisericii Ortodoxe
Române şi a lucrărilor de restaurare efectuate (la Centrul Patriarhal şi în eparhii);
Legislaţia în domeniul ocrotirii monumentelor istorice bisericeşti de artă şi arhi
tectură religioasă; Retrocedarea unor Sfinte Moaşte către Biserica Ortodoxă
Română (de la Banca Naţională a României) care au fost repuse la locul de închi
nare j)rin procesiuni religioase.
In cursul anului 2000, păstrarea, conservarea şi valorificarea patromoniului
cultural-naţional bisericesc s-a făcut prin cele 203 colecţii muzeale şi 49 sedii de
ocrotire a bunurilor de patrimoniu cu caracter permanent sau prin expoziţii (în
semne creştine în arta populară românească, Icoana din sufletul copilului şi ”Co
lindă sfântă"), simpozioane ştiinţifice şi publicaţii.
O preocupare de bază a acestui Sector o constuie pregătirea Muzeului
Naţional Bisericesc, pentru care s-au întreprins studii privind mobilierul şi dotă
rile specifice, urmând ca, în momentul când vor resurse materiale, să se purceadă, în
etape, la pregătirea sălilor şi la execuţia treptată a mobilierului expoziţional într-o
gamă unitară prestabilită.
Pe linia evidenţa patrimoniului, se aminteşte că în cursul anului 2000, au fost
desemnate 20 de unităţi bisericeşti pilot, începând cu Sectorul Patrimoniului
Cultural Naţional Bisericesc, care sunt antrenate într-un program experimental de
evidenţă ştiinţifică computerizată, intitulat ARCA, finanţat de PHARE prin Mi
nisterul Culturii şi Cultelor. în ce priveşte protecţia patrimoniului este amintit
Protocolul încheiat între Patriarhia Română şi Inspectoratul General al Poliţiei din
Cadrul Ministerului'de Interne prin care s-a început un amplu program de inventa
riere şi de luare a măsurilor pentru protejarea antifurt a bunurilor susceptibile a
face parte din patrimoniul cultural-naţional.
In anul 2000 s-au derulat diferite form e de instruire, perfecţionare şi atestare
a personalului muzeal bisericesc dintre care pe primul plan se situează ciclurile
de cursuri cu tematică de profil desfăşurate în perioada septembrie-noiembrie la
mănăstirile Techirghiol, Sâm băta'de Sus şi Durău, cu participarea unui număr
total de peste 100 de cursanţi monahi şi monahii din toată ţara, în organizarea
Secretariatului de Stat pentru Culte, a centrelor eparhiale de la Bucureşti, Iaşi,
Sibiu şi Constanţa, a Sectorului Patrimoniul Cultural Naţional Bisericesc şi a aşe
zămintelor găzduitoare.
O preocupare constantă a constituit-o continuarea lucrărilor de restaurare a
monumentelor istorice aparţinând Bisericii Ortodoxe Române cifrate, după ulti
mele statistici, la un număr total de 3605 obiective, din 4447 monumente creştine
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de pe teritoriul României,iar în planul conservării şi restaurării patrimoniul ademarat un program de dezvoltare a unei reţele de laboratoare proprii ale Bisericii
Ortodoxe Române în care vor fi integraţi cât mai mulţi absolvenţi ai secţiilor de
profil ai Facultăţilor de Teologie.
întreaga activitate a Sectorului Patrimoniu Cultural-Nâţional al Adminis
traţiei Patriarhale a fost pusă sub*semnul marelui jubileu al împlinirii a 2000 de
ani de la Naşterea Mântuitorului Iisus Rristos şi s-a desfăşurat prin orsârdia perso
nalului de specialitate, aflat sub îndrumarea părintească a Prea Fericitului Părinte
Patriarh Teoctist.
3. Activitatea Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române
prin Sectoarele Editură, Tipografie şi Ateliere
Expunerea începe cu prezentarea- activităţii Editurii Institutului Biblic care s-a
desfăşurat în cursul anului 2000 pe baza planului editorial aprobat şi care a fost spri
jinită, în continuare, de un Consiliu Editorial fomiat din personalităţi marcante ale
teologiei şi culturii româneşti. Şi în cursul anului 2000, Editura a pregătit pentru tipar
scrieri biblice, cărţi de cult, carte teologică, de învăţătură.de credinţă şi de predici, opere
ale Sfinţilor Părinţi, carte de zidire duhovnicească, reviste şi periodice religioase.
Planul editorial pe anul 2001 cuprinde titluri care corespund îndatoririlor
misionare ale Institutului Biblic, între care sunt amintite: Sfânta Scriptură, Noul
Testament, Psaltirea, scrieri ascetice, morale şi pedagogice ale Sfinţilot Părinţi,
continuarea colecţiei "Biblioteca Teologică", definitivarea volumului jubiliar
închinat celebrării celor două mii de ani de creştinism.
în continuare este expusă activitatea Tipografiei Institutului Biblic prin
prezentarea patrimoniului imobiliar şi tehnologic al Tipografiei şi a dotărilor care
permit executarea unor lucrări cu grad mare de dificultate şi exigenţă editorială,
' fiind redată succint structura atelierelor şi a personalului muncitor pe anul 2000. De
asemenea, se arată că, în cursul anului 2000, pentru eficienţa operaţiunilor tehnice,
economico-fînanciare şi a procesului de retehnologizare, Tipografia funcţionează cu
contabilitate proprie. în cursul anului 2000, conform planului editorial aprobat, din
Atelierele Tipografiei a ieşit un număr de peste 800.000 volume imprimate de carte,,
reviste; broşuri, pastorale, calendare şi alte lucrări, care au fost difuzate prin servi-'
ciul propriu, valoarea producţiei globale pe anul 2000 fiind de peste 11 miliarde lei.
Capitolul privind activitatea Tipografiei se încheie cu prezentarea unor măsuri
pentru anul 2001 privind sondarea pieţei în legătură cu cererea de carte de cult şi a
altor lucrări teologice, atragerea lucrărilor de imprimare a calendarelor bisericeşti, a
pastoralelor, revistelor şi a altor publicaţii ale eparhiilor, măsuri manageriale speci
fice pentru stimularea producţiei, corelate cu promovarea şi desfacerea acesteia.
In partea privind activitatea Atelierelor Institutului Biblic, se subliniază că
aceasta s-a desfăşurat, cu mijloacele tehnice existente, unele dintre ele reabilitate,
altele înnoite, prin compartimentele sale specializate: Secţia metale-confecţionare
obiecte de cult, Secţia pictură bisericească, Secţia tâmplărie-sculptură, Secţia
tămâie, Atelierele de ţesătorie stofă bisericească şi broderie de la Mănăstirea
Ţigăneşti şi Atelierele de croitorie a veşmintelor preoţeşti de la Mănăstirea Pasărea.
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Pe lângă obiectele de cult executate'în serie, în cadrul Atelierelor au fost executate
şi lucrări cu caracter special şi unicate, precum şi lucrări de recondiţionare a unor
valoroase obiecte de cult cu valoare artistică. Valoarea producţiei globale a Atelie
relor Institutului Biblic în cursul anului 2000 a fost de peste 9 miliarde lei iar desfa
cerea produselor s-a făcut prin magazinele Administraţiei Patriarhale, prin magazi
nele eparhiale şi direct prin unităţile bisericeşti.
Expunerea privind activitatea Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române prin Sectoarele Editură, Tipografie şi Ateliere, se încheie cu
sublinierea că aceasta constituie rodul strădaniilor personalul de specialitate,
depuse sub îndrumarea nemijlocită a P. S. Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanu şi sub înţeleapta conducere a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
în conformitate cu prevederile statutare şi regulamentare bisericeşti, Comisia
Culturală propune plenului Adunării Naţionale Bisericeşti:
- Să ia act de referatele prezentate în legătură cu Raportul general anual
al Consiliului Naţional Bisericesc şi să aprobe activitatea desfaşurată în
cursul anului 2000 de Sectorul învăţălnănt teologic şi educaţie religioasă,
de Sectorul Patrimoniul Cultural-Naţional Bisericesc, precum şi de Institu
tul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române prin sectoarele Edi
tură, Tipografie şi Ateliere.
- Să aprobe proiectele planurilor de activitate p e anul 2001 prezentate de
Sectoarele Editură, Tipografie şi Ateliere din cadrul Instituim Biblic şi de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.
P. C. Pr. CONSTANTIN SAVU, consilier administrativ la Arhiepiscopia
Tomisului, prezintă Raportul Comisiei Economico-Financiare în legătură cu
activitatea Sectorului II Economico-Financiar al Administraţiei Patriarhale,
Contul de execuţie bugetară şi Bilanţul pe anul 2000 al Administraţiei Pa
triarhale şi al Instituţiilor anexe:
Raportul prezintă activitatea desfaşurată în cursul anului 2000 de către
Sectorul II al Administraţiei Patriarhale prin compartimentele sale: Serviciul Bu
nuri, Comisia de Pictură Bisericească, Fondul Central Misionar, Fondul Filantro
pia şi Serviciul Economic..
Astfel, în cadrul activităţii Serviciul Bunuri sunt prezentate succint:
Patrimoniul imobiliar al Administraţiei Patriarhale (sedii, date de identificare);
Lucrările de investiţii efectuate la Reşedinţa Patriarhală (consolidare, restau
rare, reabilitarea instalaţiilor sanitare şi termoelectrice în valoare de peste 3,5 m i
liarde lei); Lucrările de la Palatul Patriarhiei (reamenajari interioare, restaurări
şi dotări în valoare de peste 600 milioane lei); Obţinerea majorităţii avizelor
necesare demarării lucrărilor de construcţie la Catedrala Mântuirii Neamului.
Este prezentată apoi activitatea Comisiei de Pictură Bisericească care a
lucrat sub directa îndrumare a. Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi condu
cerea operativă a P. S’.Episcop-Vicar Patriarhal Vincenţiu Ploieşteanu şi a constat
în: aprobarea a 120 devize, a 98 de adjudecări de lucrări, licitarea a 40 devize ofertă, promovarea a 20 de pictori, admiterea a 10 scăderi de categorie şi efectua
rea 25 de cercetări specifice.
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Sunt prezentate apoi lucrările specifice economico-financiare şi privind orga
nizarea colectei şi administrarea Fondului Central M ilionar p e anul 2000
potrivit bugetului aprobat precum şi a Fondului Filantropia destinat acţiunilor
caritativ-filantropice şi sociale ale Administraţiei Patriarhale.
în continuare este expus Contul de execuţie bugetară şi bilanţul p e anul
2000 al Administraţiei Patriarhale şi Instituţiilor anexe, din care rezultă modul
echilibrat de administrare şi gestionare a bugetului pe anul 2000 al Administraţiei
Patriarhale şi al Instituţiilor anexe, în conformitate cu cele stabilite prin hotărârile
Adunării Naţionale Bisericeşti şi ale Consiliului Naţional Bisericesc, astfel că, la
31 decembrie. 2000, contul de execuţie bugetară totaliza la venituri
49.332.650.000 lei, provenind din subvenţiile de la bugetul de stat pentru salari
zarea personalului, din activităţile de cult, din colectele la Fondul Central
Misionar, la Fondul Filantropia şi la Fondul pentru Mitropolia Basarabiei, precum
şi din activităţile specifice ale Editurii, Tipografiei şi Atelierelor Institutului
Biblic, ale magazinelor bisericeşti, ale administrării Blocului Patriarhiei, din do
naţii, subvenţii, dobânzi etc., iar Ici cheltuieli 38.895.051.000 lei, sumă afectată
pentru plata salariilor angajaţilor Centrului Patriarhal, completarea salariilor
preoţilor din parohiile cu posibilităţi materiale reduse, cheltuieli administrativgospodăreşti, finalizarea unor investiţii pentru sprijinirea activităţilor sectoarelor
Administraţiei Patriarhale, alocarea de ajutoare şi subvenţii pentru construcţii, re
paraţii şi restaurări de biserici şi edificii bisericeşti din cuprinsul Patriarhiei Ro
mâne, cheltuieli pentru sprijinirea acţiunilor filantropice şi social-umanitare ini
ţiate de Patriarhia Română şi pentru ajutorarea familiilor sărace, acordarea de aju
toare comunităţilor ortodoxe române de peste hotare şi celor din jurul graniţelor
României. Referatul arată că bilanţul financiar-contabil al Administraţiei Patriarhale
totaliza la data de 31 decembrie 2000, la activ şi pasiv suma de 89.876.571.000
lei, cu un excedent de 10.437.599.000 lei.
Pe temeiul prevederilor art. 20, lit. "i" din Statutul pentru organizarea şi func
ţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art. 59, lit. "j" din Regulamentul Organe
lor Centrale din Patriarhia Română, Comisiei Economico-Financiare, propune
plenului Adunării Naţionale Bisericeşti:
- Să ia act de referatul privind activitatea Sectorului II EconomicoFinanciar al Administraţiei Patriarhale şi să aprobe Contul de execuţie
bugetară şi bilanţul pe anul 2000 al Administraţiei Patriarhale şi
Instituţiilor sale anexe.
P. C. PROTOPOP IOAN DâMBU din Arhiepiscopia Clujului, prezintă
plenului Raportul Comisiei Bugetare în legătură cu proiectul Bugetului de veni
turi şi cheltuieli al Administraţiei Patriarhale şi al Instituţiilor anexe pe anul 2001:
în raportul Comisiei Bugetare se arată că proiectul Bugetului de venituri şi
cheltuieli al Administraţiei Patriarhale şi Instituţiilor anexe p e anul 2001, este
elaborat în sumă totală de 143 miliarde lei, ţinându-se seamă de: rezultatele finan
ciare ale anului 2000, identificarea de noi surse de venituri suplimentare, limitarea
cheltuielilor la nivelul cerinţelor reale, rata inflaţiei din anul 2001, evoluţia cursu
lui leu/dolar, subliniindu-se preocupările Centrului Patriarhal, sub directa îndru
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mare a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist pentru asigurarea resurselor fi
nanciare necesare sprijinirii activităţilor tot mai diversificate ale Sectoarelor Ad
ministraţiei Patriarhale în diferite domenii ale'vieţii bisericeşti şi mai ales pentru
realizarea activităţilor filantropice, socio-umanitare, cultural-misionare, de spriji
nire a comunităţilor ortodoxe române de peste hotare şi de finalizare a unor inves
tiţii începute în anii anteriori.
Apreciind că proiectul de Buget pe anul 2001 al Administraţiei Patriarhale şi
al Instituţiilor sale anexe răspunde cerinţelor actuale privind buna desfăşurare a
activităţilor curente ale Centrului Patriarhal, pe temeiul prevederilor art. 20, lit. "i"
din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi art.
59, li. "j" din Regulamentul Organelor Centrale din Patriarhia Română, Comisia
Bugetară propune plenului Adunării Naţionale Bisericeşti:
- Să aprobe proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei
Patriarhale şi al Instituţiilor sale anexe pe anul 2001 care va fi realizat şi
administrat potrivit prevederilor statuare şi regulamentare bisericeşti.
*

Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte constatând că s-a încheiat prezenta
rea referatelor, potrivit Ordinii de Zi aprobată invită pe membrii Adunării Naţio
nale Bisericeşti înscrişi la cuvânt la Secretariatul Adunării, să-şi prezinte interven
ţiile, după cum urmează:
DL Prof. Ovidiu-Gheorghe Ionescu de la Episcopia Buzăului, în inter
venţia sa face referire la discuţiile care au loc în Parlament referitoare la modifica
rea Constituţiei României şi propune ca în aceasta să fie introdusă sintagma de
"Biserică Naţională", în care scop face apel la Sfântul Sinod să fie de acord cu
această propunere şi să se intervină la organele abilitate pentru ca Biserica străbună
românească să-şi împroprieze şi atributul binemeritat de "Naţională" 9 ca expresie a
valorii culturale şi istorice pe care o reprezintă.
DL Dr. Sorin Costina de la Episcopia Aradului, luând cuvântul, omagiază
lucrarea Bisericii Ortodoxe Române de edificare a noi lăcaşuri de cult, lucrare
care nu poate decât să întărească nestrămutata credinţă străbună însămânţată pe
teritoriul ţării noastre de Sfântul Apostol Andrei. în intervenţia sa, arată că trebuie
luate măsuri pentru respectarea Legii nr. 103/1992, Biserica confruntându-se cu o
serie de încălcări ale prevederilor legale privind drepturile Bisericii de producere şi
desfacere a calendarului, a cărţii bisericeşti, a obiectelor de cult şi a icoanelor, fapt
care aduce mari prejudicii materiale şi economice tuturor unităţilor de cult.
DL Economist Petre Petria de la Arhiepiscopia Craiovei, aduce calde mul
ţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Sfântului Sinod şi Măritului
Colegiu Electoral Bisericesc care au dat Arhiepiscopiei Craiovei şi Mitropoliei
Olteniei ca arhipăstor pe I. P. S. Mitropolit Teofan, care prin prezenţa şi lucrarea sa
înnoitoare a adus un suflet nou în această istorică eparhie.
D1. Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, de la Arhiepiscopia Bucureştilor,
în intervenţia sa evidenţiază marile dificultăţi de comunicare şi de apropiere ale Bi
sericii Mame cu Diaspora română, sugerând, că pentru întărirea Ortodoxiei româ
neşti în diaspora, este necesară o ofensivă cu tineri preoţi şi ierarhi, care să facă faţă
32 - B. O. R. 1-6/2001
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cerinţelor actuale ale credincioşilor de pretutindeni. în aceeaşi ordine de idei, tre
buie intensificat efortul pe care îl face Biserica Ortodoxă Română pentru a strânge
relaţiile cu celelalte culte, pentru întărirea ecumenismului, în spirit de toleranţă şi
respect reciproc. în continuare, subliniază poziţia şi prestigiul Bisericii Ortodoxe
Române în marea familie a Ortodoxiei Ecumenice şi în acelaşi timp în rândul Bi
sericilor creştine, care prin echilibrul atitudinilor, acţiunilor şi gesturilor sale con
stituie o pildă de toleranţă şi de deschidere îmbinate armonios cu păstrarea şi pu
nerea în valoare a tezaurului spiritual al Ortodoxiei.
Salutând prezenţa din ce în ce mai activă a Bisericii în viaţa socială, aşa cum a fost
subliniată în rapoartele prezentate Adunării Naţionale Bisericeşti, Domnia sa afirmă că,
la rândul ei, şi societatea civilă trebuie să-şi reia atribuţiile în acest domeniu pentru ca
binele, morala şi dreptatea socială să se reinstaureze în folosul poporului român.
Dl. Vicepreşedinte al Academiei Române, Acad. Virgil Cândea, de la
Arhiepiscopia Bucureştilor, subliniază, pe baza celor reţinute din rapoartele
prezentate, angajarea masivă a Bisericii Ortodoxe Române în planul lucrării
social-filantropice, angajare care va fi susţinută, conform mărturiilor recente, şi de
Baroneasa Nicholson, care va pleda la organismele europene pentru rolul Bisericii
Ortodoxe Române pe plan social. în continuare, Domnia Sa evidenţiază bunele
relaţii ce s-au instaurat între Academia Română şi Biserica Ortodoxă Română, co
laborare care este necesară a fi încununată prin sprijinul pe care trebuie să-l
acorde Biserica la elaborarea tratatului de Istoria Artei Româneşti, lucrare în care
se conturează cu pregnanţă rolul Bisericii Ortodoxe Române, ca expresie a valorii
culturale şi istorice pe care o reprezintă în societatea actuală.
Dl. Prof. Univ. Dumitru Răduceanu de la Arhiepiscopia Iaşilor arată că
eforturile Bisericii de a fi prezentă tot mai mult în viaţa societăţii, aşa cum s-a
expus în rapoartele prezentate, sunt rodul lucrării neîncetate a ierarhilor şi preo
ţilor şi a ataşamentului credincioşilor la Biserica Naţională - Biserica Ortodoxă
Română, aspecte care depăşesc orice comentarii şi atitudini negative din presă sau
alte mijloace mass-media şi care nu trebuie să intimideze pe nimeni şi pe care,
Domnia Sa le consideră ca acţiuni menite a destabiliza şi a păta imaginea Bisericii
Ortodoxe Române, care revoltă şi tulbură profund mediile intelectuale şi care tre
buie stăvilite printr-o poziţie fermă şi verticală a ierarhiei şi a preoţimii.
Dl. Ioan Lăcătuşii de la Episcopia Covasnei şi Harghitei, inserează în dis
cursul său aspecte de mult ştiute în legătură cu convieţuirea românilor, aflaţi în
minoritate, cu populaţia majoritar maghiară din judeţele Covasna şi Harghita,
aducând unele mărturii în legătură cu exercitarea unei presiuni apăsătoare asupra
românismului şi ortodoxiei în această parte a ţării.
.încheindu-se şirul intervenţiilor, Prea Fericitul Părinte Patriarh
Preşedinte, în cuvântul de încheiere, aduce mulţumiri "tuturor celor ce s-au os
tenit şi au intervenit în discuţii, cu temei şi grijă sporită faţă de problemele care
au fo st la Ordinea de zi a Adunării Naţionale Bisericeşti, forul cel mai larg şi re
prezentativ al Bisericii Ortodoxe Române, marcând o profundă grijă şi o activă
participare a tuturor, clerici şi mireni, la viaţa şi lucrarea Bisericii în lume, chiar
dacă, aşa cum s-a văzut, încă sunt multe dificultăţile cu care se confruntă Bise
rica Ortodoxă Română şi care stau în faţa ei astăzi”.
Prea Fericitul Părinte Patriarh Preşedinte prezintă apoi plenului com
ponenţa Comisiei pentru verificarea şi semnarea Procesului-Verbal al lucrărilor
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Adunării Naţionale Bisericeşti, stabilită în şedinţa de constituire a acestui for bise
ricesc din anul 1998, alcătuită din: Pr. Prof. Univ. Costache Galeriu,
Arhiepiscopia Bucureştilor; Protopop Corneliu Irod, Episcopia Sloboziei şi Călă
raşilor; D l Acad. Virgil Căndea, Arhiepiscopia Bucureştilor şi D l Ing. Spiridon
Didi,^ Episcopia Alexandriei şi Teleormanului.
în încheierea lucrărilor, potrivit prevederilor statuare şi regulamentare biseri
ceşti, Prea Fericitul Părinte Preşedinte supune plenului, spre aprobare, propunerile
Comisiilor de lucru, formulate în referatele prezentate acestui for central bisericesc.
Ca urmare, pe temeiul prevederilor statuare bisericeşti şi la propunerea Prea
Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, plenul A dunării Naţionale Bisericeşti hotărăşte:
- Ia act. de referatele prezentate de Comisia de Validări şi Petiţiuni,'
Comisia Organizatoare, Comisia Bisericească, Comisia Culturală, Comi
sia Economică-Financiaraşi Comisia Bugetară în legătură cu lucrările în
scrise p e Ordinea de Zi şi cu Raportul general anual al Consiliului Na
ţional Bisericesc privind activitatea desfăşurată în anul 2000 de Sectoarele
Administraţiei Patriarhale şi ale Instituţiilor anexă şi aprobă propunerile
formulate în cuprinsul Ipr.
- Aduce mulţumiri Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, II. PP SS.
Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, PP. SS. Episcopi Eparhioţi, Episcopi-Vicari şi
Arhierei-Vicari, clerului şi tuturor credincioşilor pentru bogata şi rodnica
activitate desfăşurată în Anul Jubiliar 2000 de la Naşterea Mântuitorului Iisus
. Hristos, cu nădejdea ca toate propunerile prezentate în rapoarte şi intervenţii
să-şi găsească materializarea prin soluţii adecvate potrivit rânduielilor
canonice, statutare şi regulamentare bisericeşti şi cu cerinţele misiunii bise
ricii strămoşeşti la începutul celui de al treilea mileniu de viaţă creştină.
La orele 12,30, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist declară închisă şedinţa
de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti din sesiunea pe anul 2000.
Se rosteşte rugăciunea "Cuvine^se cu adevărat".

Preşedintele Adunării Naţionale Bisericeşti
f
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Acad. Prof. TUDOR R. POPESCU, Salvarea bisericilor de orice rit din România sub
ocupaţia militară sovietică. Prefaţă de Prof. Dr. ADRIAN NĂSTASE, Editura ARED
(Asociaţia Română pentru Educaţie Democratică, Bucureşti, 1999, 188 pagini).
După 1990, ocupanţii disciplinelor istorice bisericeşti s-au mulţumit cu ceea ce au găsit şi slavă
Domnului au destul. Destui dintre istoricaşi s-au apucat de politică. Nu-i rău, dar să fie în favoarea Bise
ricii. Or, chiar unii ca aceştia au umplut ziarele cu acuzaţii la adreSa teologiei, în general, şi la adresa unor
dascăli de teologie, în special, că ar fi fost... că ar fi bănuiţi de colaboraţionism, încât istoria reală va înregis
tra deceniul ultim al secolului XX şi început de Mileniu III ca plin de confuzii, de contraziceri, de acuzaţii,
de tranziţie!
Şi în lumea laică domneşte încă instabilitatea asupra Bisericii şi tot din cauza unor slujitori prea
faţoşi sau foşti politicieni veroşi, ascunşi sub sutană, şi care acum se răzbună. Vai lor!
Şi, dacă pe vremuri, mari istorici colaborau la revistele centrale ale Patriarhiei (Â. Sacerdoţeanu,
C. C. Giurescu) cu pseudonim, astăzi, Biserica străbună este acuzată sau atacată de "istoricii" care nu
sunt nici creştini, iar unii, nici români. Se tace, este o "înţelepciune" păguboasă. Şi se practică aşa ceva
pentru a nu deranja (pe cine) şi se vor potoli. Da, dar rămâne urâciunea şi pata pe istoria noastră.
Simt, de asemenea, istorici care cunoasc multe, au documente, ştiu amănunte, dar tac în faţa
zăngănitului politic, neapărând Biserica şi acoperind minciuna mass-mediei. Alţii, corecţi şi cinstiţi,
cum au fost totdeauna, mai ridică glasul sau aşază în scris ceea ce au văzu! ochii lor şi au răsfoit
mâinile lor. Unul dintre aceştia, care mai are câţiva paşi până la centenarul vieţii, nominalizat ia Pre
miul Nobel 1996, cu multe distincţii universitare şi academice, cinstit şi de mare valoare culturalştiinţifică, este Tudor. R. Popescu.
Lucrarea de mai sus nu este o operă literară, o carte de istorie, juridică; o pledoarie sau o apă
rare a credinţei, ci este o mărturie istorică inedită şi o spovedanie faţă de Biserica străbună, precum şi
un respect autentic faţă de locaşurile de cult ale celorlalte religii şi confesiuni creştine din perioada
"ocupaţiei militare sovietice" (1944-1958, n.n.). Cartea este precedată de o Prefaţă, de fapt o pre
zentare. a urmaşului autorului la catedră, prof. dr. Adrian Năstase (p. 3-10). Prefaţa este msoţită de
aparat ştiinţific solid pentru a dovedi că, într-adevăr, "lucrarea de faţă reprezintă o pagină semnifi
cativă din istoria încercatului nostru popor, care s-a născut creştin, a trăit creştineşte (sub. n.) şi a
suportat cu demnitate toate asprele încercări ale destinului..." (p. 3).
în Introducere (p. 11-16), Prof T. R. Popescu îşi justifică tăcerea, dar n-a distrus docu
mentele, împlinindu-şi dorinţa - cu neputinţă de exprimat atunci - că România a fost singura ţara
ortodoxă ocupată de soviete şi robită de ateism - ca şi celelalte state de sub "creionul geografic de
la Yalta. 1954 - care şi-a salvat atât instituţiile vechi-creştine cât şi locaşurile de cult”. Autorul,
circumspect, arată că se ocupă de D ecizia nr. 202 din 3.februarie 1948. Această "decizie" era de fapt
o lege stalinistă aplicată cu stricteţe în soviete din 1923 până la "Perestroikă" (1988) (n.n.) lege care
prevedea "... confiscarea bunurilor de orice fel ale instituţiilor religioase de orice rit..." (p. 13).
Se reţine faptul "demolărilor de către Ceauşescu...". Să fim serioşi; respectivul n-a îndrăznit
aşa ceva, ci tot unii "popi" şi ierarhi. Mai mult, "pentru a crea Bulevardul Carol s-a ordonat dărâ
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marea a 13 biserici din Bucureşti" (p. 14) şi câte altele în alte locuri ale Capitalei, plus transformarea
în închisoare a Mănăstirii Văcăreşti. N-au auzit aşa ceva, niitingiştii!
Tratare cu documente (p. 17-83). Şi ca să nu se dărâme "balconul" Universităţii, să nu se
transforme "golanii" în elitişti, iar Părintele Galeriu să nu mai falsifice Rugăciunea domnească (...
precum în cer, aşa şi pe pământ românesc (sic), vezi pelicula "Piaţa Universităţii"), autorul arată
situaţia demolărilor din Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia..., oprindu-se asupra României pro
videnţiale, care, prin slujitori d e vocaţie, n-a acceptat colaborarea cu regimul m arxist-ateu, ci
coabitarea pentru salvarea patrim oniului...

Este adevărat, au existat arestări şi condamnări a peste 500 de preoţi (p. 22), dar nu pentru apă
rarea credinţei, ci pentru situaţii politico-ideologice. Acest lucru nu-1 pricep astăzi "apologeţii" libe
rali, ţărănişti, legionari! Atunci, istoricii n-au îndrăznit, simplu de înţeles, iar astăzi tac, greu de pri
ceput! Salvarea locaşurilor şi instituţiilor, revine permanent autorul, a fost "un adevărat miracol iar
ziariştii refuză informaţia autentică" (p. 27), preferând ambiguitatea.
Desigur, autorul, atunci tânăr cercetător, dar cu frică de Dumnezeu, mărturiseşte abia acum, ca
să aibă linişte, dar sâ-i potolească şi pe alţii, cum s-a constituit "Comisia de lucru pentru atribuirea
bunurilor ce trebuiau (bine zis, n.n.) să fie trecute la stat ( de fapt în exploatarea sovromurilor), în
temeiul Deciziei 202..:".
Şeful Comisiei a fost numit chiar autorul cărţii. Şi tânguindu-se ce o să facă, a fost chemat de
Gheorghiu-Dej... Aici a dat, tară să ştie, de Omul providenţial, care, de fapt, a stopat aplicarea
Legii... Atenţie! Vrăjmaşilor şi bârfitorilor PatriarhulufJustinian, cităm:-"... am fost chemat - măr
turiseşte profesorul la Cabinetul lui Gheorghiu-Dej. Când am intrat, am văzut că alături de el mai
era o persoană, cu veşminte preoţeşti, dar cu tare vorbea în termeni familiari (aveam să aflu mai
târziu că era viitorul Patriarh Justinian)... (p. 33). Şi am început "discuţiile"... Dej a ridicat mâna...
am înţeles că-i dispoziţie sovietică pentru tot "lagărul comunist...", şi a zis: "Măi copile, fa cum ştii
şi cum crezi, dar pe noi să nu contezi (şi a arătat cu mâna spre părintele de alături)", (p. 35). Şi lă
mureşte lucrurile: s-au tăcut alte comisii, s-au completat fişe, s-au prezentat inventare şi documente,
s-au amânat deciziile de aplicare a Legii...
Ajuns Patriarh. Justinian a creat o Lege internă, Biserica cedând averile, dar menţinând, ca de fapt
toate cultele, locaşurile şi patrimoniul. Astfel, lichidarea s-a soldat cu amânarea, dărâm area cu conso
lidarea, patrim oniul cu inventarierea în cadrul Monumentelor Istorice şi de Artă. Ce întoarcere?!
După moartea lui Stalin (1953), nimeni nu şi-a mai adus aminte de draconica Decizie 202.
Abia după douăzeci de ani s-a promulgat L egea patrim oniului 63/1974 şi tot după 20 de ani a
fost ignorată.
Un alt fapt. vrednic de luat în seamă, "interpretarea deciziei" ca şi "aplicarea" respectivă au fost
piloni de amânare.
fu partea ultimă a cărţii, care poate constitui alte titluri de lucrări; sunt trecute intervenţii,
scrisori, aprecieri adresate autorului sau situaţiilor de aUinci sau mai aproape de vremea noastră. Ca
de exemplu: Scrisoarea Patriarhului Teoctist către Asociaţia Română de Drept Umanitar, în care se
recomandă Prof. T. R. Popescu pentru a candida la Premiul Nobel, 1996, p. 84-85; corespondenţa
în legătură cu "Fundaţia Domniţa Bălaşa" (p. 86-93); E pigonii. Pe lângă emisiuni şi interviuri, au
torul insistă asupra spuselor şi precizărilor ierarhului şi omului de ştiinţă, Mitropolitul Antonie al
Transilvaniei, în ceea ce priveşte "misiunea salvării patrimoniului": prin unele cedări s-a conservat
totul de către Justinian-Patriarhul (p. 94-110). Nu trece sub tăcere nici alte păreri, mai mult sau mai
puţin autorizate, ca Adrian Păunescu, Ion Iliescu, I. Dimitriu Snagov (p. 110-112).
Lucrarea uu se încheie, ci dă de gândit multora care au acuzat Biserica Naţională Română de
fapte urâte, dar n-au înţeles misiunea ei: supuneţi-vă stăpânirilor... că toate sunt de la Dumnezeu:,
unele pentru întărire, altele pentru încercare, dar stăpânirile trebuie să fie drepte (Romani 13, 1),
fiindcă noi nu ne supunem de frică, ci din conştiinţă (Efes. 6, 5 şi Rom. 13,5).
Anexele consemnează unele aprecieri la adresa profesorului sau a temei interesante abordată în
lucrarea de mai sus; Hugh, E. Hackney, SUA (Anexa 1, p. 113-114); O. S. Hawkins, pastor baptist,
Dallas (2, p. 115); Asociaţii evreieşti (3, p. 116-117); Evreii în Europa de est şi în România (4, p. 119);
Construirea de biserici şi alte instituţii religioase între 1950-1989 - n-a auzit GDS - (5, p. 121-122);
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Biserici catolice în Moldova, peste 64 (6, p. 123-125); Biserici ortodoxe în jud. Neamţ, Iaşi etc. (7,
p. 126-127); Declaraţie, primit bunuri (8, p. 128-130); Atestaţiune (9, p. 131 şi 132); Legea 248/1947
(10, p. 133-136); Domenii (11, Monitorul Oficial, nr. 67, p. 137; 12, p. 138-143; 13, p. 144-146).
Un binevenit rezumat în limba engleză şi franceză încheie cartea, p. 147-186, iar o splendidă
copertă acoperă preţioasa şi inedita operă.
Ce s-ar putea adăuga decât, aşa cum spuneam la început, cercetarea reală a suferinţelor, dar şi
cunoaşterea, apărarea şi diplomaţia ecleziastică în cei 50 de ani de presiune atee-marxistă. Este ştiut
că şi Patriarhul Nicodim a ieşit în întâmpinarea trupelor sovietice pentru a nu se petrece drama Rusiei
Vâşinski, Malenkov şi Molotov l-au ascultat. înţâistătătorul de atunci (alb, nu "roşu") a trimis clerului şi
credincioşilor o P astorală de a fi înţelepţi!, 1946.
Să luăm aminte, spune experimentatul profesor: "... nu pot să nu mă întreb d e ce atâta tăcere ,
atâta ignorare, de ce atâta "black-out" asupra unui f a p t , care prin viaţa unui întreg popor, care s-a
născut creştin şi s-a comportat totdeauna creştineşte? Şi, mai cu seamă, de ce ignorarea vine din partea
alor noştri şi nu din partea străinilor? E de neînţeles!" (p. 112).
Vai, dar cu atâtea manuale şi tratate alternative laice şi "bisericeşti" asupra spiritualităţii noastre,
necontrolate de specialişti şi nesupravegheate de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ce o să
iasă? Vom trăi şi vom vedea!

Diac. P. I. DAVID

NICHIFOR CRAINIC, Ţara de peste veac. Poezii antume (1916-1944). Ediţie îngrijită
şi notă bibliografică de IOANA CRACĂ. Editura Eminescu 1997, 285 pag.
Timp, de aproape mai bine de 45 de ani, opera scrisă a lui Nichifor Crainic a fost prohibită şi gene
raţii întregi n-au cunoscut-o. Abia în 1990 îi apare antologia Poezii alese 1914-1944 în editura Roza
Vânturilor, împreună cu volumul Şoim p este prăpastie. Versuri inedite create în tem niţele Aiudului.
După eliberarea sa din închisoare, în anul 1962, Nichifor Crainic a fost redactor la revistele
Glasul p a trie i şi Tribuna Rom âniei unde a publicat articole, versuri etc., fie cu numele său, fie cu
pseudonim. O culegere de versuri intitulată P oezii alese 1914-1944 a fost o dorinţă a poetului de a
edita în anii 1960-1970, dar nu s-a putut realiza. De data aceasta, prezenta ediţie cuprinde întreaga
creaţie lirică a lui Nichifor Crainic publicată de autor în volum, în timpul vieţii sale. între anii 1916-1940
Nichifor Crainic a publicat un număr de cinci volume de poezii, dintre care Darurile pământului,
apărut în trei ediţii, are un caracter antologic. După apariţia volumului Ţara d e p e ste veac (două
ediţii, ultima în 1940), Nichifor Crainic nu a mai publicat nici un volum de versuri. Ediţia de faţă,
îngrijită de Ioana Cracă, este cea dintâi care îşi propune să dea imaginea integrală a creaţiei lirice a
poetului din epoca interbelică în care s-a afirmat, deopotrivă ca poet, eseist şi ziarist.
în afara totalităţii poeziilor tipărite de Nichifor Crainic în volumele editate între anii 19161940, editoarea a reuşit în capitolul intitulat D in perio d ice poemele sale apărute numai în reviste şi
pe care autorul nu le-a mai inclus în volumele sale.
Deocamdată, s-a căutat să se identifice numai prezenţa poetului în principalele periodice ale
timpului, ca şi în cele care manifestau tendinţe estetice apropiate de cele ale poetului. O viitoare ediţie
a O perelor lui Nichifor Crainic, va duce la reliefarea întregii sale contribuţii lirice în presa vremii.
Prezenta ediţie şi-a propus să înfăţişeze cât mai complex cu putinţă evoluţia liricii lui Nichifor
Crainic până la 23 august 1944, nereeditată până acum în totalitatea ei.
In perioada acoperită de antologia Ţara de p e ste veac s-a format şi s-a desăvârşit poetul Ni
chifor Crainic, care a avut un loc reprezentativ în lirica noastră interbelică, a cărui operă este, din
păcate, cunoscută până acum doar unui număr restrâns de specialişti.
Se speră ca actuala ediţie să constituie începutul înţelegerii operei poetului Nichifor Crainic în
anii ce au premers primului război mondial, anii formării sale literare, ca şi în epoca interbelică, anii
afirmării deplinei sale maturităţi literare în cultura română.
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Darurile pământului (1920, 1925, 1929), (p. 11-80), cuprinde: C ântecele p a trie i (1916-1918),
Şesuri natale, Arhaice, P lo a ie cu soare, Epilog.
Şesuri natale (1916), (p. 83-93),
Ţara d e p e ste veac (1931, 1940), (p. 97-138), Din p e rio d ic e (p. 141-160); 8 p o e m e restituite
de M. L. R. ului de Serviciul Român de Informaţii împreună cu alte manuscrise ale lui Nichifor
Crainic şi publicate în revista Manuscriptum 100, număr special (p. 161-168). Sunt cutremurătoare
versurile din Rugăciune sub cruce (p. 165-167):
Sunt ca o vatră unde mai arde un tăciune,
Mi-a mai rămas din viaţă, doar sfânta rugăciune,
Nădejdea cearcă cerul în mohorâri de horn,
Când, fum bătut de vânturi, spre mila ta mă-ntom, ..
Auzi-mă Iisuse! Dă-mi har să mă priceapă
Urechea-ţi sângeroasă de spinii care o-nţeapă
Dacă mi-ai dat o viaţă trăită de istov
în trista seminţie a biblicului Iov,
Te laud cu schilozii, cu vulturii şi ciufii
Dă-mi harul celor şapte coconi de la Eles
Din peştera cercării nevătămat să ies,
Dă-mi vaetele lumii din crunte tot mai crunte
Şi spinii frunţii tale înfige-mi-i în frunte
Iar dacă pân’ la moarte de Tine vrednic sunt,
Dă-mi raiul cu vecie şi iadul pe pământ

Balada
Departe, departe de voi amândouă
,
Pe gânduri îmi ninge, pe inimă-mi plouă.
Săgeţi otrăvite-mi trimite duşmanul
Şi ura dintr-însul n-o-ncape oceanul
Departe, departe de voi amândouă
•
*
‘
Mie dorul, departe de voi amândouă
Un câine gonit pe străine ocoluri;
Adulmecă vântul şi caută în goluri
Plutirea de-amurg a zburatelor stoluri.
Departe, departe de voi amândouă
.... (pag. 168).
Urmează N ote şi variante în care se redă bibliografia volumelor în versuri: Antum e (p. 171172), Postum e (p. 173) - D arurilepăm ântului (p. 175-182) - Ciclul Şesuri natale (p. 182-186) Ciclul
A rhaice (p. 186) - Ciclul P lo a ie cu soare (188-193) Ciclul Sensuri natale (p. 193-195), A m intirile
şi N oaptea (p. 195). Ţara d e pe ste veac (p. 195-207).
Un p o e t D ( l) Nichifor C rainic (p. 211-232). Se reduce din aprecierele şi referinţele mai multor
cărturari N. Iorga, Al. Busuioceanu, Pamfil Şeicaru, Perpessicius, Tudor Vianu, Ovidiu Papadima,
E. Lovinescu.
M ărturii docum entare - M ărturisiri - note stenografice (p. 235-247) din R evista Fundaţiilor
Regale, an DC nr. 1, 1 ianuarie 1942 (p. 29-48). Se redă o cuvântare a lui Nichifor Crainic - în note
stenografice, ţinută la Facultatea de litere, Bucureşti, în 1932, despre viaţa şi opera sa literară.
Unnează E logiul lui O ctavian G oga rostit de N ichifor C rainic la 22 mai 1941 în şedinţa so 
lemnă a A cadem iei Rom âne (p. 248-256) şi Răspunsul D om nului Lucian B laga (p. 257-266).
Se redau Indicele alfabetic al p o eziilo r după titlu (p. 267-269).
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Lucrarea se încheie cu N ota bio-bibliograficâ a lui N ichifor Crainic (p. 271-278), în care se
menţionează că "Aceste date biobibliografice au fost extrase din memoriile autorului: Zile albe , zile
negre , Casa editorială Gândirea, Bucureşti, 1971, P ribeag în ţara m ea. M ărturii din închisoare, M e
morii. Răspuns la actul meu de acuzare, Muzeul Literaturii Române M
Orfeu", Bucureşti, 1997.
Pentru importanţa pe care o reprezintă Nota bio-bibliografică, pentru cunoaşterea vieţii şi operei
scrise a lui Nichifor Crainic, o prezentăm şi noi în întregime, alăturat:
1889 - La 24 septembrie, în comuna Bulbucata Vlaşca. se naşte Ion Dobre, fiul lui Nedelea Dobre
şi al Stanei Dobre, ţărani, fiind cel mai mare dintre cei cinci fraţi. 'Am venit pe lume în anul
morţii lui Eminescu şi Creangă" - mărturisea scriitorul. La vârsta de 5 ani, "tatăl său îi aduce
un abecedar şi-l învaţă să scrie şi să citească".
1897-1904 - Absolvă ciclul primar la şcoala din comuna natală. Din clasa a IlI-a are şansa să-i fie
învăţător Constantin Spâneşteanu, dascăP'de geniu", care a avut o influenţă hotărâtoare asupra
destinului său, el aducându-1 la fostul Seminar Central din Bucureşti.
1904 -1912 - Este elev bursier la Seminarul Central din Bucureşti,' perioadă în care, pentru a- se putea
întreţine, devine "litograful" seminarului, iar vara lucrează cu fostul său învăţător ia monogra
fia satului natal, altădată este agent fiscal în comuna Cartojani.
1906 - Participă cu corul satului - la Expoziţia de la Arenele Romane.
1907 - Debutează în revista şcolară Spre lumină , editată de Liceul Naţional din Iaşi, cu poezia La horă ,
când era elev în clasa a M-a la Seminarul Central; în Păstorul ortodox publică meditaţii religioase.
Publică cu pseudonimul: Victor Raţiu - 1908. D. Crainic - 1909. D. I. Crainic - 1910, D. L Ni
chifor - 1910, N. Crainic 1918; în sfârşit, Nichifor Crainic în revista Căminul nostru.
După absolvirea Seminarului - pentru a-şi asigura existenţa - se angajează ca pedagog la li
ceul particular "Virgil Popescu, apoi la Seminarul Nifon"; cântăreţ la biserica Zlătari din
Calea Victoriei; impiegat la Casa Corpului Didactic.
1912-1916- Student la Facultatea de Teologie din Bucureşti; Acum publică în revistele: Luceafărul
- Sibiu, Ramuri - Craiova, Cosânzeana - Orăştie, Revistă politică şi literară - Blaj, Neamul
rom ânesc - Bucureşti, Căm inul nostru - Bucureşti etc.
1916 - Debutează editorial cu volumul Şesuri natale. Editura Ramuri, Craiova, Volumul este re

marcat de N. Iorga, O. Densuşianu, Miliail Dragomirescu. Alexandru Vlahuţă, I. D. Tomescu.
îşi dă examenul de licenţă cu tema Arm onia Evangheliilor.
— Se căsătoreşte cu o tânără, pe care o întâlneşte în redacţia revistei Solia - cu intenţia de a
deveni preot - dar căsătoria nu durează mult.
- Cu toate intervenţiile tăcute de preotul Constantin Nazarie, Gala Galaction. N. Iorga, I. G.
Duca, Mitropolitul de atunci îi refuză cererea de a fi numit preot la biserica Zlătari, unde slujise
mulţi ani în calitate de cântăreţ.
- Publică al doilea volum de poezii: Zăm bete-n lacrimi, Editura Alcalay, Bucureşti. Volumul
apare în colecţia "Scriitori români" 22.
1916-1918 - La 15 august se declară primul război mondial.
- în timpul refugiului din Moldova - după ce scapă de tifosul exantematic - este repartizat ca
soldat sanitar la Spitalul militar din Iaşi, întrucât ca teolog nu tăcuse armata. Acum colabo
rează la revistele: Neam ul românesc, România, Drum drept , care apăreau la Iaşi.
1918-1919 - întors în Bucureşti este redactor la D acia, colaborează la Revista c ritic ă , Samura şi
Luceafărul, a cărui conducere o preia.
- întâlnirea cu Alexandru Vlahuţă este decisivă pentru orientarea lui viitoare.
1919 - în primăvara acestui an face parte din delegaţia de ziarişti care-i însoţea pe suveranii Ro
mâniei în vizita pe care o întreprinde în Ardealul reunit cu ţara: acest "drum de trimf1îl va
descrie într-o broşură.
- Publică volumul Icoanele vremeii, Editura Streinberg, Bucureşti.
1920 - Publică antologia de poezii D arurile păm ântului (reeditată în 1925 şi 1929), Editura Cartea
Românească, Bucureşti,, despre care scrie N. Iorga şi Vasile Pârvan.
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1920-1921 - Un moment hotărâtor pentru "desăvârşirea pregătirii sale individuale1' este plecarea la
Viena - împreună cu Lucian Blaga şi Al. Busuioceanu - unde se înscrie la Facultatea de Filosofie. Alţi prieteni la Viena îi sunt Franyo Zoltan şi Oskar Walter Cisek.
-A ic i o cunoaşte pe "domnişoara Lizzi" medicinistă, cu care se va căsători.
1921 - Publică volumul P rivelişti fu g a re , Editura Streinberg, Bucureşti (note de drum din Transil
vania şi Basarabia);
- Colaborează cu poezii şi articole la revista G ândirea , editată la Cluj de Cezar Petrescu şi
Gib Mihăescu.
- La 5 mai se naşte la Viena, fiica sa Fortuna-Ioana, în prezent decedată.
1922-1928 - întors în ţară devine consilier cultural la Fundaţia Culturală "Principele Carol", apoi
"Regele Mihai", împreună cu Al. Busuioceanu, se ocupă cu redactarea revistei Sam ur a şi cu
explicarca programelor muzicale ale Filarmonicii; de asemenea, cei doi sunt consilieri cultu
rali la noua editură "Cultura naţională", în cadrul căreia va fi tipărită colecţia "Cartea vremii", în
care vor apărea scriitori români şi străini.
1924 - împreună cu C. S. Făgăţel reorganizează Neam ul rom ânesc, transformându-1, după aprecie
rea lui Nicolae Iorga, intr-un "ziar occidental", dar după două luni de la întoarcerea în ţară a
istoricului (fusese la Sorbona), toţi redactorii noi vor fi concediaţi. *
-C a urmare, se alătură lui Pamfil Şeicaru în acţiunea întreprinsă pentru editarea ziarului Cuvântul
1925 - Publică volumul de poezii Cântecele p a trie i , reunind poezii publicate în presă în perioada
• 1916-1918,
1926 - Carol al II-lea abdică; Consiliul de Coroană ratifică acest act, iar Parlamentul votează îndepărtarea
prinţului Carol. "Actul de la 4 ianuarie" şi recunoaşterea prinţului Mihai, ca principe moştenitor.
- Nichifor Crainic publică în Cuvântul articolul Sacrificiul enigmatic, acesta fiind "primul ziar care
a luat o atitudine răspicată în favoarea a ceea ce va li definit mai târziu cu numele de carlism".
- Ministrul Vasile Goldiş îl numeşte secretar general la Ministerul Cultelor şi Artelor (funcţie în care
înfiinţează catedre noi la Conservator, precum şi Arhiva fonografică, comandă lui O. Han, un bust
a lui Eminescu pentru Mănăstirea Putna‘organizează funerariile scriitorului basarabean L. Donici.
- Redacţia revistei Gândirea se mută la Bucureşti; este reînscrisă în registrul comercial,
avându-l afişat ca redactor şi pe el, alături de Cezar Petrescu - până în 1928 -.după care Nichifor Crainic preia integral atribuţiile funcţiei de director.
Pseudonimul Nichifor Crainic este legalizat.
1926-1931 - începe apostolatul profesional la recent înfiinţata Facultate de Teologie din Chişinău (în text
trecut greşit Cernăuţi), fiind trimis de ministrul Ion Petrovici la catedra Literatura religioasă modernăy
iar din 1938, la catedra de Dogmatică şi Apologetică , Apostolatul său de 6 ani la Chişinău a avut o
motivaţie sfântă: "îndoctrinarea creştină a studenţilor şi romanizarea lor culturală".
1927 - Participă la Congresul Scriitorilor de la Bruxelles (P.E.N. Club), deplasarea oferindu-i prilejul
de a-1 vizita pe Carol al II-lea în Franţa.
1927-1928 - Timp de un an şi jumătate colaborează la ziarul lui Pamfil Şeicaru, Curentul.
1929 - Deputat independent pentru judeţul Vlaşca, pe listele P. N. Ţ, (sub Guvernul Iuliu Maniu)
- Delegat la Congresul Mondial al Scriitorilor de la Viena (P. E. N. Club).
1930 - Laureat al Premiului naţional de poezie.
- Împreună cu Cezar Petrescu şi Pamfil Şeicaru participă la comemorarea naşterii lui Mistral; la
Provenţa, discursurile ţinute de el sunt remarcate în mod deosebit.
- La Geneva ia parte la lucrările Societăţii Naţiunilor- sub preşedinţia lui Nicolae Titulescu
- Nichifor Crainic fiind foarte sceptic cu privire la materializarea proiectului Statelor Unite
ale Europei.
1931 - Publică ultimul său volum de poezii Ţara de p e ste veac (ediţia a Il-a 1940), Editura Cartea
Românească, Bucureşti.
1932-1933 - Cu ajutorul inginerului Zamfir Christodorescu întemeiază ziarul Calendarul, "organul
tuturor categoriilor sociale". "Calendarul" va susţine toate curentele naţionaliste (Octavian
Goga, Grigore Forţu, Corneliu Zelea Codreanu, C. Cuza, Nichifor Crainic mărturisindu-şi în
această etapă - preferinţa pentru legionari.
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- Facultatea de Teologie din Bucureşti îl cheamă, cu unanimitate de voturi, profesor titular la
catedra nou înfiinţată - "Istoria literaturii bisericeşti şi religioase m oderne —devenită peste
câţiva ani, catedra de Teologie ascetica şi m istică.
1933-1934 - Călătoreşte în Italia şi este primit în audienţă de Musolini în 1933 şi 1934,
- Călătoreşte în Germania şi susţine - în articolele apărute în "Calendarul" apropierea ţării
noastre de Roma şi Berlin, care ne-ar fi scutit de tragedia naţională din 1940".
- Ca urmare a publicării în lima octombrie, a articolului Ţara regelui Wielder şi a reginei Dudu
ca - vizând concubinajul regelui Carol al H-lea cu Elena Lupescu, ziarul este suprimat pentru 15
zile, apoi cenzurat.
- în timpul campaniei electorale din noiembrie I. G. Duca dizolvă Garda de Fier.
- La 29 decembrie primul ministru I. G. Duca este asasinat.
- Nichifor Crainic este arestat - Fiind considerat asasinul moral al lui Duca - şi închis la Jilava
împreună cu alţi 360 de legionari.
- Calendarul este suprimat.
1934 - La 6 aprilie, în urma unui proces public este eliberat.
- Mijloceşte o fuziune - nefmalizată - între Partidul Naţional Agrar şi Garda de Fier, la cererea
lui Octavian Goga.
- înfiinţează institutul de studii naţionaliste şi creştine Nicolae Paulescu - prin intermediul
căruia va milita timp de un an, pentru naţionalismul creştin.
1935 - Se înscrie în Legea lui A. C. Cuza şi reuşeşte, din interior, să realizeze fuziunea între partidul
lui Goga şi cel al lui Cuza, la 4 iulie este sărbătorită înfiinţarea Partidului Naţional Creştin, după
care, Crainic se retrage din partid, "datorită absurdităţilor programatice ale lui A. C. Cuza".
1936 - Publică volumul de eseuri Puncte cardinale în haos. Prin conţinutul său doctrinar lucrarea
este apreciată drept "Cartea vremii".
- Publică volumul O rtodoxia - concepţia noastră despre viaţă , Sibiu.
- Publică volumul Lupta pentru spiritul m eu, Bucureşti.
- Publică volumul Anul 1840, Bucureşti.
1937 - înfiinţează ziarul Sfarm ă-Piatră (director Al. Gregorian), al cărui program a constat "în critica
naţionalismului românesc existent şi cristalizarea unui plan practic al naţionalismului con
structiv". în acest ziar tipăreşte "Programul statutului etnocratic" (de naţionalism constructiv).
- Publică volumul O rtodoxie şi etn ocraţie, Editura Cugetarea, Bucureşti.
1938 - Comeliu Zelea Codreanu'şi Nae Ionescu organizează o campanie susţinută de denigrare în
timpul căreia Nichifor Crainic este demascat de către legionari drept "trădător" şi "om fară
caracter", iar ziarele cer asasinarea lui.
- Nicolae Iorga îi intentează un proces de calomnie lui Comeliu Zelea Codreanu, în urmă căruia
acesta este condamnat la 6 luni închisoare.
- Primul ministru Armând Călinescu organizează acţiunea de lichidare a mişcării legionare,
declanşată prin "procesul de trădare de ţară"; intentat lui Comeliu Zelea Codreanu; acesta este
condamnat la 10 ani temniţă grea, fiind apoi asasinat în timpul detenţiei.
- Nichifor Crainic este citat ca martor la acest proces
- Devine - ca director al ziarului Porunca vremii (director Ilie Rădulescu). în articolele publi
cate aici Nichifor Crainic "întreprindde o critică răspicată a imperialismului economic al Ger
maniei "hitleriste" şi preconizează "o mai strânsă apropiere de statele latine". Drept urmare,
ziarul este suspendat.
1939 - Primul ministru Annand Călinescu este asasinat de legionari; urmează replica guvernului
care ordonă masacrarea fruntaşilor mişcării legionare şi expunerea cadavrelor acestora, pe
străzi, timp de trei zile.
- La împlinirea vârstei de 50 de ani se hotărăşte "să se închine exclusiv catedrei şi vieţii literare".
1940 - Filosoful Ion Petrovici propune alegerea sa ca membru al Academiei Române
' ■ - Primeşte titlul de D o cto r honoris causa de la Facultatea teologică evanghelică din cadrul
Universităţii din Viena; cu acest prilej, la 5 noiembrie, va rosti conferinţa Viaţa spirituală în
Rom ânia de azi, susţinută şi la universităţile din Breslau şi Berlin.
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- Publică volumul de eseuri N ostalgia P aradisu lu i , Editura Cugetarea, Bucureşti.
- La 20 mai este ales membru al Academiei Române cu o majoritate de 23 de voturi, în locul
lui Octavian Goga.
- Este numit minitru al Propagandei Naţionale în Guvernul Gigurtu; îşi înaintează demisia
după două luni.
- Ca urmare a încercării legionare de lovitură de stat, din 3 septembrie, Decretul de stat din
4 septembrie suspendă Constitaţia din februarie 1938. Regele Carol al II-lea cedează genera
lului Ion Antonescu principalele prerogative ale puterii.
- Ion Antonescu "îl însărcinează pe Nichifor Crainic să pregătească presa şi radioul în vederea
abdicării lui Carol al II-lea şi a încoronării ca rege a Marelui Voievod Mihai I".
- Este numit preşedinte al Radiodifuziunii.
-Asasinarea istoricului Nicolae Iorga este comparată de către Nichifor Crainic cu "împuşca
rea inimii ţării".
1941 - După înfrângere rebeliunii legionare, Nichifor Crainic este chemat la preşedinţie şi numit ministru
cu Propaganda Naţională în guvernul militar al lui Ion Antonescu, penttru o perioadă de 4 luni.
- în şedinţa solemnă din 22 mai a Academiei Române rosteşte discursul de recepţie E logiu l
lui Octavian G oga, devenind membru titular. îi răspunde Lucian Blaga.
- La Universitatea din Sofia susţine conferinţa P atria noastră ecum enică , reprezentând, în
esenţă, un plan de reorganizare supranaţională a ortodoxismului. în timpul audienţei la regele
Boris militează pentru apropiere între România şi Bugaria. Suveranul bulgar îi conferă Ordinul
Sfântului Alexandru cu Cordon roşu.
- în timpul acestei vizite este demis de Mihai Antonescu.
1942-1944 - Din necesităţi pecuniare acceptă preşedinţia Cooperativei "Filmul românesc", şi apoi,
specializându-se este ales preşedinte al Asociaţiei importatorilor de filme.
1942 - Vizitează Berlinul (pentru chestiuni cinematografice) şi constată prestigiul de care se bucură
Ion Antonescu în societatea germană.
1943-1944 - începe 0 nouă serie de conferinţe la Academia Română, la Ateneu, etc., în toate zonele
geografice ale ţării, temele abordate fiind axate pe probleme de "interes naţional". Drumul nostru,
O ctavian Goga, Avram lancu, Coşbuc, p oetu l eroismului, Trasformarea eroism ului, etc.
- La ZAGREB conferenţiază despre P oezia religioasă la români.
1944 - La înfiinţarea Asociaţiei romano-germane este numit vicepreşedinte alături de Rădulescu
Motru şi Gh. Brătianu; la "Fundaţia Carol" rosteşte două conferinţe: S piritu l germ an con tem 
po ra n şi Film ul germ an.
- Participă la înfiinţarea Asociaţiei germano-române

- Vizitează Berlinul prăbuşit sub bombardamente; la Facultatea de ştiinţe politice externe
Weimar susţine conferinţa România şi noua Europă, pe care o va prezenta şi la Berlin.
- în seara zilei de 23 august, orele 22, îl aude pe regele Mihai anunţând la radio prăbuşirea
regimului antonescian.
- îii subsolul locuinţei, unde se adăpostea de bombardamente, face preumonie; profesorul Ion
Petrovici îl duce la Mănăstirea Păsărea, de unde îl va lua cu o maşină soţia sa şi îl va transporta
la Sibiu, înternându-1 în clinica universitară a lui Iuliu Haţieganu.
- "în acelaşi salon zăcea doborât de ciroză şi îmbătrânit până la nerecunoaştere poetul Mircea
Dem Rădulescu".
- Din ziare află că, împreună cu Ilie Rădulescu, ar fi fost arestat încă din data de 13 septem
brie şi transportat la Bucureşti, fiind considerat "criminal de război", "trădător", etc.
- Vrea să se întoarcă la Bucureşti pentru a-şi lămuri situaţia, dar i se transmite la preşedinţia
Consiliului de miniştri să stea ascuns. Pe data de 8 noiembrie pleacă spre Bucureşti, soţia şi
fiica sa. Petru Groza îi transmite printr-o terţă persoană să se ascundă cât mai bine, fiindcă or
dinele vin din altă parte;
- Oficialităţile comuniste declanşează operaţiunea de decapitare morală: este eliminat din So
cietatea Scriitorilor Români, din Sindicatul ziariştilor, este exclus din rândul cadrelor univer
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sitare, din Academie; cărţile îi sunt puse la index sau arse, iar revista G ândirea este suprimată,
după o aparţie neîntreruptă de 23 de ani.
- împotriva sa a fost emis ordinul de arestare cu nr. 150.530 al Tribunalului Ilfov, conform
Legii 312/1945, fiind condamnat la contumacie, la muncă silnică pe viaţă, degradare şi con
fiscarea averii, potrivit sentineţei nr. 214 din iunie 1945 a Tribunalului Poporului, acuzator
public fiind Alexandru Sindorovici.
1945-1947 - în această perioadă se ascunde în diverse locuri, cu fizionomie schimbată (şi-a lăsat barbă)
şi cu o falsă identitate: Ion Vladimir Spânu, negustor de'cherestea, din Gălăneşti, judeţul Rădăuţi,
53 de ani, care se ascunde ca refugiat bucovinean (fiind ajutat de primarul din Gălăneşti).
- Pelerinajul său dramatic începe cu mănăstirea Sâmbăta, apoi comuna Blăjeni, cătunul
Grosuri (în text dat greşit: Grăsuni), Munţii Apuseni, jud. Hunedoara; urmează comuna de
lângă Brad, la preotul Ştefan Corpadea şi, în sfârşit, comuna Vaţa, pe Crişul Alb, la o familie de
învăţători, rude cu preotul Ştefan Corpadea.
1946 - Se mută la familia preotului Cornel din comuna Lepindea, lângă Blaj, unde îl vizitează fiica
sa împreună cu viitorul său ginere.
- De la fiica sa Nini află că soţia sa, dr. Aglae Crainic, a decedat la 24 mai şi a fost "înmor
mântată cu talerul", în cea mai cruntă sărăcie (n.n. a murit de leucemie).
- în septembrie se ascunde în satul Icland, la 29 km. de Târgu Mureş, la preotul Matei.
- în noiembrie, fiica sa se căsătoreşte cu inginerul Alexandru Cojan.
1947 - Pleacă în satul Cerghid, lângă Tâmăveni, la preotul Ion Sămărghiţean.
- La 24 mai se predă autorităţilor comuniste, reprezentate pe plan local de plutornierul de jan
darmi Rodeanu şi de căpitanul Bosângeanu, care "s-au purtat omeneşte cu el".
- Trimis la Bucureşti, este deţinut de Ministerul de Interne (celula nr. 2) şi apoi la Văcăreşti
(un an de zile).
- I se anulează sentinţa din 1945 şi începe, la 9 decembrie, rejudecarea procesului - avocatul
lui fiind Petre Pandrea - care se întrerupe odată cu arestarea ministrului comunist al Justiţiei
Lucreţiu Patrăşcanu.
1948-1962 - De la mijlocul anului este pus în lanţuri şi transportat la Aiud, unde a stat timp de 15
ani, tară sentinţă judecătorească, în condiţii de exterminare fizică şi morală.
1962 - Este transferat din închisoarea de la Aiud, în Bucureşti, în luna martie; ministrul de interne,
Ion Drăghici, îi cere să scrie o istorie a mişcării legionare. Acest manuscris, intitulat Cuibul
ucigaşilor , nu a fost niciodată publicat, în schimb a fost plagiat de doi istorici ai vremii.
- Biletul de eliberare este înregistrat cu nr. 361/24.04. Î962 al Consiliului de Stat al R. S. România.
1962-1968 - Este redactor la G lasid P atriei, revistă editată de Ministerul de Interne, care se adresa
exclusiv emigraţiei române.
1963-1972 - Manuscrisele ascunse de prietenii săi îi sunt înapoiate. Nutrind speranţa să-şi vadă lu
crările apărute, îşi'rescrie memoriile, încercând, tară succes, să-şi publice poeziile.
- După anul 1944, nu'i s-a mai îngăduit să publice nici un rând în România.
1968 - Este pensionat.
1968-1971 - Este colaborator la G lasul P atriei şi Tribuna României.
1972 - în noaptea de 20 august decedează la Casa Scriitorilor de la Palatul Mftgoşoaia şi este înmor
mântat la Cimitirul Sfânta Vineri" din Bucureşti.
1990 - Apar volumele: P oezii alese 1914-1944 în selecţia autorului şi Şoim p e ste pră p a stie. Versuri
inedite create în temniţele Aiudului, Editura Roza Vânturilor, Bucureşti.
1991 - Apare volumul I al Memoriilor sale: Zile albe, zile negre. Casa editorială Gândirea, Bucureşti.
1993 - (Se adaugă de noi) Sfinţenia - împlinirea Umanului (Curs de Teologie Mistică) (1935-1936) Ediţie
îngrijită de Ierod. Teodosie Paraschiv, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993.
1994-1995 - Curtea supremă de Justiţie, la propunerea Procuraturii Generale, în constatarea nevino
văţiei celor condamnaţi prin practici abuzive a reluat judecarea "Procesului scriitorilor şi zia
riştilor români", desfăşurat în 1945, la aşa-zisul Tribunal al Poporului. Amintim că în acest
proces au fost implicaţi 14 scriitori şi ziarişti, dintre cei mai reprezentativi în lupta pentru
demascarea regimului comunist. Stelian Popescu - Universul, Nichifor Crainic - G ândirea şi
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C alen daru l , Pamfil Seicaru - Curentul , Grigore Monoilescu - Buna Vestire, poetul Radu Gyr,
Ilie Rădulescu şi Ilie Popescu Prundeni - P orunca vremii, N. Hadoş - Ţara n o a stră , Remulus
Seişanu - U niversul , scriitoml Pan M. Vizirescu şi alţii.

- "în anul 1994. după mai multe termene procedurale şi dezbateri, Curtea Supremă a adimis
recursul de anulare a procedurii generale, iar la 8 mai a pronunţat hotărârea de achitare cu res
tituirea averilor confiscate scriitorilor şi ziariştilor condamnaţi de comunişti".
- De asemenea, "Adunarea Generală a Academiei Române, în sesiunea din 22 noiembrie, al
propunerea academicianului Eugen Simion, vicepreşedinte al Academiei Române, a reconfir
mat. în unanimitate, pe Nichifor Crainic, ca membru titular al Academiei Române".
1996 - Volumul de eseuri P uncte cardinale în haos este reeditat de Editura Timpul, Iaşi.
1997 —Este publlicat volumul II al memoriilor sale: P rib ea g în Ţara m ea, M ărturii din închisoare,
M em orii, Răspuns la actul meu de acuzare, Muzeul Literaturii Române, "Orfeu". Bucureşti.
1998 - (Adăugat de noi) Spiritualitatea p o e zie i rom âneşti, Muzeul Literaturii Române, Bucureşti.
Este cea mai fidelă şi completă bio-bibliografie a poetuîui şi a teologului profesor academician
NICHIFOR CRAINIC ce i s-a publicat până în prezent. Considerăm că prezentarea ei interesează
îndeaproape şi pe cititorii revistei B. O. R.

Pr. Prof. I. IONESCU
NICHIFOR CRAINIC, Memorii... Pribeag în ţara mea. Mărturii din închisoare.
Memoriu, răspuns la actul meu de acuzare. Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de
Alexandru Condeescu. Muzeul Literaturii Române "Orfeu", Bucureşti, f.d.
Este al doilea volum al Memoriilor lui Nichofor Crainic, care apare după cinci ani de la apariţie,
în 1991, sub XiWubZile albe-zile negre a primului volum. La începutul volumului al doilea, Alexandru
Cojan, a ajuns ginerele lui Nichifor Crainic, scrie despre Calvarul unor m anuscrise , în care povesteşte
cum a ajuns în blocul corpului didactic din strada Vasile Conta unde se afla apartamentul familiei lui
Nichifor Crainic, cum a cunoscut-o pe fiica acesteia Nini, astăzi decedată, cum au călătorit împreună
în taină în Târnava Mică. într-im sat, Lepindea. unde era ascuns în casa unui preot Nichifor Crainic,
cum s-a căsătorit în toamna anului 1946, după moartea, în lima mai 26, a soţiei lui Nichifor Crainic,
Aglaia. moartă de leucemie, cum a fost hărţuit permanent de autorităţile comuniste, condamnat apoi
la 5 ani de închisoare, amintiri despre Nichifor Crainic, înainte şi după eliberarea sa din 1962.
Urmează un Cuvânt înainte asupra ediţiei, semnat de Alexandru Condeescu, menţionând că
volumul întâi al Memoriilor cuprinde în structura sa "romanul formării" şi "romanul politic" al vieţii
lui Crainic, mereu supusă zodiilor unui cer imprevizibil, adesea nefavorabil, ascultând parcă de o
vrajă rea a unei ursite nedrepte. Volumul al doilea conţine un autentic "roman aventuros", picaresc
aproape, prin peripeţiile fugii, avatarurile şi deghizările eroului-navator, dacă ele n-ar fi dramatice
în orizontul catastrofei ţării ocupate de bolşevici. El devine romanul unei tragedii individuale, pe
fondul tragediei naţionale, om şi ţară fiind prinşi tară scăpare în marele tăvălug al Istoriei, destinele
lor pierzându-şi importanţa, individualitatea, demnitatea. Eroului i se şterge până şi numele. Este
jurnalul rătăcirii, tară speranţă, a unui "mort printre vii", într-un paradis otrăvit de istorie şi corupt
de politică. Copiii şi animalele sunt aici singurele insule ale purităţii, singurii care îl percep pe fugar
în adevărul existenţei sale dincolo de marea sub care se ascunde. Lor le dedică Nichifor Crainic pa
gini de o infinită gingăşie şi candoare.
Epuizat de tensiunea "vieţii sub mască" din aceşti ani de hărţuire, cu nervii uzaţi şi creând într-o
altă iluzie, Nichifor Crainic se va preda la 24 mai 1947, după doi ani şi jumătate de surghiun, noilor
autorităţi. Din arestul de la Târgu Mureş, Nichifor Crainic ^este trasferat în închisoarea Ministerului
de Interne de unde. în iulie 1947, este "vărsat" la Văcăreşti, iar un an mai târziu, tară explicaţii este
aruncat în temniţa de la Aiud. Ieşit din închisoare în 1962, Crainic îşi datează "26 august 1969 scri
erea amintirilor din "apocalispul" acesta al degradării umane. Trupul său va mai supravieţui zece ani
martirajului celor cinsprezece din temniţă, în care bolile, bătăile, subnutriţia cronică i-au ruinat re
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zistenţa. Teolog şi scriitor, Nichifor Crainic îşi regăseşte demnitatea interioară în harul dumnezeiesc al
poeziei. El se salvează prin credinţă şi creaţie, o creaţie poetică păstrată şi "perpetuă în spaţiul
abstract al memoriei tuturor prizonierilor". Singura libertate a lui a fost cea interioară a spiritului,
memoriei şi creaţiei. Ea i-a dat puterea să supravieţuiască într-un infern al mizeriei şi umilinţelor, se
regăsească forţa sufletului omenesc în care mai pâlpâie reflexele divine în bezna unui univers subuman,
bântuit de demonia urii iraţionale a politicului.
M em oriile -P rib e a g în ţara m ea - Sub m ască - 23 august 1944 - 2 4 m ai 1947 (p. 25-147).
începând cu 23 August 1944, începe calvarul lui Nichifor Crainic. Adăpostit în subsolul blocu
lui din cauza bombardamentului german asupra capitalei se îmbolnăveşte de dublă pneumonie. A fost
transportat de prof. Ion Petrovici la Mănăstirea Pasărea de unde a fost ridicat de soţia sa venită de la
Sibiu, care l-a transportat într-un taxi vechi şi internat la Sibiu, în Clinica Dr. Iuliu Haţeganu. Pe patul
bolii şi după ieşirea din spital citea lungile articole din ziar împotriva sa, calomniindu-1 şi cerându-i
arestarea. S-a despărţit de soţie şi de fată în noiembrie, ele plecând la Bucureşti, iar el adăpostindu-se
la mai multe gazde. întâlneşte pe primarul Comunei Gălăneşti, din judeţul Rădăuţi, care-i eliberează
un buletin de populaţie pe numele Ion Vladimir Spânu, având acum o nouă identitate. însă, timp de
doi ani şi jumătate, cât a trăit prin cinci judeţe din Transilvania, nimeni nu i-a cerut să se justifice cine
este. în Sibiu, ia legătura prin amabilitatea unor prieteni cu mitropolitul Nicole Bălan, căruia îi solicită
sprijinul, dar, spre decepţia lor, primeşte răspunsul că nu are stofa de martir şi numele lui Nichifor
Crainic să nu-1 mai pronunţe niciodată în faţa sa. Din Sibiu pleacă într-un camion însoţit de "lelea Paraschiva" şi un călugăr, fost student al său de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, ajuns medicul Vasile
Şortan. Poposesc la mănăstirea Sâmbăta de Sus, de unde pleacă prin Miercurea Sibiului, trece prin
Sebeş şi seara ajung în Lancrăm, satul lui Lucian Blaga, unde preotul de acolo îi găzduieşte peste
noapte. De la Lancrăm, schimbând chirigiul ajung la Abrud, unde urcă pe munte până la Izvorul Crişului Alb, cale de 17 km., într-un chin fară margini. Ajung la o casă unde gazda le usucă rufele şi-i ospă
tează. Cu nămeţi până la brâu pornesc la drum din nou şi ajung în Blăjeni în Munţii Apuseni, la unul din
izvoarele Crişului Alb. Blăjenii e o comună lungă de 25 km., iar ultimul cătun, Grosurile, urcă până la
1200 m., ca să-ţi arate, de sus, una din cele ţnai virgine frumuseţi din ţara noastră".
în noua sa aşezare ia parte la muncile caznice şi agricole şi ajută familia, pe bătrână şi pe fiica ei
rahitică. Este în contact cu oamenii satului şi cu preotul, care este venit din Teleorman, fost student al
său, care se înscrie în partidul comunist, dar din cauza adversităţii enoriaşilor este nevoit să plece din
parohie. Se mută pentru un timp în comuna Zdrapţi, pe şoseaua de la Brad la Abrud, vecină cu Crisciorul şi Mihăleni, la preotul satului Ştefan Corpodea, ginerele bătrânei gazde din Grosuri. între timp
este judecat şi condamnat în lipsă, fiind acuzat de Alexandru Sidorovici că ar fi fugit în Germania.
Preotul Ştefan Corpodea se va muta din Zdrapţi la Brad şi Nichifor Crainic va reveni pentru un timp
la Grosuri, de unde avea să se mute la Vaţa, aproape de Arad, la o rudă a preotului Ştefan Corpodea, de
unde se va muta apoi la preotul din satul Lepindea de la Târvana Mică, unde a fost vizitat, în taină, de
fiica sa Nini împreună cu Alexandru Cojan. Se mută la preotul Matei din Icland, al 20 km de Târgu Mureş
şi apoi la Cerghid la pr. Sămărghiţan, a fost student al său, de unde se va preda noilor autorităţi în 24 mai
1947. Din arestul de la Târgu Mureş, Nichifor Crainic este trasferat în închisoarea Ministerului de Interne,
de unde, în iulie 1947, este "vărsat" la Văcăreşti, iar un an mai târziu, fară explicaţii este aruncat în
temniţa de la Aiud. Pentru Nichifor Crainic M em oriile îşi pierd în închisoare firul narativ. Timpul firesc
"epic" este suşpendat, el se simte definitiv scos în afara lui, anii de temniţă n-au soroc.
Jurnalul "proscrisului" continuă acum a da seamă de calvarul îndurat, dar nu sub fonna cronologică
a "memoriilor", ci sub cea fragmentată a mărturiilor din subterană, a "amintirilor din casa morţii".
M ărturii din închisoare. Am cunoscut iadul 1947-1962 (p. 151-188).
După ce în formă oarecum deghizată trăise prin cinci judeţe din Transilvania, după 23 August
1944 până în 1947, în luna mai 24, a rugat pe pr. Ioan Sămărghiţean, la care locuia, să meargă să-l de
nunţe legiunii de jandarmi Mureş. Adus la Bucureşti a fost depus în subsolul Ministerului de Interne
în celula nr. 2. Arestul era de o mizerie înfiorătoare. A căpătat o boală de piele, o mâncărime generală de
neîndurat. Un agent sanitar venea zilnic şi-i extrăgea sânge din braţe şi-l introducea în fesă. Trata
mentul era o batjpcură, fiind pusă sub consemn special. I s-a dat un nou tratament, să fie uns pe tot
corpul cu o alifie, pe flaconul căreia scria "Scalbioxin". Trebuia să stea expus o jumătate de zi despuiat
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şi uns cu alifie, văzut de pretutindeni. Timp de 25 de zile a fost expus batjocurii tuturor, gol şi uns cu
alifie, văzut din toate părţile. Câteodată cobora şi Teohari Georgescu, postându-se fumând în faţa uşii,
uitându-se crunt, pe când Bunaciu, care îl însoţea se ascundea ca să râdă. Ancheta s-a terminat la
interne şi a fost vărsat la Văcăreşti, plasat în hruba din dosul spitalului cu pereţii picurând de apă. A
putut primi medicamente din afară. în două zile s-a vindecat, în timp ce la Interne suferise două luni.
în anul cât a fost ţinut ia Văcăreşti, i s-a anulat sentinţa pronunţată în contumacie, i s-a admis rejudecarea procesului, i Srau ascultat martorii şi. când să se judece fondul procesului, i s-au ascultat martorii şi,
când să se judece fondul, a căzut de la Justiţie Lucreţiu Pătrăşcanu, care era destinat morţii. Avocatul său,
Petre Pandrea a fost exclus din barou, iar Nichifor Crainic pus îii lanţuri a fost depus la Aiud, nejudecat.
în celulă a început să aibă dureri cumplite la rinichiul drept. în durerile atroce n-a primit nici
un medicament, înţelegând că are acelaşi regim ca la Interne şi Văcăreşti. După unsprezece zile de
chinuri disperate a eliminat o piatră de mărimea unui bob de fasole.
De la Celular a fost mutat la Secţia a Il-a unde, într-o cameră mare, zăceau pe saltele de paie,
tară pătură înghesuiţi ca sardelele, vreo 50 de deţinuţi pe două rânduri, între care rămânea un spaţiu
liber, larg de un metru şi jumătate. Aici s-a declanşat a doua criză la rinichiul stâng, în dureri care-1
înnebuneau. După nouă zile de turbare a eliminat în sânge o piatră, tot cât fasolea. A treia criză
renală a izbucnit mai târziu şi a ţinut până după eliberare. L-a aşteptat o altă suferinţă. I s-a confiscat
şi paltonul. Pe un ger de crăpau pietrele, deţinuţii erau scoşi la baie sau la curăţit şi încărcat zăpada.
Toată lumea era în paltoane, Nichifor Crainic singur era în haine de vară. A tăcut o dublă-pneumonie
cu temepratură, transpiraţie şi frisoane, tuse, expectoraţie. Pneumonia dublă îi dă o zăcere penibilă,
simţită în tot organismul şi prelungită peste termenul ei în lipsă totală de medicamente. A zăcut sus
în pat 50 de zile, istovindu-se treptat. Spre sfârşit i-a apărut un mare flegmon după urechea dreaptă
provocat de virulenţa pneumolacului. Durerea cumplită îi detuna în creier. Nici o atenţie medicală.
A fost dus mai mult în chionturi, numai în haină, pe un ger cumplit până 1a infirmerie, unde fară
anestezie şi fară vată i s-a tăcut incizia. Cu această măcelărie de abator s-a terminat dubla-pneumonie care a durat 50 de zile. La Zarcă a tăcut boala lui Soster, zăcând pe o saltea de pae, fară pat. Tot
la Zarcă a căpătat o tuberculoză ganglionară, consecinţă a mizeriei alimentare. Bolile sale ating cu
toate numărul 13 şi alcătuiesc martirajul său trupesc în închisoare, ultimele grave, care l-au chinuit
ani de zile, cu tot tratamentul ce l-a primit în ultimii ani, a fost, una, boala de inima şi, alta, colibaciloza de care a suferit şapte ani, tratat ultimii trei ani cu diagnostic fals.
‘între alte chinuri îşi povesteşte şi bătăile suferite în închisoare. Dar, mai cumplit a fost tortura alcă
tuită dintr-o zeamă zilnică, de două ori pe săptămână câte un sfert de pâine şi de cinci ori câte un turtoi,
care să reducă la, între 1000 şi 600 calorii pe zi. Din asta rezultă o foame halucinantă. Foamea din primele
trei-patru zile îl ustura în toate măruntaiele, îl ardea, îl frigea. Dacă ai tăria să stai nemişcat în pat, n-o
simţi atât de violent. în această imobilitate de coşciug, repeta necontenit, zi şi noapte, o rugăciune ascetică de
la Muntele Atlios, care, de altfel, nu l-a părăsit nici o clipă în cei cinsprezece ani de martiraj. I-a fost dat
să umble şi în patru labe de foame, din cauza caşexiei, fenomen fiziologic provocat de foame maximă.
Doi inşi abia îl ridicau în picioare de subţiori. Ultimul pic de voinţă "dispăruse din mine".
Aminteşte şi de convieţuitori din temniţă, cum a fost comandantul închisorii căpitanul Doro
banţii, un beţivan, care în stare de inconştienţă lovea cu cisma pe oricine. în celulă a stat şi cu ami
ralul Macelariu şi cu generalul Pantazi, fostul ministru de război, un timorat care se pierdea în faţa
gardienilor. Alt personaj amintit, vecin cu celula sa a fost Harry Brauner, un om bun şi un suflet co
pilăros, talentat muzician, care-i punea pe melodii poeziile care le crea. Alte personaje de celulă
amintite sunt: Mitia Ciakir, Diudelegan, Contele Bethlen şi.alţii.
*
Mizeria din celule era insuportabilă şi din cauza tinetelor care fermentau ziua şi noaptea pline, in
fectau insuportabil aerul stagnat. Se locuia de fapt în closete. înjosirea cea mai mare a fiinţei tale ome
neşti a fost când a venit ordin să se bată în piroane la ferestre obloane de scânduri ca să trăieşti în
întuneric. Li s-a luat cu desăvârşire lumina soarelui. Li se punea pătura în cap sau ochelari de pâslă
neagră la ochi, când era scoşi la baie sau la cancelarie. în cazul acesta erai anulat cu totul ca om.
Fusesem un om, spune autorul, care s-a condus aproape singur la lumina adevărului, un profesor care a
condus mii de studenţi la lumina spirituală, un scriitor, care înlesnise unei elite creatoare către un ideal
de cultură superioară - cum recunoscuseră marile enciclopedii ale lumii - şi ajunsese cu ochelari negri
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la ochi, mai puţin decât o vacă purtatîţ de curmei la adăpat, călăuzit de o brută de gardian, să nu cadă în
gropi. în aceste condiţii, spiritul totuşi a rezistat. Dintre toate artele toate îl părăsesc pe deţinut la poar
ta penitenciarului, afară de îngerul poeziei, care îl însoţeşte nevăzut până la ceasul din urmă. Poezia l-a
însoţit pe Nichifor Crainic şi l-a însufleţit în durerea sa. Am contribuit, spune el, fară gând preconceput,
la dezanimalizarea oamenilor, la spiritualizarea prin poezie a zeci de mii de inşi, care circulau din
închisoare în închisoare, popularizând acest folclor poetic pretutindeni. Volumul Şoim peste prăpastie e
folclor memorizat timp de cinsprezece ani, aşternut pe hârtie ulterior, cum l-ai culege din gură în gură.
Ultimul capitol al M em oriilor îl formează: Metri ori u. Răspuns la actul meu de acuzare 1947-1962.
Prin actul de acuzare împotriva lui Nichifor Crainic, întocmit de acuzatorii publici: C. Vicol şi
I. D. Ioan. act de care a luat cunoştinţă în şedinţa din 9 decembrie 1947 a Curţii de Apel Criminale
- Secţia a IX-a, este învinuit de două fapte deosebite, încadrate în aliniatele o şi j , art. II din Legea
312, care sunt: I. - Că s-a pus în "slujba fascismului şi a hitlerismului din România", contribuind cu
intenţie criminală "la aservirea totală a României, germaniei hitleriste".
II. - Că "la 23 August" a fugit "cu germanii şi ceilalţi trădători pentru a lupta pe pământ străin
împotriva ţării".
Acuzatul răspunde punct cu punct tuturor acuzaţiilor dovedindu-le inexacte. "Toată multipla mea '
activitate timp de 40 de ani este o ofrandă continuă adusă ţării mele cu desăvârşită abnegaţie şi uitare de
mine însumi şi de familia mea" - "Eu n-am venit în faţa judecăţii să implor indulgenţă pentru greşeli, pe
care le-aş ti săvârşit, ci ca să spulber cu dovezi suma de acuzaţii, tară temei, puse în seama mea. Eram
dator s-o fac şi faţă de mine, şi faţă de lumea care crede în scrisul meu, şi faţă de ziua de mâine", şi
aduce cuvântul Mântuitorului din cap. VII al Evangheliei lui Matei: "Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi,
căci cu ce judecată veţi judeca, veţi fi judecaţi şi cu ce măsură veţi măsura, vi se va măsura". în concordanţă
cu toată viaţa mea şi cu tot scrisul ineu. respectând legile morale şi legile ţării, eu mi-am servit patria".
Ca urmare a apărării sale, contra tuturor normelor juridice, nu se dă nici o sentinţă procesului,
este pus în lanţuri şi depus la Aiud, unde îşi ispăşeşte calvarul iadului pe pământ timp de 15 ani şi ţinut
sub observaţie şi restul zilelor cât le-a mai avut de trăit, 10 ani, până în 1972, când a căzut, cum spune
ginerele său, Alexandru Cojan, ca un stejar frânt de furtună, într-o noapte de august la Mogoşoaia, cu
o singură mângâiere pe care i-a mărturisit-o ca o spovedanie în ajunul sfârşitului: "M-am născut într-o
căsuţă modestă ca fiu de truditori ai pământului. Acum simt în acest palat al lui Brâncoveanu, după ce
am dăruit talentul şi munca mea ridicării acsUii neam. Poate este răsplata vieţii mele".
Pe crucea mormântului său, de la cimitirul Sf. Vineri a dorit să se scrie numai numele său tară
nici o altă dată, căci spunea: "Acei care vor să ştie cine am fost, să mă caute în scrierile mele, în re
vista G ândirea al cărei martor am fost, în cursurile de la Facultatea de Teologie, la Academia Ro
mână printre membrii căreia am fost. Acolo simt eu, sub cruce e un pumn de ţărână" (p. 10).
Să-i facă Bunul Dumnezeu parte sufletului său mult chinuit, în raiul Său, căci iadul l-a trăit,
dăruit de regimul comunist, pe pământ.
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